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ابراز دوستی بهجای پيشگفتار
بهدرستی نمیدانم چرا ،اﻣا علی پاينده را دوست داشتم؛ و بههمين دليل
هم وقتی از انتشار ﺧاطرات او )که ﻣنتظرش بودم( اطﻼع پيدا کردم ،چنان
شادﻣان شدم که گويی بهجايزهای دوستانه در ازای انتظار و درعينحال
راهگشا دست يافتم .بهکمک يکی از عزيزترين بستگانم نسﺨهی اينترنتی
کتاب را ﺧريديم و بدون وقﻔه همهی آن را ﺧواندم .از زﻣانی که ﻣطالعهی
ﻣقدﻣاتی کتاب تمام شد تا همين لحظه که بهجای ﻣقدﻣهی »بازﺧوانی آنچه
براو گذشت« ،از فراز و فرود دوستیها ﻣینويسم ،چهرهی ساده و صميمی
علی پاينده بﺨشی از ذهن و عاطﻔهام را بهﺧويش ﻣشغول کرده است.
احساس ﻣیکنم که ذهن و عاطﻔهام همانند يک سالن کنﻔرانس پُر از جمعيت
است که در انتظار شروع سﺨنرانی دربارهی تاريخ  50سالهی ﻣبارزهی
سياسی و طبقاتی در ايران دقيقه شماری ﻣیکنند .ازآنجاکه سﺨنران اصلی
اين نشست علی پاينده است ،عکسهای او در اندازههای ﻣﺨتلف تقريبا ً
همهی ديوارهای سالن را پوشانده است .با وجود اينکه همهی اين تﺨيﻼت
و تصويرپردازیها بايد ﺧوشحالکننده و شادیآفرين باشند ،اﻣا عنصری
برانگيزاننده ،يأسآور و حتی فاصلهافزا را بهﻣن تحميل ﻣیکند.
علیرغم اينکه ﻣدت زيادی با علی پاينده نبودهام و تنها چندين ﻣاه در
زندان عشرت آباد ،قزلقلعه و ﻣوقت شهربانی با او همبند بودم ،و با وجود
اينکه از آزاديم در سال  57تا ديدار او در هلند ،ديدار و رابطهی ديگری
با او نداشتهام؛ اﻣا بنا بهرابطهی ﺧاصی که در زندان عشرتآباد و ﻣوقت
شهربانی با او داشتم ،و اﺧباری که توسط  3نﻔر از رفقايم بهدستم ﻣیرسيد
که در کارﺧانهی »ايران لنت« بهعنوان کارگر کار ﻣیکردند ،و نيز
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بهواسطهی پُرسوجوهايی که بهﻣنظور اطﻼع از وضع سﻼﻣتی علی
ﻣیکردم )که ناشی از عﻼقهی عاطﻔیام بهاو بود( ،تصويری از علی دارم
که ﻣیتوان تحت عنوان شناﺧت کلی/شﺨصيتی از آن نام برد .ضمنا ً دو نﻔر
از آن  3نﻔر کارگر ﻣذکور ،زندانی آزاد شدهی سال  57بودند و هرسه
نﻔرشان هم )از چند ﻣاه تا چند سال( طعم زندان جمهوری اسﻼﻣی را نيز
چشيدند .باﻻﺧره اينکه اين سه نﻔر که با ﻣن در ارتباط تشکيﻼتی قرار
داشتند ،توسط علی پاينده بهکارﺧانهی »ايران لنت« ﻣعرفی و ﻣشغول بهکار
شده بودند.
*****
حدود  15تا  17سال پيش که علی پاينده بههلند آﻣد و در ﻣنزل اصغر
فتائی )که بهفتاحی ﻣعروف است( ﻣهمان بود ،دو يا سهبار هم بهﺧانهی ﻣن
آﻣد تا باهم گپوگﻔتی داشته باشيم و »چای« بنوشيم .علی پاينده ضمن
گﻔتگوها و نوشيدن »چای« از نوارهايی حرف زد که حاوی ﺧاطرات او
بودند .شايد هم در ﻣقابل توصيه ﻣن که ﺧاطراتش را بنويسد ،اين حرف را
بهزبان آورد .بههرروی ،علی از ﻣن سؤال کرد که تو حاضری نوارهای
صوتی ﺧاطرات ﻣن را پياده و ويرايش کنی؟ علیرغم ﻣﻼحظاتی که داشتم،
جواب ﻣن ﻣثبت بود.
بدينترتيب ،علیرغم اينکه ﻣیدانستم دريافتهای علی پاينده بيشتر
حسی/تجربی است ،و او اهل تحليل نظری نيست و تصويرپردازیهای
ﻣشاهداتی ﺧود را جایگزين تحليل ﻣعين از وضعيت ﻣشﺨص ﻣیکند؛ اﻣا
چونکه عضو گروه کوهنوردی کاوه بود و با بعضی از افرادی که بعدها
چريک فدايی ﺧلﻖ شدند ،آشنايی داشت و بهآنها عﻼقمند بود؛ از آنجا که
تصورم اين بود که نظرات علی نسبت بهاوج و فرود جريان چريکی ضمن
گرايش عاطﻔ ْی با احساسی نقادانه همراه است؛ و از آنجا که براين باور
بودم که علی اهل بدهوبستان با نهادهای پليسی و غيرپليسی دستگاه
آرياﻣهری نبود؛ و باﻻﺧره ،بهعنوان ﻣهمترين عاﻣل انگيزاننده ،از آنجاکه
رابطهام با علی اساسا ً عاطﻔی بود و بهلحاظ عاطﻔی بهاو گرايش داشتم ،و
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عاطﻔه نيز بههرصورت دارای ربط ﻣنطقی است ،پيشنهاد پياده کردن و
ويرايش ﻣتن پياده شده را پذيرفتم و ﻣدتها هم ﻣنتظر تماس علی از ايران
ﻣاندم که تماسی نگرفت .بههرروی ،بدينترتيب بود که با ﺧودم فکر کردم
شايد پيشنهاد علی در رابطه با نوارهای حاوی ﺧاطرات يکی از فرﻣايشات
»چای« نوشی بوده و بايد فراﻣوشش کنم که کردم.
گرچه عدم تماس علی و بیﺧبری از او )البته پس از اطمينان از
سﻼﻣتیاش( ﻣوجب دلﺨوری ﻣن شد؛ اﻣا حاﻻ که کتاب ﺧاطرات او را
ﺧواندم ،نه تنها از تماس نگرفتنش دلﺨور نيستم ،بلکه بهنوعی از او ﻣمنونم
که چنين کرد و ﻣن را از پياده کردن و ويرايش ﺧاطراتش ﻣعاف کرد! در
چرايی جابهجايی آن دلﺨوری اوليه و ﻣمنون بودن کنونی بايد بگويم که
ِ
ً
ب علی پاينده چيزی کاﻣﻼ ﻣتﻔاوت از آن کتابی
تصورم از ﺧاطرا ِ
ت ﻣکتو ِ
بود که اينک تحت عنوان »آنچه برﻣن گذشت« ﻣنتشر شده است .آنچه ﻣن
از ﺧاطرات علی پاينده بههمراه ويرايش و گﻔتگوی ﺧودم با او از اين
ﺧاطرات انتظار داشتم ،ارائهی تصاوير واقعی و حتیاﻻﻣکان غيرشﺨصی
از پيوستار فراز و فرودها ،و رسايیها و نارسايیهای  30سال ﻣبارزهی
سياسی و بار طبقاتی آن بود که بهنحوی بيانکنندهی چرايی و در واقع
چگونگی ديناﻣيسم وقوع آنها نيز ﻣیبود؛ اﻣا آنچه علی پاينده گﻔته و
تاريخپژوه ﻣعاصر ،ﻣحمد حسين ﺧسروپناه ،ارائه کرده است و ﻣن با دقت
بسياری آن را ﻣطالعه کردهام ،بهجای بهرهگيری از رايجترين روشهای
پژوهش کيﻔی در اين عرصه )ﻣثﻼً ،بررسی روايت و گﻔتمانکاوی(
تصاويری ناﻣربوط بهﻣبارزهی سياسی و طبقاتی و عمدتا ً شﺨصی ارائه
ﻣیدهد ،و با اﺧتيار شيوهای که در رﻣاننويسی به»راوی دانای ﻣطلﻖ«
شﺨص علی پاينده
شهرت يافته ،پياﻣبران قابل انتقادی ابداع کرده است که
ِ
را بهعنوان ﻣنتقد بهﻣقام ﺧدايی برسانند .همهی اينها ﻣوجب ﻣیشود که در
ذهن ﺧوانندهی نقاد ،که احتماﻻً درصد چشمگيری از ﺧوانندگان را تشکيل
نمیدهد ،تصويری کاريکاتوريک از علی پاينده ايجاد شود و جنبش چپ
ﻣعاصر را نيز زائدهای از حزب توده بنماياند؛ نکتهای که گويا آقای
ﺧسروپناه ابايی هم از آن ندارد .براين اساس عدم تماس علی با ﻣن
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عاقﻼنهترين تصميمی بوده که او در تمام زندگیاش گرفته است .چراکه نه
تنها ﻣن توان پياده کردن و ويرايش ﺧاطراتی از اين دست را ندارم ،بلکه
تصوير وقايع نتيجهای
سرانجام گﻔتگوهايم دربارهی نحوهی بيان و ارائه
ِ
دلﺨوری چهبسا بسيار سﺨت نمیداشت .بههرحال ،با ﺧشنودی
جز نزاع و
ِ
از اينکه ﻣن نقشی در ارائه و انتشار اين ﺧاطرات نداشتهام ،بهواسطهی
تعلﻖ عاطﻔی و احتراﻣی که برای علی پاينده قائلم ﺧودم را ﻣوظف بهبررسی
و در حقيقت بازﺧوانی کتاب »آنچه برﻣن گذشت« ﻣیدانم .اﻣيدوارم
ﺧوانندگان احتمالی اين بازﺧوانی ،احترام و عﻼقهی سابﻖ ﻣن بهعلی پاينده
را در نظر داشته باشند و چنين عﻼقهای را که فراﻣوش ناشدنی است ،از
جمله دﻻيل انتشار اثر حاضر در نظر بگيرند.
*****
نکتهی ديگری که اينجا ﻻزم استکه بهآن اشاره کنم ،تﻔاوت در
چگونگی و کارکرد حافظهی ﻣن و علی پاينده است :تﻔاوت در اين استکه
علی پاينده ﻣیتواند وقايع ﻣربوط به حتی هﻔتاد سال پيش را با جزئيات و
زﻣان دقيﻖ رويداد ،بهگونهای از حافظهی ﺧود نقل کند که گويا نوشتهای را
ﻣیﺧواند که گذر زﻣان هم آسيبی بهآن نرسانده و چهبسا نﺨواهد رساند .اﻣا
حافظهی ﻣن فاقد توان ثبت دقيﻖ رويدادهای جدا از يکديگر ،برحسب زﻣان
و ﻣکان قراردادی )بهسال و ﻣاه و روز( است .آنچه در يادآوری وقايع
ارتباط درونی/بيرونی
بهﻣن ياری ﻣیرساند ،قراين برﺧاسته از پيوستار و
ِ
رويدادها بهﻣثابهی زﻣان واقعی و جنبهی ديناﻣيک و قابل تحليل
رويدادهاست .نتيجه اينکه وقتی تاريخپژوه ﻣا بهرويدادها اشاره ﻣیکند،
نيازی بهتحليل و استﻔاده از همهی آن دستآوردهايی که در تحقيقات
اجتماعی و تاريﺨی ﻣورد استﻔاده قرار ﻣیگيرند ،ندارد .بهبيان ديگر ،علی
پاينده بههنگام گﻔتگو از رويدادی ﺧاص عمدتا ً بهحافظهی ﺧود تکيه ﻣیکند،
و حتی بهشواهد و قراين تأييد يا تکذيبکنندهی آن رويداد و نيز ترسيم
ﻣﺨتصات زﻣان/ﻣکان واقعی آن بهﻣثابهی يک روند نيازی ندارد .برای
ﻣثال ،علی پاينده از سازﻣان دانشآﻣوزانی با گرايش چپ در سال 1337
گﻔتگو ﻣیکند که تنها ﻣنبع بازشناسی و تحقيﻖ دربارهی ْ
آن حافظه و بيانات
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ﺧو ِد اوست .شايد حافظهی علی پاينده قوی و حتی تحسينبرانگيز باشد؛ اﻣا
ناگزير حافظهاش را در پرتو رابطهی درونی/بيرونی و نيز
ايستايی
چون
ِ
ِ
ً
تحليل روند رويدادها که اساسا قانونمند است ،ﻣورد بررسی قرار نمیدهند،
ﺧواسته يا ناﺧواسته ﻣطلقيتی بهحافظهی ﺧود ﻣیبﺨشد که اﻣروزه حتی در
عرصهی دانشگاهی نيز فاقد اعتبار است.
بههرروی ،اغلب تاريخهايی که ﻣن در اين بازﺧوانی بهآنها اشاره
ﻣیکنم ... ،براساس برآوردهای تقريبی با احتمال چندين روز اﺧتﻼف است
که براساس پيوستار وقايع و قرائن باقی ﻣانده در حافظهام بهآن دست يافتهام.
برهمين اساس ،ﻣیتوانم بگويم که اواسط ﺧرداد  1350پس از حدود 45
روز بازداشت ،وارد عموﻣی قزلقلعه شدم؛ اواسط آذر همان سال ﻣن را
بهعشرتآباد ﻣنتقل کردند؛ اواسط ﺧردادﻣاه  1351ﻣا را بهجمشيديه
فرستادند؛ نيمهی اول ﻣرداد همان سال بهﻣدت  10روز در اوين بودم؛ پس
از آن دوباره بهقزلقلعه ﻣنتقلم کردند؛ نيمهی دوم شهريور ﻣن را
بهبازداشتگاه ﻣوقت شهربانی بردند؛ پس از حدود  2ﻣاه که در ﻣوقت
شهربانی بودم ،تقريبا ً اواسط آبان بهزندان قصر انتقال يافتم؛ و در  23آذر
 1351نيز آزاد شدم.
اوائل پائيز  1353برای دوﻣين بار دستگير شدم؛ اواﺧر زﻣستان همان
سال بهزندان قصر )بند دو/سه( ﻣنتقلم کردند؛ اوائل پائيز  1354بهبند پنج
انتقال يافتم؛ چند ﻣاه بعد )قبل از سال  (1355بهبند شش انتقال يافتم؛ و در
آبان  1357بههمراه  1125زندانی ديگر از زندان قصر آزاد شدم.
*****
گرچه ﻣﻔهوم و طبعا ً انديشه بهواسطهی رابطهی علیاﻻصول
پيشرونده/تکاﻣليابندهای که با اشياء بهﻣثابهی برابرايستای عينی دارد،
پس ﺧود داشته باشد ،و
ﻣیتواند پويا باشد و روندی از ساده بهپيچيده را در ِ
شئ برابر اثر بگذارد؛ اﻣا از
بهوساطت کنش فردی/اجتماع ْی ﻣتقابﻼً بر ِ
آنجاکه رويداد نَقل شده از حافظه )ﻣثﻼً همين »آنچه برﻣن گذشت«( ،نَقل
و بيانی فاقد برابرايستاست ،ضمن تابعيت از ﻣوضع و ﻣوقع
اجتماعی/طبقاتی شﺨص نقلکننده ،در ﻣحاق سکون قراردارد و
ِ
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غيرديناﻣيک است .بههمين دليل شﺨصا ً براين باورم که ﻣسائل و بهويژه
رويدادهای نقل شده از حافظه تنها درصورتی ارزشمند ﺧواهند بود که با
عواﻣل ديگری )بهجز اعتبار نقلکنندهی ﻣوضوع يا رويداد( نيز ﻣورد تأييد
قرار بگيرند و بهويژه ﻣوضوع و رويداد نَقل شده از حافظه در بستری از
تحليلهای عينی و ﻣطابﻖ با قانونمندیها و ويژگیهای اجتماعی/تاريﺨ ْی
فورﻣولبندی و ارائه شوند .بهطورکلی ،واقعيت اين استکه چهرهی بارز
بيانات ضبط شده ،بهنوشتار درآﻣده و ويرايش شدهی علی پاينده ،ﺧاطرات
شﺨصی اوست که با دريافتهای آقای ﺧسروپناه نيز آﻣيﺨته است .شايد اين
اﻣکان وجود داشته باشد که بتوان از اين ﺧاطرات ويرايش شده در يک
تحقيﻖ جدی تاريﺨی استﻔاده کرد؛ اﻣا تلقی »آنچه برﻣن گذشت« بهﻣثابهی
گوشهای از تاريخ ،نه تنها فاقد ارزش پژوهشی است ،بلکه اين احتمال نيز
وجود دارد که در تحقيقات تاريﺨ ْی نقش پارازيت را نيز بازی کند.
*****
ضمنی که علی پاينده از طريﻖ
علیرغم ادعای ﺧدايی/ﺧردﻣندانهی
ِ
پياﻣبران ساﺧته شده توسط ﺧو ِد او ،بين بيان
پياﻣبرسازی و ايرادگيری از
ِ
صريح و همچنين با عبارتهای القايی نوسان ﻣیکند ،و با وجود ادعای
گاها ً ﻣارکسيستی آقای پاينده که اين نيز بيان صريحی ندارد؛ اﻣا شيوهی
بيان ،آرزوﻣندیها ،جنبهی اصطﻼحشناسی و حتی نامگذاری کتاب »آنچه
برﻣن گذشت« نه تنها اثری فردگرايانه و غيرﻣارکسيستی است ،بلکه سبک
نگارش آن ـنيزـ بهگونهای است که ﻣوجبات رنجش »اپوزيسيون«
بورژوايی درون و بيرون حکوﻣت جمهوری اسﻼﻣی را فراهم نکند.
تناقض بين ادعای » ...کمک کردن بهآسيبشناسی
صرفنظر از
ِ
جنبش چپ« و عنوان آنچه بر »ﻣن« گذشت )يعنی :آن وقايعی که تا حدود
 40سال پيش شﺨص پاينده بهطور ﻣنﻔعل ﻣحور آن بود(؛ در همين پيشگﻔتار
عباراتی وجود دارد که نه تنها بيانکنندهی گرايش چپ و کمونيستی در
ﻣبارزهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان و فرودستان نيست ،بلکه بيشتر
بهطرز تﻔکر اصﻼحطلبان حکوﻣتی شباهت دارد» :بههمهی احزاب و
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سازﻣانها و اشﺨاصی که برای دستيابی بهاستقﻼل ،پيشرفت و ترقی
کشور و آزادی و سعادت و بهروزی ﻣردم ايران تﻼش کردند عميقا ً احترام
ﻣیگذارم«!!
ساﺧتار
صرفنظر از بررسی ويژگی اصﻼحطلبان حکوﻣتی در اين
ِ
شکلگرفته براساس استثمار کار و سرکوب ﺧونين ﻣردم کارگر و
زحمتکش ،حقيقت اين استکه همهی بورژوازی بهاصطﻼح عاقل برای
»استقﻼل ،پيشرفت و ترقی کشور و آزادی و سعادت و بهروزی ﻣردم«
تﻼش ﻣیکنند؛ اﻣا همانطور که زدوبند آدولف تیير )بهعنوان نمايندهی
بورژوازی فرانسه و قصاب کمون پاريس( با بيسمارک در سال 1871
نشان داد ،هرگاه بورژوازی با احتمال قدرتيابی طبقاتی تودههای کارگر
و زحمتکش ﻣواجه شود ،عطای »استقﻼل« و »پيشرفت و ترقی کشور و
آزادی و سعادت و بهروزی ﻣردم« را با قتلعام همين ﻣردم تاﺧت ﻣیزند
و چکمهی آن قلدری را که همين »ﻣردم« را قصابی کند ،ﻣیليسد .وقتی
آقای پاينده ﺧودرا  30سال فعال و ﻣرتبط با »با ﻣحﻔلها و گروهای سياسی
رسم غلط در جاﻣعهی ايران نيز چنين بوده که
چپ« اعﻼم ﻣیکند ،و
ِ
کمونيستها ﺧودرا »چپ« بناﻣند ،ﻣوظف استکه از بيان اينگونه
عبارتهای اساسا ً بورژوايی پرهيز کند :احترام عميﻖ »بههمهی احزاب و
سازﻣانها و اشﺨاصی که برای دستيابی بهاستقﻼل ،پيشرفت و ترقی
کشور و آزادی و سعادت و بهروزی ﻣردم ايران تﻼش کردند« و چهبسا
هماکنون نيز در تﻼشند!؟
*****
روند شکلگيری کتاب »آنچه برﻣن گذشت« نشان ﻣیدهد که علی
تأليف ﻣسائل اجتماعی/سياسی ﻣورد نظر ﺧود را
پاينده توان تدوين و
ِ
بههرشکلی که باشند )اعم از ﺧاطره و غيره ﺧاطره( ندارد؛ بهعبارت ديگر،
چگونگی بهوجود آﻣدن و انتشار ﺧاطرات علی پاينده )بهﻣثابهی کتاب(
حاکی از اين است که او بدون کمک آقای ﺧسروپناه نمیتوانست افکار ﺧود
را بهگونهای فرﻣولبندی و تنظيم کند که بهلحاظ اجتماع ْی قابليت ارائه و
تبادل داشته باشد .بههرروی ،ازآنجاکه انديشهی شﻔاه ْی آن تعمﻖ ،انسجام،
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و استحکاﻣی را ندارد که انديشهی ﻣکتوب و تدوين شده دارد ،و ازآنجاکه
ﺧاطرات و انديشههای علی پاينده توسط آقای ﺧسروپناه بهنگارش درآﻣده و
استحکام يافته است؛ از اينرو ،ﻣیتوان چنين نيز ادعا کرد که ﻣحتويات
کتاب »آنچه برﻣن گذشت« و بهويژه آنجا که بهطور ضمنی جنبه
کار ﻣشترک علی
تحليلی/سياسی دارد ،گرچه نه عينا ً ﻣساوی و همانند ،اﻣا ِ
پاينده و آقای ﺧسروپناه بهشمار ﻣیآيد؛ صرفنظر از اينکه ،ﻣثﻼً در روش
تحقيﻖ ﻣوسوم به»بررسی روايت« صدای پژوهشگر را همسنگ صدای
راوی ﻣیدانند.
اين درست استکه عبارت نقل شده در دو پارگراف باﻻتر ]يعنی:
عبارتی که با »بههمه احزاب «...شروع ﻣیشود[ ،در گيوﻣه قرار دارد و
نق ِل ﻣستقيم حرفهای ﺧو ِد پاينده را ﻣیرساند؛ اﻣا آقای ﺧسروپناه بهعنوان
تاريخ پژوه تدوينکننده و ويراستار )که در شناسناﻣهی کتاب با کلمهی
»بهکوشش« بهبيان درآﻣده( ،چنانچه با ﻣطلب نقل شده همدلی نداشت،
ﻣوظف بود که بهپاينده تذکر بدهد و بهاو يادآور شود که اين عبارت علیرغم
همهی ﺧيرﺧواهیها و کوششهای  30سالهی او اساسا ً بورژوايی و
بهطورغيرﻣستقيم دولتی است.
بههرروی ،بنابر آنچه تا اينجا گﻔتم و ﻣسائلی که پس از اين ـحتی با
کار
تﻔصيل بيشترـ ﺧواهم گﻔت ،کتاب »آنچه برﻣن گذشت« را بهعنوان ِ
ﻣشترک علی پاينده و آقای ﺧسروپناه تلقی ﻣیکنم و در آنچه تحت عنوان
ی »آنچه بر ﻣن گذشت« ﻣینويسم ،حتی آنجاکه
نقد و بررسی ويا بازﺧوان ِ
فقط از علی پاينده نام ﻣیبرم ،روی سﺨنم با هردوی آنهاست.
ازجمله نکات شگﻔتآوری که در ﺧاطرات علی پاينده بهچشم
ﻣیﺧورد ،يکی هم اين است که او از وقايع و ﻣسائلی اطﻼع پيدا کرده که
ﻣادی شناﺧته شدهی تاکنونی قابل دسترسی و اطﻼع
در ﻣﺨتصات ﻣناسبات
ِ
نيستند .صرفنظر از ارائهی نمونه ،که بهﻣتن اين نوشته ﻣحول ﻣیکنم؛
حداق ِل وظيﻔهی آقای ﺧسروپناه در برﺧورد با اينگونه »اطﻼعاتِ« اصوﻻً
غيرقابل دستيابی ،تذکر و حتی اصرار روی جنبهی غيرعقﻼنی اينگونه
ﻣسائل بود که بهنوعی )و چهبسا از روی ناآگاهی( داعيه پياﻣبری و داشتن
علم بهاصطﻼح لَدُنّی و الهی را ﻣیرساند.
ِ
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نکتهی ديگری که بايد روی آن انگشت بگذارم و بازهم نمونههای آن
را بهﻣتن اين نوشته ﻣوکول کنم ،ستايشهای قابل توصيف بهستايش
ت علی پاينده از استوار ساقی استکه
عاشقانه/افﻼطونی و بدون چشمداش ِ
بدون هرگونه چون و چرايی يکی از عواﻣل شکنجه ،جنايت و سرکوب
دستگاه اﻣنيتی )فرﻣانداری نظاﻣی و ساواک( بود .بهعکسهای پايان کتاب
ﻣذکور نگاهی بيندازيد تا ببينيد آيا هيچ سنﺨيت يا توجيهی برای قراردادن
عکس ساقی در ﻣيان عکسهای علی و ديگر عزيزان وجود دارد؟ ﻻزم
بهتوضيح و تأکيد است که قصدم از بيان اين نکته اين نيست که علی پاينده
بهواسطهی احترام و عﻼقهاش بهساقی بهاﻣتياز ويژهای دست ﻣیيافت .نه
چنين نيست .بهبيان ديگر ،در اينکه علی پاينده ﺧط فاصلی با نهادها و افراد
ای پليسی نظام
ريز و درشت وابسته بهنهادهای دولتی و بهويژه نهاده ِ
آرياﻣهری داشت ،شکی نيست .ﻣعهذا همهی اينگونه رسايیهايی که علی
پاينده چندان هم کم نداشت ،نافی اين نکته نيست که ﺧاطرات او حاوی نکاتی
ْ
گزين واقعيت قابل
ت تﺨي ِل جای
استکه در بهترين صورت
ﻣمکن بهصﻔ ِ
ِ
توصيف است.
*****
»آنچه برﻣن گذشت« ،قبل از اينکه شروع شود ،ﻣزين بهنقلقولی از
شﺨص علی
تروتسکی است که ربط و »شأن نزول« آن با ﻣضمون کتاب،
ِ
پاينده و ﺧو ِد آقای ﺧسروپناه روشن و قابل فهم است» :هرگروهی که ﻣعرف
جهت و گرايش جديدی است ،پيشينيان ﺧودرا تکﻔير ﻣیکند .برای
هرشﺨصی که با نظريات جديد بهﻣيدان ﻣیآيد ،چنين بهنظر ﻣیرسد که
سوءتﻔاهم
دورهی قبل از او چيزی جز انحراف از راه راست و چيزی جز
ِ
تاريﺨی نبوده است .حال آنکه بايد تﻼش کنيم بر شانههای پيشينيان ﺧود ،و
نه بر استﺨوانهای شکستهی آنها ،بايستيم؛ و اين نشانهی پﺨتگی است«.
تاآنجا که ﻣن ﻣیدانم ،صرفنظر از تبليغات جعلی
استالينيستی/تودهايستی ،تروتسکی بهعنوان فردی فرهيﺨته ،انقﻼبی و
سازﻣاندهی ارتش سرخ و نيز پيروزی
سوسياليست در برپايی قيام اکتبر،
ِ
در جنگ داﺧلی نقش فوقالعاده ﻣؤثر و چهبسا بیهمتايی ايﻔا کرد؛ و آنجايی
هم که از »گذشته« ﻣینويسد» ،تاريخ انقﻼب روسيه« را بهﻣثابهی تجربه
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و دستآوردی انقﻼبی/سوسياليستی بهنگارش درﻣیآورد تا سوسياليستهای
جهان از آن درس بياﻣوزند.
گرچه ﻣن ﻣنبع نقل قول باﻻ را نمیدانم و نتوانستم پيدا کنم؛ اﻣا
بهواسطهی شناﺧتی که از آثار و زندگی تروتسکی دارم ،يقين دارم که وقتی
تروتسکی ﻣیگويد» :تﻼش کنيم بر شانههای پيشينيان ﺧود ،و نه بر
استﺨوانهای شکستهی آنها ،بايستيم؛ و اين نشانهی پﺨتگی است« ،ﻣنظور
او آغازی دوباره و اساسا ً ديگرگونهای استکه در راستای گذر اينک بهآينده
عمل ﻣیکند .بههمين دليل نمیتوانم ربط اين نقلقول با کتاب »آنچه برﻣن
گذشت« را بﻔهمم که اساسا ً افواهی است و ﺧاطرات شﺨصی را بيان ﻣیکند
که ﻣقايسهی او با تروتسکی )ﻣنهای جنبهی صرفا ً زيستی( ﻣعالﻔارق است.
ْ
فوق بيان سربستهی تﻔاوت
شايد هم قصد آقای ﺧسروپناه از نقل عبارت
نگرش ﺧود با استالينيسم است که در همهی ابعاد ﻣتصور شاکلهی چپ
ايران از بدو پيدايش آن حضور داشته است .اگر چنين قصدی در ﻣيان باشد،
با احساسی آکنده از تأسف بايد بگويم که نقل قول باﻻ از تروتسکی بهﻣثابه
راهنما يا راهگشا ،و قبل از آغاز »آنچه برﻣن گذشت« ،نمونهی بارزی از
نقض غرض است .چراکه اين کتاب فاقد آن ﻣضمون و ﻣعيار
زيبايیشناسانه ،ﻣهرورزانه و حقيقتجويانهای است که بتوان بهعنوان
کنشی فراتر از استالينيسم از آن ياد کرد .گرچه در اداﻣهی اين نوشته
بهنمونههای انضماﻣی چنين رویکرد و برﺧوردهايی بهفراوانی برﺧورد
ﻣیکنيم؛ اﻣا کليت ﻣسئله از اين قرار است که برﺧورد علی پاينده با اغلب
کسانی که بهنوعی دربارهی آنها حرف ﻣیزند ،ايرادگيرانه و در ﻣوارد نه
چندان نادری هم تحقيرآﻣيز و حتی عنادآلوده است .با همهی اين احوال ،در
ﺧاطرات علی پاينده تصويرهايی از ﻣناسبات زندانیهای باﻻدستی و
»رهبر« با ﻣﺨالﻔين و پائيندستیها وجود دارد که در پرتو تحليل
تحليلی تﺨيﻼت ﻣیتوانند بهآﻣوزههای نظری نيز
حذف
طبقاتی/سياسی و
ِ
ِ
تبديل شوند.
بههرصورت ،نظر ﻣن اين استکه بهترين شيوه برای نشان دادن
واقعيت و پرهيز از پيشداوری )ﺧصوصا ً آن جايی که ﻣوضوع ﻣورد
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بررسی کتابی آﻣيﺨته با تﺨيل است( ،بازﺧوانی همهی آن است .بايد توجه
داشت که اين بازﺧوانی شاﻣل ﻣطالعهی همهی کتاب است ،اﻣا تنها
بهواسطهی آن قسمتهايی انجام ﻣیگيرد که عينا ً نقل ﻣیکنم.
دربارهی مفهوم و روایت تاریخی
در پرتو دیدگاه ماتریاليستی/دیالکتيکی
در اينباره بهﻣثابهی کلیترين گزاره ﻣیتوان گﻔت :انديشه و ﻣنطﻖ
هرکس آينهی تمامنمای وضعيت و ﻣوقعيت سياسی/طبقاتی/اجتماع ْی در
ترکيب با ارادهﻣندی اوست که از وضعيت تجربی و سنی ،جنسی و
علمیاش نيز تأثير ﻣیپذيرد؛ و چون ﺧاطرات همان انديشه و دريافتهای
ذﺧيره شدهی آدﻣی در قسمتهايی از ﻣغز استکه حافظه را ساﻣان ﻣیدهند،
ازاينرو ،دربيانی کلی ﻣیتوان گﻔت :بيان ﺧاطرات هرکس )بهﻣثابهی
حافظهی بهبيان درآﻣده در پرتو ﻣوقع و ﻣوضع کنونی آن شﺨص( ،آينهی
تمامنمای وضعيت و ﻣوقعيت سياسی ،طبقاتی و اجتماعی اوستکه از
وضعيت تجربی و سنی/جنسی/علمیاش نيز تأثير ﻣیپذيرد .برای فهم بهتر
اين دو گزارهی بههم پيوستهی کلی بهتر استکه تأﻣلی بر ديالکتيک
شکلگيری ،چيستی و چگونگی انديش ْه داشته باشيم:
ﻣیدانيم که شئ حاصل تعادل و توازن و ترکيب فرآيندهای همراستايی
است که آن را ساﻣان ﻣیبﺨشند .گرچه فرآيندها همچنان که از ﻣعنایشان
ﻣستﻔاد ﻣیشود ،در حرکت و شدنی ﻣداوماند؛ اﻣا شئ که حاصل تعادل و
توازن همين پروسههای درشدن است ،در سکونی نسبی قرار ﻣیگيرد که
برآﻣده از تعادل و توازن پروسههای شاکلهی آن است .به طوری که
ب
»شيئيتِ« هر شئ همان
سکون برآﻣده از تعادل و توازن و ترکي ِ
ِ
نسبی
سکون
پروسههای شاکلهی آن است .حال اگر از اين زاويه )يعنی،
ِ
ِ
برآﻣده از تعادل و توازن و ترکيب پروسههای شاکلهی شئ( بنگريم ،طبيعتا ً
»وضع« آن شئ را در برابر داشته و ﻣوضوعيت آن را درﺧواهيم يافت؛
ِ
نسبی شئ ــاز يکسوـ و تعادل
که ذهن در ﻣرحلهی حسی ،بهعلت سکون
ِ
و توازن ﺧود با آن شئ ،زﻣان و حرکت و تاريخ آن را از آن سلب کرده و
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آن را چون يک »اينهمان« درﻣیيابد .اﻣا ازسوی ديگر ﻣیتوان بهارتباط
قبلی شئ و وضع ﻣوجود آن
ديگری در شئ نظر کرد و به ِ
ربط ِ
بين وضع ِ
پیبرد؛ بهعبارت ديگر ،بر ربط بين نها ِد »شده« و نها ِد »درشدن« نظر
کرد؛ در اين ﻣرحله ،طبيعی استکه ﻣسئله از شناﺧت حسی فراتر رفته و
ذهن بايد عقﻼنی عمل کند تا بهاين ربط که جبرا ً دارای زﻣان و تاريخ است
پیببرد .در اين حالت ،شئ از زاويهی وقوع و تغيير و حرکت بررسی شده
و بهجای اصل »اينهمانی« بهاصل »نﻔیدرنﻔی« ﻣیرسيم؛ بهاين ﻣعنا که
»دگر ﺧود« ﺧواهد بود.
هر شيئی در عينحال »ﺧود« و
ِ
ت شئ را بهدو
از آنجاکه »ذات« همان ربط نهادين است ،ﻣیتوان ذا ِ
گونهی ايستا و پويا دريافت کرد .ﻣسلما ً اين دوگونگی به دريافتهای ﻣا از
اشياء باز ﻣیگردد؛ وگرنه در جهان ﺧارج ،يعنی ،آنجا که ْ
ذات ﻣستقل از
ذهن انسانی قوام ﻣیيابد ،بين »وضع« و »وقوع« رابطهای ديالکتيکی و
تﻔکيکناپذير ﻣوجود است که ذات شئ در آن وحدت ﻣیيابد .پس ،عمﻼً
شيئ ذهنی
شيئ ﺧارجی ﻣینگرد و به ِ
بسته بهاينکه ذهن از کدام زاويه به ِ
)يعنی ﻣﻔهوم( تحقﻖ ﻣیبﺨشد ،دو جريان اصلی انديشه و ﻣنطﻖ )يعنی:
انديشهی ﻣنطﻖ وضعی ،ايستا و صوری؛ و ديگر انديشه و ﻣنطﻖ وقوعی،
ديالکتيکی و پويا( از آن نشأت ﻣیگيرد؛ که در شکل اول ذات »وضع« يا
پوزيسيون و در شکل دوم ذات »فرآيند« يا پروسه ﺧواهد بود.
ئ ﺧارج از ذهن سﺨن
از اينرو ،هنگاﻣی که از رب ِط بين نهادهای ش ِ
ﻣیگوئيم» ،ذات« آن ﻣورد نظر است .اﻣا ،ربط بين نهادهای ﻣﻔهوم )يعنی
ﻖ« آن ﻣیﺧوانيم و در حقيقت ﻣیتوان گﻔتکه »ﻣنطﻖ
ئ ذهنی( را »ﻣنط ِ
ش ِ
ارتباط نهادهای دريافت شدهی
ت ﻣﻔهوم که بهﻣعنای
ت ﻣﻔهوم« است .ذا ِ
ذا ِ
ِ
تأثير ذات شئ استکه قوام ﻣیيابد و شکل ﻣیگيرد .اﻣا اين
حسیاند ،تحت
ِ
تأثير ﻣطلﻖ و يکجانبه نيست و ذهن نسبت بهبرابرايستايش فعال است؛
ت شئ
انعکاس بیقيد و
بهطوری که نمیتوان گﻔتکه ذات ﻣﻔهوم
شرط ذا ِ
ِ
ِ
ربط نهادين برابرايستای ﺧود
است .زيرا هرﻣﻔهوﻣی با واسطهی ذهن از
ِ
داشتن ذهن ،دستگاه عصبی و
ﻣنشاء ﻣیگيرد و همين باواسطگی يا فعليت
ِ
ﻣغز آدﻣی و ﺧﻼصه انسان را چون نهادی ديگر بهربط ﻣضاعﻔی با آنچه
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ارتباط قبلی نهادين شئ در ﺧارج از ذهن بوده ﻣیکشاند و درنتيجه برتعادل
ﺧارجی آن در ذهن تأثير گذاشته و تعادل و توازن و
و توازن و ترکيب
ِ
شئ ﺧارجی فاصله
ترکيب ديگری بهﻣنزلهی »ﻣﻔهوم« توليد ﻣیکند که از ِ
گرفته و با آن »تغاير ذاتی« ﻣیيابد .اين تغاير ـالبتهـ ﻣﻔهوم را ﻣتناقض با
ضمن تغاير ذاتیـ
شئ ﺧارجی ـدر
ِ
شئ نمیسازد؛ چون همواره بين ﻣﻔهوم و ِ
شئ ﺧارجی ،قبل
»وحد ِ
ت ﻣاهوی« وجود دارد .بههمين دليل تقاب ِل ﻣﻔهوم با ِ
از آنکه ﻣتناقض باشد ،ﻣجموعهای ﻣتضاد را ﻣیسازد .برای روشن شدن
شئ دربرابر ،ازطريﻖ حواس
ﻣطلب بايد توجه داشتکه هنگاﻣی که ذا ِ
ت ِ
بهذهن ﻣنتقل ﻣیگردد ،نبايد ازنظر دور داشتکه حواس بهﻣوجب
الکيف شئ را از طريﻖ انضمام بهذهن
ﻣاهوی ﻣﺨتلف
چندگانگیشان ،وجوه
ِ
ِ
ً
ﻣنتقل ﻣیکنند؛ و ﻣعموﻻ بهﺧاطر پتانسي ِل ﻣحدو ِد حس ،بسياری از اين وجوه
بهذهن ﻣنتقل نمیشوند .اﻣا ذهن در وحدتی زﻣانیـﻣکانی بهﻣثابه نيرويی
الکيف دريافت شده را
فعال و تحت شرايط ﺧاص ﺧود ،وجو ِه ﻣﺨتلف
ِ
شئ ذهنی )با ذاتی که حاوی
دوبارههسازی کرده و ﻣﻔهوم را چونان ِ
ﻣنطقی ﺧود است( بازآفرينی ﻣیکند .از اينرو ،حتی ﻣﻔاهيم
ﻣندی
اراده ِ
ِ
جزيی )که با انضمامهایشان ﻣشﺨصاند و بيشترين وحدت ﻣاهوی را با
شئ ﺧارجی دارند( در ذات با آن ]شئ[ کاﻣﻼً ﻣتغايراند.
ِ
ت شئ که »درﺧود« است ،ارادهﻣند و
ت ﻣﻔهوم برﺧﻼف ذا ِ
اﻣا ذا ِ
»برﺧود« عمل ﻣیکند؛ و از اينرو فاعليت ذهن و عاﻣليت آن )که اﻣری
ﻣنطقی انديشه نيز بشمار ﻣیآيد .بهعبارت ديگر
ذاتی است( ،عاﻣليت
ِ
ﻣیتوان ﻣنطﻖ را همان ذات ﻣﻔهوم دانست و بهﻣعنای وسيع ﻣﻔهوم ،ﻣیتوان
آن را ذات انديشه ناﻣيد؛ چون انديشه در ذات ﺧود ارادهﻣند است ،يعنی:
اراده »فعليت انديشه« است .از اينرو ـانديشهـ هم »برشئ« و هم »برﺧود«
عمل کرده و ذهن را ﻣیتواند بهحوزه آگاهی و ﺧودآگاهی سوق دهد .اينکه
ﻣیتوانيم ﻣنطﻖ را بهﻣنزلهی ذات ﻣﻔهوم ،ذات انديشه بدانيم ،از اين بابت
جزء ﺧود )يعنی ﻣﻔهوم( ساﻣان ﻣیگيرد؛
استکه اگر انديشه از سادهترين
ِ
ﻣنطﻖ از همان آغاز ،ذات ﻣﻔهوم است .و چنانچه انديشه در ﻣراحل باﻻتر
بهگونهی قضايا و براهين ﺧود را ساﻣان ﻣیدهد؛ ﻣنطﻖ در همان حال ذات
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قضيه و ذات برهان ﺧواهد بود .پس ،بهعبارت ﻣصطلحتر :ﻣنطﻖ ذات
انديشه است.
ً
ديالکتيک ذهن و اشياء و پديدارها و
ذات انديشه ـﺧودـ طبعا ﻣحصول
ِ
برابرايستای ذهن انسانی است.
ﺧﻼصه تماﻣی نسبتهای هستوﻣندی استکه
ِ
پس انديشه و طبعا ً ﻣنطﻖ آدﻣی ﻣحصول ﻣناسبات و روابطی استکه آدﻣی
در آن ﻣیزييد ،از آن تأثير گرفته و برآن تأثير ﻣیگذارد .بديهی است،
تأثير انديشه آدﻣی برﻣناسباتیکه وی را احاطه کرده سﺨن
هنگاﻣیکه از
ِ
ﻣیگوييم ،بﻼفاصله اين نکته دريافت ﻣیگردد که انديشه در فعليت ﺧود،
انديشه است؛ و اين فعليت ناشی از ارادهﻣندی و عاﻣليتی استکه در ذات
ﻣﻔهوم نهﻔته است .بهعبارت ديگر آدﻣی تعيينکنندهی انديشهی ﺧود است.
روابط بين عﻼيم حسی )دادههای حسی( گرفته تا ارتباط بين
اين عاﻣليت از
ِ
تصورات و تصديقات و قضايا ،همگی ﻣنطﻖ ذهن را تشکيل ﻣیدهند .پس
انديشه ـاگر دارای عاﻣليت استـ نه در ﻣصاديﻖ آن و نه در ﻣصالح آن
است ،بلکه در ذات ﻣنطقی ﺧو ْد اين عاﻣليت و ارادهﻣندی را نهﻔته دارد.
هنگاﻣیکه ﻣارکس ]و ﺧصوصا ً انگلس[ ﻣاترياليسم ديالکتيک را بهطور
ضمنی سﻼح ايدئولوژيک طبقهکارگر ناﻣيدند ]و در عمل بهکار گرفتند[،
در اين اصطﻼح ]و کاربرد[ دقيقا ً ارادهﻣندی و توان انقﻼبی آن را ﻣنظور
نظر داشتند .از اينرو ﻣاترياليسم ديالکتيک بهﻣثابه فلسﻔهای
تغيير جهان بوده و هرگونه انﻔعال را ﻣردود
کار
ِ
انقﻼبیـپرولتری در ِ
ﻣیشمارد.
ﻣنطﻖ هرکس ارادهی اوست در انديشيدن و فعليت انديشه] ،و همچنين[
ﻣندی ﻣنطقی حتی در شکلگيری اولين و
ارادهی آدﻣی است در عمل؛ اراده ِ
ْ
ذهن ﻣﻔاهيم انضماﻣی را که
سادهترين ﻣﻔاهيم نيز بهچشم ﻣیﺧورد .زيرا
شيئ ذهنی توليد ﻣیکند؛ اين توليد ـبنابر
بهوسيله حواس دريافت کرده ،چون ِ
قاعدهـ طبعا ً ارادهﻣند است ،چون ﺧو ْد توليد است و حداق ِل اين توليد عبارت
است از تبديل يک ﻣﻔهوم انضماﻣی )يعنی ،حسی( بهﻣﻔهوم جزيی و کلی
)يعنی ،عقلی(.
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ﻣندی ﻣنطﻖ ﻣحض نيست.
در اينجا ﻻزم است يادآور شويم که اراده ِ
ديالکتيک ذهن و جهان است؛ و
ت انديشه ـﺧودـ طبعا ً ﻣحصول
زيرا ذا ِ
ِ
ﻣنطﻖ انعکاس ديالکتيکی از ﻣناسبات و روابط اجتماعی انسان است ،که
تحت شرايط تاريﺨی/اجتماعی ﻣعين شکل ﻣیگيرد و دگرگون ﻣیشود.
ﻖ فردی«
ازسوی ديگر ،ﻣنطﻖ فردی نبوده و چيزی بهعنوان »ﻣنط ِ
وجود ندارد .زيرا انديشه ذاتا ً اجتماعی است ،ﻣنطﻖ نيز فقط بهشکل
اجتماعی استکه ساﻣان ﻣیگيرد .اين ساﻣان ﻣنطقی از بدو تولد که انسان
وارد ﻣناسبات از پيش تعيين شدهای ﻣیگردد و حتی توسط زبان ﻣادری در
بﺨشی ﻣﻔاهيم بهذهن ﻣنتقل ﻣیگردد و برآن تأثير
واگويی الﻔاظ و ﻣعنی
ِ
ِ
ﻖ فردی هنگاﻣی اﻣکانپذير استکه دگرگونی در
ﻣیگذارد.
دگرگونی ﻣنط ِ
ِ
جبر
روابط و ﻣناسبات اجتماعی شﺨص رخ داده باشد .البته اين بهﻣعنی ِ
ﻣطلﻖ نيست ،همچنانکه آدﻣی دربرابر ﻣناسبات اجتماعی ﻣجبور نبوده و
»اﻣکان ﺧاص« ،نوعی
به»اﻣکان« ارادهﻣند است .درک ضرورت بهﻣثابه
ِ
از ارادهﻣندی است که بهآن ارادهﻣندی انقﻼبی ﻣیگويند .ﻣنطﻖ نيز بهاﻣکان
ارادهﻣند بوده و در شرايطی که ﻣناسبات اجتماعی ايجاب کند ،قادر ﺧواهد
بود که در ساﻣان ﺧود ايجاد دگرگونی کند .بنابراين» ،تقدم« ـويا بهتر
استکه گﻔته شود» :اصالت«ـ کماکان نه با »ذهن« ،بلکه با »ﻣاده« است
برابرايستای ذهن آدﻣی است؛ و ذهن آدﻣی در تأثير ﻣتقابل با همين ﻣادهی
که
ِ
]برابرايستا[ستکه فعليت يافته و عاﻣليت ﻣنطقی ﺧودرا ﻣیيابد .و از
ْ
ت ﺧود
هستی
آنجاکه
انسان اجتماعی است و حتی بهشکل اجتماعی برطبيع ِ
ِ
غلبه ﻣیکند ،عاﻣليت ﻣنطقی انديشهاش نيز اجتماعی بوده و هرگز بهگونهای
فردی ﻣتصور نﺨواهد بود .از اينرو هرنظام اجتماعی ،سازندهی ﻣنطﻖ
ﻖ آن نيز
ﺧود است؛ و هنگاﻣیکه اين نظام فروبﭙاشد و ﻣتﻼشی شود ،ﻣنط ِ
ْ
علت ﻣنطقی بودن
کهنه شده و کاربرد ﺧودرا از دست ﻣیدهد؛ و بههمين
ﺧودرا نيز از دست ﺧواهد داد .زيرا توان ﻣنطقی و عاﻣليت آن در فعليت
انديشه استکه بهصورت کاربرد ،ﺧودرا ﻣشﺨص ﻣیسازد .و باﻻﺧره در
فروپاشی نظام کهنهی اجتماعی استکه ذهن ـدر انطباق با ﻣناسبات
اين
ِ
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نوينـ ﻣیتواند ﻣنطﻖ نوين ﺧودرا پیافکند و ﺧو ِد اين عمل هرگز فردی
نبوده و نيازﻣند پراتيک اجتماعی است.
بهطورکلی ،اينکه انديشه ،اجتماعا ً انديشه است و در پراتيک اجتماعی
ﺧويشتن را بازﻣیآفريند ،دقيقا ً دربارهی ﻣنطﻖ بهﻣنزلهی ذات انديشه صادق
است و ﻣیتوان گﻔتکه ﻣنطﻖ تنها در پراتيک اجتماعی استکه ﻣنطﻖ است.
سرانجام ،اين تأکيد را نيز ﻻزم ﻣیدانم که نبايد ﻣنطﻖ را با قوانين حاکم
جهان عينی همگی
برجهان و ذهن يکی دانست .قوانين حاکم برنسبتهای
ِ
ُ
برﺧاسته از ذات آنهاست؛ و از آنجاکه ذهن نيز يک نسبت عينی )ابژه(
است ،تابع آن قوانينی استکه از ذات وی برﻣیﺧيزد .اﻣا ـبههيچوجهـ نبايد
قوانين حاکم بر»جهان« و »ذهن« را »ﻣنطﻖ« دانست زيرا ﻣنطﻖ
»برﺧود« بوده و حتی ﻣیتواند برﺧﻼف قوانين حاکم برهستی ،ﻣﻔاهيم را
ﻣندی انديشه )يعنی ﻣنطﻖ( استکه انديشه را
ساﻣان دهد .در واقع اين اراده ِ
ﻣندی
ساﻣان ﻣیدهد ،و نه قوانين حاکم برذهن؛ حتی اگر بدانيم که ﺧو ِد اراده
ْ
قوانين ﻣعينی که حاکم بر ذهن است ،حاصل ﻣیآيد .ﻣنطﻖ بهعلت
تحت
ِ
ْ
قوانين »درﺧود«
ﻣندی ﺧود» ،برشئ« و »برﺧود« است؛ حال آنکه
اراده ِ
بوده و فاقد ﺧود دگرسازیاند و از همينرو ثابت و ﻻيتغير ﻣینمايند.
*****
در پرتو چنين استدﻻلی است که تأکيد ﻣیکنم :بيان ﺧاطرات
بازگويی دريافتهای ذﺧيره
هرشﺨصی )ازجمله علی پاينده( که ـدر واقعـ
ِ
شده در حافظه او در ﻣﺨتصات کنونی او و همچنين تاريخپژوه ﻣاست(،
درعينحال آينهی تمامنمای فعليت و پراتيک طبقاتی/اجتماعی آنها نيز
هست .بهبيان ديگر ،بازگويی ﺧاطرات هرکسی بيانکنندهی دو ﻣرحله از
ﻣندی آن هنگاﻣی که ﻣتناسب با وضعيت ﺧو ْد
ارادهﻣندی اوست :يکی ،اراده
ِ
وجوهی از واقعيت را برگرفته و در ذهن ذﺧيره کرده است؛ و ديگری،
ﻣندی در تناسب با هنگاﻣی که ﺧاطرات ذﺧيره شده در ذهنش بهبيان
اراده
ْ
درﻣیآيد.
ئی .اچ .کار در کتاب »تاريخ چيست«)ترجمهی حسن باﻣشاد،
انتشارات ﺧوارزﻣی( ،شرح و تعريف نسبتا ً جاﻣعی از چيستی و چگونگی
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تاريخ و طبعا ً تاريخنگاری دارد که بهنظرم ﺧواندن آن بهفهم چيستی و
چگونگی تاريخ و تاريخنگاری کمک ﻣیکند .ازآنجاکه بيان ﺧاطرات
سياسی ـبههرصورت و ﻣنهای ارزشگذاری ﻣثبت يا ﻣنﻔیـ تابعی از
تاريخنگاری است ،آﺧرين پاراگراف فصل پنجم کتاب را در اينجا
بهتلﺨيص نقل ﻣیکنم تا شايد زﻣينهی ﻣناسبی برای قصد و هدفی فراهم آورد
که نوشتن بازﺧوانی »آنچه برﻣن گذشت« ﻣنتج از آن است:
» ...ﻣیتوانيد اگر بﺨواهيد ،با ﻣتکی کردن فهم گذشته بهنيروی
اَبَرتاريخ و برتر از عقل ،تاريخ را بهصورت حکمت الهی درآوريد.
ﻣیتوانيد اگر بﺨواهيد ،با تبديل کردن تاريخ بهﻣجموعهای داستان و افسانهی
بیﻣعنا و بیاهميت درباره گذشته ،آن را بهصورت ادبيات درآوريد .اﻣا
تاريخ راستين را فقط کسانی ﻣینويسند که در ﺧو ِد تاريخ ﻣسير حرکتی يافته
و ]بهواسطهی پراتيک ﻣعين نيز[ پذيرفتهاند .عقيده ]عملی[ بهاينکه ﻣا از
جايی آﻣدهايم پيوند نزديکی با عقيدهای دارد که بهجايی هم ﻣیرويم.
جاﻣعهای که ايمان توانايی پيشرفت آيندهی ﺧود را از دست بدهد ،ديری
نمیپايد که بهپيشرفت ﺧود در گذشته نيز بیاعتنا ﻣیشود ...نظر ﻣا از
تاريخ بازتاب نظر ﻣا از جاﻣعه است .اينک با ابراز ايمان ]نظری/عملی[
بهآيندهی جاﻣعه و آيندهی تاريخ ،بهنقطهی آغاز ]بحث[ برﻣیگردم«.
دربارهی روشﺷﻨاسی پژوهش و
بررسی روایت از دیدگاه آکادميک
در طراحی پژوهش عموﻣا ً با انتﺨاب ﻣوضوع و »پارادايم« ﻣشﺨصی
آغاز ﻣیکنيم .واژهی يونانی پارادايم گاه بهﻣعنی سرﻣشﻖ و الگو بهکار
ﻣیرود .اﻣا در ﻣعنای گستردهاش ﻣتضمن چارچوب ارجاعی شﺨص،
چگونگی دريافت او از جهان براساس اطﻼعات گردآﻣده و باورهايش است
و شاﻣل همهی الگوهای استقراريافته و ﻣشﺨص )اعم از نظريهها،
روشهای ﻣشترک و ﻣعيارهايی( است که بهﻣا اجازه ﻣیدهد تا تعلﻖ نتايج
تجربی را بهعرصهی ﻣعينی بازشناسيم .ﻣعنای گستردهی پارادايم )يا
الگوواره( در قياس با رايانه ﻣانند سيستم عاﻣل است .پس ،الگوواره اساسا ً
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نوعی جهانبينی ،چارچوبی کلی از باورها ،ارزشها ،و روشهايی است
که پژوهش درون آن اجرا ﻣیشود و پژوهشگر در درون چنين الگووارهای
حرکت ﻣیکند.
اﻣروزه سه الگووارهی پوزيتيويستی ،سازهگرا ) ،(constructivistو
انتقادی رايج است .در الگووارهی نﺨست برعينيت ،قابليت شناﺧت ،ﻣنطﻖ
قياس )يا ﻣنطﻖ رياضی( تأکيد ﻣیشود و غالب پژوهشهای ک ّمی رايج در
علوم »دقيقه« ﻣشمول اين الگوواره است .در اين الگوواره آنچه اساسا ً
ﻣوضوع پژوهش قرار ﻣیگيرد ،سکون نسبی در ازای حذف ضمنی حرکت
و ديناﻣيسم ﻣوضوع ﻣورد پژوهش است .دوﻣی بر واقعيت هميشه ﻣتغير
ت تکاﻣليابنده( که بهطور اجتماعی برساﺧته ﻣیشود،
)البته نه الزاﻣا ً حرک ِ
تأکيد دارد؛ و الگووارهی سوم بيشتر بر قدرت ،نابرابری و تغيير اجتماعی
تأکيد ﻣیکند.
ً
سازهگرايی نظريهای است اساسا ﻣبتنی بر ﻣشاهده و بررسی علمی
دربارهی شيوهی يادگيری و ادراک شﺨص .شﺨص از طريﻖ تجربهی
چيزها و تأﻣل براين تجربه فهم و دانش ﺧويش را ﻣیسازد .نظريهی
گرايی پياژه استدﻻل ﻣیکند که شﺨص بر اساس تجربهاش ،دانش را
سازه
ِ
ايجاد و ﻣعنا را شکل ﻣیدهد؛ و ]بدينترتيب[ عاﻣليت يادگيرنده را ارتقا
ﻣیبﺨشد؛ ﻣهارتهای پيشرفته ﻣانند تﻔکر انتقادی ،تحليل ،ارزشيابی ،و
ﺧﻼقيت را رشد ﻣیدهد؛ ديدگاههای گوناگون را ارتقا ﻣیبﺨشد؛ فراگيرنده
را تشويﻖ ﻣیکند که بر کار ﺧويش تأﻣل و آن را ارزشيابی کند ،و براساس
نيازهايش ﻣهارتهای ﻣيانجیگری را شناسايی و کسب کند.
رویکرد ويگوتسکی بهرشد کودک صورتی از سازهگرايی اجتماعی
و ﻣبتنی براين انديشه است که کارکردهای شناﺧت ْی ﻣحصول واکنشهای
اجتماعی است .ويگوتسکی بر ﻣاهيت همکاری در يادگيری بهوسيلهی
شکلگيری دانش از طريﻖ گﻔتگوی اجتماعی تأکيد دارد .براساس
سازهگرايی اجتماع ْی رشد انسان در جاﻣعه روی ﻣیدهد و دانش از طريﻖ
کنش و واکنش با ديگران بهوجود ﻣیآيد.
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تا دههی هﻔتاد سدهی بيست عمدهی پژوهشهای گزارش شده از نوع
ْ
تحقيقات برای پژوهشهای کيﻔی )که
پژوهشهای ک ّمی است و در ﻣراکز
ﻣواردی چند از آنها در دهههای پيشتر انتشاريافته بود( ،چندان ارجی
قايل نبودند .با اين حال ،پژوهشهای بيشتری از اين نوع ،علیرغم فضای
ناﻣساعد ،انتشار يافت؛ بهطوری که ای .جی .گوبا و وای .اس .لينکن در
يابی آﻣوزشی را ﻣنتشر
سال  1988ﻣقالهی رویکردهای کيﻔی در ارزش ِ
کردند که حاکی از جایگاه اعتباريافتهای برای پژوهشهای کيﻔی بود.
بدينترتيب ،تدريجا ً روشهای کمی و کيﻔی را ﻣکمل يکديگر دانستند ،و
اﻣروزه شاهد روشهای پژوهشی آﻣيﺨتهای هستيم که اين دو رویکرد را
در ﻣطالعهی واحدی تلﻔيﻖ ﻣیکند .برﺧﻼف پژوهشهای ک ّمی که از
اندازهگيریهای عينی در وضعيتی نظارت شده برای گردآوری دادههای
عددی برای پاسخ بهسؤال يا آزﻣون فرضيهای از پيش تعيين شده بهره
ﻣیگيرد ،پژوهش کيﻔی از صورتهای ﻣتﻔاوتی از جستجو بهره ﻣیگيرد
که روی فهم پديدهها از ﻣنظر شرکتکنندگان در وضعيت طبيع ْی تمرکز
ﻣیکند و با گسترش بررسی ﻣمکن است فرضيهای در ذهن شکل بگيرد.
فلسﻔی پژوهشهای کيﻔی ،فرد و دنيای او چنان
در رویکرد
ِ
ً
همپيوستهاند که هيچ يک بدون ديگری اساسا وجود ندارد .تنها با تمرکز بر
ﻣعانی رويدادها برای اشﺨاصی که درگير حوادثاند ،ﻣیتوان بهفهم رفتار
انسان دست يافت .پژوهشگر نه تنها بايد بهﻣشاهدهی آنچه اشﺨاص با آن
درگيرند بﭙردازد ،بلکه بايد بهشيوهای نظامﻣند توجه کند که اشﺨاص چگونه
ﻣیانديشند و چگونه احساس ﻣیکنند ،و طبعا ً بکوشد تا بﻔهمد که چگونه
ﻣیتواند واقعيت آنها را درک کند .بهطورکلی ،روشهای پژوهشی در
ﻣردمشناسی ،تاريخ ،و ديگر علوم اجتماعی از اين دست است که کاربرد
دارد .اين درصورتی استکه گاه تحصيلکردههای جاﻣعهی ﻣا از جدايی
روش علمی در علوم »دقيقه« و علوم انسانی سﺨن ﻣیگويند! اين دريافت
قابل توصيف بهعاﻣيانه ،ﻣقدﻣتا ً بيانگر نداشتن زﻣينهی علمی در گوينده و
تصوراتی است که صرفا ً تحصيلکردهی بیبهره از علوم رياضی و طبيعی
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دربارهی روش علمی برای ﺧود ﻣیبافد ،و نهايتا ً ناشی از باور ضمنی
ﻣاورايی هرگونهای از تغيير و تحول،
ت
به
سکون ﻣطلﻖ نسبتها ،ﻣحتوﻣي ِ
ِ
ِ
ً
و آسمانی پنداشتن ﻣنشا حرکت در هستی ﻣادی )در بیکرانگی و در نسبت(
است.
ﻣطالعات کيﻔی از اين جملهاند :ﻣطالعات تأويلی که در بسياری
پژوهشهای علوم انسانی با آن ﻣواجه ﻣیشويم بهدرک جهان در تجربهی
ذهنی فرد توجه دارد ،از ﻣناسبات ذهنی پژوهشگر و سوژهها بهره ﻣیگيرد
هدف اين شرح توصيﻔ ْی فهم پديده از طريﻖ
تا شرحی توصيﻔی فراهم آورد.
ِ
گردآوری دادههايی است که بهشيوههای ﻣتنوعی )ﻣانند :ﻣصاحبه ،ﻣشاهده
و بررسی اسناد و بايگانیها( جمعآوری شدهاند .ﻣطالعهی موردی که فرويد
در بنای نظريهی شﺨصيت بهطور گسترده از آن بهره گرفت ،تحليل
وضعيت ،قومنگاری ،نظريهی زمينهای ،پژوهش تاريخی ،ﻣطالعات
چندگانگی واقعيت ذهنی ريشه در
پديدارشناسی ﻣبتنی براين فرض که
ِ
چشماندازهای سوژهها دارد؛ ﮔﻔتمانکاوی ،که بهگمان ﻣن بنيانی اساسی
برای صورتی از نقد زبانی است که شرط انصاف نسبت بهقدرت اجتماعی
زبان در سرﻣايهداری اﺧير است ،بدون کاهش حيات اجتماعی بهزبان ،و
بدون تﻔکيک زبان از وجود ﻣادی يا عينيتبﺨشی آن .در واقع ،اين نوع نقد
را بايد از اين ديدگاه از زبان بهﻣثابه عنصری از فرآيند اجتماعی ﻣادی
آغاز کرد که ارتباط ديالکتيکی ﻣتقابلی با ساير عناصر اجتماعی دارد
)چولياراکی و فرکﻼف .1999 ،فرکﻼف  :2000الف؛ گراهام -1999
 (2000و توليد زندگی اجتماعی )اعم از توليد اقتصادی و توليد در
عرصههای غيراقتصادی( ﻣبتنی بر ﻣﻔصلبندی عناصر ﻣتنوع و جنبههای
اجتماعی بههمراه يکديگر بهصورت پيکربندیهای نسبتا ً پايداری است که
هميشه اساسا ً و ذاتا ً دربردارندهی زبان يا بهبيان کلیتر گﻔتمان است .البته،
پيش از تدوين رویکرد گﻔتمانکاوی انتقادی در ربع پايانی سدهی بيستم،
ﻣیتوان ﻣهارتها و فنون تحليل ﻣتن را در آثار ادبا و ﻣصححان برجستهی
ﻣتون ادبی و تاريﺨی گذشته بازيافت که بر اساس شم زبانی ﺧود از اين
فنون بهدرجات بهره ﻣیگرفتند.
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آثار ﻣارکس نمونهی بارز گﻔتمانکاوی انتقادی است که با رویکردی
عميقا ً فرارشتهای ،چندساحتی و هميشه ﻣتغير ـهمـ از پژوهش در نظريهی
سياسی ،اقتصاد سياسی ،قضا ،فلسﻔه ،نظريهی اجتماعی ،ﻣردمشناسی و
تاريخنگاری بهره ﻣیگيرد و ـهمـ الهامبﺨش آنهاست ،از اينرو که زبان
را عنصری از فرآيند اجتماعی ﻣیداند که با ساير عناصر ارتباط ﻣتقابل
ديالکتيکی دارد و عزم آن دارد تا دقيقا ً اين ارتباطات ﻣتقابل ديالکتيکی و
اغلب غيرشﻔاف را در سنت علوم اجتماعی انتقادی ﻣورد بررسی قرار
دهد؛ يعنی ،در اين دغدغهی علوم اجتماعی انتقادی که ﻣیﺧواهد نشان دهد
چگونه انسان در نظامهای اقتصادی-اجتماعی که براساس سلطه ،استثمار
و انسانيتزدايی بنا شده سهيم است و نشان ﻣیدهد که چگونه تناقضات و
تضادهای درون اين نظامها ،استعدادی برای گشتار آنها بهسوی پيشرفت
و رهايی ايجاد ﻣیکند .ضمناً ،تﻔاوت گﻔتمانکاوی انتقادی با ديگر
رویکردهای انتقادی )ﻣثﻼً گﻔتمانهای فوکويی» ،پساﻣدرن«،
»پساساﺧتاری«» ،سازهگرايی اجتماعی« و ﻣانند اينها( ،در ديدگاه آن
نسبت بهﻣتنهای گﻔتاری ،نوشتاری و چندرسانهای است .گﻔتمانکاوی
انتقادی ،ﻣتن را همچون گشتاوری در توليد ﻣادی و بازتوليد حيات اجتماعی
ﻣیبيند و کار اجتماعی انجامشده در ﻣتن را بهعنوان کانون برجستهی نقد
اجتماعی ﻣاترياليستی تحليل ﻣیکند .زبانشناسی انتقادی و گﻔتمانکاوی
انتقادی هردو بهکمک ﻣارکسيسم ،بهويژه »ﻣارکسيسم غربی« در سدهی
بيستم شکل گرفتهاند )فرکﻼف و وداک .(1997
اين نکات را بهاين ﻣنظور يادآور شدم که ببينيم چرا اﻣروزه با پيشرفت
قابل توجه گﻔتمانکاوی انتقادی و استﻔاده از آنها در طراحی پرسشهای
ﻣناسبْ کيﻔيت نوينی در ﻣعيارها رخ داده است و در نتيجه ،کمترين انتظاری
که از تاريخپژوه ﻣیرود اين است که اگر از گستره اﻣکانات علمی که در
دستکمـ بهاندازهی تيمسار ﻣقدم و سربازجوها
ِ
اﺧتيار اوست بهره نمیگيرد ـ
پيش از فنون تحليل ﻣتن بهرﻣند باشد .حتی اگر نه تا اين
در ساواک نيم قرن ْ
حد ،ﻻاقل بهاندازهی بسياری درجهداران پليس و ادارهی آگاهی که با
ﺧواندن پاسخهای بازداشتی ﻣیتوانستند ببينند کجا سعی دارد چيزی را
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پنهان کند ،کجا تناقضگويی کرده و با طرح پرسشهای ﻣناسب اهداف ﺧود
را دنبال ﻣیکردند ،از تحليل ﻣتن استﻔاده کند .بهنظر ﻣیرسد که تاريخپژوه
ﻣا در پی آن است که ﻣصالحی برای ساﺧتمان تاريﺨچهی جنبش چپ
دستوپا کند؛ يعنی نشان دهد که سير تکوين آگاهی طبقاتی در آن بﺨشی از
جاﻣعهی ايران که فعاليتشان تحت چنين پوششی قرار ﻣیگيرد ،چگونه
بوده است که ـالبتهـ کوششی ستودنی است .اﻣا توجه ندارد که بههرﻣيزانی
ت ﻣصالح کم
که در اين ﻣصالح غش باشد ،قابل اعتماد نبوده ،و ﻣقاوﻣ ِ
ﻣیشود و بنای تاريﺨچهی جنبشی که با چنين ﻣصالحی سرپا شود تاب نقد
نداشته و بهآسانی فروﺧواهد ريﺨت .پس ،برای دستيابی بهﻣصالحی با
پژوهشی ﻣناسبی نگاشته شود ،اﻣا
های
ﻣقاوﻣت ﻣناسب ﻻزم است پرسش ِ
ِ
برای تدوين پرسشهای ﻣناسب و دريافت پاسخهايی که ارائه ﻣیشود ﻻزم
است بهپارادايم پژوهش رجوع کنيم .الگوواره در سازﻣاندهی اطﻼعات و
فهم جهان بهﻣا ياری ﻣیدهد و بر شيوهی طراحی ،ثبت و تﻔسير ﻣا از
تجارب و ﻣشاهدات علمی و انسانی ﻣا تأثيرگذار است.
و سرانجام ،آﺧرين روش پژوهش کيﻔی که در اينجا ياد ﻣیکنم،
بررسی روايت است که در تعيين ﻣعنای تجارب روايت شده صدای
گر همسنگ صدای راويان است و تثبيت صحت اسناد نيز بر
پژوهش ْ
عهدهی اوست.
شايان ذکر است که داشتن درک ﻣناسبی از جایگاه تاريﺨی و فهم
سازوکار تحو ِل جنبش چپ که بﺨشی از فرهنگ جاﻣعه است ،برای شناﺧت
جاﻣعه ضروری است و نارسايیهايی که در آن ﻣشاهده ﻣیکنيم ،بهدور از
تﺨطئهی اين جنبش ،در ديگر بﺨشهای فرهنگی جاﻣعه ،در هنر و ادبيات،
و حتی فيزيک و شيمی هم قابل ﻣشاهده است .در واقع ،شعور هيچگاه
نمیتواند چيزی سوای وجود آگاه باشد و وجود انسانها )نه الزاﻣا ً افراد(
فرآيند زندگی واقعی آنهاست .اگر انسانها و شرايط شان در ايدئولوژی
همچون تصوير در دوربين عکاسی وارونه ﻣینمايد ،اين پديده درست همان
اندازه از فرآيند زندگی تاريﺨیشان برﻣیﺧيزد که وارونگی اشيا بر

ابراز دوستی-پيشگﻔتار

شبکيهی چشم از فرآيند حيات فيزيکی آنها برﻣیﺧيزد) .ﻣارکس
 1972/1846الف و ب(118 :
ﺧاستگاه چپ ايران که بهطور عمده اقشار سنتی و بهاصطﻼح ﻣدرن
طبقهی ﻣتوسط است ،تأثيرات ديرپای استبداد شرقی و ﺧانوادهی پدرساﻻر
در اين اقشار )که نطﻔهی آن را چهبسا تا دوران نئاندرتالها نيز بتوان
پیگيری کرد( ،و همچنين تأثيرات ﻣذهب شيعه بر اين اقشار ،بیاطﻼعی
آنها از تاريخ جهان و تاريخ جاﻣعهی ﺧويش ،سطح بسيار نازل تئوری که
در بهترين حاﻻت ﻣبتنی بر روايتهای دست چندم از ﻣارکسيسم است و
بافتههای ﻣندرآوری و تصورات التقاطی »سران قوم« از نتايج آن است؛
و باﻻﺧره انقطاع جريان و عدم انباشت تجربه ،و نيز شﺨصيتهای
اقتدارگرا که چندان هم کم نبودهاند ،و عمدتا ً از ﻻيههای پائينی طبقهی
ﻣتوسطاند و تکريم و اطاعتی ﺧودآزارانه از اقتدار فوقانی را با تکانههای
ديگرآزارانه برای تسلط بر افرا ِد بیقدرت تلﻔيﻖ کردهاند ــ همگی بهگونهای
بههم آﻣيﺨتهاند که بايکوت کردن بعضی زندانیها که هدف نﻔرت و در
ْ
عمل سرآﻣدان زندان
نهايت آزار فيزيکی از سوی ديگر زندانيان ﻣیشد ،در
را از هرگونه نقد ﻣبرا ﻣیداشت و بهنوعی ،اِعمال استبدا ِد سرآﻣدان را
تسهيل ﻣیکرد؛ بههرروی ،اينچنين بود وضعيت سرآﻣدان زندان که
ﻣیتوانستند صرفنظر از حقوق افراد ،حتی حقوق اقليت را نيز ناديده
ت
بگيرند .در چنان اوضاعی
تميز بين انسان انقﻼبی راستين و آنارشيس ِ
ِ
گرای ﺧرابکار و ﺧونريز دشوار ﻣیشد؛ و ﻣشاهدهی شجاعت و
پوچ
ِ
آگاهی توأم با دغدغهی تﻼش در راستای
ناپذير ﻣبتنی بر
درستی تزلزل
ِ
ِ
انقﻼب ْی برای نوع و آينده ،نه چندان نادر ـاﻣاـ نيازﻣند بصيرت بسيار بود.
سرانجام نبايد فراﻣوش کرد که نﺨستين گام انسانيتی از اين دست
)يعنی :انسانيتی که شاﺧص آن شجاعت ،ﺧردﻣندی و تﻼش انقﻼبی در
راستای نوع و آينده است( ،دوری از هرگونه تحقير ،و همدلی با شﺨص
جستجوی رسايی و جنبههای ﻣثبت اوست تا شايد اين اﻣکان
روبرو با هدف
ِ
ﺧويش تصوير انسانیتری از
را برايش فراهم کنيم که با نگاه بهرسايیهای
ْ
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ﺧود بيافريند .بهباور ﻣن اين تنها رویکردی است که ﻣیتواند از شکلگيری
کنشها فردی و گروهی قابل توصيف بهکنش فاشيستی جلوگيری کند
*****
قبل از اينکه بازﺧوانی کتاب »آنچه برﻣن گذشت« را شروع کنيم،
بهتر است که تصويری کلی از تقسيمبندی کتاب داشته باشيم .اين کتاب
عﻼوهبر  15پيوست ،پینوشتها ،عکسها ،نقشهها و نمايه ـ  11عنوان
اصلی دارد که هريک از آنها نيز چندين زيرﻣجموعه دارد .ازآنجا که
پيوستها ،پینوشتها و عکسها جزيی از کتاب بهحساب ﻣیآيند؛ از
اينرو ،بهﻣنظور ارجاع هرچه سهلتر بهاصل کتاب در بازﺧوانی آنچه
برﻣن گذشت همان تقسيمبندی »آنچه برﻣن گذشت« را بهکار ﻣیگيرم.
بدينترتيب که  11فصل جداگانه ﺧواهيم داشت که بهﻣثابهی »فصل« از
ابتدای صﻔحه شروع ﻣیشود ،عنوانهای فرعی هر»فصل« بهﻣثابهی
زيرﻣجموعه با حروف درشتتر زير همان فصل بازﺧوانی ﻣیشود ،و
ارجاع بهپيوستها و پینوشتها را نيز در همان جايی ﻣورد بررسی قرار
ﻣیدهم که ﻣستقيم يا غيرﻣستقيم بهآنها اشاره شده است .ازآنجاکه ﻣضمون
فصلها و همچنين زيرﻣجموعههای »آنچه برﻣن گذشت« بهلحاظ بررسی
و ﻣضمون روند و ﻣاهيت جنبش »چپ« ﻣتﻔاوتاند ،ازاينرو ،در بازﺧوانی
اين کتاب نيز تمرکز روی هرفصل و زيرﻣجموعهی آن از نظر ک ّمی و
همچنين از جنبهی نحوهی بررسی ﻣتﻔاوت ﺧواهند بود .بدينترتيب که در
جايی ـبسته بهﻣضمون و ﻣحتوای فصل و زيرﻣجموعهی آنـ کليت يک
فصل ويا تيتر ﻣورد بررسی قرار ﻣیگيرد ،و درجای ديگر بررسی را
بهواسطهی نقلقولهای ـگاه طوﻻنیترـ پیگير ﻣیشود که از نظر سبک
نگارش نيز ﻣتﻔاوت ﺧواهد بود.

علی پاينده از تبار و ﺧانوادهی ﺧود و ﻣهاجرت و برگشت آنها از
ﻣهاجرت سﺨن ﻣیگويد .در آغاز اين بازﺧوانی بايد سؤال کنم که آيا
ارتباطی بين ﻣهاجرت ايل و تبار علی پاينده بهباکو و آنچه بر او گذشت،
وجود دارد؟ اگر چنين ارتباطی وجود داشته باشد )که اصوﻻً نبايد داشته
باشد( ،او دربارهی آن حرفی نزده است.
راوی »آنچه برﻣن گذشت« بهتواتر و با تأکيد ضمنی از بازداشت
ﺧود و همچنين از روند آزادیاش تحت عنوان »رهايی از زندان« داد سﺨن
ﻣیدهد؛ آيا ﻣيان بازداشت علی پاينده در  9دیﻣاه  1349بهعنوان هواداری
از سازﻣان توفان و ﻣحکوﻣيت او در سال  1351و آزادیاش در  9ﻣرداد
 1356پس از  6سال و هﻔت ﻣاه که نمونهای از ﻣحکوﻣيتهای نسبتا ً سبک
برای هواداری از گروههای ﻣﺨالف شاه در ﻣحاکمات دههی پنجاه ﻣحسوب
ﻣیشد و ﻣهاجرت اجدادش رابطهای وجود دارد؟ پاينده در اين ﻣورد هم
چيزی نمیگويد.
*****
علی پاينده دربارهی پدرش ﻣیگويد که او در هنگام بازگشت بهايران
تقريبا ً چهل ساله بود؛ سواد ترکی و روسی داشت؛ روسی را ﻣیﺧواند و
ﻣینوشت؛ و در شوروی زير نظر »نمايشناﻣهنويس ،شاعر ،کارگردان و
فيلمناﻣه نويس شهير ،جعﻔر جبارلی« ﻣوفﻖ بهدريافت ديﭙلم تأتر شده بود.
ﻣادرش  21ساله ،و بیسواد که تا آن زﻣان  4شکم زائيده بود .با همهی اين
تهران فارسیزبان
احوال ،نکتهی توجه برانگيز اين است که پدر علی در
ِ
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بههمسر و فرزندانش ﻣیگويد» :کسی نبايد بهزبان فارسی صحبت کند« ،يا
»نان سنگک نبايد بﺨوريم بلکه بايد نان بربری بﺨوريم .اگر نان بربری
نبود نان لواش بﺨوريم و) «...ص!(27؟
گرچه علی پاينده دربارهی رابطهی ﺧود با پدرش چيزی نمیگويد؛ اﻣا
بهبرآورد ﻣیتوان گﻔت که وضعيت تحصيلی ،شيوهی تربيتی و ﻣناسبات
اجتماعی/توليدی پدر علی پاينده در آنچه براو گذشت ،تأثير قابل توجهی
داشته است .حداقل اين تأثير اينکه پاينده در برقراری ارتباط با ترکزبانها
)حتی آنجاکه ﻣثل استوار ساقی و استوار افتﺨاری از عواﻣل اجرايی پليس
بودند( ،ﻣوفﻖتر بود؛ و آنجايی هم که کتاب قرض گرفت تا بﺨواند )که
البته نﺨواند( ترجمهای از زبان ترکی بود.
ً
نکتهای که راوی قصهی ﻣا بهآن توجه نمیکند و چهبسا اساسا در
ﻣن اجتماعی/طبقاتی همهی
دستگاه فکری او هم جايی نداشته ،اين است که ِ
ﻣن
ﻣن  4-3سالگی آنها نه تنها الزاﻣا ً همراستا نيست ،بلکه ِ
افراد با ِ
اجتماعی/طبقاتی همهی آدمها درست از هنگاﻣی شکل ﻣیگيرد و
ﺧودﻣینماياند که آنها بهلحاظ اجتماعی/طبقاتی دست بهانتﺨاب ﻣیزنند و
ارادهای نظری/عملی از ﺧود نشان ﻣیدهند .بههرروی ،همين عدم تﻔکيک
ﻣن اجتماعی/طبقاتی باعث شده تا حدود  10صﻔحه از
ﻣن  4-3سالگی از ِ
»آنچه برﻣن گذشت« را بهﺧود اﺧتصاص بدهد.
علی پاينده ﻣیگويد» :در سال  1327سوﻣين ﺧواهرم ...بهدنيا آﻣد .در
آن سال ...کوچهی ﻣا ]واقع در »ﺧيابان شيروﺧورشيد«[ نه برقکشی داشت
و نه آب لولهکشی«)ص  .(22آقای پاينده در توصيف وضعيت ﻣسکونی
ْ
زﻣان بسيار
دشوار کودکی ﺧود فراﻣوش ﻣیکند که بگويد برقکشی در آن
ﻣحدود بود ،و در ﺧود تهران هم در هيچ ﻣحلهای لولهکشی آب نبوده و آب
ُ
شرب را همانگونه که ﺧودش توصيف ﻣیکند با گاری بهﻣحلهها ﻣیبردند
و برای ساير ﻣصارف نيز آب از طريﻖ جویهای شهر در آبانبار ﺧانهها
ذﺧيره ﻣیشد .البته ،با توجه بهاين واقعيت که همهی  4فرزند ﻣتولد اتحاد
شوروی ُﻣردند و فرزندان ﻣتولد ايران همگی زنده ﻣاندند ،شايد بتوان نتيجه

گامهای نﺨستين

گرفت که وضعيت اقتصادی ﺧانواده در اينجا بهطور قابل توجهی بهبود
يافته بود.

دورهی تحصيل
راوی »آنچه برﻣن گذشت« که ﻣتولد سال  1321است ،وضعيت
سياسی دبستانهای تهران در سال  1327را )که فقط  6سال سن داشت(،
اينطور تصوير ﻣیکند» :با اينکه پس از پانزده بهمن  1327حزب تودهی
ايران رسما ً از سوی دولت ﻣنحله و غيرقانونی اعﻼم شده بود اﻣا تودهایها
در سطح شهر و ازجمله در ﻣدارس فعاليت گستردهای داشتند .در دبستان
هاتف هم ﻣانند ديگر ﻣدارس تهران ،اغلب ﻣعلمان ،کارﻣندان ،و
دانشآﻣوزان تودهای بودند .بهجرأت ﻣیتوانم بگويم شصت تا هﻔتاد درصد
دانشآﻣوزان کﻼسهای پنجم و ششم ابتدايی دبستان هاتف عضو "سازﻣان
دانشآﻣوزان ]ايران[" ]وابسته به[ حزب توده بودند«)ص ](28همهی
تأکيدها در اين بازﺧوانی از ﻣن است[ .از آنجاکه سﺨنان نقل شده دربارهی
وضعيت سياسی دبستانها تهران تاريخ دقيقی ندارد ،فرض کنيم که ﻣنظور
از »پس از پانزده بهمن  ،«1327بهمن  1328يا حداکثر اواسط سال 1329
باشد؛ همچنين فرض کنيم که اظهارات نقل شده از علی پاينده را دهها هزار
گزارش ديگر هم تأييد کند ،اﻣا از آنجاکه پيوستار رويداهای
طبقاتی/اجتماعی/تاريﺨی در بازهی  1327تا  1332ﻣغاير اينگونه
گزارشهای فرضی است؛ از اينرو ،براساس استنتاج عقلی/تاريﺨی
ﻣیتوان )و در واقع بايد( گﻔت که علی پاينده در اينجا )درست ﻣثل جاهای
ديگری که ،بهﻣوقع ،ﻣورد بررسی قرار ﺧواهم داد( ،اغراق را از حد
گذرانده و بههذيانگويی رویآور شده است .چرا؟ برای اينکه اگر »دبستان
هاتف هم ﻣانند ديگر ﻣدارس تهران« بود؛ و »شصت تا هﻔتاد درصد
دانشآﻣوزان کﻼسهای پنجم و ششم ابتدايی دبستان هاتف عضو "سازﻣان
دانشآﻣوزان ]ايران[" ]وابسته به[ حزب توده بودند«؛ ﻣنطقی و ﻣعقول
است که نتيجه بگيريم  60تا  70درصد شاگردان کﻼسهای پنجم و ششم
همهی دبستانهای تهران »عضو "سازﻣان دانشآﻣوزان ]ايران[" ]وابسته

33

34

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

به[ حزب توده بودند«!! اين تصويرپردازی نمیتواند واقعيت داشته باشد؛
چراکه دراينصورت ،ﻻبد  70تا  80درصد دانشآﻣوزان دبيرستانها و 80
تا  90درصد دانشجويان دانشگاهها و حداقل  80درصد ساکنين تهران
بهنحوی »]وابسته به[ حزب توده بودند« ،و  20درصد بقيه هم طرفدار
جبههی ﻣلی ،و نيروهای حاضر در کودتای  28ﻣرداد  1332هم ،الزاﻣاً،
از آسمان آﻣده بودند!؟
علی پاينده در انتهای صﻔحهی  28کتاب »آنچه برﻣن گذشت«،
ﻣیگويد» :يادم ﻣیآيد سال  ،1330يک روز صبح ﻣأﻣوران شهربانی
بهﻣدرسهی ﻣا آﻣدند و آقای ﻣودت را با ﺧودشان بردند .آقای ﻣودت بهدبستان
هاتف برنگشت« .انتهای اين عبارت پانوشت شمارهی  4قرار دارد که
ﻣضمون آن چنين است ...» :در پی تشکيل "سازﻣان دانشآﻣوزان ايران"
در سال  ،1330بهتدريج داﻣنهی فعاليت سياسی بهدبستانها نيز کشيده
شد«]همهی تأکيدهايی که ناﻣی از تأکيدکننده ندارد ،از آن ﻣن است[.
بنابراين ،در بازهی زﻣانی بين  1327تا  1330اساسا ً چيزی بهنام
»"سازﻣان دانشآﻣوزان ايران"« وجود نداشت ،و اين نهاد دانشآﻣوزشی
که »بهتدريج داﻣنهی فعاليت سياسی ]را[ بهدبستانها نيز کشيد ،«...حتی
در زﻣان تأسيس ﺧود در سال  1330هم نمیتوانست »شصت تا هﻔتاد
درصد دانشآﻣوزان کﻼسهای پنجم و ششم ابتدايی دبستان هاتف« را
»ﻣانند ديگر ﻣدارس تهران« ،بهعضويت »"سازﻣان دانشآﻣوزان ]ايران["
]وابسته به[ حزب توده «...درآورده باشد .بنابراين ،علی پاينده فراتر از
اغراقگويی و بيان تﺨيﻼت ﺧويش ،در اين ﻣورد )که فعﻼً »ﺧاص«
بهحساب ﻣیآيد( بهجای بيان واقعيت از روی اسناد ﻣوجود )و نه بهواسطهی
حافظهی ﺧود( ،بيش از هرچيز هذيان ﻣیگويد .همين پانوشت »از
روزناﻣهی پرچمدار )ارگان پرچمداران پان ايرانيسم(« که »در  17آذر
 «1330ﻣنتشر شده بود ،نقلقولی در ﻣورد درﺧواست پانايرانيستها از
»وزارت فرهنگ« دارد که ظاهرا ً ﻣوجبات بازداشت آقای ﻣودت را فراهم
کرد .اين روزناﻣه در ﻣورد آقای ﻣودت چنين نوشته بود» :ﻣتأسﻔانه
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بهطوری که از دبستان هاتف ﺧبر رسيده ،آقای ﻣودت ناظم آن دبستان در
ﻣيان اطﻔال بیگناه فکر بلشويکی و کمونيستی را رواج ﻣیدهند« .از
عبارت »فکر بلشويکی و کمونيستی« بهاين دليل بگذريم که پانايرانيستها
بهناروا اين اصطﻼح را بهعنوان ناسزا دربارهی ﻣﺨالﻔين ﺧود بهکار
ﻣیبردند ،هرچند هم که نسبت بهحزب توده ﻻيتچسبک است؛ اﻣا نه از
»شصت تا هﻔتاد درصد دانشآﻣوزان کﻼسهای پنجم و ششم ابتدايی دبستان
هاتف« و نه از »دبستان هاتف هم ﻣانند ديگر ﻣدارس تهران« حرفی بهﻣيان
نمیآورد.
صﻔحهی  29کتاب آنچه بر پاينده گذشت]!؟[ نيز حاوی يکی از
ويژگیهايی استکه پاينده بهواسطهی ْ
آن ﺧودش را بهعنوان فردی عملگرا
و درعينحال عاطﻔی تصوير ﻣیکند» :يک روز درحالی که اعﻼﻣيهها را
زير نيمکتها ﻣیريﺨتم ،آقای ﻣشعشعی ]ناظم دبستان هاتف[ ﻣچم را گرفت
و ﻣرا با اعﻼﻣيهها بهدفتر ﻣدرسه برد .پرسيد اينها چيه؟ گﻔتم نمیدانم.
واقعا ً هم نمیدانستم .نه اين ﻣسائل را ﺧودم ﻣیفهميدم و نه کسی برايم
توضيح داده بود .براساس رابطۀ عاطﻔی و عﻼقۀ زيادی که بهدايی ،عمو و
دادشزاده داشتم و همچنين تحت تأثير فضای حاکم بر ﻣدرسه و سمﭙاتی
بهزربﺨش ،اين اعﻼﻣيهها را بدون اينکه بﻔهمم چيست ،پﺨش ﻣیکردم.
احتماﻻً نوعی ﺧودنمايی بچگانه هم در اين کار ﻣن نقش داشت«]تأکيد از
ﻣن است[.
بدينترتيب ،او که »در سال تحصيلی  1330-1329کﻼس سوم ابتدايی
بود«» ،اعﻼﻣيههای حزب توده و عکسهای استالين« را بهﻣدرسه ﻣیبرد
و »براساس رابطهی عاطﻔی و عﻼقهی زيادی که بهدايی ،عمو و
داداشزاده« داشت ،و حتی »بدون اينکه« از چيستی آنها ﻣطلع باشد،
»پﺨش ﻣیکرد« .بهنظر ﻣن توضيحی که پاينده دربارهی انگيزهی پﺨش اين
اعﻼﻣيهها ﻣیدهد ،توضيحی استکه کموبيش )و البته در اشکال ﻣﺨتلف(
دربرگيرندهی تمام فعاليت سياسی  30سالهی اوست» :نه اين ﻣسائل را
ﺧودم ﻣیفهميدم و نه کسی برايم توضيح داده بود«» ،براساس رابطۀ
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عاطﻔی و عﻼقۀ زيادی که به «...داشتم و »احتماﻻً نوعی ﺧودنمايی ]که[
در ...کار ﻣن نقش داشت«!؟
سؤال و جواب ناظم و پاينده در همين صﻔحه شباهت بسيار زيادی با
سؤال و جوابهای ﻣتهم و بازجوهای ساواک دارد» :پرسيد ]اعﻼﻣيهها را[
از کجا آوردی«؟ چون »دايیام بهﻣن گﻔته بود که اگر گرفتند و پرسيدند....
بگو در ﺧيابان پيدا کردم«» ،گﻔتم جلوی ﻣدرسه بود .آنها را برداشتم و
آوردم .گﻔت دروغ ﻣیگويی ،راستش را بگو .گﻔتهام را اصﻼح کردم و گﻔتم
يک نﻔر آنجا بود .اينها را بهﻣن داد که زير نيمکتهای کﻼس بيندازم.
پرسيد آن کسی که اينها را بهتو داد کی بود؟ گﻔتم نمیشناسمش .اينها را
به ﻣن داد و رفت«!؟ بههرروی ،ﻣنهای جزيياتی که ﺧواننده بايد در »آنچه
برﻣن گذشت« بﺨواند ،پاينده در صﻔحه  30کتاب ﻣیگويد» :شروع فعاليت
سياسی ﻣن ]در سن  8يا  9سالگی[ بهاين صورت شروع شد« و کليت کتاب
نيز حاکی از تداوم اين فعاليت تا نهم ﻣرداد  1356استکه او از زندان آزاد
شد.
علی پاينده که گويا از همان اوان کودکی )يعنی :در سن چهار سالگی(
قوی سياسی داشت ،در
بهطور ژنتيک شم و بينش و حافظهی فوقالعادهی
ِ
سال  1325شاهد بود که »داش ﻣشدیها و کﻼه ﻣﺨملیها ...از بهارستان
راه ﻣیافتادند عليه فرقه و رهبرانش ...شعار ﻣیدادند«؛ و در چهار راه
ﻻلهزار با آذریها برﺧورد ﻣیکردند و دعوای ترک و فارس بهراه
ﻣیانداﺧتند ،تا اينکه »اعضای سازﻣان جوانان حزب ]توده[ ﻣیآﻣدند و هر
دو طرف را کتک ﻣیزدند«!؟ بدينترتيب بود که »بهتدريج ﻣسايل
جدیتری جای آن تقابل را گرفت و اين ﻣاجرا تمام شد« ،و باﻻﺧره »حزب
توده بيشتر آن آذریها را جذب کرد«)ص  .(31بدون توضيح روشن
استکه حتی ﻣارکس هم در سن چهار سالگی نه تنها بهلحاظ سياسی ،بلکه
در همهی ديگر حوزههای انديشه و شناﺧت نيز اينچنين ادراک و حافظهای
نداشت .بنابراين ،تﻔاوت ﻣارکس و علی پاينده در اين است که يکی )يعنی:
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ﻣارکس( ﻣیبايست بهسﺨتی کوشش ﻣیکرد تا بياﻣوزد و بهحافظه بسﭙارد،
اﻣا ديگری )يعنی :علی پاينده( بدون هرگونه کوشش ﺧاصی بهطور ژنتيک
دارای حافظه و ادارک سياسی و آدمشناسی بود )که بيان ﻣورد دوم را
ﻣیگذاريم برای اداﻣهی اين نوشته(.
ازجمله نکاتی که در کل کتاب ﻣسکوت ﻣانده ،يکی هم اين استکه اين
دانشآﻣوز هوشمند که در هرﻣقطعی دستکم يکبار رفوزه ﻣیشد باﻻﺧره
ﻣقطع ﻣتوسطه را تمام کرد يا هنوز اداﻣه تحصيل ﻣیدهد؟

محفلها و گروهها
آقای پاينده در »سال  1334تصديﻖ کﻼس ششم ابتدايی را«
ﻣیگيرد)ص(32؛ بدينترتيب ،کودک ژنی »ﻣا« يکسال در دبستان ﻣردود
شده بود که البته برای آدمهای ژنی ﻣسئلهی قابل ذکری نيست!
با همهی اين احوال ،او دبيرستان شرف را انتﺨاب کرد؛ چرا؟ چونکه
»سياسیترين دبيرستان تهران شناﺧته شده بود«)صص  .(33-32ادعا
ﻣیشود که حزب توده بيشترين نﻔوذ را در دبيرستان شرف داشت)يادداشت
 ،5ص (546؛ اﻣا ﻣدير دبيرستان آقای ﻣحمد اﻣين رياحی که در ﻣهرﻣاه
 32پس از کودتا ،بازداشت شد بهجبههی ﻣلی تمايل داشت ...و ناظم ﻣدرسه
آقای بهنام از اعضای حزب ﻣلت ايران )يکی از احزاب جبههی ﻣلی( و از
دستياران نزديک داريوش فروهر بود .در سال ) 1334که علی کوچولو
آن دبيرستان را انتﺨاب کرد( ،تمايﻼت و عقايد سياسی ﺧود را آشکار
نمیکردند)ص .(33
کودک ژنی ﻣا که در دبستان بدون رابطهی ﻣستقيم با حزب توده فعاليت
تودهای داشت ،اکنون در کﻼس اول سيک ِل يک دبيرستان در سيزده/چهارده
سالگی »ﻣنتقد اين حزب شده« بود)ص » :(33با همان شناﺧت ابتدايی که
از قضايا و وقايع داشتيم بهاين نتيحه رسيده بوديم که حزب توده نمیتواند
حزب اصولی و با ﺧط ﻣشی صحيحی باشد؛ زيرا ،در طول يک سال ،اين
حزب بهعلت بیعملی و ندانمکاری دو ضربۀ اساسی ﺧورده بود :يکی
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درنتيجۀ برﺧورد ﻣنﻔعﻼنه با کودتای  28ﻣرداد  1332و ديگری کشف
سازﻣان افسران حزب توده در شهريور 1333؛ بهاين نتيجه رسيده بوديم
که اگر بﺨواهيم فعاليت سياسی کنيم بايد ﻣستقل از چنين حزبی فعاليت کنيم«.
پاينده در پانوشت همين صﻔحه ادعا ﻣیکند که »در طول  50سالی که از
آن زﻣان ]يعنی :سال  1334که چند ﺧط باﻻتر از نوشتهاش نقل کردم[
ﻣیگذرد هميشه ﻣنتقد حزب توده بودهام .ﻣنتها ،سال بهسال در نتيجهی
ﻣطالعه و افزايش شناﺧت و آگاهیام ....ﻣوضع احساسی بهﻣوضع آگاهانه
و ﻣستدلتری تبديل شده است«؛ اﻣا ﻣشکل اين است که در سراسر نوشتهی
او نشانهای از اين رشد »سال بهسال« و دستيابی به»ﻣوضع آگاهانه و
ﻣستدل« ديده نمیشود.
با توجه بهزﻣان انتشار کتاب )يعنی :سال  (1399که دوران پﺨتگی و
اوج »ﻣوضع آگاهانه و ﻣستدل« راوی است ،و با در نظر گرفتن اين ﻣسئله
که او ﺧاطرات دوران نوجوانیاش را ناگزير تحت تأثير اوج »ﻣوضع
آگاهانه و ﻣستدل« ﺧود بيان کرده است ،ازاينرو ،ﻣیتوان نتيجه گرفت که
بيانات نقل شده دربارهی حزب توده ـدر واقعـ نظرات دورهی پﺨتگی علی
پاينده را نيز درﺧود گنجانده است .آنچه ﻣیتوانست اين نتيجهگيری را نقض
کند ،اشارهی صريح او ﻣبنی براين بود که اکنون نظرات ديگر و کاﻣلتری
دربارهی حزب توده دارد که در ﻣوقع ﻣقتضی دربارهاش حرف ﻣیزند .اﻣا
ازآنجاکه چنين اشارهای حتی بهطور ضمنی و غيرﻣستقيم وجود ندارد،
بنابراين ،ﻣطلب نقل شده در باﻻ ـدر واقعـ نظر دوران پﺨتگی و اوج
»ﻣوضع آگاهانه و ﻣستدل« علی پاينده دربارهی حزب توده است.
بههرروی ،نقد او نه تنها انقﻼبی و کمونيستی نيست ،و وجو ِد ذاتا ً
بورژوا/اﻣﭙرياليستی اين حزب را حتی ﻣورد بررسی هم قرار نمیدهد،
بلکه ايرادگيریاش ـدر واقعـ بازگويی همان نظريهای استکه ابتدا
جريانهای ﻣﺨتلف جبههی ﻣلی و بعدها بﺨش بسيار وسيعی از چريکهای
فدايی ﺧلﻖ بهآن باور داشتند و بهطور ﻣشﺨص توسط بيژن جزنی هم )که
ﻣقام بنيانگذاری جريان ﻣبارزهی ﻣسلحانه را بهﺧودش نسبت داد و علی
پاينده هم در همين کتاب آن را تأييد ﻣیکند( بيان ﻣیشد .اين عبارت که
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حزب توده »نمیتواند حزب اصولی و با ﺧط ﻣشی صحيحی باشد« ،بيش
از اينکه رویکردی نقادانه داشته باشد تا بتواند ذات وجودی حزب توده را
هدف نقد قرار دهد ،ايراد گرفتنی استکه در حصار وجه صرفا ً
ديگر علی پاينده دربارهی حزب توده
احکام
ﻣاهوی/کرداری باقی ﻣیﻣاند.
ِ
ِ
ت وجودی اين
نيز ﻣؤيد ايرادگيری او بهکنشهای ﻣوضعی/کرداری و نه ذا ِ
بهاصطﻼح حزب است» :بیعملی و ندانمکاری« و »برﺧورد ﻣنﻔعﻼنه با
کودتای  28ﻣرداد !«1332
صرفنظر از استدﻻل جاﻣع )که ﻣیﻣاند برای ﻣوقعی که فرصت
داشتم(؛ حقيقت اين استکه حزب توده نمیتوانست ،نمیﺧواست و اصوﻻً
کنش کمونيستی و پرولتاريايی در
برای اين برپا نشده بود که کنش و برهم ِ
ﻣقابل توطئهها ،ﺧرافات باقیﻣانده از استبداد ايرانی و کودتاهای بورژوازی
اﻣﭙرياليستی غرب از ﺧود بروز بدهد .همين نکته استکه علی پاينده
بهواسطهی نگاه غيروابسته بهحزب توده ،اﻣا انديشههای برگرفتهاش از
جبههی ﻣلی در ﻣﺨيله هم ندارد ،و طبعا ً حرف ﻣتﻔاوتی هم برای گﻔتن ندارد.
بههرصورت ،علیرغم ادعای علی پاينده درﻣورد تبديل »ﻣوضع احساسی
بهﻣوضع آگاهانه و ﻣستدلتر« در رابطه با حزب توده ،در »آنچه برﻣن
گذشت« سﺨنی که بهلحاظ تحليل تاريﺨی ﻣستدل و تحليلی باشد و بهنوعی
حزب توده را نيز دربربگيرد ،وجود ندارد.
آقای پاينده در صﻔحه  34کتاب ﻣشترکش با آقای ﺧسروپناه ﻣیگويد:
»ﺧط ﻣشی حزب توده را رد کرده بوديم« .پس ،اينگونه بود که او ﻣعنای
جادويی ﺧط ﻣشی را هم فهميده بود! اگر کسی بﭙرسد چرا جادويی ،پاسﺨی
جز اين ندارم که بگويم :رد کردن يک ﺧط ﻣشی سياسی بدون دانستن اينکه
»ﺧط ﻣشی صحيح ]سياسی[ کدام است« ،ردکردنی »احساسی« است که
تکرار آن در دورهی بهاصطﻼح ﺧردﻣندی ناگزير چهرهی جادويی بهﺧود
ﻣیگيرد .بههرروی ،همانطور که از »آنچه برﻣن گذشت« برﻣیآيد ،بعيد
است که علی پاينده هماينک نيز ،در سن  78سالگی بتواند تعريف يا
توصيف نسبتا ً درست و جاﻣعی از ﺧط ﻣشی ارائه کند!
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پايندهی در نيمهی اول همين صﻔحه  34روايت ﻣیکند که» :در ﺧﻼل
بحثهای ﻣحﻔلی بهاين نتيجه رسيديم که برای ﻣبارزه با رژيم کودتايی شاه
بايد سﻼح داشته باشيم ...درآن سالها ]يعنی» :اواﺧر سال  1334و اوايل
سال  [«1335در بين جوانان و نوجوانان که در ﻣقطع کودتای  28ﻣرداد
ده تا پانزده ساله بودند و عﻼئﻖ سياسی داشتند چنين بحثهايی ]يعنی :تهيه
سﻼح برای ﻣبارزه با رژيم کودتايی[ ﻣطرح بود« .گرچه در ﻣقايسه با پاينده
سيزده/چهارده ساله در آن سالها ﻣن کودک چهار/پنج ساله بودم و ﺧاطراتم
در ﻣقايسه با ﺧاطرات چهار/پنج سالگی علی پاينده ﻣصداق فنجان دربرابر
فيل را القا ﻣیکند ،و همچنين علیرغم بیﺧبریام از ﻣستندات تأييدکنندهی
ادعای علی پاينده که در آن زﻣان اين باور »ﻣطرح« بود که »برای ﻣبارزه
با رژيم کودتايی شاه بايد سﻼح« در اﺧتيار ﻣیداشتند؛ ﻣعهذا بهنظرم بعيد
است که پتانسيل ﻣبارزات ضدرژيمی آن سالها تا اين اندازه رزمجويانه
بوده باشد که ﻣسئلهی تهيه سﻼح عموﻣيت يافته باشد .چونکه وجود چنين
روحيهای براساس شبکهی پيچيدهای از عواﻣل گوناگون
ت واقعی
تاريﺨی/طبقاتی/اجتماعی ﻣمکن ﻣیگردد که درصورت ﻣوجودي ِ
نه تنها در ﻣيان بﺨشی از جوانهای بين  19و  20هم رواج پيدا ﻣیکرد و
بهنوعی در شعر و داستان و ﻣانند اينها ﻣنعکس ﻣیگرديد ،بلکه بهکنشهای
کموبيش کوچک و بزرگ سياسی/اجتماعی راهبر ﻣیشد که در اينصورت
در ﻣستندات سياسی بازتاب نسبتا ً گسترده پيدا ﻣیکرد و اﻣروزه آن ﻣستندات
در دسترس همهی عﻼقمندان قرار ﻣیگرفت .بنابراين ،بهاحتمال بسيار قوی
پاينده در اين ﻣورد هم تﺨيل ﺧودرا بهجای واقعيت نشانده است.همين که
گروه سه نﻔرهی علی پاينده »تا ﻣدتی ...دنبال اسلحه« بودند؛ ولی پس از
بحثهای طوﻻنی دربارهی چگونگی دست يافتن بهسﻼح ،چون فهميدند که
اگر اسلحه بهدست بياورند نمیدانند با آن چه بکنند ،از ﺧير تهيهی آن
رژيم
گذشتند)ص  ،(35نشان ﻣیدهد که بحث تهيه سﻼح برای ﻣبارزه با
ِ
برآﻣده از کودتا جديت اجتماعی نداشته و جناب پاينده اين »فعليت« را نيز
در صيغهی اساسا ً اغراقآﻣيز آﻣيﺨته با دروغ صرف ﻣیکند!؟ ناگﻔته نماند
که اين اغراقگويی و ﻣوارد ﻣتعدد ديگری که در اداﻣهی بازﺧوانی بهتدريج
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با آنها ﻣواجه ﻣیشويم ،بیفايده هم نيستند .آقای پاينده بهواسطهی اين
اغراقگويیها تصويرهای ﻣجعولی را بهدنبال هم ﻣونتاژ ﻣیکند تا ضمن
گرفتن بعضا ً تحقيرآﻣيز از
ت ايراد
آفرينش »قهرﻣانان« بیبديل ،بهوساط ِ
ِ
آنها ،برفرازشان قرار بگيرد و از وضعيت ﻣنﻔعل و گذران روزﻣرهی
چهل و چند سالهی بعد از آزادی ﺧود از زندان ،بهگونهای روبهجلو فرار
کند تا بتواند گذشتهی ﻣجعول و ساﺧتگی را جایگزين همين چهل و چند
سالی کند که روزگار را در انطباق کاﻣل با ﻣوجوديت ﻣناسبات
سياسی/اجتماعی غالب گذرانده است.
ﻣقولهی »در ﺧﻼل بحثهای ﻣحﻔلی بهاين نتيجه رسيديم که برای
ﻣبارزه با رژيم کودتايی شاه بايد سﻼح داشته باشيم ،«...و توصيف تﻼش
برای تهيه سﻼح ،بهعﻼوهی عموﻣيت بﺨشيدن بهآن ،ازجمله اين فايده را
دارد که ابداع تئوری و عم ِل ﻣبارزهی ﻣسلحانه را از بنيانگذاران سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ )ﻣثل اﻣيرپرويز پويان و ﻣسعود احمدزاده( سلب و
»ﺧويشتن« عموﻣيت يافته بهتثبيت ﻣیرساند؛ درست همانطور بنا
در
ِ
ً
بهﻣقتضای پيشبِرد »روايت« و طبعا در جای ﻣناسب ،همين ﻣدال سلبی را
بهسينهی بيژن جزنی ﻣیچسباند تا از او ايراد بگيرد و بهطور ضمنی
برفراز بهايستد.
علی پاينده چون »تماموقت دنبال ...کارها«يی ﻣانند ﺧريد ،رونويسی
و احتماﻻً ﻣطالعهی کتابهای »زيرﺧاکی« بود و »درس نمیﺧواند«» ،در
اﻣتحانات کﻼس هﻔتم رفوزه شد« و »کﻼس هشتم بهدبيرستان شاه عباس ...
رفت« که »ﻣدرسه ﻣلی ]پولی[ بود«)ص  !(37او ﻣیگويد» :در دبيرستان
شاه عباس ،انشاهای تند و تيزی ﻣینوشتم و در کﻼس ﻣیﺧواندم .بچهها با
کف زدن تشويقم ﻣیکردند و "هورا" ﻣیکشيدند«.
بعضی از تغييرات واقعا ً شگﻔتآورند :آدﻣیکه در کﻼس هشتم و در
سن  14يا  15سالگی »انشاهای تند و تيزی« ﻣینوشت که کﻼس را
بههيجان ﻣیآورد و همه برای او »"هورا"« ﻣیکشيدند ،در سنين پﺨتگی،
پس از ﻣطالعات فراوان و تجارب بسيار پيچيده ،علیرغم فرصتی باﻻی
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 40سال ،حتی ﺧاطرات ﺧود را هم نمیتواند بنويسد و برای اين تنها اثر
ﻣکتوب و غيرﻣکتوب ﺧود بهديگری ﻣتوسل ﻣیشود!!
توان روشنفکرانهی علی پاينده فقط نوشتن انشاهای تند و تيز و
برانگيزاننده نبود .او و ديگر دانشآﻣوزان عﻼقمند بهﻣسائل سياسی هﻔتهای
سرصف و در ﻣراسم صبحگاهی برای همهی ﻣدرسه شعرهايی را
يکبار ِ
ﻣیﺧواندند که توسط آقای جﻼلی ،ناظم دبيرستان تأييد شده بود .ﻣضمون
يکی از اشعاری که پاينده سرصف ﺧواند ،در ستايش نبرد برای آزادی »از
ابوالقاسم ﻻهوتی بود که ديوان او را از "انجمن روابط فرهنگی ايران و
شوروی" اﻣانت گرفته بود«)ص .(38
چنين ﻣینمايد که آنچه از دورهی جوانی تا آزادی از زندان در سال
هم نبوغ،
 56همواره با علی پاينده همراهی داشت ،سه
عنصر ناﻣربوط به ِ
ِ
ﺧوششانسی و افرادی بودند که بهنحوی )و چهبسا بهواسطهی شانس( با او
آشنايی داشتند و پارتی او ﻣیشدند» :در آن ﻣوقع ﻣن  17ساله بودم و شرط
عضويت در انجمن روابط ايران و شوروی داشتن حداقل بيست سال بود.
قاعدتا ً نبايد ﻣن را ﻣیپذيرفتند اﻣا ازآنجاکه با يکی از کارکنان انجمن نسبت
ﺧويشاوندی داشتم او با ﻣسئوليت ﺧودش ﻣن را بهعضويت انجمن درآورد.
ابتدا بهصورت عضو ﻣوقت و يک سال بعد هم با وجود سن پايين ،با
همآهنگی ﻣسئوﻻن رده باﻻی انجمن عضو رسمی شدم« .در اين نقلقول
عنصر پارتی )يعنی» :نسبت ﺧويشاوندی« با يکی از »کارکنان انجمن«
که بيانکنندهی شانﺲ اوست( و نيز نبوغ بدون اينکه ربطی نسبت بههم
داشته باشند ،ﺧود را نشان ﻣیدهد .بهطورکلی ،بايد توجه داشت که اگر جنم
نبوغآميز علی پاينده نبود ،هرگز »ﻣسئوﻻن رده باﻻی انجمن« با همآهنگ ْی
عضويت »رسمی« او را در انجمن نمیپذيرفتند؛ چراکه »شرط عضويت
در انجمن روابط ايران و شوروی داشتن حداقل بيست سال بود«)پانوشت
ص !(39
ازطرف ديگر ،علی پاينده »در انجمن ايران و شوری و با ﺧيلیها
آشنا شد« ،و »اين آشنايیها و ﻣحيط انجمن در تربيت و شکل گيری
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شﺨصيت اوليه« او »ﺧيلی ﻣؤثر بود«)انتهای صﻔحه  .(39گرچه راوی
قصهی »ﻣا« از کسانی که در انجمن با آنها آشنا شده بود حرفی نمیزند،
اﻣا »عدهای از نويسندگان ﻣانند :ﻣحسن هشترودی ،رضا آذرﺧشی ،سعيد
نﻔيسی ،ذبيح بهروز و عدهای از تودهایها ﻣانند آقای بلبلی که ديگر فعاليت
نمیکرد بهآنجا رفت و آﻣد داشتند«)انتهای صﻔحه  .(39بنابراين ،علی
پاينده عﻼوهبر نبوغ ذاتی/ژنتيک و پارتی )که در باﻻ نشان دادم( ،از اين
شانس هم برﺧوردار بود که با آدمهايی اﻣثال کسانی که در باﻻ نام بردم،
راوی »آنچه برﻣن گذشت« در نوشتن
آشنا شود و از آنها بياﻣوزد .ناتوانی
ِ
ﺧاطرات ﺧود شايد هم بهدليل همين آشنايیها در انجمن ايران و شوروی
است .زيرا ارتباطات افراد در انجمنهای فرهنگی با يکديگر اساسا ً شﻔاهی
است و همين ﻣسئله ﻣیتواند از توان نوشتاری نوابغی همچون علی پاينده
چنان بکاهد که اين ﻣنبع سابقا ً هيجانبرانگيز بهواسطهی انشاهايش ،چنان
بﺨشکد که طی فرصتی  40ساله حتی يک ﻣقاله هم ننويسد!!!
علی پاينده )نوجوان تقريبا ً  16سالهی ﻣا درسال  (1337ضمن توصيف
اعتصاب تاکسیرانان تهران ،حمايت بسيار غريب ﻣردم را نيز تحسين
ﻣیکند» :در ]روز بيست و سوم[ فروردين ﻣاه  1337تاکسیرانان تهران
يکپارچه اعتصاب کردند که اعتصاب آنها چهار روز اداﻣه داشت .با
اينکه اين اعتصاب ﻣشکﻼت جدی برای رفت و آﻣد ﻣردم در شهر تهران
بهوجود آورد ولی بسياری از ﻣردم نه تنها از اعتصاب آنها حمايت کردند
بلکه با اعتصابشکنها هم ﻣقابله ﻣیکردند و با سنگ وچوب شيشهی جلوی
تاکسیهای اعتصابشکن را ﻣیشکستند«)ص  .(41پاينده در توصيف
حمايت ﻣردﻣی از اين اعتصاب بهياد ﻣیآورد که يک تاکسی که ﻣیﺧواست
از گاراژ ﺧارج شود ،ﺧشم ﻣردم را برانگيﺨت و »چند نﻔری از آنها که
جلوی تاکسی را گرفته بودند شيشهی جلوی آن را شکستند«)ص .(41
گرچه بهبيان علی پاينده »علت اعتصاب ...اجحاف و سﺨتگيریهای
ادارهی راهنمايی و رانندگی نسبت بهرانندگان تاکسی و چند برابر شدن
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جريمههای رانندگی بود«)ص  (41و ﺧواستهای اعﻼم شدهی دهگانهی
رانندههای تاکسی نيز )چنانکه در پینوشت شماره  8کتاب ،در صﻔحه 547
و بهنقل از روزناﻣه اطﻼعات  25فروردين آﻣده است( اساسا ً صنﻔی و
اقتصادی بود؛ اﻣا »يکپارچگی« آن و حمايت دﺧالتگرانه ﻣردم در ﻣقابله
با اعتصابشکنها تنها درصورتی درست و ﻣعقول بهنظر ﻣیرسد که چنين
اعتصابی )اعم از اينکه سازﻣانيافته يا ﺧودبهﺧودی باشد( ،سياسی و نه
صرفا ً اقتصادی/صنﻔی باشد .چراکه حمايت ﻣردم از اعتصابی که عمﻼً
بهزيان بﺨشی از آنهاست که از تاکسی استﻔاده ﻣیکنند ،تنها درصورتی
ﻣمکن و ﻣتصور است که انگيزهی سازﻣانيافتهی سياسی/ﻣبارزاتی داشته
ت
باشد ،و در صورت ﺧودبهﺧودی بودن نيز آغاز يک سری اعتصابا ِ
راهبر بهﺧيزش تودهای باشد .نمونهی چنين وضعيتی را در اعتصاب
شرکت واحد در سال  1347ﻣیبينيم که زﻣينهی اجتماعی شورش
دانشجويی/ﻣردﻣی اسﻔند  1348را در پیداشت که بهانهی آن نيز افزايش
قيمت بليط اتوبوس بود.
برای فهم بهتر ﻣسئله بهاعتصاب يکشنبه چهارم دیﻣاه 1384
رانندگان شرکت واحد نگاه کنيم .علیرغم اينکه روزناﻣههای ﻣﺨتلف
گزارش دادند که تهران بهواسطهی اين اعتصاب »قﻔل« شد و ﻣشاهدات
ﻣکرر نيز نشان ﻣیدهد که سرعت حرکت اتوﻣبيلها از حالت ﻻکپشتی
ﻣعمول ﺧود بهوضعيت ﻣورچهوار سقوط کرده بود ،اﻣا ﻣنهای گزارشهای
غلوآﻣيز »اپوزيسيون« )ﺧصوصا ً در ﺧارج از کشور( ،اين اعتصاب از
حمايت جدی و ﻣؤثر ﻣردﻣی برﺧوردار نشد.
بههرروی ،تا آنجايی که ﻣن بهياد ﻣیآورم اعتصاب وسايل حمل و
نقل عموﻣی در هلند و انگلستان نيز اعتراض ﻣردم را در پیداشت.
بنابراين ،تاآنجاکه جنبهی عقلی/تحليلی بهفهم اين ﻣسئله کمک ﻣیکند،
ﻣیتوان گﻔت که آقای پاينده بنا بهشيوهی ﻣألوف ﺧويش بازهم در ﻣورد
حمايت ﻣردم از اعتصاب »تاکسیرانان« و ﻣقابلهی )حتی ﺧشونتبار(
آنها با »اعتصابشکنها« بهفراوانی اغراق کرده است.
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پینوشت شمارهی  10کتاب »آنچه برﻣن گذشت« در صﻔحه 547
نقلقولی از روزناﻣهی صبح اﻣيد )روزناﻣهی غيررسمی حزب توده ،چاپ
کﻼﻣی( آن با ﻣﻔهوم
ﻻيﭙزيک( دارد که ﻣقايسهی ﻣضمون ﻣﻔهوﻣی )ونه
ِ
نهﻔته در تصويرپردازی علی پاينده از اين اعتصاب سﺨنی دارد که دريافت
آن را بهعهدهی ﺧوانندهی ﻣﻔروض اين بازﺧوانی ﻣیگذارم» :اعتصاب
رانندگان تاکسیها و اتوﻣبيلهای کرايهای که با نظم و وحدت جلب توجهی
انجام گرفت نشانهای است از ﻣقاوﻣت ﻣثبت ﻣردم و اينکه علیرغم رژيم
ترور و فشار ﻣقاوﻣتی که تاکنون بهصورت ﻣنﻔی وجود داشته است کمکم
اﻣکان بروز ﻣیيابد و بهشکل اعتصابات و ﻣقاوﻣتهای جمعی تجلی پيدا
ﻣیکند« .توجه داشته باشيم که تغييرجهت »ﻣقاوﻣت ...ﻣنﻔی« به»ﻣقاوﻣت
ﻣثبت ﻣردم« بدون هرگونه اﻣا و اگری يک تغيير کيﻔی و سياسی است!؟

سازمان دانشآموزان
ت علی پاينده تشکل
نقطهی اوج روايت برﺧاسته از تﺨيل/هذيان/واقعي ِ
و در واقع »سازﻣان دانشآﻣوزان« است .در اينجا هم سهگانهی
نبوغ/شانس/پارتی بهکمک پايندهی عزيز »ﻣا« ﻣیآيد تا او را با همهی آن
عواﻣلی آشنا کند و بياﻣيزد که از  70سال پيش تا حال حاضر بهنحوی در
ﻣبارزات سياسی اين سرزﻣين ﻣطرح و چهبسا ﻣهم بودهاند.
در سال  1337ﻣغازهی پدر علی که او »بعضی روزها« در آنجا کار
ﻣیکرد ،بهجايی ﻣنتقل ﻣیشود که نزديک »هنرستان صنعتی« است ،و
همين اﻣر باعث ﻣیشود که او با شاگردان اين هنرستان که برای ﺧريد
بعضی اقﻼم ﻣورد نياز ﺧود بهﻣغازهی پدرش ﻣراجعه ﻣیکردند ،آشنا شود.
آشنايی با »سعيد کﻼنتری ،ابراهيم تيبا ،علی اکبر صﻔايی فراهانی ،کريم
تاجدار ،احمد جليل افشار«)ص  (42و ديگران حاصل همين اتﻔاق ﺧوش
يُمن است .از طرف ديگر ،راوی »ﻣا« از طريﻖ »دبيرستان اديب«،
»بچههای جواديه« و »جريان کوهنوردی« )که درگير ﻣطالعه و گﻔتگوی
سياسی هم ﻣیشدند( با ديگرانی آشنا شد که هريک از آنها و ازجمله علی
پاينده »با چند نﻔر دانشآﻣوز فعال سياسی در ارتباط« بودند .بدينترتيب،
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»در سال  1337عدهای دانشآﻣوز فعال سياسی با تمايﻼت چپ« بههم
رسيدند که رفاقت آنها »عﻼوه بر جنبهی عاطﻔی و دوستانه ،جنبهی سياسی
هم پيدا کرد« .سرانجام اينکه روابط اين دوستان تازه بههم رسيده
»بهسرعت عمﻖ پيدا کرد و بهتشکيل "سازﻣان دانشآﻣوزان" ﻣنجر«
گرديد)ص .(43
پاينده نقل ﻣیکند که »"سازﻣان دانشآﻣوزان" در اواﺧر سال ،1337
بهدست سعيد کﻼنتری ،علی اکبر صﻔايی فراهانی ،علی کيهان ،عزيز
سرﻣدی ،عظيم رهين ،احمد جليل افشار تشکيل شد«)ص  .(43بنيانگذاران
اين تشکل دانشآﻣوزی قبل از کودتای  28ﻣرداد »بهطور ﻣستقيم يا
غيرﻣستقيم با سازﻣان دانشآﻣوزان حزب توده ﻣرتبط بودند«)ص (43؛ و
بههمين دليل »آنها ﻣیدانستند حکوﻣت شاه هرگونه تشکل سياسی ﻣﺨالف
را ،بهﺧصوص اگر تمايﻼت چپ داشته باشد ،بهشدت سرکوب
ﻣیکند«)همانجا( .براساس حرفهای علی پاينده :صرفنظر از همهی اين
ﻣﻼحظات اﻣنيتی ،چون ﺧانوادهی دانشآﻣوزان »نسبت بهکارها و
فعاليتهايی که بهنوعی بهسياست و ﻣﺨالﻔت با حکوﻣت ﻣربوط ﻣیشد ،با
احتياط و نگرانی برﺧورد ﻣیکردند .بنابراين ،بنيانگذاران تصميم گرفتند
"سازﻣان دانشآﻣوزان" را بهعنوان تشکل صنﻔی تشکيل بدهند«)ص .(44
تا اينجای روايت ،در بيان چرايی تشکيل سازﻣان دانشآﻣوزان
»بهعنوان تشکل صنﻔی« دوگانهگويی وجود دارد که آقای پاينده هم تﻼشی
برای توضيح چرايی آن نمیکند .باﻻﺧره ،سرکوب تشکلهای ﻣﺨالف با
تمايﻼت چپ يا »احتياط و نگرانی« ﺧانوادهی دانشآﻣوزان ﻣوجب شد که
بنيانگذاران تصميم بگيرند »سازﻣان دانشآﻣوزان را بهعنوان تشکل صنﻔی
تشکيل بدهند«)ص (44؟
ً
ظاهراً »سازﻣان دانشآﻣوزان« )که بهنظر ﻣن اصﻼ وجود ﺧارجی
ت هدفمند آقای پاينده است( ،بهعنوان »يک
نداشته و از اساس زائيدهی تﺨيﻼ ِ
ب »آنچه برﻣن
تشکل صنﻔی«» ،اساسناﻣه« هم داشته که در پيوستهای کتا ِ
گذشت« نياﻣده است .ایکاش آقايان پاينده و ﺧسروپناه در پايان کتاب بهجای
ساقی شکنجهگر ،اساسناﻣهی »سازﻣان دانشآﻣوزان« را ﻣنتشر
عکس
ِ
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ﻣیکردند که بهﺧودی ﺧود تصوير جاﻣعی از چيستی و چگونگی تشکلی
شﺨص پاينده
ترسيم ﻣیکرد که تا بهحال هيچ ﻣستن ِد تاريﺨی )بهجز بيانات
ِ
که در اداﻣهی اين نوشته ﻣورد بررسی قرار ﻣیدهم( ﻣوجوديت ﺧارج از
ذهن آن را ثابت نکرده است.
علی پاينده روايت ﻣیکند که »هدف از تشکيل اين سازﻣان کاﻣﻼً
سياسی بود«)ص (44؛ و »جلسههای عموﻣی و سياسی سازﻣان
دانشآﻣوزان ﻣحلی برای شناسايی افراد عﻼقهﻣند بهفعاليتهای سياسی و
عضوگيری آنها ...بود«)ص  .(46شايد آقايان پاينده و ﺧسروپناه ﻣتوجه
نباشند ،اﻣا نتيجه اين حکم )يعنی» :کاﻣﻼً ]و حتی عمدتاً[ سياسی« بودن
تشکل ﻣزبور( ،اين است که جنبهی علنی »سازﻣان دانشآﻣوزان« ناظر
برهيچ شکل و بُعدی از ﻣبارزهی سياسی و طبقاتی نبوده ،و فقط بهعنوان
جا و در واقع نمايشگاهی برای جذب افراد سياسی برپا شده بود .گرچه
اداﻣهی روايت ،اين حکم ]يعنی :اينکه »هدف از تشکيل اين سازﻣان کاﻣﻼً
شک عدم ﻣوجوديت
سياسی بود«[ را نقض ﻣیکند و همين دوگانهگويی به ِ
»سازﻣان دانشآﻣوزان« با گرايش چپ داﻣن ﻣیزند؛ اﻣا بايد يادآور شد که
عضوگيری« سياسی
تشکيل يک نهاد صنﻔی بهﻣنظور جذب نيرو و »
ِ
ناگزير بهکنشهايی راهبر ﻣیشود که بهلحاظ ارزشی تنها عنوانی که
ﻣیتوان بهآن داد ،عنوان فاشيستی است.
ضمنا ً بايد توجه داشته باشيم که اين دوگانهگويی با آن دوگانهگويی که
ﻣوضوعش »احتياط و نگرانی« ﺧانوادهها )بهعنوان يک دليل( و نگرانی
و احتياط در ﻣقابل نيروی سرکوبگر دولت و پليس )بهﻣنزلهی دليل ديگر(
که بنيانگذاران »سازﻣان دانشآﻣوزان را« را بهاين نتيجه رساند که سازﻣان
را بهعنوان تشکل صنﻔی تشکيل بدهند« ،عينا ً يکی نيست؛ و بهلحاظ
دوگانهگويی ،دوﻣی بهحساب ﻣیآيد.
نﻔری
اين »"سازﻣان" دو نوع جلسه داشت :يکی جلسههای هﻔت-هشت
ِ
عموﻣی بود که تودهی دانشآﻣوزان حول ﻣحور ﻣسايل صنﻔی در آن شرکت
ﻣیکردند و ديگری ،حوزههای سياسی بود که نه تنها همهی اعضا
نمیتوانستند در آن شرکت کنند بلکه عموﻣا ً از وجود آن اطﻼعی
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نداشتند«)ص » .(44در جلسههای عموﻣی بههيچوجه دربارهی اﻣور و
وقايع سياسی صحبت نمیشد .در حوزههای سياسی ،جلسهها ﻣحدودتر و
ﺧصوصی بود و هر حوزه با سه يا چهار نﻔر تشکيل ﻣیشد .اين حوزهها
همان هستهی سياسی بود .حوزههای سياسی را بنيانگذاران سازﻣان اداره
ﻣیکردند«)ص  .(44در اين حوزهها »اشارهای گذرا بهﻣسايل صنﻔی
ﻣیشد ...بقيهی ﻣدت جلسه بهآﻣوزش ﻣباحث ﻣارکسيستی اﺧتصاص
داشت ....برﺧی آثار لنين] ...،را[ ﻣیﺧوانديم و دربارهی ﻣطالب آن بحث
ﻣیکرديم«)ص .(44
ً
سه گزارهی سؤال برانگيز در نقلقول نسبتا طوﻻنی باﻻ وجود دارد
که بهنظر ﻣن طرح آن دقت اين بازﺧوانی را باﻻ ﻣیبرد} :الف{»اين
حوزهها همان هستهی سياسی بود« ،يعنی چی؟ در ادبيات ﻣارکسيستی
»حوزه« و »هسته« دو ساﺧتار و دو کارکرد ﻣتﻔاوت دارند .يکی و يکسان
انگاشتن »حوزه« و »هسته« بيش از هرچيز ناشی از عدم تجربهی نظری
و طبعا ً عملی آقای پاينده در زﻣينهی هرگونهای از سازﻣاندهی و
سازﻣانيابی است} .ب{ شايسته و آﻣوزنده بود که آقای پاينده اشاراتی هم
ﻣارکسيستی« سازﻣان دانشآﻣوزان
بهروند و ﻣضمون »آﻣوزش ﻣباحث
ِ
ﻣیکرد تا گام کوچکی در جهت باور بهوجود واقعی اين نهاد برﻣیداشتيم
که بهلحاظ تاريﺨی و تاريخنگاری ﻣغﻔول ﻣانده است} .پ{ از آنجا که
ﻣطابﻖ ﺧواندهها و شنيدههای ﻣن ،در سال  1337آثار چندانی از لنين
بهفارسی ترجمه نشده بود تا بتوان بهبرﺧی از آنها را ﺧواند ،وظيﻔهی آقای
پاينده اين بود که بهاين »برﺧی آثار لنين« اشاره ﻣیکرد تا فهم و دريافت
نسلهايی که در آن سالها حضور سياسی نداشتند ،نسبت بهتاريخ ﻣبارزهی
طبقاتی در اين ﻣملکت قدری بهواقعيت نزديکتر ﻣیشد .با اينهمه ،سؤال
اين است :آيا چنين آثاری )بهجز کتاب اصول لنينيس ِم ﻣنتسب بهاستالين(
بهزبان فارسی واقعا ً وجود داشتند؛ و اگر وجود داشتند]![ ،آيا توسط پايندهی
عزيز ﻣا ﻣطالعه ﻣیشدند؟ و باﻻﺧره بهتر استکه بدانيم کدام آثار را چه
کسانی آﻣوزش ﻣیدادند؟
»در اين حـــــوزهها ...اشارههای گـذرا بهﻣسائل صنﻔی ﻣیشد ،.....و
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ﻣنظور از ﻣطرح کردن آن ﻣسائل اين بود که دريابيم ﻣا از اين ﻣسائل يا
وقايع صنﻔی ،ﻣیتوانيم چه بهرهبرداری سياسی در راستای آرﻣانهايمان
بکنيم«)ص  .(44فرض کنيم که سازﻣان دانشآﻣوزان ﻣورد ادعای آقای
پاينده واقعا ً وجود داشت و روال فعاليتش درست همانطوری بوده که
حرفهای نقل شده از آقای پاينده گويای آن است .از آنجاکه »اشارههای
گذرا بهﻣسائل صنﻔی« در جلسهای ﻣتشکل از رهبران و بهقصد
»بهرهبرداری سياسی در راستای آرﻣانها«ی اين رهبران ،بدون وجود
نهادهای صنﻔی غيرﻣمکن است ،پس ﻣیتوان نتيجه گرفت که هدف تشکيل
سازﻣان صنﻔی/دانشآﻣوزی ،نه ﻣبارزهی دﻣوکراتيک ]بهﻣثابهی يکی از
ِ
ابعاد سهگانهی ﻣبارزهی طبقاتی و ﻣدرسهای که ﻣیتواند آﻣوزههای
سوسياليستی را بهتبادل بگذارد[ ،بلکه »بهرهبرداری سياسی« از وجو ِد
ساﺧتاری آن بود که ﻣعموﻻً عدهای از افراد را هم بهدور ﺧود ِگرد ﻣیآورد.
بهکرشمهی کﻼم ﻣیتوان گﻔت که سازﻣان دانشآﻣوزی طبﻖ توصيﻔات آقای
پاينده همانند گودالی بود که ﻣاهیگيران در ﻣسير رودﺧانه حﻔر ﻣیکنند تا
بيشتر و سادهتر ﻣاهی بگيرند.
ً
صرفنظر از اينکه واقعا چنين نهادی وجود داشت ويا آقای پاينده در
اينجا هم تﺨيل )درواقع :توهم( ﺧود را جایگزين واقعيت کرده باشد،
حقيقت اين استکه با کنار گذاشتن فرض وجودی چنين نهاد و چنين تبييناتی
رف شکلگيری اين تﺨيﻼت در ذهن افراد
ص ِ
از ﻣبارزهی طبقاتی و سياسیِ ،
)و دراينجا علی پاينده( ،علیرغم ظاهر ﻣعصوﻣانه و ﺧيرﺧواهانه و
بهاصطﻼح راديکالش ،در عمل بهکنشهايی راهبر ﻣیگردد که
ﻣحترﻣانهترين عنوان آن تودهايستی/استالينيستی است.
در تصويری که آقای پاينده در صﻔحه  46کتاب »آنچه برﻣن گذشت«
کنار قصد و انگيزهی
ارائه ﻣیدهد ،نکاتی وجود دارد که وقتی در
ِ
»اشارههای گذرا بهﻣسائل صنﻔی« و »بهرهبرداری سياسی در راستای
آرﻣانهای« رهبران قرار ﻣیگيرد ،سوﻣين دوگانهگويی را بهشکل بارزی
در ﻣقابل ﺧوانندهی کتاب قرار ﻣیدهد» :از سال  1338بهبعد سازﻣان
]دانشآﻣوزان[ روبهگسترش گذاشت و تعداد اعضای حوزههای سياسی آن
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بهطور چشمگيری افزايش يافت .در ضمن ،با اينکه سازﻣان دانشآﻣوزان
ﻣﺨﻔيانه فعاليت ﻣیکرد ولی بهتدريج بهعنوان يک تشکل صنﻔی در
دبيرستانهای تهران ﻣطرح شد و در ﻣحافل دانشآﻣوزی چنان ﻣورد توجه
قرار گرفت که اصﻼً انتظارش را نداشتيم .علت اصلی جذابيت سازﻣان
برای اين بود که ﻣا توانستيم ﻣنافع و حقوق صنﻔی دانشآﻣوزی را برای
دانشآﻣوزان بهطور ﻣشﺨص و ﻣلموس توضيح دهيم و تﻔهيم کنيم«).(46
گرچه آقای پاينده از کلیگويی فراتر نمیرود و چيزی دربارهی شرح
وظايف بﺨش علنی/صنﻔی و ﻣﺨﻔی/سياسی نمیگويد؛ اﻣادر نقلقول باﻻ
بهروشنی ﻣیبينيم که اوﻻًـ »توضيح« و »تﻔهيم« »حقوق صنﻔی
دانشآﻣوزی را برای دانشآﻣوزان« »علت اصلی جذابيت سازﻣان ...بود«؛
و دوﻣا ًـ وقتی همهی اين ﻣسائل در کنار »اشارههای گذرا بهﻣسائل صنﻔی«
و »بهرهبرداری سياسی در راستای آرﻣانهای« رهبران قرار ﻣیگيرد،
يک دوگانهگويی ﻣتناقض را بهنمايش ﻣیگذارد.
گرچه بازهم از اين دوگانهگويیها و حتی دوگانگیهای ﻣتناقض در
»آنچه برﻣن گذشت« وجود دارد و بهتدريج روی بعضی از آنها انگشت
ﻣیگذارم؛ اﻣا سؤال اين استکه ﻣنشأ ﻣادی اين دوگانهگويیها و
دوگانگیهای ﻣتناقض کجاست و چرا علی پاينده و آقای ﺧسرو پناه نتوانستند
طوری بگويند و بنويسند که اينچنين نباشد؟ بهنظر ﻣن ﻣنشأ اين
ﻣتناقض تﺨي ِل )در واقع :توهم( بهلحاظ
دوگانهگويیها و دوگانگیهای
ْ
سازﻣاندهی و سازﻣانيابی فاقد تجربهی عملی است .بدينﻣعنی که سازﻣان
ت ﻣحدود ﻣحﻔلی نبوده که توهم
دانشآﻣوزان ـاحتماﻻًـ چيزی بيش از ﻣناسبا ِ
علی پاينده با ديرکردی  40ساله ،کنش و برهمکنشهای يک حزب سياسی
چپ را روی آن ﻣونتاژ کرده است» :سازﻣان ...ساﺧتار تشکيﻼتی داشت.
چون دانشآﻣوزان عضو ...از دبيرستانهای ﻣﺨتلف بودند جلسههای آن در
ﻣناطﻖ ﻣﺨتلف شهر تشکيل ﻣیشد و اﺧبار و گزارشهای آن از طريﻖ
سلسلهﻣراتب تشکيﻼتی بهادارهکنندگان سازﻣان ﻣیرسيد«)ص !!(45
توجه داشته باشيم که در بررسی و بازﺧوانی سازﻣان دانشآﻣوزان،
پليس و ساواک را حذف کردهام؛ چراکه در روايتهای آقای پاينده هم پليس
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و ساواک جايی برای ابراز وجود ندارد .بدينترتيب ،اگر بﺨواهم ﻣسئله را
ت غالبا ً
از جنبهی تحليل ْی دقيﻖتر بيان کنم ،بايد بگويم که علی پاينده ﻣبارزا ِ
ﺧودی دانشآﻣوزی تحت هژﻣونی جبههی ﻣلی را با طنينی چندين
ﺧودبه
ِ
بار ﻣحﻔلی کرده که ﺧود او در حاشيه )و نه در
برابر ،در تﺨيل ﺧويش ِ
درون و بطن آن( قرار داشت .چرا؟ برای اينکه نحوهی بيان علی پاينده
بهﺧودی ﺧود نشان ﻣیدهد که هيچوقت دغدغهی سازﻣاندهی
ﻣبارزاتی/طبقاتی/سياسی نداشته و اصوﻻً فاقد حافظهی ناشی از تجربهی
ذهنی ارتقای کمی/کيﻔی نيروها و ﻣناسبات ﻣعينی بوده است .اگر چنين
ِ
نبود ،دربارهی وجوه کيﻔی سازﻣان دانشآﻣوزان ﻣینوشت که از جنبهی
ارزش
گويی صرف،
عملی/تجربی دهها برابر بيش از واقعه
ِ
ِ
آﻣوزشی/تبادﻻتی داشت .برای ﻣثال ،اگر ﻣیتوانست و در اين زﻣينه
بهنوعی تجربه داشت ،ﻣوظف بود که دربارهی ﻣباحث ،جزوهها،
درسناﻣهها ،تحليلهای طبقاتی و سياسی و همچنين کتابهای آﻣوزشی؛ ويا
چگونگی ﻣناسبات و رفتارهای ناشی از پرنسيپهای سازﻣان ْی در درون و
بيرون سازﻣان ﻣینوشت؛ و آنجاکه ﻣیگويد» :علت اصلی جذابيت سازﻣان
]درسال  [1338برای اين بود که ﻣا توانستيم ﻣنافع و حقوق صنﻔی
دانشآﻣوزی را برای دانشآﻣوزان بهطور ﻣشﺨص و ﻣلموس توضيح دهيم
و تﻔهيم کنيم«)ص  ،(46ﻣیبايست بهتﻔصيل شرح ﻣیداد که اين
»توضيح«ها و اثربﺨشیها و »تﻔهيم«ها چگونه شکل ﻣیگرفتند ،چگونه
رشد ﻣیکردند و دارای چه ﻣضمونی بودند .در چنين صورت ﻣﻔروض ْی
وقايع گاﻣی فراتر ﻣیگذاشت و بهکارگاه و
رف نگارش
تاريخ
ص ِ
ْ
ْ
جنبش از ِ
ﻣنبعی از تجربه تبديل ﻣیشد که ﻣیتوانستيم از آن بياﻣوزيم و از آنچه
هستيم فراتر برويم.
آﻣوزان ادعايی علی پاينده را از
ﻣسئلهی بود و نبو ِد سازﻣان دانش
ِ
زاويه ديگری هم ﻣیتوان ﻣورد بررسی قرار داد .بررسی را با دو سؤال
آغاز ﻣیکنم :يک{ آيا اساسا ً اين اﻣکان اجتماعی/طبقاتی وجود دارد که در
جاﻣعهی ﻣﻔروضی کميت بسيار گستردهای از دانشآﻣوزان )و نه عدهی
ﻣعدودی از آنها( بهتنهايی و بدون نوعی از همسويی فعال با پدر و
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ﻣادرهایشان )که ﻻبد کارگر ،کارﻣند و بهنوعی از طبقات غيرﻣرفه جاﻣعه
هستند( از جنبهی صنﻔی سازﻣان پيدا کنند ،و ازجهت ﻣبارزاتی نيز بهتنهايی
دست بهاقداﻣات عملی و سياسی بزنند؟ دو{ آيا در سال  1337اين پتانسيل
و اﻣکان هژﻣونيک وجود داشت که دانشآﻣوزان را با ايده و اهداف
صنﻔی/سياسی )فرضا ً
ضمنی( چپ و ضدحکوﻣتی ﻣتشکل کرد و بهاقدام
ِ
سياسی هدايت کرد؟
ب
بهنظر ﻣن جواب هردو سؤال ﻣنﻔی است .چرايی ﻣنﻔی بودن جوا ِ
سؤال اول را بهعهدهی ﺧوانندهی ﻣﻔروض اين نوشته ﻣیگذارم تا ﻣکث
کوتاهی روی چرايی جواب ﻣنﻔی بهسؤال دوم داشته باشم .در سال 1337
)يعنی 5 :سال پس از کودتای بهشدت سرکوبگرانهی  28ﻣرداد ،افتضاح
حزب توده در ﻣقابله با کودتا بهﻣثابهی سرآﻣ ِد ﻣقتدر نيروهای ﻣوسوم
بهچپ ،تبديل ﻣصدق بهاسطورهی ﻣلی و ﻣحبوبيت نسبی جبههی ﻣلی که
پ
ﻣيراثدار ﻣصدق هم بود( تنها اﻣکان فعاليت برای کسانی که ﺧودرا چ ِ
ت ﻣحدود ،ﻣﺨﻔی و
غيرتودهای و ﻣستقل از جبههی ﻣلی ﻣیدانستد ـ فعالي ِ
ﻣحﻔلی بود.
نگاهی بهفراز و فرود ﻣبارزاتی در آن دوره نه تنها بهروشنی اين
ادعا را تأييد ﻣیکند ،بلکه ﺧو ِد پاينده هم درباره چنين ﻣﺨتصاتی حرف
ﻣیزند ...» :البته در همان ﻣقطع ﻣحﻔلهای ﻣﺨﻔی ﻣارکسيستی در تهران
بودند که حزب توده را قبول نداشتند)«...ص  .(45تنها نکتهای که علی
پاينده در اين رابطه نمیتواند ويا نمیﺧواهد بهآن توجه داشته باشد ،اين
است که اغلب چپهای غيرتودهای اگر بهطور نسبی تحت تأثير ديدگاههای
جناح چپ جبههی ﻣلی نبودند ،فعاليتشان بهنحوی زير پوشش اين جبهه
بود.
راوی »آنچه برﻣن گذشت« در صﻔحه  45کتاب روايت ﻣیکند که
»سازﻣان دانشآﻣوزان ساﺧتار تشکيﻼتی داشت«» ،جلسههای آن در
ﻣناطﻖ ﻣﺨتلف شهر تشکيل ﻣیشد« ،و »گزارشهای آن از طريﻖ
سلسلهﻣراتب تشکيﻼتی بهادارهکنندگان سازﻣان ﻣیرسيد«؛ باوجود اين،
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فراﻣوش ﻣیکند که درباره چگونگی »ساﺧتار ..و سلسلهﻣراتب تشکيﻼتی«
سازﻣان ﻣورد ادعای ﺧود چيزی بگويد .سازﻣان پيچيدهای را درنظر
بگيريم که هم ﻣﺨﻔی و هم علنی است ،جلسات آن در نقاط »ﻣﺨتلف شهر
تشکيل« ﻣیشود ،و اعتصابی را سازﻣان ﻣیدهد که »دبيرستانهای تهران
بهطور يکپارچه« در آن حضور داشتند)ص (48؛ اﻣا باهمهی اين
اوصاف ،هيچ چيزی دربارهی ساﺧتار ،تقسيمکار ،ويژگی ﻣﺨﻔیکاری و
ﻣراتب »تشکيﻼتی« نمیگويد که علیاﻻصول بايد حاوی بيشترين آﻣوزهها
از تاريخ ﻣبارزهی سياسی و طبقاتی در اين سرزﻣين باشد .چرا چنين است؟
کسی که ضمن تصويرپردازی از وقايع ﻣربوط بهاين بهاصطﻼح سازﻣان،
عمﻼً ﺧود را بهعنوان يکی از فعالين بسيار ﻣؤثر آن ﻣعرفی ﻣیکند،
براساس تجربه و آﻣوزههای تشکﻼتیاش بايد بداند که همان چيزهايی را
که او بهسکوت برگزار کرده است ،ارزشمندترين چيزهايی هستند که فعالين
اﻣروزی ﻣیتوانند از آن بياﻣوزند! بنابراين ،بازهم با اين سؤال ﻣواجهه
ﻣیشويم :چرا اينگونه ﻣسائل که در واقع جانﻣايه آن سازﻣان بودند ،روايت
نمیشوند؟
پاسخ احتمالی بهاين سؤال ﻣیتواند اين باشد که چنين سازﻣانی با
ﻣشﺨصات برشمرده توسط علی پاينده اساسا ً وجود ﻣادی و ﺧارج از ذهن
ْ
روايت با گذر از ﻣرز اغراق )گرچه با ﺧوشقلبی
راوی
او نداشته؛ و
ِ
بسيار( بههذيانگويی غلطيده است.
علی پاينده روايت ﻣیکند که »سازﻣان ...ﻣﺨﻔی بود و اعضای آن
ﻣﺨﻔیکاری را بهطور جدی رعايت ﻣیکردند ...اعضای اداره کنندهی
سازﻣان  ...اسم ﻣستعار داشتند .البته آنها يکديگر را بهاسم و رسم
ﻣیشناﺧتند و بهﺧانههای يکديگر رفت و آﻣد ﻣیکردند با اين حال ،برای
رعايت اصول اﻣنيتی در جلسههای سازﻣان ...از اسم ﻣستعار استﻔاده
ﻣیکردند«)ص  .(45شايد بعضی از افراد آن ﻣحﻔلی که راوی عزيز ﻣا از
آن سﺨن ﻣیگويد ،واقعا ً اسم ﻣستعار داشتند ،اﻣا آنچه او دربارهی اين
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سازﻣان ﻣیگويد چنان گنگ و غيرقابل فهم و تصور است که ﻣن )در سن
 70سالگی( نمیفهمم علیرغم »رفت و آﻣد«های ﺧانوادگی ،داشتن »اسم
ﻣستعار« چه ﻣعنايی داشت؟ باﻻﺧره بايد پرسيد که »رعايت اصول اﻣنيتی
در جلسههای سازﻣان« که ساواک را بهشکل جادويی از آن دور ﻣیکرد،
همين داشتن »اسم ﻣستعار« بود يا تکنيکهای ديگری هم ﻣورد استﻔاده
قرار ﻣیگرفت؟
شايد ﻣهمترين و درعينحال سؤال برانگيزترين ﻣسئلهی ﻣربوط
بهسازﻣان دانشآﻣوزان حضور بيژن جزنی در عالیترين ﻣرتبهی رهبری
آن باشد» :صورتجلسههای سازﻣان از طريﻖ سعيد کﻼنتری بهدست بيژن
جزنی )که ﺧواهرزادهی سعيد بود( ﻣیرسيد و يا سعيد در اﺧتيار او
ﻣیگذاشت .درهرحال ،در ابتدا از طريﻖ سعيد کﻼنتری با بيژن در ارتباط
بوديم .بعد از ﻣدتی بهﺧانهی بيژن ...ﻣیرفتيم و دربارهی ﻣسائل حوزههای
سازﻣان دانشآﻣوزان و وقايع سياسی روز جدیتر بحث ﻣیکرديم ...بيژن...
نسبت بهﻣا حالت سرپرستی داشت ...و ﻣارا در ﻣورد فعاليتهای "سازﻣان"
راهنمايی و کمک ﻣیکرد«)صص  45و  .(46گرچه علی پاينده در اينجا
از کلمهی رهبر در ﻣورد بيژن جزنی استﻔاده نمیکند و از او بهعنوان يکی
از »ادارهکنندگان سازﻣان« نيز نام نمیبرد؛ اﻣا ﻣجموعهی عباراتی ﻣانند
»حالت سرپرستی« و »راهنمايی و کمک« در اﻣور ﻣربوط بهسازﻣان ،و
بحث دربارهی »وقايع سياسی روز« بهطور ﺧودبهﺧود القاکنندهی رهبری
اوست .رهبری جزنی ﺧصوصا ً از اين نظر پذيرفتنی است که پاينده اذعان
دارد که بيژن جزنی در ﻣناسبات ﻣبتنیبر »سلسلهﻣراتب تشکيﻼتی« از
همهی ادارهکنندگان سازﻣان »با تجربهتر« بود و برﺧﻼف آنها که »هنوز
در ابتدای راه ﻣبارزهی سياسی« بودند ،از »تجربههای ﻣبارزاتی
بيشتری« برﺧوردار بود .بههرروی ،در اين ﻣورد که در ﻣناسبات ترسيم
شده توسط علی پاينده که دارای »سلسلهﻣراتب تشکيﻼتی« بود ،بيژن جزنی
ـبههرصورت ﻣمکن و ﻣتصورـ ﻣوقعيت رهبری را بهعهده داشت ،جايی
برای شک باقی نمیﻣاند.
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بهطورکلی ،اگر بﭙذيريم که سازﻣان دانشآﻣوزی با ويژگیهای
برشمرده توسط علی پاينده ـفیالواقعـ ﻣوجوديت داشت ،و بيژن جزنی
بهنحوی )اعم از رهبری و غيررهبری( در جريان کارهای آن قرار داشت،
آقای ﺧسروپناه بايد برای اين سؤال هم جواب ﻣعقولی پيدا ﻣیکرد که چرا
بيژن جزنی در »تاريخ سی سالهی ايران« حتی اشارهای هم بهاين سازﻣان
نکرده است که ﻣیتوان تحت عنوان بزرگترين دستآورد سياسی و
ﻣبارزاتی تمام عمر او از آن نام برد؟
پاسخ ﻣعقول بهاين سؤال بهويژه از اين جهت اهميت بيشتری پيدا
ﻣیکند که علی پاينده ادعا ﻣیکند» :در سال  ،1338جزنی و سعيد و
ﻣنوچهر کﻼنتری در کنار سازﻣان دانشآﻣوزان ﻣحﻔلی تشکيل دادند و
تعدادی از اعضای "سازﻣان" را عضوگيری کردند؛)«...ص .(45
اوج »ﺧﻼقيت« علی پاينده انتساب اعتصاب دانشآﻣوزان در 23
دیﻣاه  1338بهسازﻣانی است که بهجز حرفهای شﺨص او ،کسی از
وجود آن اطﻼعی نداشته و سﺨنی هم دربارهاش گﻔته نشده است .علی پاينده
ادعا ﻣیکند که »ادارهکنندگان سازﻣان «...از نارضايتی »دانشآﻣوزان از
آئينناﻣهی وزارت فرهنگ« استﻔاده کردند و »فعاليت برای بهاعتصاب
کشيدن دبيرستانهای تهران ]را[ شروع کردند« .او ﻣیگويد گرچه پس از
کودتای  28ﻣرداد چندين اعتصاب کارگری صورت گرفته بود ،اﻣا اين
ت چاپی
اولين باری بود که اعتصاب بهواسطهی پﺨش گستردهی تراک ِ
صورت ﻣیگرفت» :تراکتهای دعوت بهاعتصاب بهصورت ﺧيلی
گستردهای در تهران پﺨش شد .بهطوری که در ﺧيابانها بههرجا که نگاه
ﻣیکرديد تراکت دعوت بهاعتصاب را ﻣیديديد«)ص » .(47تراکت دعوت
بهاعتصاب دانشآﻣوزان را پرويز اشجعی در تيراژ ﺧيلی زياد چاپ کرد.
اشجعی از فعاﻻن "گروه جريان" بود و ارتباطی با سازﻣان ﻣا نداشت و در
روابط دوستانه با سعيد کﻼنتری تراکت را برای ﻣا چاپ کرد«)ص.(47
اِشکال کار پاينده در اينجا هم اين استکه از کلیگوي ْی بهبيان جزئيات
)که شيطان را درﺧود نهﻔته دارد( ،گذر نمیکند ،و دربارهی ﻣضمون
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های بهلحاظ تعداد »ﺧيلی
تحليلی/برانگيزاننده و نيز اندازهی اين تراکت ِ
زيا ْد« حرفی نمیزند .فرض کنيم که اندازه اين تراکتها حداقل ) A6تقريبا ً
 10در  15سانتیﻣتر( و تعداد آنها صدهزار باشد .چرا اين اندازه ،و چرا
اين تعداد؟ برای اينکه بزرگتر از  A6دردسر چاپ را افزايش ﻣیداد و
کوچکتر از  A6هم ضمن اينکه توجهبرانگيز نيست ،جای کافی هم برای
صدهزار حداقل
توضيحات تحليلی/برانگيزاننده ندارد .در ﻣورد تعداد،
ْ
تعدادی است که اين اﻣکان را بهوجود ﻣیآورد که »در ﺧيابانها بههرجا
که نگاه« ﻣیکردند» ،تراکت دعوت بهاعتصاب را« ﻣیديدند.
آﻣوزی
صرفنظر از ﻣسئلهی کاغذ که فرض ﻣیکنيم سازﻣان دانش
ِ
آقای پاينده بهنوعی بهدور از چشم ساواک تهيه کرده بود]!؟[ ،و برفرض
اينکه کسانی که اين تراکتها را چاپ کردند ،دستمزدی برای کار ﺧود
نگرفته بودند؛ اﻣا جنبهی تکنيکی ﻣسئله با ﻣﺨتصاتی که پاينده ترسيم ﻣیکند،
همﺧوانی ندارد .اين تعداد از تراکت )که حداقلی استکه برای پوشش
ﺧيابانهای تهران در سال  1338ﻣیتوان فرض کرد( ،هم از جنبهی
فرمبندی و هم از نظر اندازهی ﻣاشين چاپ در هرچاپﺨانهای قابل چاپ
نبود .چرا؟ برای اينکه اينگونه کارها بهلحاظ رعايت ﻣسائل اﻣنيتی و
پنهانکاری بايد طی روز و کمتر از  8ساعت انجام ﻣیشد؛ وگرنه از چشم
ساواک پنهان نمیﻣاند .بنابراين ،با توجه بهاﻣکانات دستگاههای چاپ آن
زﻣان که اغلب با دست ورق ﻣیﺧوردند ،اين تعداد از تراکت بايد در
چاپﺨانههای بزرگ و بهصورت چنتايی چاپ ﻣیشد و بُرش ﻣیﺧورد که
اغلب تحت کنترل شديد قرار داشتند .البته اين اﻣکان نيز وجود داشت که
در چاپﺨانههای کوچک و بهصورت  2يا  4تايی چاپ ﻣیشدند ،اﻣا در
اينصورت بيش از  24ساعت وقت ﻻزم بود .نتيجه اينکه بعيد استکه در
سال  1338در عرض زﻣان کمتری از  24ساعت بتوان آن اندازه تراکت
چاپ کرد که بتواند همهی ﺧيابانهای تهران را پوشش بدهد.
ت بهقول آقای
پینوشت شماره  19در صﻔحه  551حاوی توضيحا ِ
ﺧسروپناه هنوز ﻣنتشر نشدهی در دسترسی است که بهفهم چيستی ،چگونگی
و ابعاد تراکتهای ادعايی علی پاينده کمک ﻣیکند) ،البته تاريخپژوه ﻣا که
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با اشجعی هم شﺨصا ً ﻣصاحبه کرده فعﻼً نمیگويد که آيا سعيد کﻼنتری
اعﻼﻣيه گروه جريان را پﺨش کرده و بازداشت شده يا گروه جريان
اعﻼﻣيهی سازﻣان دانشآﻣوزان ادعايی پاينده را برای آنها چاپ کرده
است؟(» :سعيد کﻼنتری بهعلت پﺨش اعﻼﻣيهی گروه جريان در رابطه با
تظاهرات دانشآﻣوزان دستگير ﻣیشود .اشجعی دراين باره ﻣیگويد:
اعﻼﻣيهی ﻣربوط بهتظاهرات دانشآﻣوزان را چاپ کرديم و "بستهی
اعﻼﻣيه را بههنرستان صنعتی بردم که بهسعيد کﻼنتری بدهم [...] .سعيد
در هنرستان نبود .فريد آرايش را در ﺧيابان قوامالسلطنه ديدم .بهاو گﻔتم
همچين جريانی است و بسته را بهاو دادم .او هم بسته را بهسعيد ﻣیدهد و
ﻣیگويد پرويز اشجعی اين را داده .وقتی سعيد را ﻣیگيرند از او ﻣیپرسند
اين اعﻼﻣيهها را کی بهتو داده؟ سعيد نمیتواند ]شکنجه را[ تحمل کند و
ﻣیگويد پرويز اشجعی اعﻼﻣيهها را آورد و بهﻣن داد.«"...
بدينترتيب ،اوﻻًـ بهاحتمال بسيار قوی تراکتهايی که علی پاينده با
آنها تمام ﺧيابانهای تهران را پوشش داده بود ،ضمن اينکه بهاعتصاب
دانشآوزان ارتباط داشت؛ اﻣا بهاحتمال قريب بهيقين ربطی بهسازﻣان
آﻣوزی ادعايی علی پاينده نداشت .دوﻣاًـ همهی افعال و اشاراتیکه در
دانش
ِ
حرفهای آقای اشجعی وجود دارد ،ﻣﻔرد است و از بستهای حکايت ﻣیکند
که بهبرآورد ﻣیتوان گﻔت نهايتا ً دو هزار اعﻼﻣيه  A6يا هزار اعﻼﻣيه A5
را در ﺧود جا داده بود .نتيجه اينکه داستان تراکتهايی که در همهی
ﺧيابانهای تهران ديده ﻣیشد ،از چند حالت ﺧارج نيست {1 :علی پاينده
ﺧيابان ﺧودشان را بههمهی تهران تعميم ﻣیدهد و همهی ديگر جريانهای
ﻣحﻔلی چپ را بهعنوان زيرﻣجموعهی سازﻣان دانشآﻣوزی ادعايی ﺧويش
در نظر ﻣیگيرد {2 .در يادآوری ﺧاطرات ﺧود دچار توهم و هذيانگويی
شده است {3 .در نبود بسياری از کسانی که او بهعنوان »بيانگذاران« و
»ادارهکنندگان« سازﻣان دانشآﻣوزی از آنها نام ﻣیبرد ،دست
بهتصويرسازی فوقالعاده اغراقآﻣيز و در واقع جعلی ﻣیزند تا  40سال
انﻔعا ِل ﻣبارزاتی/طبقاتی ﺧودرا در ﻣقابل استقرار دوباره سرﻣايهداری در
قالب ﻣذهب و ديانت توجيه کند.
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آﺧرين سﺨن دربارهی »ﻣوجوديت« سازﻣان دانشآﻣوزی اينکه
بعضی از کسانی که در اعتصابات دانشآﻣوزی آن زﻣان فعال بودند ،هنوز
در قيد حياتاند .از چند نﻔری که پرسيدم و از آنها هم ﺧواستم تا از ديگران
نيز بﭙرسند ،هيچيک تراکت چنين گسترده و پرشماری را بهﺧاطر نمیآورد.
عجيب استکه چنين سازﻣانی با اين گستردگی و دارای اعضای پُرشمار
ساواک بﺨتيار را جلب کرد و نه هيچيک از فعاﻻن
صنﻔی و سياسی نه توجه
ِ
سياسی آن دوران از آن نام بردهاند! جالبتر اينکه دانشجوی سياسی فعالی
که يک برابر و نيم ادارهکنندگان سازﻣان ﻣذکور سن داشت و بهطور ضمنی
ادعا ﻣیشود که همهچيز تحت نظر او انجام شده نيز از اين بزرگترين
دستآورد عمر سياسی و ﻣبارزاتی ﺧويش کمترين ناﻣی در تاريخ سیساله
نبرده و او نيز از ﻣﺨلوق ﺧويش بیﺧبر بوده است!
فرض کنيم چند نﻔری پيدا شوند که حرفهای علی پاينده را در رابطه
آﻣوزی او صددرصد تأييد کنند .دربارهی اين تأييد فرضی
با سازﻣان دانش
ِ
چه بايد گﻔت؟ بدون اينکه ﻻزم باشد وارد بحثهای ﻣربوط بهﻣاترياليسم
تاريﺨی شويم ،اشارهوار ﻣیتوان گﻔت که دو عاﻣل اجتماعی و تاريﺨ ْی
وجود چنين تشکيﻼتی را نمیپذيرد .جاﻣعهی ﻣﻔروضی که پتانسيل
کيﻔی/ﻣبارزاتی آن بهگونهای باشد که بتوان »با توجه بهنارضايتی عميﻖ
دانشآﻣوزان« از نحوه و ﻣيزان نمرهی قبولی در اﻣتحانات »فعاليت برای
بهاعتصاب کشيدن دبيرستانها« را »شروع« کرد)ص (47؛ جاﻣعهای
استکه اوﻻًـ کنشهای ﻣبارزاتی آن از ﻣحدودهی دانشآﻣوزان درﻣیگذرد
و ديگر گروهبندیهای طبقاتی را نيز دربرﻣیگيرد؛ و دوﻣا ًـ جاﻣعهای که
توسط نهادی با گرايش چپ و سوسياليستی بهکنش ﻣبارزاتی کشيده شود،
نه تنها از جبههی ﻣلی و گرايشات ﻣذهبی درﻣیگذرد ،بلکه فقط درصورتی
بهحاکميت سرﻣايهداری اسﻼﻣی تن ﻣیدهد که بانيان و پشتيبانان اين
حکوﻣت حقيقتا ً از آسمان آﻣده باشند.
ﻣﻔروض ادعاهای علی پاينده و آقای
نتيجه اين که تأييديه شاهدان
ِ
ﺧسروپناه نيز بهدليل ناهمﺧوانی با ديناﻣيسم و ساﺧتار بههمپيوسته ﻣبارزهی
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ضمن نﻔی ،اثبات
طبقاتی و نيز حقيقت تاريخ که برآﻣده از واقعيتی استکه
ِ
ديالکتيکی تازهای را در تداوم و پيوستار پيکر ﻣیتراشد ،پذيرفتنی نيست.

سازمان دانشآموزان و
جبههی ملی دوم
روش بيان و کيﻔيت نوشتاری اين قسمت نيز ،همانند قسمتهای قبلی،
برﻣحور شﺨص علی پاينده بهگونهای پيش ﻣیرود که روند ديناﻣيک
رويدادهای گذشته و همچنين آﻣوزههای ﻻزم در اﻣر سازﻣاندهی و
سازﻣانيابی ﻣبارزاتی/سياسی/طبقاتی اﻣروز ،نه تنها در طرح ﻣسائل ﻣطلقا ً
نقشی ندارند ،بلکه بهگونهای دستچين و حتی دستکاری شدهاند تا بتوانند
تصوير برتر و راوی دانای ﻣطلﻖ را بيش از پيش بهکلهی ﺧواننده ﻣﻔروض
ِ
حرفهايی بکوبند که توسط آقای ﺧسروپناه ﻣﻔصلبندی و تئوريزه شدهاند.
ازاينرو ،براين باورم که بهترين و درعينحال سادهترين روش برای
ی ﻣکث روی آن نکات ،رويداها و ايدههای ﻣنگرايانهای
اداﻣهی اين بازﺧوان ْ
استکه )چهبسا ناﺧودآگاه و ناﺧواسته]!؟[( تصوير تحريفآﻣيز و
گمراهکنندهای از روند ﻣبارزهی طبقاتی در دورهای را ﻣیدهد که علی پاينده
راوی آن است.
ضمنا ً ﻻزم بهتأکيد دوباره است که گرچه اين بازﺧوانی بهواسطهی
ْ
شکل عمدتا ً سيمای بررسی
دنبال کردن کتاب »آنچه برﻣن گذشت« بهلحاظ
ْ
تاريﺨی را بهﺧود ﻣیگيرد؛ اﻣا قصد اصلی از تدوين آن ايدئولوژيک و
ﻣبارزاتی/سياسی/طبقاتی است که برآين ِد فعا ِل همهی ديگر اشکال انديشه
بشری در جاﻣعهی طبقاتی است.
*****
قصهی روايتگونهی علی پاينده بهاين ترتيب اداﻣه پيدا ﻣیکند که پس
از »اعﻼم ﻣوجوديت« جبههی ﻣلی دوم »در سی تير  «1339تجمعی در
»ﻣنزل حاجی لباسچی« برگزار شد» .آن روز همهی اعضای سازﻣان
]دانشآﻣوزی هم[ آﻣدند« .در همين ابتدای روايت ،اين سؤال پيش ﻣیآيد که

59

60

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

فلسﻔهی حوزههای جداگانه و استﻔاده از اسم ﻣستعار و اين قبيل ﻣسائل چه
شد؟ بههرروی» ،چند روز بعد از تجمع در ﻣنزل جاجی لباسچی ،جلسهی
ادارهکنندگان سازﻣان دانشآﻣوزان« بهاين نتيجه رسيد »که همهی اعضای
حوزههای سياسی سازﻣان با حﻔظ عقيده ،عضو جبههی ﻣلی شوند«)صص
 50و !(51
از ﻣوضوع جلسهی »ﻣنزل حاجی لباسچی« ،و دليل اين تصميم که
همهی اعضای حوزههای سازﻣان عضويت جبههی ﻣلی را بﭙذيرند ،بهاين
دليل بگذريم که بيان نشده است؛ اﻣا برفرض وجود غيرتﺨيلی چنين
سازﻣانی ،ضرورت تبيين ايدئولوژيک ﻣبارزهی طبقاتی و پرولتاريايی
حکم ﻣیکند که روی دو نکتهی سياسی/ايدئولوژيک ﻣکث کوتاهی داشته
باشم :يک{ عبارت »با حﻔظ عقيده« در اينجا چه ﻣعنايی دارد؟ آيا بهسلب
يا اثبات ﻣیتوان دربارهی »عقيده« افراد تصميم گرفت و حکم صادر کرد؟
آيا اينگونه تصميمگيریها يکی از ويژگیهای نهادها و حکوﻣتهای
توتاليتر/استالينی/اسﻼﻣی نيستکه همهی جريانهای سياسی در ايران حتی
سياسی چپ نيز کموبيش از آن »بیبهره« نماندهاند؟ اﻣروزه
جريانهای
ِ
عاﻣی ﻣن هم بهاين سؤال جواب ﻣثبت ﻣیدهد .دو{
حتی ﻣادر  92ساله و
ِ
بنا بهکدام اضطرار برﺧاسته از رويدادی غيرقابل پيشبينی» ،ادارهکنندگان
سازﻣان« )که از فحوای کﻼم پاينده چنين برﻣیآيد که چند نﻔر بيشتر نبودند(
اين حﻖ را بهﺧود دادند که بدون ﻣراجعهی )حتی فرﻣاليته( بهآرای اعضای
يک سازﻣان چپ تصميم بگيرند که همين اعضا که »دقيقا ً نود نﻔر بودند«)
ص  ،(52بهطور انﻔرادی در جبههای شرکت کنند که دربرگيرندهی
ﻣن« هيتلری و افرادی بود که بهزعم ﺧو ِد
گروههايی با آﻣوزههای »نبرد ِ
آقای پاينده کنشهايی در همسويی با ساواک نيز داشتند؟ ﺧو ِد پاينده در
صﻔحهی  56ﻣیگويد» :براين باورم که دکتر حجازی وقتی ﻣا ]يعنی :افراد
ادارهکنندهی سازﻣان دانشآﻣوزی ﻣﻔروض[ را از جبههی ﻣلی اﺧراج کرد
هدفش اين بود که بهطور غيرﻣستقيم بهزير ضرب ساواک بيندازد«!
فرض کنيم که سازﻣان دانشآﻣوزی ﻣورد ادعای علی پاينده واقعا ً
ﻣوجوديت داشت؛ در چنين صورت ﻣﻔروضی ،اين تصميم »که همهی
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اعضای حوزههای سياسی سازﻣان با حﻔظ عقيده ،عضو جبههی ﻣلی
شوند« ،ﻣعنای ديگری جز پذيرش ايدئولوژيک/سياسی جبههی ﻣلی نداشت
که اين نيز در عمل بهﻣعنی انحﻼل سازﻣان دانشآﻣوزی است .حقيقت اين
ْ
دست از پاينده برﻣیآيد ،اﻣا جزنی علیرغم نداشتن
استکه تﺨيﻼتی از اين
تجربهی سازﻣاندهی/سازﻣانيابی در ﻣيان ﻣردم زحمتکش و فرودست،
بهواسطهی تجربهی فعاليت سياسیاش بهاين اندازه هوشيار بود که سازﻣانی
را که فقط  90نﻔر بهعنوان عضو »حوزههای سياسی« در آن حضور
ْ
بيرون اينچنين
داشتند ،بدون هرگونه فشار ﺧردکننده و بسيار ﻣﺨربی از
بهانحﻼل بکشاند .البته ،اتﺨاذ چنين تصميات و صدور اينگونه احکام در
رابطه با يک ﻣحﻔل چند نﻔری تﻔاوتی از زﻣين تا آسمان با سازﻣانی دارد
که اعضای »حوزههای سياسی«اش )که بهﻣعنی کادرهای آن است( »دقيقا ً
نود نﻔر بودند«.
فرض کنيم که قصد از شرکت اعضای  90نﻔرهی »حوزههای سياسی«
ی ﺧبر بگيرند و بهلحاظ ﺧط ﻣشی
در جبههی ﻣلی اين بود که بهﻣثابهی نﻔوذ ْ
سياسی نيز اعمال نﻔوذ بکنند .گرچه چنين اﻣری غيرﻣمکن نيست؛ اﻣا هر
تازه وار ِد فعاليت سياسی/ضدرژيمی ﻣیداند که اينگونه کارها از عهدهی
کادرهای بسيار ورزيده و آﻣوزش ديدهای برﻣیآﻣد که توسط )کا گ ب( يا
کمينترن هدايت ﻣیشدند و هرکدامشان افرادی با توانايی  100برابر توانايی
علی پاينده را بهقول بچه ﻣحلهای سابﻖ ﻣن :توی جيبشون ﻣیگذاشتن!
باتوجه بههمهی نکات برشمردهی باﻻ ،و با در نظر داشتن اين واقعيت
که در گذشتهای دورتر سازﻣان جوانان حزب توده و در زﻣان ﻣورد گﻔتگو،
سازﻣان دانشآﻣوزان جبههی ﻣلی واقعيتهای استقرار يافتهای در حافظهی
تکم ،فعاﻻن سياسی هستند و در زﻣان ﻣورد بحث حتی فعاليت
تاريﺨی دس ِ
»چﭙیها« نيز با هژﻣونی اين جبهه قابل ارائه است ،پاينده و پژوهشگر
همکارش با ﻣﺨدوش کردن ﻣرزهای تﺨيل و واقعيت و عدم شﻔافسازی
چنان سﺨنپردازی ﻣیکنند که ﻣحﻔلی چند نﻔری را در ﺧﻼقيت و »ابداعات«
تﺨيلی/هﭙروتی بهسازﻣانی تبديل کردهاند که  90نﻔر عضو سياسی ،چهبسا
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 900نﻔر عضو صنﻔی ،و برهمين اساس و بنا بهبرآور ْد رقمی حولوحوش
 100هزار هوادار در اطراف آن فعاليت داشتند .ﻣن دقيقا ً نمیدانم؛ اﻣا اين
سؤال برايم پيش آﻣده که آيا دانشآﻣوزان هوادار کليت جبهه ﻣلی نيز بههمين
اندازه بودند که تصويرپردازی علی پاينده القا ﻣیکند؟
پس از اينکه »دارودستهی دکتر ﻣحمدعلی ﺧنجی و دکتر ﻣسعود
حجازی ﻣتوجه شدند که عدهای با نظرات چپ در جبههی ﻣلی فعاليت
ﻣیکنند و ﻣبارزه با آنها را تلويحا ً شروع کردند«)ص  ،(51و
»اﺧتﻼفات ...سازﻣان دانشآﻣوزان با ﺧنجی و حجازی بهتدريج عميﻖتر
شد«» ،در اواﺧر سال  1340جلسهای با حضور همهی اعضای سازﻣان
تشکيل«)ص  (52گرديد تا برای ﻣقابله با »ﺧنجی و حجازی و عواﻣل آنها
بهصورت جمعی تصميم بگيرند« .در اين جلسهی علیاﻻصول  90نﻔره،
دو نﻔر ديگر هم شرکت کرده بودند که از طرفداران دارودستهی
ﺧنجی/حجازی بودند که شرکتکنندگان در جلسه را »توطئهگر« ﺧطاب
نمودند و تهديد کردند که گزارش وجودی و ﻣحتوايی اين جلسه را بهﺧنجی
و حجازی ﻣیدهند)صص  52و  .(53نکتهی اساسی در اينجا اين سﺨنان
علی پاينده است :اين دو نﻔر »بههمراه يکی از رفقای ﻣا ...بهاين جلسه آﻣده
بودند« که »از ﻣواضع آنها اطﻼع نداشت و بهاشتباه آنها را با ﺧودش
آورده بود«)ص  .(53اگر اينبار اين دو نﻔری را که نه تنها عضو سازﻣان
دانشآﻣوزان نيستند ،بلکه با آن ﻣﺨالفاند ،بهسادگی بهجلسه ﻣیآورند يا
ﻣیتوانند بهجلسه بيايند؛ چرا فکر نکنيم که پيش از اين هم احتماﻻً افرادی
بدون اينکه عضو »سازﻣان« باشند )ﻣثﻼً يک نﻔر ساواکی( ،در اينگونه
جلسات حضور نداشته؛ و باﻻﺧره اين سؤال پيش ﻣیآيد چگونه بود که
ساواک )که توانست »تشکيﻼت تهران را برپا کند« و همهی گروههای و
ﻣحﻔلهای چپ را بهدام بيندازد( ،از وجود سازﻣان دانشآﻣوزان غافل ﻣانده
اشجعی
بود و اين سازﻣان ،علیرغم بازداشت سعيد کﻼنتری و اسم بردن از
ِ
)وابسته بهگروه جريان( و ضبط اعﻼﻣيههای اين سازﻣان ،هم از چشم
ساواک پنهان ﻣانده بود و هم از چشم جزنی که بههنگام نگارش تاريخ
سیساله فراﻣوش کرده است از سازﻣانی که در ﻣقام بنيانگزار بزرگترين
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دستآورد آن دوران و حتی حيات سياسی ﺧودش بوده است ،کمترين ناﻣی
ببرد؟
ﻣﺨالف
بهطورکلی ،با نگاه گذرايی بهتاريخ سازﻣانيابی جريانات
ِ
دستگاه سلطنت و بهويژه جريانهای ﻣوسوم بهچپ ،ﻣیتوان بهاين نتيجه
واقعی »سازﻣان دانشآﻣوزان« ،بدون هرگونه
فرض وجو ِد
رسيد که
ِ
ِ
برﺧورد و درگيری با ساواک )حتی آنجا که »فهرست ...اساﻣی نود
نﻔر«)ص  (45بهدست ساواک رسيد( ،فرضی است که بيش از هرچيز
اﻣر ﻣحال و حتی غيرﻣمکن گرايش دارد و ادعای وجو ِد چنين تشکلی را
به ِ
بهشدتی فزاينده زير سؤال ﻣیبرد ...» :بعدها فهميديم اين فهرست بهدست
ساواک رسيده است)«...ص .(54
علی پاينده قصهی غيرعلمی/تﺨيلی ﺧودرا چنين روايت ﻣیکند که يک
روز پس از فراﺧوانده شدن بهدفتر دکتر حجازی و باﻻ گرفتن ﻣشاجره با
او )که با پادرﻣيانی دکتر ﺧنجی ﻣوقتا ً بهپايان ﻣیرسد( ،سازﻣان
دانشآﻣوزان جلسهای تشکيال ﻣیدهد و همهی  90نﻔر تصميم ﻣیگيرند که
»ناﻣههای اعتراضی بهرهبران جببهی ﻣلی بنويسند ...و اعتراض ﺧود را
]به جناح راست[ بيان کنند«)ص  .(55و ازآنجاکه ارسال اين ناﻣهها
تأثيری نداشت ،ﻣجبور ﻣیشوند »از طريﻖ دکتر غﻼﻣحسين ﻣصدق،
ناﻣهای برای دکتر ﻣصدق«)ص  (55بﻔرستند .ﻣصدق هم در جواب اين
ناﻣه )که نقل آن »بهﻣضمون« است( نوشت"» :اينها )جريانات چپ و
دگرانديش( فرزندان پاک اين ﻣلت و ﻣملکت هستند ...،آنها را بايد بهجبههی
ﻣلی برگردانيد"«)ص  .(55اﻣا چونکه رهبران جبههی ﻣلی از سازﻣان
دانشآﻣوزان ﻣیﺧواهند که »نظرات ﺧودرا پس بگيرند« تا بتوانند بهجبهه
بازگردند ،آنها هم ﻣیگويند» :ترجيح ﻣیدهيم در جبههی ﻣلی نباشيم«)ص
.(55
گرچه ﻣطلب نقل شده از ﻣصدق با تأکيد »نقل بهﻣضمون« در داﺧل
پرانتز قرار دارد؛ اﻣا وجود گيوﻣه که ﻣعموﻻً عﻼﻣت نقل قول ﻣستقيم است،
اين شبهه را بهوجود ﻣیآورد که نظر ﻣصدق از روی نوشتهی او نقل شده
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که البته بعيد است که چنين باشد .زيرا دکتر ﻣصدق علیرغم عدم همدلیاش
با جبههی ﻣلی دوم ،بعيد است که چنين فرﻣاندهگونه بنويسد ...» :آنها را
بايد بهجبههی ﻣلی برگردانيد« .بههرروی ،عدم اشاره بهﻣنبع ﻣوثﻖ ناﻣ ْه اين
شک را بهوجود ﻣیآورد که تنها ﻣنبع آن ،حافظهی پاينده است که در حد و
اندازهی اين بازﺧوانی دربارهی آن حرف زدهام!؟
يکی از عجايب ﺧاطرات علی پاينده اين است که وقتی بهجبههی ﻣلی
ت
ﻣیرسد ،فراﻣوش ﻣیکند که سازﻣان دانش
آﻣوزان ادعايی او دو قسم ِ
ِ
علنی و ﻣﺨﻔی داشت ،و او قسمت علنی آن را در رابطه با اين جبهه فراﻣوش
ﻣیکند .از طرف ديگر ،از گﻔتههای پاينده چنين برﻣیآﻣد که قسمت ﻣﺨﻔی
سازﻣان او از چنان اﻣکاناتی برﺧوردار بود که ﻣیتوانست تهران را با
ِ
اعﻼﻣيه و تراکت پوشش بدهد؛ با همهی اين احوال ،ﻣعلوم نيست که چرا
آن ﻣﺨﻔی بودن و آن اﻣکان وسيع در رابطه با جبههی ﻣلی دود شد و
بهکيسهی »حزب ﻣلت ايران« ريﺨته شد که ﺧاستگاه و گرايش سياسیاش
ستايش ﻣوسولينی و
ضدسلطنتی/فاشيستی/ضدکمونيستی بود و علیرغم
ِ
کﭙیبرداری از حزب فاشيست ايتاليا ،جزوات آﻣوزشیاش برگرفتههايی از
ﻣن« هيتلر بود!!
»نبرد ِ
»در آن شرايط ،زندهياد داريوش فروهر اقدام فوقالعاده ارزشمندی
کرد« .او »بهﻣا پيشنهاد کرد که شما بهتشکيﻼت "حزب ﻣلت ايران" بياييد
و تحت پوشش اين حزب قرار بگيريد .اگر بهعنوان اعضای حزب ﻣلت
ايران دستگير بشويد با شما راحتتر برﺧورد ﻣیکنند تا اينکه بهعنوان
کمونيست دستگيرتان کنند« .بدينترتيب بود که عدهای از  90نﻔر
بهعضويت اين حزب درآﻣدند و بنيانگذاران ضمن اداﻣهی »ارتباط«
دوستانه با فروهر» ،اﻣا عضو حزب او نشدند«)ص !(56؟
ارزيابی علی پاينده از پيشنهاد »فوقالعاده با ارزش« فروهر بهجايی
ﻣیرسد که ﻣیگويد اين پيشنهاد »نشان از شﺨصيت واﻻی فردی و سياسی
ايشان داشت«)ص  .(56ایکاش پاينده کمی هم بهواقعيت توجه ﻣیکرد و
از جوانیهای فروهر ﻣیگﻔت که بههمراه ياران ﺧود ،چاقو بهدست بهصف
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تظاهراتی حمله ﻣیکرد که از طرف حزب توده سازﻣان يافته بود؛ ایکاش
صرفنظر از ﺧاصهی ناسيونال/سوسياليستی حزب ﻣلت ايران ،ﻻاقل
بهگرايش ناسيوناليستی افراطی و شوينيستی اين حزب اشاره ﻣیکرد که
تعداد اعضای آن هيچوقت صدها نﻔر هم نشد .گرچه بهاحتمال قريب بهيقين
همهی اين تصويرپردازیها وقايع کوچکی هستندکه چندصد برابر
بزرگنمايی شدهاند؛ اﻣا فرض واقعی بودن آنها ،نشانهی بیپرنسيﭙی
سوسياليستی و درک سياست همانند دريافت رياکارانه از ﻣاکياول است .با
همهی اين احوال ،ﻻزم بهتوضيح و نيز تأکيد است که بهقتل رساندن فروهر
و همسرش عملی جنايتکارانه بوده است که نبايد فراﻣوش شود.
آقای پاينده پس از توضيحات رﻣانتيک در صﻔحات  56و  57درباره
رفتوآﻣدش بهدفتر حزب ﻣلت ايران و کافه وطن بهقصد ديدار با دوستانش
که شکرﷲ پاکنژاد از حزب ﻣلت ايران هم جزو آنها بود ،روايت ﻣیکند
که تصادفا ً در ﺧيابان دستگير ﻣیشود و چون اساسناﻣهی گروه کوهنوردی
کاوه و گزارشهای کوهنوردی و ليستی از کتابهای ﻣمنوعه را بههمراه
داشت ،پس از طی ﻣراحل بهاصطﻼح قانونی آن زﻣان» ،ﻣسير را طی«
ﻣیکند و »بهقزل قلعه« ارسال ﻣیشود» :ﻣدتی در قزل قلعه بازداشت بودم
و سرانجام ،از ﻣن تعهد گرفتند که ديگر فعاليت سياسی نکنم و بدون اطﻼع
ساواک از حوزهی قضايی تهران ﺧارج نشوم و بعد آزادم کردند«)صص
 57و  .(58در اينجا هم آقای پاينده بهجزئيات نمیپردازد و فراﻣوش ﻣیکند
بيان ساعت و روز و ﻣاه چه »ﻣدتی« و چند ساعت
که بگويد »ﻣدتی« ،به ِ
يا چند روز است؟ بههرروی ،گرچه پاينده پس از ﻣدتی ناﻣعلوم از زندان
آزاد ﻣیشود ،اﻣا اثرات آن تا سال  1357اداﻣه داشت و طی همهی اين
سالها ﻣمنوعالﺨروج بود .بدينترتيب که يکی از ﻣعلمهای او که علیرغم
آيتﷲ زادگی »ﺧيلی شريف و انسانی رفتار ﻣیکرد«» ،تور سياحتی«
برای گردش در »عراق ،سوريه ،اسرائيل و ﻣصر« تشکيل داد که هزينهی
آن »دو يا سه هزار توﻣان بود«)پانوشت صﻔحهی  .(58همين ﻣعلم پس از
چندين بار رفت و آﻣده بهاداره گذرناﻣه ﻣتوجه ﻣیشود که علی پاينده
ﻣمنوعالﺨروج است .جهت تبيين ﻣوقعيت ﻣالی پاينده در آن زﻣان بايد بگويم
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که »دو يا سه هزار توﻣان« حقوق تقريبا ً يک سال يک کارگر ساده بودکه
روزانه بهطور ﻣيانگين  8توﻣان دستمزد ﻣیگرفت .ضمنا ً با توجه
بهحساسيتی که از همان سالها ساواک نسبت بهگروههای کوهنوردی
داشت ،با توجه بهﻣدارک همراه پاينده و توضيحاتی که ناگزير در بازجويی
داده است که ﻣنتهی بهﻣمنوعالﺨروجی وی شده و احضارهای ﻣکرر او
توسط دستگاه اﻣنيتی و گزارشاتی که »دوستان« او بهساواک ﻣیدادند،
ﻣیتوان نتيجه گرفت که يا ساواک آن دوران »بسيار دﻣوکراتيک عمل
ﻣیکرده« يا آزاد بودن پاينده و تحت نظر داشتن او را سودﻣندتر
ﻣیدانستهاند.
شانس که هميشه با پاينده همراه بود ،يکبار ديگر بهاو روی ﺧوش
نشان ﻣیدهد و او را بهنظارت کشته شدن دکتر ﺧانعلی در تظاهرات 12
ارديبهشت سال  1340ﻣیکشاند ...» :وقتی ﻣأﻣور آتشنشانی با شيلنگ آب
سر شيلنگ را ...برگرداند
بهسمت جمعيت آﻣد ،آقای دکتر ﺧانعلی ﺧواست ِ
که ناگهان بهزﻣين افتاد .گلولهای بهايشان ﺧورده بود و ﺧون فوران
کرد«)ص .(59
ﻣهمتر از کشته شدن دکتر ﺧانعلی ،اعﻼﻣيهای است که سازﻣان
دانشآﻣوزان بهواسطهی آن استحاله پيدا ﻣیکند تا نقشی فراﻣوش نشدنی )اﻣا
ﻣعاصر ايران بازی کند!؟ بدينترتيب که پس از
غيرﻣستقيم( در ﻣبارزات
ِ
کشته شدن دکتر ﺧانعلی ،استعﻔای شريفاﻣاﻣی از نﺨستوزيری و
بهنﺨستوزيری رسيدن اﻣينی» ،اعﻼﻣيهای با اﻣضای سازﻣان دانشآﻣوزان
که در آن زﻣان شناﺧته شده بود« ،چاپ و »بين اعضای سازﻣان بهطور
گستردهای پﺨش« شد)ص  ،(59جالب است سازﻣانی شناﺧته شده
اعﻼﻣيههايی با اﻣضاء در ﻣقياسی گسترده پﺨش ﻣیکند و ساواک همچنان
از وجود آن بیﺧبر است! اعضای سازﻣان درحال پﺨش اعﻼﻣيهها با عنوان
»"اﻣينی ﻣعلومالحال"« بودند که ﺧبر رسيد ،دست نگهداريد! چرا؟ برای
اينکه »تحليل ارائه شده در اعﻼﻣيه سطحی« بود ،نمیتوانست »ﻣاهيت
دولت اﻣينی را توضيح دهد« و »بدون اطﻼع بيژن جزنی ]نوشته و چاپ

گامهای نﺨستين

شده[ بود«؛ و بههمين دليل هم »وقتی بيژن ﻣتوجه آن« شد» ،جلوی پﺨش
آن را« گرفت .بعدها بيژن جزنی در زندان عشرت آباد در گﻔتگو با آقای
پاينده از اينکه جلوی پﺨش آن اعﻼﻣيه را گرفته بود ،اين طور دفاع ﻣیکند:
»در آن ﻣقطع ...هنوز ﻣواضع و حتی کابينهی دکتر اﻣينی هم ﻣشﺨص نشده
بود چه برسد بهبرناﻣه و سياستهايش«)ص  .(60بايد گﻔت قدری عجيب
است؛ برای کسانی که کتابﺧوان بودند ،بیآنکه لزوﻣا ً وابستگی بهگروه،
سازﻣان يا حزبی سياسی داشته باشند ،اﻣينی حقيقتا ً »ﻣعلومالحال« بود :اين
اﻣر از همان سال  1326که سﻔير در اﻣريکا شد ،سﭙس در کابينهی کودتا
در نقش وزير دارايی قرارداد کنسرسيوم را اﻣضاء کرد ،ﻣعلوم بود؛
قراردادی که  40درصد سهام آن بهشرکتهای اﻣريکايی 40 ،درصد
بهشرکتهای انگليسی 14 ،درصد بههلندیها و  6درصد هم فرانسویها
در آن سهم داشتند؛ و باﻻﺧره تحميل او بهعنوان نﺨست وزير توسط کندی
در اين زﻣان ،جايی برای شک و ترديد در »ﻣعلومالحال« بودن او باقی
نمیگذاشت.
اگر علی پاينده عبارت »ﻣاهيت دولت اﻣينی« را در اينجا بهروال
انديشهی ﺧودش بهزبان نياورده باشد و عينا ً عبارت بيژن جزنی را نقل
کرده باشد ،بايد گﻔت که بدون هرگونه تحقيﻖ و جستجويی ،درست
بهﻣصداق آفتاب آﻣد ،دليل آفتابْ »ﻣاهيت دولت اﻣينی« بورژوايی و
اﻣﭙرياليستی/آﻣريکايی بود ،و ﻣاهيت اصﻼحات ﻣورد نظر او نيز )که شاه
شﺨصا ً عهدهدار انجام آنها شد( در راستای برداشتن ﻣوانعی بود که بهطور
ﺧودبهﺧو ْد ﻣانع يا ُکندکنندهی صدور کاﻻ و سرﻣايه )يا نﻔت و ديگر کانیها
و نيرویکار بسيار ارزان( بودند.
بههرروی ،آقای پاينده در پانوشت همين صﻔحه ﻣﻼقاتی با آقای
درﺧشش را شرح ﻣیدهد )که در کابينه اﻣينی بهوزارت فرهنگ گمارده
تقارن بهشدت
شد( .پاينده ضمن ترسيم اهميت ﻣوقعيت ﺧودش در آن زﻣان،
ِ
تأﻣل برانگيزی را شرح ﻣیدهد که در رابطه با نادرستی پﺨش اعﻼﻣيه
سازﻣان دانشآﻣوزان بين بيژن جزنی و آقای درﺧشش وجود داشت» :بهياد
دارم در آن روز آقای زارع که ﻣعلم بود و يکی از گردانندگان اعتصاب
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ﻣعلمان و از دستياران آقای ﻣحمد درﺧشش بود ،در ﻣيدان ارک دست ﻣرا
گرفت و گﻔت بايد باهم برويم باشگاه ﻣهرگان نزد آقای درﺧشش .ﻣقاوﻣتی
نکردم و گﻔتم برويم .رفتيم پيش ﻣحمد درﺧشش و ايشان بهحالت اعتراض
سؤال کرد که اعﻼﻣيه از طرف چه گروهی است .گﻔتم اﻣضای زيرش
ﻣعلوم است .گﻔت بهتر است جلوی پﺨش اعﻼﻣيه گرفته شود .از باشگاه
ﻣهرگان آﻣدم و بهﻣيدان ارک برگشتم«.
فرض کنيم که عناصری از حقيقت در تصويرپردازی آقای پاينده وجود
داشته باشد ،و همان ﻣحﻔلی که پاينده در حاشيه آن قرار داشت و در تﺨيل
او بهسازﻣانی تبديل شده )که حزب بلشويک در آوريل سال  1917را تداعی
ﻣیکند( ،ﻣتناسب با اﻣکانات بسيار ﻣحدود ﺧود اعﻼﻣيهای هم با عنوان
»"اﻣينی ﻣعلومالحال"« ﻣنتشر کرده باشد؛ نارضايتی ﻣحمد درﺧشش از اين
اعﻼﻣيه فرضی )و چهبسا بسيار ﻣحدود( قابل فهم است ،چراکه او برای
تصاحب پست وزارت در کابينه اﻣينی ﺧيز برداشته )و چهبسا کانديد( بود
و وظيﻔه داشت که از او حمايت کند؛ اﻣا اصرار بيژن جزنی روی نابهجا
بودن نوشتن و پﺨش آن اعﻼﻣيه ،جمع کردن سراسيمهی آن و دفاع از چنين
کاری بعد از حدود  10سال ،بيان نوعی هم سويی ﻣقطعی )در جانبداری
ﻣﻔهوم
از نﺨستوزيری اﻣينی( است که نه تنها راهگشای دستيابی بهﻣعنا و
ِ
طبقاتی و انقﻼبی ﺧاصی نيست ،بلکه اين شبهه را نيز بهوجود ﻣیآورد که
ﻣیتوان در همسويی با کسانی حرکت کرد که بهلحاظ ﻣلی/بورژوايی نيز
سﻼﻣت آنها بهشدت زير سؤال است.
آقای پاينده قبل از اينکه دوباره بهوقايعی برگردد که نقطهی
ﻣرکزیاش تصويرپردازی از ﻣوقعيت بسيار ﻣهم ﺧو ِد او در جنبش بود؛
از بحثها و تحليلهايی حرف ﻣیزند که در سالهای  1340تا  1342بين
افراد و گروههای چپ در جريان بود» :در آن دوره ،ﻣشﺨص کردن ﻣاهيت
دولت اﻣينی برای همهی جريانهای سياسی و فکری در اولويت قرار
داشت :عدهی قليلی ﻣیگﻔتند اﻣينی از ﻣوضع ﻣلی نﺨستوزيری را قبول
کرده است و بايد از او حمايت کرد .اﻣا اکثراً اﻣينی را ﻣهرهی آﻣريکا
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ﻣیدانستند ...بحث آنها اين بود که اﻻن با نﺨستوزير شدن اﻣينی،
اﻣﭙرياليسم ﻣسلط بر ايران هنوز انگلستان است يا آﻣريکا)«...صص  60و
(61؟
ً
پ دانشجويی و دانشگاهی عمدتا دو
پاينده ﻣیگويد» :در بين ﻣحافل چ ِ
نظر ﻣطرح بود :عدهای ﻣانند بيژن جزنی و همفکرانش ﻣیگﻔتند اﻣﭙرياليسم
آﻣريکا بهﻣواضع و اقتدار سياسی اﻣﭙرياليسم انگلستان در ايران تهاجم کرده
است ولی هنوز اﻣﭙرياليسم انگلستان در ايران ﻣسلط است ....نظر ديگر از
سوی ﻣحﻔل عدهای از استادان دانشگاه و دانشجويان] ...بيان ﻣیشد که[
چهرههای شاﺧص آنها دکتر ﻣحمود توکلی ...دکتر اﻣيرحسين آريانﭙور،
علی اکبر اکبری ،ﻣطصﻔی شعاعيان ...بودند .ﻣحﻔل آنها صرفا ً ﻣطالعاتی
بود و ساواک هم اين را ﻣیدانست و کاری بهکار آنها نداشت«)صص 61
و (62؛ اينها ﻣیگﻔتند» :انگلستان اﻣﭙرياليسم ﻣسلط بر ايران است و
اﻣﭙرياليسم آﻣريکا نقش فرعی دارد و بين اين دو تضاد است» ،«....بعدا ً
برﺧی از افراد اين ﻣحﻔل گﻔتند :انگلستان نقش استعماری دارد ولی نقش
آﻣريکا ﻣترقی است زيرا ﻣیﺧواهد ايران را صنعتی کند«)ص .(62
ایکاش آقای پاينده بهجای عبارت »برﺧی از افراد اين ﻣحﻔل« ،از اين
افراد نام ﻣیبرد تا روايت او اين شبهه را برنينگيزد که ﻣثﻼً ﻣصطﻔی
شعاعيان هم براين باور بود که »نقش آﻣريکا ﻣترقی است« و ﺧوانندهی
»آنچه برﻣن گذشت« ﻣثﻼً چنين تصور نکند که در اﺧتﻼفاتی که بين حميد
اشرف و ﻣصطﻔی شعاعيان وجود داشت ،اين ﻣصطﻔی شعاعيان است که
ذاتا ً بهبيراههی اﻣﭙرياليستی ﻣیرود .گذشته از اين جنبهی ﻣسئله ،پاينده حتی
فراﻣوش ﻣیکند که بگويد از کجا و چگونه ﻣتوجه شده بود که ساواک از
سازوکار ﻣحﻔل فوقالذکر اطﻼع داشت و »کاری ]هم[ بهکار آنها
نداشت«)ص (62؟ ﻣتأسﻔانه در اداﻣهی اين بازﺧوانی ﻣتوجه ﻣیشويم که
يکی از روشهای شناﺧتشناسانهی آقای پاينده اين استکه با تکيه بهدانايی
ﺧدایگونهی ﺧويش دربارهی وقايعی حرف بزند که تنها از طريﻖ شبکهی
نﻔوذی در ساواک و دستگاههای اﻣنيتی قابل دستيابیاند .آيا سازﻣان
دانشآﻣوزان ويا ﺧو ِد آقای پاينده واقعا ً بهچنين شبکهای دسترسی داشتند؟
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با توجه به قرارداد کنسرسيوم در سال  ،1333ﻻزم استکه روی دو
نکته تأکيد کنم {1 :تماﻣی اين بحث که آيا اﻣﭙرياليسم آﻣريکا اول يا
اﻣﭙرياليسم انگليس دوم است ،واينکه کداميک ﻣنافع بيشتری دارند و
بهطورکلی ﻣقايسه آنها در تقابل با ﻣنافع اقتصادی و سياسی تودههای
کارگر و زحمتکش اساسا ً شبيه اين است که درباره تعداد فرشتههايی که
ﻣیتوانند نوک يک سوزن برقصند ،بحث کنيم {2 .سرتاپای اينگونه بحثها
که آقای پاينده ﻣطرح ﻣیکند ،حتی اگر صددرصد درست و همهجانبه هم
تصوير شده باشند ،بورژوايی است؛ چراکه فقط روی قدرت حاکمه،
سلطهی سياسی/اقتصادی انگليس يا آﻣريکا و ترکيب اﻣﭙرياليستی يا
بهاصطﻼح ﻣلی دولت تمرکز دارند و از هرگونه نظر ،تجربه و
دستآوردی نسبت بهتودههای کارگر و زحمتکش ،و نيز چگونگی و
چيستی تبادل ﻣبارزاتی/انقﻼبی با آنها تهی است .اين درصورتی است که
شبکهی عريض و طويل روحانيت شيعه از همان زﻣان تا سال 1357
ارتباط تبادﻻتی/آﻣوزشی ﺧود را با تودههای ﻣردم ،علیرغم اينکه آﻣريکا
ِ
و انگلستان چه نقشی در حاکميت ايران داشتند ،بهکمک هردوی آنها،
بهطور روزافزونی افزايش داد؛ و از ساواک و دستگاه سلطنت نيز کمک
بسيار گرفت تا ﻣردم را در ﻣحاق ﺧرافات و فناتيسيسم نگهدارد .نتيجه اينکه
تحول ﻣوسوم به»انقﻼب اسﻼﻣی« در سال  1357نه تنها از آسمان و کرهی
ْ
کمونيست از زﻣين
ﻣاه نياﻣد ،بلکه کنار گوش جريانهای بهاصطﻼح
زﻣين
ﻣبارزهی طبقاتی بهآسمان و کرهی ﻣاه رانده شد تا در ﻣوقع ﻣقتضی به
ِ
برگردانده شود و سرﻣايه را بهگونهی ديگری حﻔاظت و بازسازی کند.
بهطورکلی ،در اين باره ﻣیتوان گﻔت که روحانيت شيعه در ﻣسابقهی
دستيابی بهقدرت و بازسازی ﻣناسبات سرﻣايهدارانه ،در رقابتی پنهان از
چشم نيروهای چپ ،بهطور همهجانبهای ،بدون اينکه ﺧيس شود ،برنده از
آب درآﻣد.
آقای پاينده در اداﻣهی تصويرپردازیهايش از سازﻣان دانشآﻣوزان
که بهجز اِبراز و القای احساس ﺧدايی ناشی از ايرادگيری ،درعينحال قصد
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دارد ﺧاستگاه جنبش چريکی در ايران را نيز بههمين بستر بچسباند،
ﻣیگويد» :انتشار اعﻼﻣيه "اﻣينی ﻣعلومالحال" با اﻣضای سازﻣان
دانشآﻣوزان ،حساسيتها را نسبت بهاين سازﻣان افزايش داد .اعضای
سازﻣان هم که بهلطف! دکتر حجازی شناﺧته شده بودند«)ص .(63
درنتيجه ،برای اينکه زير ضرب نروند ،يک ﻣاه پس از انتشار اعﻼﻣيه
ﻣزبور ،بدون »نظرﺧواهی« از اعضا» ،سازﻣان دانشآﻣوزان انحﻼل
ﺧودرا رسما ً اعﻼم کرد«)ص  (63تا ساواک در قالب اﻻغ از دربار شاه
هوشياری اﻣنيتی بگيرد!!
جايزهی
ِ
در اين ﻣورد هم آقای پاينده فراﻣوش ﻣیکند که بگويد سازﻣان
دانشآﻣوزان برای اينکه »انحﻼل ﺧودرا رسما ً اعﻼم« کند ،چهکار کرد؛
اعﻼم رسمی انحﻼل يعنی چه؛ آيا سند قابل اعتمادی هم در اين زﻣينه وجود
دارد؛ و باﻻﺧره »حساسيت« کدام نيرو ،نهاد ويا طبقهای »نسبت بهاين
سازﻣان افزايش« يافت؟ آيا قبل از پﺨش اعﻼﻣيه »اﻣينی ﻣعلومالحال«
حساسيتی نسبت بهاين بهاصطﻼح سازﻣان وجود داشت که پﺨش آن ﻣوجب
»افزايش« آن شده باشد؟ آيا بهنﺨستوزيری رسيدن اﻣينی و دستيافتن
درﺧشش بهپست وزارت فرهنگ عاﻣل اصلی اين افزايش حساسيت استکه
پاينده سعی ﻣیکند درقالب کلیگويی از بيان آن پرهيز کند؟
گرچه تا اينجا ،عمدتا ً بهواسطهی ﻣنطﻖ درونی »آنچه برﻣن گذشت«
قانونمندی وقايع ﻣبارزاتی ،ثابت کردهام که
و ﻣقايسهی آن با ديناﻣيسم و
ِ
سازﻣان دانشآﻣوزان ،در واقعیترين صورت ﻣمکن ،فقط ﻣحﻔلی در بين
ديگر ﻣحافل بود که چهبسا بهطور ﻣحدود اعﻼﻣيه هم چاپ و پﺨش ﻣیکرد،
و علی پاينده نيز عمدتا ً بهواسطه ﻣناسبات شﺨصی و دوستانه در حاشيه
کنشوبرهمکنشهای ﻣحﻔلی و گروهی آن سيروسلوک ويژهی ﺧودرا داشت؛
اﻣا فهم اين ﻣسئله دشوار است که چه رويدادی باعث شده تا پاينده قصهی
سازﻣان دانشآﻣوزان را بهپايان برساند و قصهی »ﻣحﻔل جزنی و
کﻼنتری«)ص  (63را که در حاشيه بود ،بهﻣتن ﻣنتقل کند و سرآغازی از
ريشه و بن ديگرگون را بياغازد.
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قصهی پاينده بدينترتيب اداﻣه پيدا ﻣی کند که »البته ﻣحﻔل جزنی و
کﻼنتری بهفعاليت ﺧودش اداﻣه داد«)ص  (63و ﺧو ِد او علیرغم
دوستیاش با »سعيد کﻼنتری ،جليل افشار و صﻔايی فراهانی« ،بدون بيان
چرايی برای ﺧوانندهی »آنچه برﻣن گذشت« ،عضو آن ﻣحﻔل نشد و
کمافیالسابﻖ در حاشيه آن بهدوستی ﺧود با بعضی از آنها اداﻣه داد تا
بعداز حدود  55سال )يعنی :در سال  (1398داستانی ﻣبنی براين ببافد که
بيژن جزنی بنيانگذار جريان چريک شهری در ايران بود:
پس از انحﻼل سازﻣان دانشآﻣوزان »ﻣحﻔل جزنی و کﻼنتری با
سمتوسوی سياسی ،کار ﻣطالعاتی ﻣیکرد .بهدليلی ،کسانی که نبايد از اين
ﻣحﻔل و ارتباط اعضای آن باﺧبر شوند از وجود و روابط اعضای آن
کموبيش ﻣطلع شدند«)ص  .(63بازهم پاينده با بيانی گنگ از »دليلی«
حرف ﻣیزند که چيستی آن ناروشن است؛ يعنی اين پرسش نيز بیجواب
ﻣیﻣاند :آن »کسانی که نبايد از اين ﻣحﻔل و ارتباط اعضای آن باﺧبر«
ﻣیشدند )که شدند( ،و چه کسانی بودند؟ اﻣا علی پاينده بدون پاسخ بهاين
سؤال اداﻣه ﻣیدهد ،و در جواب سعيد که اين ﻣحﻔل بهطور »نيمه علنی«
فعاليت ﻣیکند ،ﻣیگويد ...» :ولی عمﻼً علنی است و ﺧيلیها از آن ﺧبر
دارند«؛ اگر »بهاين صورت بهپيش برويد ،دستگيرتان ﻣیکنند«.
ظاهرا ً نصايح پاينده ﻣؤثر واقع ﻣیشود و ﻣحﻔل جزنی/کﻼنتری »از
سال  1342بهبعد با تجديدنظر در کارشان ،ﻣحﻔل را بهصورت يک گروه
سازﻣاندهی«)صص  63و  (64ﻣیکنند که »بهدوبﺨش فعاليت علنی و
فعاليت کاﻣﻼً ﻣﺨﻔی تقسيم«)ص  (64ﻣیشود و »تا زﻣان دستگيری آنها
در سال  1346بهشيوهی تلﻔيﻖ کار علنی و ﻣﺨﻔی بهفعاليت اداﻣه« ﻣیدهد؛
و گرچه قصهی سازﻣان دانشآﻣوزان بهپايان ﻣیرسد ،اﻣا همچنان بعضی
از ﻣسائل ناگﻔته ﻣیﻣاند و بهکشفالشهود ﺧواننده واگذار ﻣیشود .برای
ﻣثال ،پاينده نمیگويد که فعاليت علنی و ﻣﺨﻔی »ﻣحﻔل« جزنی/کﻼنتری که
بهواسطهی »تجديدنظر« به»گروه« تبديل شده بود]!؟[ ،بهجز »کار
ﻣطالعاتی« بهچه نوع فعاليتهای ديگری ﻣبادرت ﻣیورزيد؛ و بهطورکلی،
اين گروه که او عضو آن نبود و بنا بهگﻔتهی ﺧودش عمﻼً در حاشيه آن
قرار گرفته بود ،چگونه ربطی بهاو داشت که از همهچيز آن با ﺧبر بود؟
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ظاهراً سرنوشت طوری رقم ﺧورده بود که بازهم علی پاينده در ﻣرکز
يکی از حوادث روزگار جوانی ﺧويش قرار بگيرد تا بزرگی و
ﺧدایگونگی او بهاثباتی ﻣضاعف برسد .او نقل ﻣیکند که در آذرﻣاه 1340
او ،و در دیﻣاه همان سال سه نﻔر ديگر از دبيرستان دارالﻔنون اﺧراج شدند
که اگر بهزعم جبههی ﻣلیها از جبههی ﻣلی اﺧراج نشده بودند و با جناح
راست آن درگيری نداشتند ،حاج قاسميه وساطت ﻣیکرد و اﺧراج نمیشدند.
بدينترتيب بود که »کميتهی دانشجويان دانشگاه تهران وابسته بهجبههی
ﻣلی که چپها در آن نﻔوذ داشتند در اعتراض بهاﺧراج ﻣا چهار نﻔر از
دارالﻔنون ،اعﻼم کرد که روز اول بهمن راهﭙيمايی ﻣسالمتآﻣيزی در
دانشگاه برگزار ﻣیکند«)ص  .(64اﻣا وقايع بهگونهی ديگری رقم ﺧورد:
»کماندوها بهدانشگاه تهران آﻣدند] ،و[ دانشجويان را بهشدت کتک زدند«.
»روز واقعه ،دانشآﻣوزان دبيرستانهای تهران«)ص  (64دست
بهتظاهرات زدند که در اثر حملهی پليس ﻣهدی کلهر کشته شد ،عدهای
دستگير و گروهی هم ﻣتواری شدند» .بعدا ً ﻣعلوم شد که دربار و جناح
انگليسی حکوﻣت با همکاری جناح راست جبههی ﻣل ْی بحران دانشگاه تهران
را برای ﻣقابله با دولت اﻣينی بهوجود آوردند«)ص .(65
دو پینوشت ،سه پيوست و بعضی ارجاعات در آﺧر کتاب »آنچه
برﻣن گذشت« در رابطه با تظاهرات اول بهمن  1340وجود دارد که همگی
دربارهی کموکيف اين اعتصاب و اﺧراج دانشآﻣوزان از دبيرستان
دارالﻔنون است؛ و نام از شﺨص ﺧاصی در ﻣيان نيست .بههنگام ثبت نام
سال تحصيلی  1342-1341نيز با حضور نمايندهی ساواک در دارالﻔنون
تعدادی از دانشآﻣوزان را تجديد ثبتنام نکردند و پروندههایشان را زدند
زير بغلشان تا در هر دبيرستانی که توانستند ثبت نام کنند و از دارالﻔنون
بروند .بهاين ترتيب در دارالﻔنون جو آراﻣی بهوجود آﻣد و از فعاليت جبههی
ﻣلی در ديگر عرصههای سياسی اجتماعی کاسته شد .ضمنا ً پيوستهای 6
و  7و  8همان کتاب هم ﻣؤيد اين واقعيت است که تظاهرات و فعاليتهای
سياسی دانشآﻣوزان در آن دوره بهطور عمده در فضای جبههی ﻣلی
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صورت ﻣیگرفت ،و با جعليات پاينده نمیتوان آنها را بهحساب چپ
ﻣصادره کرد.

گروه اول ماه مه
پاينده اين بﺨش از نوشته ﺧود )يعنی :فعاليت در گروه اول ﻣاه ﻣه( را
طوری شروع ﻣیکند که اﻣکان چندانی برای تحقيﻖ دربارهی بود و نبو ِد
سازﻣان دانشآﻣوزان وجود نداشته باشد» :پس از انحﻼل سازﻣان ،عدهای
از اعضای آن از فعاليت سياسی کنار کشيدند و عدهای هم اداﻣه دادند که
هريک بهﻣسيری رفتند و با ﻣحﻔل يا گروه سياسی ﻣﺨﻔی بهفعاليت ﻣشغول
شدند« .نتيجه اينکه دسترسی بهآن عدهای که احتماﻻً بيشترين هم بودند و
»از فعاليت سياسی کنار کشيدند« غيرﻣمکن است ،و آن »عدهای هم ]که[
اداﻣه دادند« يا بهدليل پيری ﻣردهاند ويا بهدليل درگيری سياسی کشته شدهاند.
پاينده ﻣیگويد» :در سال  ،1339پيش از انحﻼل سازﻣان
دانشآﻣوزان ...،از طريﻖ کاوه دادشزاده جذب "گروه اول ﻣاه ﻣه" شدم«.
»جذب« کسی بهيک گروه ،درحالی که هنوز در گروه ديگری فعاليت
ﻣیکند ،ضمن اينکه بيان حاشيهبودگی ،ولنگاری و شلﺨتگی در اﻣر
تشکيﻼت سياسی ﻣﺨﻔی است؛ درعينحال تصويری کاراکتريستيک از آقای
پاينده است که در اين بازﺧوانی بازهم با آن ﻣواجه ﻣیشويم.
تا اينجای »آنچه برﻣن گذشت« ديدهايم که پاينده از سه کلمهی
»ﻣحﻔل«» ،گروه« و »سازﻣان« بهتﻔکيک و نه ﻣترادف استﻔاده ﻣیکند.
ازآنجاکه آقای ﺧسروپناه از او نﺨواسته که تﻔاوت اين سه کلمه را از زاويه
اصطﻼحشناسی ﻣارکسيستی/ﻣبارزاتی تعريف کند ،ﻣجبورم که براساس
تناوب کاربر ِد اين سه کلمه ،تﻔاوت آنها را از زاويه نگاه پاينده براساس
حدس و برآورد بيان کنم :بهنظر پاينده »سازﻣان« ﺧيلی ﻣهم است؛ »گروه«
از سازﻣان اهميت کمتری دارد و ﻣهمتر از »ﻣحﻔل« است؛ و باﻻﺧره ﻣحﻔل
چندان اهميتی ندارد!؟ او »گروه اول ﻣاه ﻣه« را اينطور تصوير ﻣیکند:
»ساﺧتار تشکيﻼتی و فعاليت عملی سياسی و اجتماعی نداشت .دارای حوزه
نبود و اعضای آن هشت تا ده نﻔر ...بودند« .نکتهی جالب در ﻣورد اين
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جمع که پاينده با عنوان »گروه« از آن نام ﻣیبرد ،اين استکه اعضای آن
»از طريﻖ ديدارهای روزانه و هﻔتگی با هم ارتباط داشتند .ارتباطهای
روزانه ،ارتباطهايی برای روز ﻣبادا بود که آن "روز ﻣبادا" هيچوقت
فرانرسيد« .آنچه پاينده از اين »گروه« تصوير ﻣیکند ،در واقع يک ﻣحﻔل
روشنفکرانهی نسبتا ً ﻣنضبط است؛ و ازآنجاکه بهﻣثابهی ﻣحﻔل فاقد فعاليت
سياسی و اجتماعی بود ،اطﻼق »گروه« بهآنها اساسا ً بهﻣعنی بيان احتراﻣی
استکه پاينده برای افراد اين ﻣحﻔل و بهويژه برای باقر ﻣؤﻣنی قائل است،
سرحال است.
که ﺧوشبﺨتانه هنوز زنده و ِ
در ديدارهايی که پاينده با دادشزاده داشت ،شﺨص اﺧير نشريات گروه
را بهاو ﻣیداد تا »بهصورت دستنويس "تکثير"« کند .بدينترتيب بود که
پاينده »از بس جزوه "تکثير" کرد ...و در ضمن بهکارهای سازﻣان
دانشآﻣوزان و فعاليتهايی از اين دست ﻣشغول بود ،...فرصت نکرد درس
بﺨواند ...و رفوزه« شد .چنين بهنظر ﻣیرسد که در اين ﻣورد که او وقت
بسياری را برای تکثير جزوات ﻣیگذاشت ،کاﻣﻼً درست و صادقانه حرف
ﻣیزند ،و )در واقع( وجه ديگری از شﺨصيت و فعاليت سياسی ﺧودش را
جمعی ﻣبارزاتی بسيار هم ﻻزم و
نيز )که در پيشرفت و ارزيابی کار
ِ
ارزشمند است( بهتصوير ﻣیکشد .تا آنجا که ﻣن علی پاينده را ﻣیشناسم،
اغلب درحال دويدن و ارائهی ﺧدﻣات بهکسانی بود که ضمن سياسی بودن،
رطل دوستی هم با او ﻣیانداﺧتند .با همهی اين احوال ،ازآنجاکه اين اولين
راوی قصهی ﻣا در اﻣر درس و ﻣشﻖ ﻣدرسهای ناﻣوفﻖ از
باری نيست که
ِ
آب درﻣیآﻣد و بهاصطﻼح »رفوزه« ﻣیشد ،شايد برای ﻣوفقيت ناچيز در
تحصيﻼت ابتدايی و شکست در تحصيﻼت ﻣتوسطه دﻻيل ديگری هم بتوان
يافت؛ چراکه دانشآﻣوزان و دانشجويان بسياری بودند که هم فعاليت
سياسی داشتند و هم در تحصيﻼت ﺧود ﻣوفﻖ بودند.
بههرروی ،گروه اول ﻣاه »نه تنها نتوانست رشد کند و گسترش يابد،...
بلکه بهتدريج انسجام ﺧودش را از دست داد و روابط گروهی اعضا تبديل
بهروابط دوستانه شد ،دوستی که هيچوقت قطع نشد« .پاينده فراﻣوش ﻣیکند
که بگويد دوستیای که هيچوقت قطع نشود ،حتما ً از جوهرهی
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انسانی/کمونيستی هم برﺧوردار ،و شرط بقای آن نيز فعليت سياسی و
طبقاتی است.

کميتهی انقﻼبی حزب تودهی ایران
علی پاينده در اين قسمت از روايت ﺧود نقل ﻣیکند که »در سال
 ،1341درحالی که با گروه اول ﻣاه ﻣه ارتباط داشتم ،از طريﻖ عمويم با
"کميتهی انقﻼبی حزب تودهی ايران" آشنا شدم وبا آنها همکاری کردم.
عمويم عضو تشکيﻼت کميتهی انقﻼبی بود و ﻣدتی بعد کنار کشيد ولی ﻣن
اداﻣه دادم«)ص  .(66نکتهی جالبی که بايد بيشتر بهآن توجه کرد ،شيوهی
گروهی علی پاينده است .او بنا بهالقائات و اشارات ﺧودش درحالی
تعويض
ِ
که يکی از رهبران سازﻣان دانشآﻣوزان بود ،همکاری با »"گروه اول ﻣاه
ی ضمن ارتباط
ﻣه"« را شروع کرد و جذب آن شد]!؟[؛ و در ﻣرحلهی بعد ْ
و کار بسيار سﺨت با گروه اول ﻣاه ﻣه» ،همکاری« با »"کميتهی انقﻼبی
حزب تودهی ايران"« را نيز شروع کرد .ازآنجاکه ﺧو ِد پاينده دربارهی
اينگونه جابهجايیهای گروهی دليلی نمیآورد و سﺨنی نمیگويد ،عمﻼً
ﺧوانندهی نقاد را بهسمت اين نتيجهگيری سوق ﻣیدهد که علت اين دوبار
جابهجايی هرچه باشد ،سياسی نيست و ربطی بهﻣبارزهی سياسی و طبقاتی
ندارد.
اين کميته که نبايد با سازﻣان انقﻼبی حزب تودهی ايران اشتباه شود،
»شوروی و اردوگاه سوسياليستی را قبول داشت و کميتهی ﻣرکزی حزب
را راستگرا ﻣیدانست و بهآن انتقاد داشت«)ص  .(66آنها براين نظر
بودند که »حرکت ﻣسالمتآﻣيزی که درگذشته انجام گرفت بهشکست ﻣنجر
شد و اکنون شاه بهصورتی نيست که بﺨواهيم از طريﻖ پارلمانتاريستی با
آن ﻣبارزه کنيم؛ بنابراين ،بايد بهاقدام انقﻼبی دست بزنيم .بهاين ﻣنظور
تعدادی اسلحهی ...کمری تهيه کرده بودند و در ارتﻔاعات پسقلعه تمرين
تيراندازی ﻣیکردند .ﻣن راهنمای کوه آنها بودم«)ص .(67
پاراگراف باﻻ ضمن اينکه کموکيف ،پتانسيل و چگونگی فعاليت
سياسی علی پاينده را در همهی  30سالی که بهنوعی فعال بود ،در شکل
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ارائهی ﺧدﻣات ﻣبارزاتی نشان ﻣیدهد؛ درعينحال فهم و برداشت از »اقدام
انقﻼبی« بهشکل ﻣبارزهی ﻣسلحانه را دقيقا ً بههمان نحوی بهتصوير
ﻣیکشد که بين زندانیهای طرفدار سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ در
زندانهای شاه رايج بود .اﻣا تصويری که اين پاراگراف از ﻣاهيت شوروی
ترسيم ﻣیکند ،با تصويری که در زندانهای شاه بين طرفدارن سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ رايج بود ،از اين نظر تﻔاوت دارد که چريکهای
فدايی ،شوروی را بهعنوان »اردوگاه سوسياليستی« قبول نداشتند و آن را
اردوگاهی ﻣیدانستند که بهلحاظ دريافتها و عملکردهای سياسی/اقتصادی
داﺧلی و بينالمللی بهطور همهجانبهای بهبيماری رويزيونيسم دچار شده
بود.
دربارهی دريافت طرفداران چريکهای فدايی زندانی از حزب توده
نيز ﻣیتوان گﻔت که بهلحاظ کيﻔ ْی تﻔاوت چندانی با دريافت »کميتهی انقﻼبی
حزب تودهی ايران« نداشت که علی پاينده آن را روايت ﻣیکند .زندانیهای
طرفدار چريکهای فدايی ﺧلﻖ تقريبا ً شبيه همين »کميتهی انقﻼبی حزب
تودهی ايران« ،حزب توده را حزب طبقهی کارگر ﻣیدانستند؛ و تﻔاوت
تنها در اين بود که از نظر آنها حزبْ زير سلطه و کنترل جناح راست
درآﻣده بود که ﺧو ِد اين جناح راست تحت نظارت رويزيونيستهای حاکم
بر شوروی فعاليت ﻣیکرد.
اين تحليلها )يعنی :سلطهی رويزيونيسم در شوروی و حاکميت جناح
راست بر حزب توده )بهﻣثابهی حزب طبقهی کارگر( را در پاييز ،1351
در زندان ﻣوقت شهربانی ،عينا ً از بيژن جزنی در يکی از سﺨنرانیهای
عموﻣیاش شنيدم و پرسشهای ﻣﺨالﻔتآﻣيزی هم از او داشتم که با اعتراض
و تندﺧويی بعضی از »حضار« ﻣواجه گرديد .بههرصورت ،اگر قرار را
براين بدانيم که رويدادهای تاريﺨی/اجتماعی پيوستاری قانونمند دارند ،و
از ترکيب اﻣکانات اجتماعی/طبقاتی و ارادهﻣندی کنشگرانهی انسانها
نشأت ﻣیگيرند ،بايد بهاين نيز فکر کنيم که علت بُروز و ظهور جريان
پس قيام ﻣردﻣ ْی ريشه در
»اکثريت« ،بههنگام تجديد حيات اين جريان از ِ
اﻣکانات ،ارادهﻣندیها و کنشگریهای نظری/عملی افرادی داشت که از
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جنبهی تاريﺨی و اجتماعی/طبقاتی سازندهی آن بودند .طبيعی است آن که
باﻣش بيشتر بود ،برف بيشتری هم بربام ﺧويش ﻣینشاند.
پاينده روايت ﺧودرا اينطور اداﻣه ﻣیدهد» :در آن دوره کسانی که
بهکوه ﻣیرفتند زياد نبودند .بهيک جای پرت ﻣیرفتيم و در آنجا تمرين
تيراندازی ﻣیکرديم .بدنهی تشکيﻼت کميتهی انقﻼبی از تمرينات نظاﻣی
اطﻼعی نداشت .درنتيجه ،وقتی در سال  ،1342اعضای کميتهی انقﻼبی
دستگير شدند ،بﺨش نظاﻣی آن ]که علی پاينده هم جزو آن بهحساب ﻣیآﻣد[
بهعلت پنهانکاری و ﻣحدود بودن اعضای آن ،لو نرفت و اعضايش دستگير
نشدند«)ص  .(67ﻣنهای اينکه روايت آقای پاينده از جنبهی وقايعنگارانه
چقدر درست است ويا آﻣيﺨته بهتﺨيل اوست )که ﻣن در اين ﻣورد اطﻼعی
ندارم(؛ اﻣا هرچه باشد يا نباشد ،اين نکته را دربردارد که قبل از رسميت
يافتن عملی جريان ﻣبارزهی ﻣسلحانه ،علی پاينده تا نزديک آن رفته بود ،و
ِ
بدشانسی دستگيری کميتهی انقﻼبی حزب توده ﻣانع از آن شد که پتانسيل
ِ
بالقوهی نظاﻣی/ﻣسلحانهی ﺧودرا فعليت بﺨشد .اﻣا ازآنجاکه شانس هميشه
با پاينده همراه بوده است؛ شانس ﻣیآورد که هيچيک از دستگيرشدگان
حرفی دربارهی »بﺨش نظاﻣی« نمیزند که »پنهان« بود و اعضای چندانی
هم نداشت.
گرچه »علت لو رفتن کميتهی انقﻼبی نﻔوذ ساواک «...در آن بود؛ و
اين نﻔوذ بهدستگيری »حدوداً شصت الی هﻔتاد نﻔر« ﻣنجر گرديد ،اﻣا اين
نﻔوذ تا آن اندازهای نبود که بهوجود »بﺨش نظاﻣی« نيز پیببرند.
بههرروی» ،اعضای دستگير شدهی کميتهی انقﻼبی ـ حدوداً شصت الی
هﻔتاد نﻔرـ پس از دو يا سه ﻣاه آزاد شدند ولی ﻣسئوﻻن کميتهی انقﻼبی چند
سال زندانی بودند«)صص  67و  .(68باﻻﺧره» ،کسانی که از اين گروه
دستگير نشدند يا فعاليت سياسی را کنار گذاشتند و يا بهتدريج جذب
گروههای ديگر شدند« که اشاره بهنام آنها ﺧارج از هدف اين روايت است!
آيا برای »لو نرفتن« »بﺨش نظاﻣی« کميتهی انقﻼبی که ساواک در
آن نﻔوذ داشت ،ﻣیتوان دليل ديگری هم تصور کرد؟ بهنظر ﻣن بله ،شﻖ
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ديگری هم )البته براساس قرائن و نه ﻣبتنیبر اسناد( قابل تصور است:
ساواک که پاينده را تحت نظر داشت ،هرچندوقت يکبار او را احضار و
ﻣورد بازجويی قرار ﻣیداد و چون اطﻼعات بازجو ﻣؤيد گزارش ﻣأﻣورانی
بود که او را تحت نظر داشتند ،پس از بازجويی او را رها ﻣیکرد تا بازهم
بیبندوبارانه بهگروهها و ﻣحﻔلها ﻣﺨتلف سر بکشد و بهاين و آن
»راهنمايی« بدهد!

گروه جریان
پاينده بدون اينکه حتی نگاه گذرايی بهتحوﻻت اجتماعی/طبقاتی داشته
باشد و گزارشی )ﻻاقل تصويرپردازانه( در اين باره بدهد ،ويا از تحول
فکری و جمعبندی تجربی ﺧودش حرفی بزند ،ﻣیگويد» :پس از ﻣتﻼشی
شدن کميتهی انقﻼبی ،از طريﻖ پرويز اشجعی به"گروه جريان" پيوستم و
با آنها شروع بهکار کردم«)ص  .(68تا اينجا دو نکته را بايد در روايت
پاينده از فعاليت سياسی ﺧودش در نظر داشت :يکی اينکه دائم و بدون
ﻣکث و ظاهرا ً بدون ﻣشکل از يک جريان بهجريان بعدی ﻣنتقل ﻣیشود؛ و
ديگر اينکه با همهی اين جريانها بهشدت کار ﻣیکند ،اﻣا چيستی و
چگونگی اين کار )بهجز رونويسی از جزوات و راهمنايی در کوه(
ناﻣشﺨص ﻣیﻣاند.
بههرحال ،پاينده روايت ﻣیکند که بهدليل راهانداﺧتن اعتصاب در
دبيرستان دارالﻔنون )که شرح آن را در اداﻣه ﻣیآورم( »در اوايل بهمن ﻣاه
)«1339همانجا( دستگير و بهزندان قزل قلعه بُرده ﻣیشود؛ و در همان
بهمن ﻣاه » 1339اولين کسی که از زندانيان آﻣد« و او را بغل کرد و
»بهداﺧل اطاق برد ،پرويز اشجعی بود« .اين اولين ﻣرحله از روندی است
که پاينده را بهعضويت گروه جريان درﻣیآورد و اين عضويت بهﻣدت
تقريبا ً  7سال هم طول ﻣیکشد؛ ﻣرحلهی بعدی در سال  1340اتﻔاق ﻣیافتد:
»يک روز ﻣیﺧواستم بهکافه ﻣرکزی بروم که پرويز اشجعی را در ﺧيابان
استانبول ديدم .از آن بهبعد با پرويز ارتباط داشتم و بعد از ﻣدتی از طريﻖ
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پرويز جذب گروه جريان شدم که اين همکاری تا سال  1347اداﻣه
داشت«)ص .(70
پاينده چگونگی دستگيریاش را اينطور روايت ﻣیکند :در رابطه با
اعتصاب در دبيرستان دارالﻔنون به»اوايل بهمن ﻣاه » ،«1339از تحرکات
و فعاليتهای ﻣن و حکيم هاشمی ﻣشﺨص شده بود که ﻣا سردﻣدار ﻣاجراييم.
شهبازی ]ناظم ﻣدرسه[ آﻣد و بهﻣا گﻔت :شما دو نﻔر برويد و ﻣن قول ﻣیدهم
ﻣدرسه را تعطيل کنم .بهعقل ﻣن و حکيم هاشمی نرسيد که اوﻻً اگر ﻣا دو
نﻔر برويم بيرون ،کسی نيست که حرکت اعتراضی را اداره و هدايت کند.
ثانيا ً اگر ﻣیﺧواهيد ﻣدرسه را تعطيل کنيد ،در را باز کنيد که همهی
دانشآﻣوزان بروند بيرون] ...،ﺧﻼصه[ بهگﻔتهی شهبازی اعتماد
کرديم«)ص  .(69برفرض که همهی اين داستان بدون هرگونه
تﺨيلپردازی دقيقا ً درست باشد؛ اﻣا اين نکته که ﺧو ِد پاينده هم بهآن اشاره
ﻣیکند ،حقيقتا ً شگﻔتآور است! چرا؟ برای اينکه »سردﻣدار«ان و »اداره
و هدايت«کنندگان يک اعتصاب چنين سادهلوحانه رفتار ﻣیکنند و فريب
ناظم دبيرستان را بهآن شکل سادهلوحانه ﻣیﺧورند! بهعبارت ديگر،
شگﻔتی در اين است که برای »سردﻣدار«ی و »اداره و هدايت« اعتصاب
در دبيرستانی که بهلحاظ سياسی در ﻣيان ديگر دبيرستانها زبانزد بود،
ﻣيزانی از هوشياری و زيرکی ﻻزم استکه پاينده بهزبان ﺧودش ﻣیگويد
که از آن بیبهره بود.
پاينده بيرون از حياط اصلی زندان قزل قلعه بهواسطهی اعتراض تند
نسبت بهحلوای صبحانه شﻼق ﻣیﺧورد» :تيموری بهحدی شﻼقم زد که از
حال رفتم .«...با توجه بهاينکه شﻼقها را »بهباسن ،پشت ران و کمر«...
پاينده ﻣیزنند و از آنجاکه پاينده آدﻣی درشت قاﻣت و ورزيده و ورزشکار
هم بود؛ از اينرو ﻣیتوان حدس زد که تعداد شﻼق وارده کم نبوده و بايد
پوست را شکافته و آثار ﻣشهودی برجای گذاشته باشد .ﻣن در پشت ران و
کمر پاينده جای زﺧم نديديم؛ شايد دليلش اين باشد که بدن پاينده قدرت ترﻣيم
بسيار باﻻيی دارد .شايد هم جای زﺧمها روی باسن اوست که بهواسطهی
حيا از نشان دادنش پرهيز کرده است!؟؟ اﻣا سؤال تکراری اين استکه چرا
پاينده که همهی جزييات آن زﻣان )حتی »بيسکويت ويتانا« را( بهياد دارد
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و بازگو ﻣیکند ،بهجای اينکه بگويد پس از چه ﻣدتی از قزل قلعه آزاد شد،
تنها ﻣیگويد» :بعد از ﻣدتی از زندان آزاد شدم«؟
علی پاينده دربارهی »تشکيﻼت گروه جريان« ﻣیگويد» :ﻣنظم بود و
حوزههای آن يک بار در هﻔته بهطور ﻣرتب تشکيل ﻣیشد .ﻣن عضو
حوزهای شدم که ...ﻣسئول حوزه پرويز اشجعی بود .در حوزه دربارهی
وقايع و تحوﻻت روز بحث ﻣیشد و نشريات و جزوههای ﻣﺨتلف را
ﻣیﺧوانديم .جريان از اﻣکانات ﺧوبی برای چاپ و تکثير برﺧوردار بود و
از آنها استﻔاده بهينه ﻣیشد ولی ﻣطالب ضروری و کم حجم را بهصورت
دستنويس تکثير ﻣیکردند« .آنچه علی پاينده فراﻣوش ﻣیکند ،دربارهی
آن حرف بزند ،کارهای عملی و در واقع کنشهای پراتيک اين گروه است.
اين فراﻣوشی بهويژه از طرف علی پاينده تعجبآور است .چراکه حضور
او در همهی »ﻣحﻔل«ها و »گروه«هايی که تا اينجا از آنها نام بُرده ،اساسا ً
عملی ويا آکسيونيستی بوده است .اين سکوت دربارهی پراتيک انقﻼبی
پ ايرانی از
گروه جريان را شايد بتوان چنين تعبير کرد که درک چ ِ
ﻣبارزهی طبقاتی عمدتا ً )نه ﻣطلقاً( ﻣطالعاتی يا آکسيونيستی است ،و آنجاکه
زنجيرهای ﺧﻔقان سياسی ﻣحکمتر ﻣیشود و تاوان تحرکات آکسيونيستی
بهشدت افزايش ﻣیيابد ،فعاليت سياسی )يعنی :پراتيک انقﻼبی( اساسا ً
بهنشستهای ﻣطالعاتی و بحثهای صرفا ً نظری )ونه تحقيقات ساﺧتاری و
ﻣانند آن( ﻣحدود ﻣیشود که بهطور ناگزيری تﺨمهی اﺧتﻼف نظر و
انشعاب را درﺧود ﻣیپروراند .بهطورکلی ،ﻣیتوان اينطور تحليل کرد که
چپهای ايرانی ضمن پرهيز از تحقيقات تسريعکنندهی ﻣبارزهی طبقاتی،
ندرتا ً هم درگير ﻣبارزات دﻣکراتيک کارگری ﻣیشوند که ﺧاستگاه عمدهی
آن کف کارگاه و کارﺧانه است؛ و نسبت بهسازﻣانيابی سوسياليستی ﻣردم
کارگر و زحمتکش نيز کاﻣﻼً بيگانه بودهاند.
در روايت علی پاينده از گروه جريان نکتهی تعجبآور ديگری هم
ارزيابی ﻣنﻔی،
وجود دارد .او در صﻔحهی » 62آنچه برﻣن گذشت« ضمن
ِ
دربارهی ﻣحﻔلی که »چهرههای شاﺧص آنها دکتر ﻣحمود توکلی ...دکتر
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اﻣيرحسين آريانﭙور ،علی اکبر اکبری ،ﻣطصﻔی شعاعيان ...بودند«،
ﻣیگويد» :ﻣحﻔل آنها صرفا ً ﻣطالعاتی بود و ساواک هم اين را ﻣیدانست
و کاری بهکار آنها نداشت« .اﻣا در صﻔحه  63بهطور تأييدآﻣيزی ﻣیگويد:
»ﻣحﻔل جزنی و کﻼنتری با سمتوسوی سياسی ،کار ﻣطالعاتی ﻣیکرد«،
و بهآنها انتقاد ﻣیکند که بايد اﻣر ﻣﺨﻔیکاری را با جديت بيشتر رعايت
کنند .و باﻻﺧره دربارهی گروه جريان که ﻣشغوليت ديگری جز ﻣطالعهی
غيرسيستماتيک نداشت ،بهطور تمجيدآﻣيزی ﻣیگويد» :ﻣنظم بود ...از
اﻣکانات ﺧوبی برای چاپ و تکثير برﺧوردار بود و از آنها استﻔاده بهينه...
ﻣیکردند« .اگر کسی از ﻣن سؤال کند که اين سه قضاوت ﻣتﻔاوت و حتی
ﻣتناقض در بارهی ﻣحافل سياسی ﻣﺨتلف که اساس کارشان ﻣطالعاتی بود،
ازکجا نشأت ﻣیگيرد ،بهطور ناگزيری جواب ﻣیدهم :احساسات شﺨصی!
»هنگاﻣی که اعضای پروسه ]يعنی :همان گروه جريان[ دستگير
شدند ،گروه جريان ﺧودش را ﻣنحل کرد .يک روز اشجعی بهحوزهی ﻣا
آﻣد و اعﻼم کرد جريان ﻣنحل شده است ....بهاين ترتيب حوزهی تحت
ﻣسئوليت اشجعی ]که پاينده هم جزو آن بود[ از هرگونه ضربهی احتمالی
در اﻣان ﻣاند .«...پاينده همانند دفعات پيشين بازهم شانس آورد و دستگير
نشد!؟
پاراگراف انتهايی اين قسمت از حرفهای علی پاينده بهنوعی انشا شده
که اين شبهه را ايجاد ﻣیکند که بيژن چهرازی در زندان ﺧط ﻣشی چريک
شهری را پذيرفته بود» :درسال  1350عدهای از اعضای گروه ﻣنحل شدهی
جريان ﻣانند ﻣرتضی فﺨار ،پرويز بابايی ...،و ...دستگير شدند .بيژن
چهرازی هم با آنها دستگير شد .چهرازی از اعضای سازﻣان انقﻼبی
حزب تودهی ايران در ﺧارج از کشور بود .وقتی بهايران آﻣد ،چون نظرات
هردو گروه بههم نزديک بود با يکی از اعضای آن تماس ﻣیگيرد .در
زندان ﻣواضع چهرازی تغيير کرد و رابطهی ﺧيلی نزديکی با بيژن جزنی
پيدا کرد با اينحال ،پس از انقﻼب بهدليل همکاری با کوﻣله دستگير و اعدام
شد« .دو نکته دربارهی اين پاراگراف بايد گﻔت :اول اينکه ويژگی ﺧط
ﻣشی ﻣورد قبول چهرازی دهقانی/نظاﻣی بود که ﻣرتضی فﺨار و پرويز
ِ
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بابايی هيچوقت چنين باوری نداشتند؛ و دوم ،چهرازی آدم بسيار ﻣهربان،
زودجوش ،آسانگير و حرﻣتگذاری بود که اﺧتﻼف نظر در بينش
سياسیاش با ديگران هيچ تأثير روی رفتارهای او نمیگذاشت .بنابراين،
طبيعی استکه ضمن حﻔظ ﻣواضع استراتژيک ويژه ﺧويش با بيژن جزنی
هم که عمﻼً ادعای رهبری جريان چريک شهری را داشت ،نزديک شود،
بهاو ﻣهر بورزد و احتراﻣش را داشته باشد .اﻣا حقيقت او همانی بود که در
راه آن جان باﺧت :تﻼش همهجانبه در راستای برپايی قيام ﻣسلحانهی
دهقانی.

تشکيﻼت تهران حزب تودهی ایران
پاينده روايت ﻣیکند که »تشکيﻼت تهران روزناﻣهای بهنام "ضميمهی
روزناﻣهی ﻣردم" ﻣنتشر ﻣیکرد .اولين شمارهی اين روزناﻣه که ﻣنتشر شد
ﺧيلیها گﻔتند :اين روزناﻣه ﻣتعلﻖ بهپليس است«)ص  .(73اﻣا اين حرف
نه تنها ﺧﻼف رويدادهای ثبت شده و سينه بهسينه نقل شده است ،بلکه با
رف وجود چنين روزناﻣهای که ظاهرا ً چندسالی هم ﻣنتشر ﻣیشد،
ص ِ
ِ
ﻣتناقض است .چرا؟
اوﻻًـ برای اينکه ﻣحافل بسياری از طريﻖ عواﻣل نﻔوذی حرفهای يا
بازی ﺧوردهی اين تشکيﻼت لو رفتند .بُعد و گسترهی اين لو رفتنها تا جايی
بود که ﻣن بارها با اين برداشت و قضاوت ﻣواجه شدهام که حتی گروه بيژن
جزنی و گروه فلسطين هم از طريﻖ همين تشکيﻼت تهران لو رفتند و حتی
ترور بﺨتيار در عراق نيز يکی از فعاليتهای همين تشکيﻼت بود.
دوما ًـ صرفنظر از برداشتها و قضاوتهايی که بهدليل تعلقات
شﺨصی و گروهی با کتمانها و پنهانکاریهای نﺨبهنمايانه ﻣواجه ﻣیشود،
نﻔس وجودی و تداوم انتشار نشريهای که بهلحاظ ﻣحتوايی »تﻔاوتهای
ِ
بسيار ظريف و ريزی«)ص  (73با روزناﻣهی اصلی حزب توده داشت،
نشاندهندهی کارآيی آن است .اگر از همان »اولين شمارهی اين روزناﻣه
که ﻣنتشر شد ﺧيلیها ]ﻣی[گﻔتند :ﻣتعلﻖ بهپليس است« ،پليس ﻣغز ﺧر
نﺨورده بود که بازهم بهانتشار آن اداﻣه دهد .گرچه ﻣن هيچ شمارهای از
اين نشريه را نديدهام ،اﻣا بهلحاظ تبادل ﻣﻔهوﻣی ﻣیبايست رابطهای بين
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افراد وابسته بهتشکيﻼت حزب توده و اين روزناﻣه وجود ﻣیداشت ،و اين
افراد از ﻣﻔاهيم ﻣندرج در آن بهنوعی دفاع ﻣیکردند .نتيجه اينکه اگر هويت
پليسی آن نشريه از »اولين شمارهی« آن شناﺧته شده بود ،برای دستگاه
اﻣنيتی اين اﻣکان وجود نداشت که بتواند در ﻣحافل سياسی چپ نﻔوذ کند و
بهﻣنظور ﻣتﻼشی کردن آنها ،افرادی را نيز بازداشت و زندانی کند.
بههرروی ،حرف پاينده که از همان »اولين شمارهی اين روزناﻣه که ﻣنتشر
شد ﺧيلیها گﻔتند :ﻣتعلﻖ بهپليس است« تنها درصورتی درست از آب
درﻣیآيد که بين اين روزناﻣه و تشکيﻼت حزب توده هيچ ارتباطی وجود
نداشته باشد .دراين صورت هم طرح آن از اساس بیﻣعناست.
پاينده ﺧاطراتش در رابطه با تشکيﻼت تهران حزب تودهی ايران را
طوری تعريف ﻣیکند که يادآور ﻣحققی استکه گويا حرفهايش نتيجهی
ﻣطالعهی اسناد ﻣﺨتلف و ﻣصاحبههای بسيار است .برای ﻣثال ،چگونه
ﻣتصور است که يک آدم ﻣنﻔرد و بدون ارتباط با شبکهای از همکاران که
در تحقيﻖ بهاو کمک کنند ،بگويد» :ﻣثﻼً ،بيست عدد از يک شمارهی
ضميمهی روزناﻣهی ﻣردم را دريک کوچه ﻣیانداﺧتند .با بچههای ﻣناطﻖ
ﻣﺨتلف شهر که صحبت ﻣیکرديم و ﻣیگﻔتيم اين روزناﻣه را در ﺧانه ويا
کوچهی ﻣا انداﺧتهاند ،آنها هم ﻣیگﻔتند در کوچه و ﻣحلهی ﻣا هم بههمين
گستردگی پﺨش کردهاند .در دانشگاه و ﻣدارس هم ضميمهی روزناﻣه ﻣردم
پﺨش ﻣیشد«)ص !!(74
با نگاه گذرايی بهوضعيت نيرویهای چپ در ﻣيانهی دههی چهل
سادگی ﻣیتوان بهاين واقعيت پیبرد که برای هيچ فرد و گروهی اين اﻣکان
وحود نداشت که بتواند »با بچههای ﻣناطﻖ ﻣﺨتلف شهر« تماس بگيرد و
دربارهی روزناﻣهای غيرﻣعمول ،ﻣجانی و در شکل و شماي ِل چپْ
»صحبت« کند و ﺧبر بگيرد .نتيجه اينکه آنچه آقای پاينده درباره وسعت
پﺨش آن روزناﻣهی کذايی ﻣیگويد ،شنيدههای اوست که بهسالهايی ﻣربوط
ت
اينک« ﻣشاهدا ِ
ﻣیشود که َگند تشکيﻼت حزب توده درآﻣده بود ،و او » ِ
اينک« او زﻣانی را »بسازد«
سالهای بعد را بهعقب برﻣیگرداند تا اين » ِ
که ضميمهی روزناﻣهی ﻣردم و بالطبع تشکيﻼت ساواکساﺧتهی حزب
توده همچنان ناشناﺧته بود.
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پاينده در صﻔحهی » 74آنچه برﻣن گذشت« روايت ﻣیکند که »در
دی و بهمن  1346بيژن جزنی و عباس سورکی و عدهی ديگری از اعضای
گروهشان دستگير شدند ،چند نﻔر از اعضای گروه ﻣانند سعيد کﻼنتری،
چوپانزاده ،صﻔايی فراهانی و جليل افشار و ﻣجيد کيانزاد و  ...ﻣﺨﻔی
شدند .بعدها بيژن جزنی )نقل بهﻣضمون( بهﻣن گﻔت" :بهطريقی از زندان
بهسعيد پيغام دادم که عباسعلی شهرياری پليس است ،ﻣبادا بهدام او بيﻔتد.
اين پيغام بهسعيد ﻣیرسد ولی رعايت نمیکند"« .همينکه سعيد کﻼنتری که
تجربهی زندان هم داشت بههشدار جزنی توجه نمیکند ،نشان از اين دارد
که تشکيﻼت تهران ساواکساﺧتهی حزب توده و ضميمهی روزناﻣهی
ﻣردم که همزاد اين تشکيﻼت بود ،برﺧﻼف روايت آقای پاينده برای
»ﺧيلیها« شناﺧته نبود .پاينده در پانوشتی همين صﻔحهی  74در رابطه با
لو رفتن گروه جزنی ﻣیگويد» :در اين ﻣورد ]يعنی :دستگيری سعيد
کﻼنتری[ روايت ديگری را از بيژن جزنی نقل ﻣیکنند که برعکس چيزی
است که بيژن بهﻣن گﻔت :ﻣیگويند بيژن از زندان پيغام ﻣیدهد که با کمک
شهرياری ﻣیتوانيد از ﻣرز ﺧارج شويد .ﻣن در صحت اين روايت شک
شک پاينده نسبت بهاين روايت بهاحتمال قوی دﻻيلی دارد که بيان
دارم«.
ِ
نمیشود؛ وگرنه حرف جزنی را بهطور قطع قبول ﻣیکرد و روايتهای
ديگر را بیاعتبار ﻣیدانست .اين ﻣسئله باﻻﺧره با اين عبارات ﺧاتمه ﻣیيابد
که »ساواک سعيد کﻼنتری ،چويانزاده و کيانزاده را از طريﻖ تشکيﻼت
تهران دستگير کرد .وقتی اين چند نﻔر دستگير شدند پليس بودن شهرياری
برای گروه جزنی ﻣحرز شد« .بنابراين ،بهنظر ﺧو ِد پاينده ه ْم روايت دوم
درستتر است؛ چراکه از کليت »گروه جزنی« حرف ﻣیزند و رهبری
اين گروه )يعنی :جزنی( را استثنا نمیکند.
سازمان مارکسيستی/لﻨيﻨيستی توفان
آشنايی پاينده با »حسن سعادتی« که در کﻼس آﻣوزش زبان روسی
شروع شده بود» ،بهتدريج ...عميﻖ شد و رفاقت و اعتماد ﻣتقابل بين« آنها
»بهوجود آﻣد« .بدينترتيب ،پاينده بهواسطه حسن سعادتی بهکﻼهدوزيان که
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»پسر عمه سعادتی بود« ،ﻣعرفی ﻣیشود .رابطهی پاينده تا جايی با
کﻼهدوزيان اداﻣه پيدا ﻣیکند که او »تعدادی ازجزوههای سازﻣان توفان را
ﻣانند "رويزيونيسم در تئوری و عمل"" ،تضاد" و چند شمارهی روزناﻣهی
توفان را به«او ﻣیدهد)ص  .(76پاينده با ﻣطالعهی نشرياتی که از
کﻼهدوزيان گرفته بود »با ﻣواضع و ﺧط ﻣشی سازﻣان توفان آشنا«
ﻣیشود.
در اينجا برای اولينبار است که با حرفهايی در »آنچه برﻣن
گذشت« ﻣواجه ﻣیشويم که گرچه سطحی است ،اﻣا رنگ و بوی
ﻣارکسيستی/سياسی دارد» :اين ﻣواضع ]يعنی :ﻣواضع سازﻣان توفان[،
ﺧصوصا ً در ﻣورد شوروی با تمايﻼت آن زﻣان ﻣن همﺧوانی داشت.
دربارهی سوسياليستی بودن شوروی و آنچه در اين کشور ﻣیگذشت ترديد
داشتم«)ص !!!(76
ً
واژهی ترديد ،ﻣعموﻻ در ﻣورد وضعيتی ﻣورد استﻔاده قرار ﻣیگيرد
که بيشتر جنبهی شﺨصی داشته باشد .اين ترديد جناب پاينده از حرفهايی
نشأت ﻣیگيرد که از ديگران شنيده بود؛ از کسانی که »بهشوروی رفته و
برگشته بودند ﻣطالبی دربارهی وضعيت جاﻣعهی شوروی ﻣیگﻔتند که با
تلقی و تصور چپ ايران ﻣتﻔاوت بود و نشان از کاستیها و اشکاﻻت اساسی
داشت)«...ص  .(77اين برﺧورد و تلقی از ﻣاهيت شوروی در آن زﻣان
)يعنی :سال  ،(1966که اﻣروزه هم پاينده سﺨن نقادانه ويا تکميلکنندهای
بهآن نمیافزايد ،بههيچوجه تحليلی ،ﻣارکسی و ﻣارکسيستی نيست؛ چراکه
ی جاﻣعهی شوروی
نه تنها بحث و کنکاشی دربارهی ﻣاهيت و اساس وجود ِ
ارائه نمیدهد ،بلکه حرف و تصويری هم دربارهی »تلقی و تصور چپ
ايران«]بﺨوانيم :ﺧو ِد آقای پاينده[ در ﻣيان نيست .گرچه اين برﺧورد
صميمانه ﻣینمايد ،اﻣا صميمت )که بهجای ﺧود ارزشمند است( ،جای
دريافت و برﺧورد علمی/تحقيﻖ/کمونيستی با ﻣناسبات طبقاتی و نظام
سرﻣايهداری جهانی را نمیگيرد .اينگونه ﺧاطرهگويیها نشانهی اين
استکه هنوز هم پاينده چيزی در بارهی عروج و افول انقﻼب اکتبر و
چرايی فروپاشی شوروری نمیداند.
ِ
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پاينده ﻣیگويد» :انتقادهای سازﻣان توفان از شوروی بهآن چيزهايی
که ]او[ فکر ﻣیکرد ،نزديک بود«)ص  .(77از آنجاکه توفانیها از زوايه
حزب کمونيست چين با شوروی و ﻣسئلهی شوروی برﺧورد ﻣیکردند و
اين حزب بسيار فراتر از اينکه ﻣترصد ﻣبارزهی طبقاتی در عرصهی
بينالمللی باشد ،از زاويه ﻣنافع ﻣلی و بورژوايیشوندهی ﺧودش ،شوروی
را ﻣورد بررسی و بهاصطﻼح نقد قرار ﻣیداد؛ از اينرو ،هيچوقت ﻣسئلهی
شوروی را از زاويه ﻣارکسی/انقﻼبی ﻣطرح نکردند تا چه رسد بهارائهی
پاسﺨی که راهگشای پراتيک پيشروندهای هم باشد .بنابراين ،علیرغم
اينکه پاينده ﻣیگويد» :سازﻣان توفان ﻣائوئيسم را تأييد ﻣیکرد که البته اين
ﻣوضوع برای ﻣن ﻣطرح نبود«)ص  ،(77ﻣتوجه نيست که آنچه بعداز
تقريبا ً  60سال ﻣیگويد ،همچنان ﻣائوئيستی است که در ايران آﻣيزهی
تودهای/استالينيستی نيز دارد.
پاينده بهکﻼهدوزيان ﻣیگويد» :حاضرم با شماها همکاری کنم اﻣا
نمیﺧواهم بهعنوان عضو تشکيﻼت با شما کار کنم«)ص (77؛ و در
پانوشت همين صﻔحه علت عضو نشدن ﺧودرا اينطور توضيح ﻣیدهد:
»در آن زﻣان عضو گروه جريان بودم« .از جزئيات که بگذريم ،دو نکته
در اينجا ﺧودﻣینماياند :اول ،روحيه بازاری/شيعی است که تناقض بين
»همکاری« کردن ،اﻣا »عضو« نشدن را با توسل بهسﻔسطه در شک ِل کﻼ ْم
بهتوجيه آزادیای ﻣیبرد که در واقع چيزی جز انديويدواليسم
آدم دوتشکيﻼتی
حردهبورژوايی نيست؛ و دوم ،چگونه قابل تصور است که ِ
که اوج بیاحتياطی و آلودگی بهﻣاکياوليسم و باندبازی است ،علیرغم
تصوير بسيار فعال ،ﻣسئول و پُررابطهای که از ﺧود ارائه ﻣیدهد ،بهطور
ﻣدام از چنگ پليس گريﺨته باشد؟ ازآنجاکه در ضديت علی پاينده با پليس
و دستگاه سلطنت شک و ابهاﻣی وجود ندارد ،پس تنها پاسخ بهاصطﻼح
ﻣعقولی که ﻣیتوان بهاين سؤال داد ،ولنگاری و شلﺨتگی سياسی در سايه
ُرتوان شانس است که اجازه ﻣیدهد علی پاينده همواره اينجا و درعينحال
پ
ِ
در جای ديگر هم باشد! حتی اگر لنين هم ﺧودش را در چنين وضعيتی قرار
بدهد ،قادر بهانجام هيچگونه فعاليت جدی و ﻣؤثری نﺨواهد بود ،و
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صرفنظر از جنبهی صرفاً ک ّمی و عنوانهای پُررنگی که اين کميتها بر
ْ
هرچيز ناآراﻣی و بیقراری و
ُگرده ﻣیکشند ،آنچه باقی ﻣیﻣاند بيش از
ناتوانی در انجام کاری هدفمند ،جمعی ،طبقاتی و سوسياليستی است.
طنز قضيه در اين است که پاينده در پاراگراف بعدی دربارهی» :هادی
جﻔرودی ]که[ از ﺧانوادهای ﻣتمول و ﻣتنﻔذ «...بود ،ﻣیگويد او »اصﻼً
اﺧتناق و ساواک را نمیشناﺧت و ﻣﺨﻔیکاری هم بلد نبود«)صص  77و
 !!(78اينگونه تلقی از ﻣﺨﻔیکاری که صرفا ً بهجنبهی تکنيکی ﻣسئله
ﻣیپردازد و ﻣناسبات بين افراد و حتی آﻣوزههای
سياسی/حقوقی/روانشناسانه را کنار ﻣیگذارد ،يکی از ﻣشﺨصات چپ
ايرانی بوده است که علی پاينده هم يکی از پُرﻣدعاترين آنهاست.
راوی »آنچه برﻣن گذشت« دربارهی ﻣاههای آغازين »همکاری«اش
ِ
با سازﻣان توفان ﻣیگويد» :هﻔتهای يک بار جلسهی سه نﻔری ]يعنی :پاينده،
کﻼهدوزيان و حسن سعادتی[ باهم داشتيم .در اين جلسهها ،کﻼهدوزيان
گزارشهايی را که از آلمان بهدستش ﻣیرسيد ،و عمدتا ً حول ﻣحور
اﺧتﻼفات سازﻣان توفان و کميتهی ﻣرکزی حزب توده بود ،ﻣطرح ﻣیکرد.
ﻣا هم گزارشها و اﺧبار ﻣﺨتلف را بهاو ﻣیداديم .کﻼهدوزيان آنها را
برای جﻔرودی ﻣیفرستاد«)ص  .(77چون »گزارشها و اﺧبار ﻣﺨتلف«ی
که پاينده و حسن سعادتی در اين جلسات بهکﻼهدوزيان ﻣیدادند ناﻣعلوم
است ،بررسی کموکيف فعاليت اين دوره نيز غيرﻣمکن است.
علی پاينده دربارهی بیاطﻼعی و ناآشنايی هادی جﻔرودی نسبت
بهاﺧتناق سياسی و ﻣﺨﻔیکاری در برابر پليس ﻣیگويد» :بعدها فهميدم اگر
چيزی بهاو ﻣیگﻔتيد آن را ﻣکتوب ﻣیکرد ،يک نسﺨه از آن را بهﺧارج از
کشور ﻣیفرستاد و نسﺨهی ديگر را پيش ﺧودش نگاهداری ﻣیکرد که بعداً
همين يادداشتها ﻣشکﻼت عديدهای برای همهی افراد ﻣرتبط با سازﻣان
توفان در ايران فراهم کرد«)ص  .(78تحقيﻖ دربارهی اينکه ﻣسئلهی
ت
يادداشتبرداری جﻔرودی چقدر بهواقعيت نزديک است و چقدر با تﺨيﻼ ِ
ﺧودبزرگنمايانهی پاينده آﻣيﺨته شده ،و همچنين حرفهايی که پاينده
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دربارهی وضعيت بازجويی جﻔرودی ﻣیگويد )که در اداﻣه بهآن
ﻣیپردازم( ،بهاين دليل که جﻔرودی حدود يک سال و نيم پيش فوت کرد،
غيرﻣمکن است.
آقای پاينده پس از دورهی »تقريبا ً چهار ،پنج ﻣاهه«ی ظاهراً آزﻣايشی
و بهاصطﻼح استاژه ،ارتقا پيدا ﻣیکند و »در اواﺧر  1345يا در بهار
)«1346ص (77ﻣستقيما ً بههادی جﻔرودی وصل ﻣیشود» :با جﻔرودی و
دو/سه نﻔری که بهاو ﻣعرفی کرده بودم يک حوزه داشتيم .جلسهها
بهصورت هﻔتگی و ﻣاهانه در ﺧانهی ﻣن ويا در ﺧانهی جﻔرودی ويا در
کافهها )بيشتر در کافه ﻻدن تجريش( تشکيل ﻣیشد .در اين جلسهها ،هادی
جﻔرودی جزوههايی را که از ﺧارج ﻣیرسيد ﻣیﺧواند و توضيح ﻣیداد و
ب
دربارهی آنها بحث ﻣیکرديم«)ص  .(78اين نقلقول در کنار کليت ﻣطل ِ
ﻣربوط بهسازﻣان توفان ،حرفهای نانوشتهای دربين جمﻼت و
پاراگرافها دارد که بدون بحث و بررسی ،بهﺧوانندهی »آنچه برﻣن
گذشت« القا ﻣیشود .پس ،ﻻزم استکه اگر واقعا ً نکات نانوشتهی بين
جمﻼت و پارگرافها وجود دارد ،نگاهی بهآنها بينازيم :از اين ادعای
پاينده که »هادی با بچههای سياسی داﺧل کشور ارتباط نداشت و آنها را
نمیشناﺧت .با ﻣن تماس گرفته بود که تشکيﻼت سازﻣان توفان را در ايران
راه بيندازد«)ص  ،(78ﻣیتوان نتيجه گرفت اساس شکلگيری سازﻣان
توفان در ايران بهوجود و فعليت علی پاينده برﻣیگردد؛ چراکه تنها رسايی
هادی جﻔرودی اين بود که » ...در زﻣينهی ﻣارکسيسم ﻣطالعات عميقی
داشت] ،و[ اين آثار را بهزبان اصلی و بسيار ﺧوب ﺧوانده ...بود«.
عملی سازﻣان طوفان
حاﻻ از زاويه ديگری بهﻣسئله نگاه کنيم :رهبر
ِ
)يعنی :علی پاينده( با کسی که ﻣطالعات عميقی در زﻣينه ﻣارکسيسم دارد،
بههمراه »دو/سه نﻔری که« پاينده بهجﻔرودی »ﻣعرفی کرده« بود ،يک
حوزه داشتند که علیاﻻصول ﻣهمترين و چهبسا حوزهی رهبری تشکيﻼت
ايران تحت سيطرهی ﺧﻔقان و سرکوب شديد
بود .چرا؟ برای اينکه در
ِ
ً
آنچه در تشکيل يک جريان چپ بيشترين اهميت را دارد ،ﻣعموﻻ ارتباط
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و جذب ديگر کسانی است که زﻣينه ويا آﻣادگی فعاليت سياسی/انقﻼبی را
دارند .برای ﻣثال ،گروه جزنی را در نظر بگيريم .اين گروه در ﻣقايسه با
سازﻣان توفان بهلحاظ اهميت و ارزشگذاریهای تاکنونی حتی از نسبت
 10بهيک هم فراتر ﻣیرود .اين درصورتی استکه بيژن جزنی بههيچوجه
ﻣطالعات عميﻖ ﻣارکسيستی نداشت .پس ،ﻣؤثرترين و ﻣهمترين فرد در
سازﻣان توفان علی پاينده است که در اداﻣهی همين قسمت ﻣعلوم ﻣیشود
که هم توانايی رهبری اعتصاب تودهای برعليه گرانی اتوبوس شرکت واحد
را دارد و هم عمليات ﻣسلحانه را تدارک ﻣیديد .با همهی اين احوال ،دو
نکته در روايت علی پاينده وجود دارد که يکی از آنها در درون کليت
ت ﻣربوط بهسازﻣان توفان نوعی از ناسازگاری را ﻣیرساند ،و
رواي ِ
ً
ديگری فراری را بيان ﻣیکند که ظاهرا روبهجلوست.
يک( فرار روبهجلو :پاينده ﻣیگويد يادداشتبرداریهای جﻔرودی
»ﻣشکﻼت عديدهای برای همهی افراد ﻣرتبط با سازﻣان توفان در ايران
فراهم کرد«) .اگر اين روايت عين واقعيت باشد( ،قطعا ً جﻔرودی ﻣقصر
است؛ اﻣا ازآنجاکه ﺧو ِد پاينده ﻣیگويد که جﻔرودی چيزی از اﺧتناق سياسی
و تکنيکهای ﻣﺨﻔیکاری در برابر پليس نمیدانست ،و او )يعنی :پاينده(
در عمل سازنده و چهبسا کنترلکنندهی تشکيﻼت است ،در زﻣينهی عدم
رعايت تکنيک ﻣﺨﻔیکاری بيش از جﻔرودی ﺧو ِد پاينده ﻣقصر است .چراکه
با اطﻼع از عادت غلط و سادهلوحانهی يادداشتبرداری جﻔرودی و
بیاطﻼعی او از اﻣر ﻣﺨﻔیکاری ،پاينده ﻣیبايست بهطور دائم و بهشکل
وسواسآﻣيزی جﻔرودی را در اين زﻣينه کنترل ﻣیکرد ،يادآور او ﻣیشد و
اداﻣه رابطهاش را بهترک يادداشتبرداری ﻣشروط ﻣیکرد .بههرروی،
غيرﻣمکن نيست که آسانگيری پاينده نسبت بهيادداشتبرداری هادی
کاری بدون عضويت او با سازﻣان توفان باشد!؟
جﻔرودی ناشی از هم
ِ
برای فهم بهتر ﻣسئلهای که تحت عنوان فرار روبهجلو ﻣطرح کردم،
ﻣیبايست برای اين سؤال هم جوابی پيدا کرد که آيا حقيقتا ً جﻔرودی با پاينده
»تماس گرفته بود که تشکيﻼت سازﻣان توفان را در ايران راه بيندازد«)ص
(78؟ پاسخ اين سؤال صراحتا ً ﻣنﻔی است؛ زيرا پاينده ﺧودش نقل ﻣیکند
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که بهطور اتﻔاقی در ﻣؤسسهی آﻣوزش زبان روسی با حسن سعادتی آشنا
شد ،پس از عميﻖتر شدن رفاقتشان ،توسط او بهکﻼهدوزيان )پسرﺧالهی
حسن سعادت( ﻣعرفی شد ،و کﻼهدوزيان نيز پس از چهار/پنج ﻣاه پاينده را
بههادی جﻔرودی ﻣعرفی کرد .بنابراين ،اگر فرض را براين بگذاريم که
جﻔرودی بهاين تصور نادرست رسيده بود که توسط علی پاينده ﻣیتواند
»تشکيﻼت سازﻣان توفان را در ايران راه بيندازد« ،آنچه ناآشنايی
جﻔرودی بهاﻣر سازﻣاندهی و سازﻣانيابی در ايران را تشديد کرده بود،
بزرگنمايیهای ﺧود پاينده بود که چيزی دربارهی آن نمیگويد.
دو( ناسازگاره :از ظاهر بيانات آقای پاينده و روابط بسيار گستردهی
او با فعالين سياسی چنين برﻣیآيد که استاد استﻔاده از تکنيکهای
ﻣﺨﻔیکاری است .با وجود اين ،جلسات هﻔتگی يا ﻣاهانهی آنها که ﻣيانگين
آن دو هﻔته يکبار ﻣیشود ،بهتناوب در ﺧانهی پاينده »ويا در ﺧانهی
جﻔرودی ويا در کافهها )بيشتر در کافه ﻻدن تجريش( تشکيل ﻣیشد« .در
آن زﻣان هردانشآﻣوزی که با فعاليت سياسی ضدرژيمی درگير ﻣیشد،
ﻣیدانست که جمع  4يا  5نﻔره در يک کافه برای جزوه ﺧواندن و بحث
دربارهی آن ،بهسرعت تحت کنترل ساواک قرار ﻣیگرفت؛ و ازآنجاکه
هروقت پای جزوههای از ﺧارج رسيده در ﻣيان بود ،شدت بازجويی نيز
افزايش ﻣیيافت؛ ازاينرو ،بهعهدهی شﺨص پاينده بود که عطای
جزوهﺧوانی در کافه را بهلقايش ﻣیبﺨشيد .چراکه جﻔرودی که ايران را
نمیشناﺧت و در اين زﻣينهها چيزی نمیدانست! بنابراين ،اگر دستگيریها
شانس
از ردگيری همين جزوهﺧوانیها در کافه شروع نشده باشد ،بازهم
ِ
هميشه همراه علی پاينده فعليت بهﺧرج داده و ﻣانع ديد ساواک شده است.
اﻣا ﻣنهای برآوردهايی که بيشتر جنبهی حدس و گمان دارد؛ چنين ﻣینمايد
که استﻔاده از کافه برای اجرای قرار سياسی نه شيوهی جﻔرودی که ﻣدتی
را در آلمان زندگی و تحصيل و فعاليت سياسی کرده بود ،بلکه شيوهی
ابداعی علی پايندهای بود که هم ايران را ﻣیشناﺧت هم در اﻣر پنهانیکاری
از ﻣهارت بسيار باﻻيی برﺧوردار بود» :در يکی از کافههای تجريش قرار
گذاشتم تا سه قبضه ُکلت را بهاو ]به»کاظم شادور«[ بدهم«)ص !(86؟
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پاينده روايت ﻣیکند که »سه سال با جﻔرودی ارتباط داشتم؛ البته در
تمام اين ﻣدت هميشه ارتباط ﻣا ﻣنظم و ﻣنسجم نبود و بعضی وقتها دو ﻣاه،
سه ﻣاه همديگر را نمیديديم و فقط تلﻔنی با هم صحبت ﻣیکرديم)«...ص
!(79؟ بهاحتمال بسيار قوی ﻣوضوع اين »صحبت«های تلﻔنی چيزی بيش
از ﻣسائل روزﻣره نبود؛ چراکه انتقاد پاينده بهجﻔرودی اين است که او
»اصﻼً اﺧتناق و ساواک را نمیشناﺧت و ﻣﺨﻔیکاری هم بلد نبود« .نتيجه
اينکه انتقادکننده ،استاد »ﻣﺨﻔیکاری« است؛ و همين اِشراف بهتکنيکهای
»ﻣﺨﻔیکاری« او را از اينکه ﻣسائل سياسی و تشکيﻼتی را از طريﻖ تلﻔن
رتﻖ و فتﻖ کند ،بازﻣیداشت .فراﻣوش نکنيم که کم نبودند رابطهها و
ﺧانههای اﻣنی که ساواک از طريﻖ شنود تلﻔنی بهآنها دست يافت .نتيجه
اينکه رابطهی پاينده با جﻔرودی و سازﻣان توفان روبهکاهش بود و از سير
وقايعی که ﺧود پاينده تعريف ﻣیکند ،ﻣیتوان اينطور نتيجه گرفت که عمر
حداقل قبل از قطع کاﻣل رسيده بود .بههمين دليل هم ارزيابی
اين رابطه به
ِ
پاينده درست همانند ﻣحققی است که از بيرون بهﻣوضوع تحقيﻖ ﺧود نگاه
ﻣیکند و ارتباط درونی با آن ندارد» :فعاليت سازﻣان توفان در ايران ﻣحدود
بهجذب افراد و آﻣوزش جزوههای سازﻣان بهآنها بود .تشکيﻼت آن هم،
بيشتر ﺧصلت ﻣحافل ﻣطالعاتی را داشت تا تشکيﻼت ﻣنسجم يک حزب
سياسی«)ص  .(79ازآنجاکه پاينده فعليت و فعاليت حزبی گستردهای
داشت]![ ،و از جنبهی نظری هم ﻣطالعات جاﻣعی دربارهی حزب و حزبيت
کرده بود]![ ،بهتر بود که کمی هم از تجارب نظری/عملی ﺧود دربارهی
حزب و حزبيت ﻣیگﻔت تا همگان از ﻣطالعهی آن ﻣحظوظ ﻣیشدند!!! اﻣا
از طنز که بگذاريم اين عبارت نقل شده را فقط بهﻣعنی چسیفيکاسيون،
البته از نوع روستايیاش ﻣیتوان فهميد .ﻣگر پاينده ﻣطالعه و تجربهی
حزبی هم داشت که از بديهيات ،ﻣقولهای ﻣیسازد که ﺧبری/تجربی
ﻣینمايد؟
واقعيت اين استکه بيان اينکه سازﻣان توفان »تشکيﻼت ﻣنسجم يک
حزب سياسی« را نداشت ،بيش از هرچيز نشاندهندهی شﺨصيت ﺧو ِد پاينده
است که ﺧيلی زود از اين گروه بهگروه ديگر ﻣیﺧزيد تا با يکی از آنها
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»همکاری« کند و در ديگری در ﻣقام »عضو« حضور داشته باشد .جنبهی
زﻣان پای
ديگر شﺨصيت پاينده يادآور آن قصهای است که شيﺨی وقوع هم
ِ
دن ﺧودش بر زﻣين و وقوع زلزله را علت و ﻣعلول يکديگر تبليغ
کوبي ِ
ﻣیکرد ،و چنين ﻣیگﻔت که علت وقوع زلزله پای کوبيدن او برزﻣين بوده
شخص خود را در روايتی که
است .نمونهی چنين دريافت و برداشتی از
ِ
او درباره اعتصاب و اعتراض دانشجويی/ﻣردﻣی بهگران شدن قيمت بليط
اتوبوس در سال  1348بيان ﻣیکند ،ﻣیبينيم» :در بهمنﻣاه  1348چند نﻔر
از دانشجويان ﻣانند ﻣسرور فرهنگ و ﻣحمد کتابچی بهسراغم آﻣدند «...و
»گﻔتند ﻣیﺧواهيم اعتصاب راه بيندازيم .با ﻣا همکاری ﻣیکنی؟«» ،گﻔتم
بله ،همکاری ﻣیکنم«)ص  .(80بدينترتيب ،پاينده سراغ جﻔرودی ﻣیرود
و ﻣیگويد »چنين ﻣوضوعی ]يعنی اعتصاب[ درپيش است« .پاينده
ﻣیگويد» :اطﻼع نداشتم که جﻔرودی همهچيز را ﻣکتوب ﻣیکند .جﻔرودی
بهلحاظ تشکيﻼتی ﻣﺨالﻔت کرد و گﻔت ﻣمکن است دستگير بشوی و ﻣا زير
ضرب برويم ،بهتر است همکاری نکنی« .پاينده در ﻣقابل ﻣیگويد:
»بهجﻔرودی گﻔتم وقتی با شما همکاری ﻣیکنم ولی عضو تشکيﻼت نمیشوم
برای اين بود که از قيدوبند چارچوب تشکيﻼتی آزاد باشم و هرکاری ﻻزم
ﻣیدانم انجام بدهم«)ص !!(80
قبل از اينکه ﻣطلب نقل شدهی باﻻ را ﻣورد بررسی قرار بدهم ،ﻻزم
استکه يکبار ديگر بهداستان دردسر درست کردن يادداشتبرداریهای
جﻔرودی برگردم .پاينده در صﻔحهی  78ﻣیگويد» :بعدها فهميدم اگر چيزی
بهاو ﻣیگﻔتيد آن را ﻣکتوب ﻣیکرد ،يک نسﺨه«...؛ و در اينجا ﻣیگويد:
»اطﻼع نداشتم که جﻔرودی همهچيز را ﻣکتوب ﻣیکند« .ﻣشکل فهم
ﺧوانندهی »آنچه برﻣن گذشت« از پاينده در اين ﻣورد ﺧاص اين است که
او نمیگويد در چه زﻣانی از يادداشتبرداری جﻔرودی اطﻼع پيدا کرد.
فحوای کﻼم و ﻣسير پيشرفت روايت چنين القا ﻣیکند که پاينده ﻣثﻼً از سال
 1347ﻣتوجهی يادداشتبرداری جﻔرودی شده بود؛ اﻣا از آنجاکه نص
ب پاينده در ﻣورد اطﻼع از اينکه »اگر چيزی بهاو
صريح
گﻔتار ﻣکتو ِ
ِ
ﻣیگﻔتيد آن را ﻣکتوب« ﻣیکرد ،تاريخ ﺧاصی را ﻣشﺨص نمیکند،
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ﻣیتواند بگويد :در زندان و بههنگام بازجويی ﻣتوجهی اين اﻣر شدم .القای
ﻣطلبی در نانوشتههای بين نوشتههای يک ﻣتن ،و انکار همين نانوشتههای
تحميلی
القايی در ﻣقابل نقد و بررسی ،يکی از بارزترين شيوههای رياکاری
ِ
تاريخ استبداد بهدنيای سياست در ايران است که ﻣقابله با آن وظيﻔهای
انقﻼبی است.
حال نگاهی بهگﻔتگوی علی پاينده با هادی جﻔرودی بههنگاﻣی بيندازيم
که اعتراض بهگرانی اتوبوس در ﻣرحلهی تدارکاتی است:
ذرهای شعور برﺧاسته از ﻣبارزهی طبقاتی و اندکی آشنايی با
انديشههای ﻣارکسی و بهويژه شيوهی سازﻣانيابی لنينی ﻣانع چنين ﻣوضع
و گﻔتار تﻔردطلبانه و ﺧدایگونهای ﻣیشود .همين عبارت ضدعلمی و
»قيصر«ﻣآبانه ضمن اينکه چگونگی و کيﻔيت کليت فعاليتها ،دانستهها و
همکاریهای علی پاينده را بهطور بارزی نشان ﻣیدهد؛ اﻣا تصادفاً]!؟؟[
زﻣانی در ﻣقابل عموم قرار ﻣیگيرد که حدود يکسالونيم از ﻣرگ هادی
جﻔردودی گذشته است .بههرروی ،کسی که کار ﻣنضبط و همدﻻنهی
جمعی/تشکيﻼتی را »قيدوبند چارچوب تشکيﻼتی« ﻣیداند و عدم تعهد بهآن
را آزادی ﺧود تلقی ﻣیکند ،از هرزاويهای که بهاو نگاه کنيم چارهای جز
اين نداريم که بگوييم از ﻣسير تعقل طبقاتی و سياسی/انقﻼبی ﺧارج است.
اين آدم آزاد]!؟؟[ اگر هميشه بهواسطهی شيوهی ولنگارانهاش بهحاشيه
رانده نشده باشد و ﻣتن را از حاشيه بهتصوير نکشد )که حقيقتا ً چنين هم
شور پريشانکنندهای نشده باشد که
هست( ،يا در سنين پيری گرفتار چنان
ِ
نوعی ﺧدایگونگی را بهافراد القا ﻣیکند؛ ﻻبد فرديت و غرور
ﺧردهبورژوايی را بهدرون کشيده ،که بههرحال و در هردو صورت
ﻣﻔروض ،ﺧارج از دايره تعقل ﻣبارزاتی و نيز شوريدگی و عشﻖ ﻣبارزاتی
و انقﻼبی است.
آقای پاينده ﻣیفرﻣايند »سراغ بچههای پلیتکنيک رفتم .اعﻼﻣيهای
نوشته بودند و ﻣیﺧواستند آن را چاپ کنند .چاپﺨانهای پيدا کردند که حاضر
شد اعﻼﻣيه را چاپ کند .کاغذ ﺧريدند و دادند بهچاپﺨانه و اعﻼﻣيه چاپ
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شد .در کارهای ديگر هم بهطور همهجانبه با آنها همکاری کردم«)ص
 .(80دربارهی دو نکتهی ﻣربوط بهاين نقلقول بايد توضيح ﻣﺨتصری بدهم:
يکی اينکه هيچ زﻣينهی طبقاتی ويا تصوير اقتصادی/جاﻣعهشناسانهای
)جز بيان اينکه »اين واقعه در زﻣان ﺧود توانست دوران رکود و فترت را
بشکند«( از اين اعتصاب و اعتراض داده نمیشود؛ و گويا اعتصاب و
اعتراض ﻣعطل ﻣقداری کاغذ بود که روی آن کلماتی هم چاپ شده باشد.
ْ
نکتهی ديگر اينکه نقش پاينده در اين ﻣيان چی بود که او ﺧودرا بهگونهی
القايی رهبر اعتصاب جا ﻣیزند؟ حتی در تصوير قصهپردازانهی ﺧو ِد
های همهی جملهها نشان ﻣیدهد که همهی کارها )يعنی :نوشتن
پاينده ه ْم فعل ِ
و ﺧريدن و بهچاپ سﭙردن اعﻼﻣيهها( را دانشجويان ﺧودشان و بدون کمک
پاينده انجام دادند .بنابراين ،بیجا نيست که از علی پاينده بﭙرسيم :اينکه تو
»بهطور همهجانبهای با آنها همکاری« کردی ،يعنی چه کردی؟
نقش ناﻣعلوم پاينده در اين اعتصاب و اعتراض که
صرفنظر از ِ
ﻣیتواند تکرار قصهپردازیهای او دربارهی سازﻣان دانشآﻣوزان باشد،
اﻣا آنچه نظر ﻣن را بهﺧود جلب ﻣی کند ،برآورد پاينده از اين اعتصاب و
اعتراض بود» :اين واقعه در زﻣان ﺧود توانست دوران رکود و فترت را
بشکند«.
هرچه ديدهها و شنيدههای ﻣربوط بهپس از اين اعتصاب را ﻣرور
کردم ،بيشتر بهاين نتيجه رسيدم که پاينده در صدور اين حکم هم اغراق
را از حد گذرانده است .گرچه در آن زﻣان نگاه تحليلی و جاﻣعهشناسانه
فاروس
نداشتم؛ اﻣا از آنجا که بههمراه چند نﻔر از کارگران چاپﺧانهی
ْ
کار را تعطيل کرديم و بهعنوان تماشاچی بهﻣيدان  24اسﻔند رفتيم و ناظر
اين اعتصاب بوديم ،و کارفرﻣا هم بهکﻼنتری بهارستان زنگ زد که اينها
اﺧتﻼل ايجاد کردهاند و ،...بهطور ﺧودبهﺧود بهفضای پس از اعتصاب هم
توجه بيشتری داشتيم و دربارهاش با بچههای چاپﺧانهی فاروس و
ديگرانی که با آنها بحث و گﻔتگوی سياسی داشتم ،حرف ﻣیزديم .از طرف
ديگر ،گرچه از فضا و تحوﻻت دانشگاهی اطﻼعی نداشتم ،اﻣا تاآنجا که
از ﻣشاهدات ﺧودم و گﻔتگوی ﻣعمولی با چند نﻔری که اعتصاب را از
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نزديک ديده بوديم برﻣیآيد ،اين اعتصاب چنان اثری نداشت که بتوان با
عبارت شکستن »دوران رکود و فترت« توصيﻔش کرد .ﻻاقل اين که حافظه
و ﻣشاهدات ﻣن )که دربرگيرندهی کارگران چاپ ،ساکنين بیسيم نجفآباد
و اتابک ،و برﺧوردهايی است که با کسبه و ﻣسافران اتوبوس و ﻣانند آن
داشتم( ،چنين حکمی را نمیپذيرد.
با همهی اين اوصاف ،جهت ﻣحکمکاری ،با دو نﻔر از آشنايان ﻣسنتر
از ﺧودم که در همان زﻣان دانشجو بودند و در فعاليتهايی دانشجويی هم
شرکت داشتند ،دربارهی اثرات اعتراض دانشجويی و ﻣردﻣی بهافزايش
قيمت بليط اتوبوس واحد در سال  1348سؤال کردم .اين دو نﻔر هم ضمن
بيان اينکه تحقيﻖ ﺧاصی در اين زﻣينه ندارند ،نظر ﻣن را بهطورکلی تأييد
کردند .نظر يکی از اين دوستان که تلﻔنی با او صحبت ﻣیکردم ،اين بود
صنﻔی/دانشجويی بهار سال 1346
که اعتصاب دانشجويان در ﻣورد ﻣسائل
ِ
اثرات عميقی روی تحوﻻت و گرايشات سياسی دانشجويان گذاشت .ﻣن که
برای اولين بار بود از وجود چنين اعتصابی با ﺧبر ﻣیشدم ،از او ﺧواستم
بيشتر توضيح بدهد .نظر او در بارهی اين اعتصاب اين بود که بند ناف
ﻣبارزات دانشجويی را از جبههی ﻣلی بريد و اين زﻣينه را فراهم آورد که
ايدهی ﻣبارزهی ﻣسلحانه بهطرف عمل ﻣبارزهی ﻣسلحانه حرکت کند .او که
ﻣیدانست روی کتاب »آنچه برﻣن گذشت« کار ﻣشترک علی پاينده و آقای
ﺧسروپناه کار ﻣیکنم ،سندی را برايم فرستاد که در اينجا عينا ً ﻣیآوردم تا
اين سؤال را در ﻣقابل آقای پاينده بگذارم که چرا نسبت بهاين اعتصاب
سکوت کرده است؟
علی پاينده روايت اعتصاب سال  1348را با اين ﻣسئله تمام ﻣیکند تا
بهشرح احضاريههای ساواک بﭙردازد که داستان قابل تأﻣلی است» :هادی
جﻔرودی گزارشی از اين تظاهرات و وقايع آن تهيه کرد و طبﻖ ﻣعمول
يک نسﺨه هم برای ﺧودش نگهداشت .جﻔرودی بهطور تلويحی راهاندازی
و ﻣديريت تظاهرات سوم و چهارم اسﻔند را بهنام سازﻣان توفان ثبت کرده
بود که البته اين انتساب ،بهدور از واقعيت بود و بعداً ،در جريان بازجويی
برای ﻣن دردسر ﻣضاعف فراهم آورد«)ص .(81
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بررسی اين نقلقول را ﻣیگذارم برای بعد و اشارهای بهاين ﻣسئله
ﻣیکنم که شايد يک تشکل ﻣنسجم و ريشهدار بتواند از »راهاندازی«
اعتصاب و حتی تظاهرات حرف بزند ،اﻣا »ﻣديريت« اعتصاب و
تظاهرات فقط از عهدهی تشکلی ﻣثل حزب بلشويک و رابطهی ارگانيکش
با تودههای ﻣردم برﻣیآيد که بهروز هم شده باشد .بنابراين ،صرفنظر از
اينکه آقای پاينده در آن تظاهرات نقشی داشته يا نداشته ،اساس نگاه او بهاين
اﻣر )درست همانند ديگر اﻣور( گزافهآﻣيز و پهلوانگرايانه )اﻣا از نوع
پنبهای آن( است.
پاينده »در اواﺧر آبانﻣاه  1349احضاريهای از ساواک« دريافت
ﻣیکند که ﺧودش را »بهشعبهی ساواک در اﻣيريه ﻣعرفی کند«)ص .(81
بهآنجا ﻣیرود .دو ساعت »بدون ﺧشونت« بهﺧاطر صعود بهسبﻼن
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بازجويی ﻣیشود و »برای چندﻣينبار« از او تعهد ﻣیگيرند که »بدون
اطﻼع دادن بهساواک از حوزهی قضايی تهران ﺧارج« نشود)ص .(82

گامهای نﺨستين

»حدود يک ﻣاه بعد ،ﻣجددا ً احضاريهای برای« پاينده ﻣیآيد که ﺧودش
را در »ساعت ،...روز ...بهساواک سلطنتآباد ﻣعرفی« کند» .ﺧانه را
پاکسازی« ﻣیکند و ﻣاجرا را بهدوستانش و يکی از توفانیها ﻣیگويد و
ﻣیرود .گرچه قبل از ﻣراجعه فکر ﻣیکرد ﻣسئله جدی است؛ اﻣا پس از
چند ساعت ﻣعطلی ﻣتوجه ﻣیشود که ﻣشکلی درپيش نيست .در اعتراض
بهاينکه چرا او را ﻣعطل کردهاند ،کارﻣند ﻣربوطه بهيک نﻔر زنگ ﻣیزند،
و اداﻣه صحبت بهآنجا ﻣیرسد که طرف آن سوی تلﻔن با ﺧو ِد پاينده گﻔتگو
ﻣیکند» :از آن سوی تلﻔن ﻣﺨاطب گﻔت ﻣن تهرانی هستم .ﻣا ﻣیدانيم
ارتباطهايی داری و فعاليت ﻣیکنی .اگر قطع کردی که کاری با تو نداريم
ولی اگر قطع نکنی تو را دستگير ﻣیکنيم .اين دفعه ﻣیروی آنجايی که
عرب نی انداﺧت«)ص  .(83پاينده اعتراض ﻣیکند که احضارهای ﻣکرر
زندگیاش را ﺧراب ﻣیکند و نمیگذارد ازدواج کند .تهرانی بهاو ﻣیگويد:
»شما ايرانی هستيد و ﻣثل بقيه ﻣردم اين ﻣملکت حﻖ کار و زندگی داريد،
اﻣا بهشرطی که آرام باشيد« .بههرروی» ،بازهم« از پاينده »تعهد گرفتند
که کار سياسی« نکند و »از حوزه قضايی تهران ﺧارج« نشود.
اين نوع برﺧورد ساواک و شﺨص تهرانی شکنجهگر و جنايتکار با
علی پاينده فوق العاده استثنايی و سوپردﻣکراتيک است! اگر علی پاينده
شﺨص بانﻔود و پُرطرفداری بود ،اين برﺧورد قابل توجيه بهنظر ﻣیرسيد،
ْ
طرفداران
اﻣا چنين برﺧوردی با علی پاينده که از نظر پُست و ﻣقام و ﻣيزان
يک فرد ﻣعمولی است ،تعجبآور و فوقالعاده استثنايی است.
آيا تهرانی راست ﻣیگﻔت که ﻣیدانست پاينده »ارتباطهايی« دارد و
»فعاليت« ﻣیکند؟ اگر راست ﻣیگﻔت ،پس چرا علی را بازداشت
نمیکردند؟ آيا تهرانی دربارهی ارتباطها و فعاليت علی پاينده بلوف ﻣیزد؟
اگر چنين بود ،پس چرا او را بهطور ﻣکرر احضار ﻣیکردند؟ آيا علی
پاينده تحت کنترل دائم بود ،و دوستانش )ﻣانند آنچه سند باﻻ نشان ﻣیدهد(
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بدون اينکه ﺧودش بداند ،از او بهساواک گزارش ﻣیدادند؟ ﻣسئلهی
بغرنجی است؛ از هرجهت که بهآن نگاه کنيم ،شﻖ آﺧر )يعنی اينکه
دوستی او ﺧيانت ﻣیکردند و از او بهساواک گزارش ﻣیدادند(
به
ِ
ﻣحتملترين بهنظر ﻣیرسد .اين اﻣری استکه پاينده بهاحتمال وجود آن
بيان ﺧاطرات ﺧود بهحساب نمیآورد.
توجه نمیکند و در ﻣحاسبات و ِ
ً
بههرروی ،پاينده از سلطنتآباد ﻣستقيما بهﻣحل کار ﺧود در »ﻣدرسهی
صنعتی کانون کار و آﻣوزش ،در ﺧيابان ری« ﻣیرود بهرفقايش ﻣیگويد
که ﻣسئلهای پيش نياﻣد .اﻣا نسبت بهدو بار احضار شدن ﺧود طی يک ﻣاه
نگران است .بههمين دليل» ،دو قبضه سﻼح کمری را که در ﺧانه جاسازی
کرده بود ،از ﺧانه بيرون« ﻣیبرد؛ و بدون اينکه توضيح بدهد چرا،
ﻣیگويد» :بهرغم شک و ترديدی که داشتم احتياط ﻻزم را بهﺧرج نمیدادم
و در برناﻣهی ارتباطم با دوستان تغييری ندادم و اين درحالی بود که اوضاع
دانشگاه بهشدت ﻣتشنج بود و عدهای از دانشجويان را دستگير کرده بودند
و دستگيریهای ﻣتعاقب شانزده آذر همچنان اداﻣه داشت«)صص  83و
!(84؟
ﻻزم« ﺧودش و ارائهی
پاينده بدون اينکه رابطهای بين عدم »احتياط
ِ
تصوير گزارشگونه از وضعيت ﻣلتهب سياسی دانشگاه ارائه کند ،از
پيشگيری ساواک و دستگيری دانشجويان قبل از ﻣراسم  16آذر و
دستگيری ﻣحافل بسياری صحبت ﻣیکند تا باﻻﺧره ﻣیرسد بهدستگيری
ابوالحسن ﺧطيب ،که ساواکیها در اداﻣهی ﻣاجرا ﻣیرسند به»حسنپور و
]ﻣهدی[ ساﻣع« که آنها را »در تهران و شيراز دستگير ﻣیکنند و بهاوين
ﻣیبرند«؛ و در »بازجويی از ساﻣع ،بهحسن سعادتی و سازﻣان توفان«
ﻣیرسند» :ساﻣع و سعادتی دانشجويان دانشگاه پلیتکنيک بودند و باهم
ارتباط داشتند .سعادتی بهساﻣع ﻣیگويد با يک تشکيﻼت ﻣارکسيستی ارتباط
دارد و ساﻣع هم ]درست ﻣثل بچهها که ﺧالهبازی ﻣیکنند[ از وضعيت گروه
ﺧودشان ]که حقيقتا ً يک گروه چريکی بود و بعدا ً »سازﻣان چريکهای
فدايی ﺧلﻖ« ناﻣيده شد[ ﻣیگويد]!![ .سعادتی شنيدهها از ساﻣع را ﻣقداری
شاخ و برگ ﻣیدهد و بهجﻔرودی ﻣیگويد .جﻔرودی هم که آدم اغراقگويی
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بود ،گﻔتههای سعادتی را ﺧيلی بزرگ کرد و بهﻣن گﻔت با يک جريان
چريکی در ارتباط هستيم«)ص  .(85طبيعی است که ﻣن نمیدانم واقعيت
چيست .ضمنا ً اين را نيز بايد بگويم که تماس با ﻣهدی ساﻣع برای تحقيﻖ
در اين ﻣورد اﻣر غيرﻣمکنی نيست .با همهی اين احوال ،نمیﺧواهم روی
درستی يا نادرستی چيزهايی که پاينده ﻣیگويد ،تحقيﻖ کنم .اﻣا تنها چيزی
که دربارهی اين اتﻔاقات )البته اگر واقعی باشند و آﻣيﺨته بهتﺨيل نباشند!؟(
ﻣیتوانم بگويم ،اين استکه شباهت زيادی بهکارتون پلنگ صورتی دارد:
هم آدم را ﻣیﺧندانند و هم بهگريه ﻣیاندازند.
بههرحال ،پاينده ضمن ابراز ﺧوشحالی از ارتباط با يک گروه چريکی
بهجﻔرودی هشدار ﻣیدهد که »در کشور ﻣا جريان چريکی جريانی نوپا و
ناپﺨته است بايد ﺧيلی حواسمان را جمع کنيم که بهدام چپروی نيﻔتيم .بهتر
است اين ارتباط را قطع کنی .هادی هم چندان نظر ﻣوافقی بهاين ارتباط
نداشت ،ولی درگير شده بود و نمیتوانست ﺧودش را عقب بکشد و اين
ارتباط را قطع کند«)ص  .(85باﻻﺧره ،پاينده با قيد اينکه همهی اين
حرفها را در زندان شنيده و نمیتواند »در صحت و سقم اين ﻣطالب
اظهارنظر قاطعی« بکند؛ ﻣیگويد» :ارتباط سازﻣان توفان با آن گروه از
طريﻖ سعادتی و ساﻣع برقرار ﻣیشد«)ص  .(85اگر از بررسی و تحليل
حرفهای اﺧير پاينده بهاين دليل بگذريم که ﺧود او هم دربارهی صحت و
سقم آنها نظر قاطعی ندارد؛ ﻣعهذا از طرح اين سؤال نمیتوان گذشت که
چرا پايندهای که از دورهی نوجوانی شور و حال چريکی داشت ،بهجﻔرودی
توصيه ﻣیکند که ارتباطش را با يک گروه چريکی قطع کند.
پاينده دستگيری ﺧودرا اينطور روايت ﻣیکند» :ساواک حسن سعادتی
را دستگير ﻣیکند و از طريﻖ او بهﻣحمد کﻼهدوزيان ﻣیرسد .کﻼهدوزيان
تشکيﻼت بجنورد و جﻔرودی را ﻣیگويد و در بيست و چهار آذر 1349
جﻔرودی دستگير ﻣیشود« .ﻣاجرای دستگيری را پاينده اينطور اداﻣه
ﻣیدهد» :ﻣن از دستگيری بچههای سازﻣان توفان اطﻼع نداشتم .اين
درحالی بود که وقتی سعادتی را دستگير ﻣیکنند ﻣحمد کﻼهدوزيان«
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بهجﻔرودی ﺧبر ﻣیدهد» .جﻔرودی نه بهﻣن ﺧبر داد و نه ﻣﺨﻔی شد ،ﻣنتظر
ﻣاند تا دستگيرش کردند«)صص  85و .(86
پاينده روايت ﻣیکند که از طرف ديگر بدون اطﻼع از دستگيریها و
بدون ارتباط با سازﻣان توفان ،بههمراه کاظم شادور در تدارک
»حرکتهای قهرآﻣيز« و ﻣقدﻣتا ً جهت تهيه پول در فکر »ﻣصادرهی
بانک« بودند .او بههمين ﻣنظور چهار قبصه اسلحه کمری تهيه کرده بود
و »نﻔراتی هم برای اين کار« در اﺧتيار داشت)ص .(86
سرانجام ،اينکه علی پاينده در روز چهارشنبه » 9دی ) «1349يعنی:
پانزده روز پس از دستگيری هادی جﻔرودی( بهطور ﺧيلی ﻣحترﻣانهای
دستگير و بهقزل قلعه ﻣنتقل ﻣیشود تا قبل از شروع بازجويی )که بعدا ً
بهآن ﻣیپردازم( با ساقی دل بدهد و قلوه بگيرد!؟
همانطور که در  3پارگراف باﻻتر نقل کردم ،ﻣطابﻖ حرفهای
صﻔحهی » 86آنچه برﻣن گذشت« ،جﻔرودی که ﻣیدانست همگروهیهايش
را گرفتهاند ،نه بهپاينده ﺧبر داد و »نه ﻣﺨﻔی شد ،ﻣنتظر ﻣاند تا دستگيرش
کنند« .اگر وقايع بههمان شکلی اتﻔاق افتاده باشد که پاينده ﻣیگويد؛ او کاﻣﻼً
حﻖ دارد که از بیﺧبری ﺧود نسبت بهدستگيریها و ﻣﺨﻔی نشدن جﻔرودی
گﻼيه داشته باشد .اﻣا جﻔرودی هم حﻖ دارد که بگويد :تو که تا دستگيریات
پانزده روز فرصت داشتی ،چرا ﻣﺨﻔی نشدی؟ اگر اشتباه نمیکردم و ﺧبر
دستگيری حسن سعادت را بهتو ﻣیدادم ،آيا همانند اين پانزده روز که ﻣن
زير شکنجه بودم ،ﻣﺨﻔی ﻣیشدی]!![؟ نه ،نمیشدی! اگر تو اهل ﻣﺨﻔی
شدن بودی و نمیﺧواستی صبر کنی تا دستگيرت کنند ،طی همين پانزده
روز ﻣﺨﻔی ﻣیشدی .فراﻣوش نکن که بهقول ﺧودت چهار قبضه اسلحه هم
برای انجام حرکتهای قهرآﻣيز تهيه کرده بودی!
داستان ورود علی پاينده بهقزلقلعه و برﺧورد ساقی با او نيز قابل نقل
و بررسی است ...» :حدود ساعت هﻔت صبح بهقزلقلعه رسيديم .تقريبا ً سه
ربع ساعت بﻼتکليف نشسته بودم که ساقی آﻣد .بعد از سﻼم و احوالﭙرسی،
]درست ﻣثل دوتا پسرﺧاله[ گﻔتم ﻣاندگارم يا رفتنی؟ گﻔت ﻣاندگاری و سلول
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ﺧوب هم بهتو ﻣیدهم) .ساقی تُرک زبان بود و فارسی را بهنحوﺧاصی
صحبت ﻣیکرد (.پرسيدم چی شده که ﻣیﺧواهی سلول ﺧوب بهﻣن بدهی؟
ساقی بهﻣن گﻔت تو شتر قديمی ﻣا هستی بههمين دليل سلول ﺧوب برايت
درنظر گرفتهام و در اداﻣه بهزبان ترکی گﻔت :ناسﻼﻣتی ﻣا هم زبان
هستيم«)ص  .(87بهطورکلی ،پاينده تصوير آدﻣی ﻣهربان ،جوانمرد و
ﺧيّری از ساقی ترسيم ﻣیکند که ﻣنهای رابطهی ويژهی شﺨصی و
تعجبآور ﺧودش با ساقی ،اﻣا ﻣطلقا ً با حقيقت ناسازگار است .ﻣن شﺨصا ً
با ساقی روبرو شدهام .نه تنها ﻣطلقا ً ﻣهربان و جوانمرد و ﺧيّر نبود ،بلکه
با ﻣن همانطوری رفتار ﻣیکرد که يک ساواکی با يک ﻣتهم سياسی
برﺧورد ﻣیکند :تحقيرآﻣيز ،اربابﻣنشانه و ﻣالک جان و ﻣال ﻣتهم سياسی!
شايد علت اين برﺧورد اين بود که ﻣن »ترک زبان« نبودم .اگر پاينده اين
گونگی بهويژه اﻣروزه ارتجاعی با ساقی را قبول نداشت ،بايد در روايت
هم
ِ
ﺧود يادآور ﻣیشد که اينها ترفندهايی است که پليس بهکار ﻣیبرد تا تﺨليه
اطﻼعاتی را تسريع کند.
ﻻزم بهيادآوری است که آقای ﺧسروپناه در همين کتاب »آنچه برﻣن
گذشت« ،پینوشت  ،19صﻔحهی  551نقل قولی از پرويز اشجعی ﻣیآورد:
»" ...وقتی ﻣن را ﻣیگيرند از او ﻣیپرسند اين اعﻼﻣيه را کی بهتو داده؟
سعيد ]کﻼنتری[ نمیتواند تحمل کند و ﻣیگويد پرويز اشجعی اعﻼﻣيهها را
آورد و بهﻣن داد .سعيد ﻣن را بهنام پرويز ﻣیشناﺧت" .ﻣن را بازداشت
کردند و بهقزلقلعه بردند" .استوار ساقی سعيد را آورد و با ﻣن روبرو کرد.
سعيد با شرﻣندگی گﻔت :بله ﺧودش است .«"....اوﻻًـ در اين عبارت آشکار
است که ساقی بازجوی سعيد است؛ و دوﻣا ًـ بايد پرسيد سعيد چه چيزی را
»نمیتواند تحمل کند«؟ طبيعی است که ساقی آنقدر بهسعيد ﻣهربانی نکرده
بود که از توان او ﺧارج باشد و نتواند »تحمل کند« .بدون هرگونه ابهاﻣی
سعيد کﻼنتری توسط ساقی )يا بهدستور او( شکنجه شده بود.
در اداﻣهی اين نوشته بازهم بهتصويرپردازیهای پاينده از استوار
ساقی برﻣیﺧوريم که بهجای ﺧود ﻣورد بررسی قرار ﻣیگيرد.
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پاينده »با ساقی ﻣشغول صحبت« بود که »يک نﻔر آﻣد و بعد از سﻼم
و عليک گﻔت ُﺧب ،بههم رسيديم .پرسيدم چی شده؟ گﻔت ﻣن را ﻣیشناسی؟
نمیشناﺧتمش .گﻔت ﻣن تهرانی هستم .دو هﻔته پيش بهتو اﺧطار کردم ولی
گوش نکردی .«...ازآنجا که فرض ﻣحال ،ﻣحال نيست؛ فرض کنيم که
پاينده بهحرفهای تهرانی گوش ﻣیکرد! دراينصورت ﻣﻔروض ،پاينده
برای گوش کردن بهحرفهای تهران بايد چهکار ﻣیکرد؟

اين قسمت که  3صﻔحهی کتاب )از  89تا  (91را دربرﻣیگيرد،
دربارهی تاريﺨچه و شکلوشمايل قزلقلعه و وضعيت جغرافيايی
آنجاستکه نکتهای برای بررسی ندارد .ﻣقايسهی وضعيت ساﺧتمانی زندان
بيش از هرچيز يادآوری زندان فیالمدتالناﻣعلوم در سال  1339پاينده
است .درپانوشت هم اشارهای بهداريوش فروهر دارد که طرح آن جز
توصيف يکی از جوانمردیهای رهبر حزب ﻣلت ايران در ﻣورد عموﻣی
کردن اﻣتياز شﺨصیاش در داشتن چراغ ﺧوراکپزی ﻣعنای ديگری ندارد.
ازآنجاکه داريوش فروهر يکی از کسانی است که ﻣورد عﻼقه و احترام
شديد علی پاينده است ،در اداﻣه )هرجاکه ﻣناسب بهنظر برسد( بهتأثير اين
قربانی قتلهای زنجيرهای در اﻣر ﻣبارزهی طبقاتی و نقش او در استقرار
جمهوری اسﻼﻣی اشاراتی ﺧواهم داشت.

بازجویی و قضایای آن
علی پاينده در اولين بازجويی جدی ﺧود در قزلقلعه با عضدی )با اسم
اصلی ناصری( روبرو ﻣیشود .عضدی از پاينده ﻣیپرسد ﻣن را
ﻣیشناسی ،پاينده علیرغم اينکه او را از سال  1340ﻣیشناﺧت )که
ﻣحصل ﻣدرسهی دارالﻔنون بود و بهدانشگاه و ﺧصوصا ً بهدانشکدهی حقوق
رفتوآﻣد ﻣیکرد( ،پاسخ ﻣنﻔی ﻣیدهد» :يکی از روزهای زﻣستان 1340
که برف سنگينی باريده بود بهدانشکدهی حقوق رفتم ...دانشجوها را ديدم
که يک نﻔر را با توسری از پلهها پايين آوردند ...گﻔتند ساواکيه....کارت
پرسنلی ساواک را که از جيب ناصری درآورده بودند در تابلوی اعﻼنات
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نصب کردند .تا بچهها گﻔتند ساواکی است ،ﻣن هم رفتم و چند لگد جانانه
بهناصری زدم .پوتين بهپا داشتم و بههمراه دانشجويان با کينه و نﻔرت
ناصری را زديم .در بين دانشجويان ،پاک نژاد با شدت بيشتری ناصری
را کتک ﻣیزد ،...لباسهايش را از تنش درآوردند و درآن سرﻣای زﻣستان
درحالی که فقط يک شورت بهپا داشت از در دانشکده بيرون انداﺧتند«)ص
.(93
پاينده دربارهی اولين برﺧوردش با عضدی بههنگام بازجويی و کتک
ﺧوردنش از او ﻣیگويد ...» :عضدی ]يعنی :آدﻣی برآﻣده از همان
دانشجوی ساواکی سال  [1340با ﻣشت و لگد و شﻼق ،ديوانهوار کتک
ﻣﻔصلی بهﻣن زد] ...و[ گﻔت ...اين بابت آن بود .اين بهآن در .اين پيشدرآﻣد
ربطی بهبازجويی تو نداشت .حاﻻ بنشين اطﻼعات و روابط ﺧودت را با
آن جرياناتی که با آنها فعاليت سياسی داشتی بنويس ،گﻔتم رابطه و
اطﻼعاتی ندارم که بنويسم .گﻔت چرا داری ،بازی درنياور ،بنشين و
بنويس)«...ص .(94
پُرسوجوها )نه ﻣشاهده و نه ﻣطالعهی تحقيقی( حاکی از اين استکه
رويداد کتک ﺧوردن و برهنه کردن ناصری )يعنی :عضدی بعدی( در
دانشکدهی حقوق درست است؛ اﻣا ازآنجاکه کسی حضور پاينده در آن
رويداد را تأييد و حتی تکذيب نمیکند ،و علیرغم اينکه حتی حضورش
در آنجا در آن روز ﻣعمولی ،که تظاهراتی هم در کار نبود ،عجيب نيز
ﻣینمايد؛ ﻣعهذا ،اداﻣهی نوشته را براين فرض ﻣیگذارم که روايت پاينده
در ﻣورد حضور و عملکردش در آن رويداد عين واقعيت است .بدينترتيب
است که بايد بگويم بهجز آشنايی با روشها و تجربهی شﺨصی از
بازجويیهای ساواک ،حرفهای ﺧو ِد عضدی نيز )که پاينده نقل ﻣیکند(
بهوضوح نشان ﻣیدهد که کتک ﺧوردن پاينده توسط عضدی ،علیرغم
اينکه او ﻣیگويد »اين بابت آن بود .اين بهآن در« ،اﻣا جزيی از بازجويی
و بهقول ﺧود عضدی »پيشدرآﻣد« آن بود .قصدم از تحليل حرفهای
عضدی اين استکه نشان بدهم عنصر تنﻔر در کنش علی پاينده )و طبعا ً
ديگر افراد درگير در ﻣاجرای سال  (1340در ﻣقايسه با واکنش عضدی
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در سال  1349بهلحاظ وزنهی تنﻔر و کينه سنگينتر بهحساب ﻣیآيد .گرچه
اين حرف عجيب بهنظر ﻣیرسد ،اﻣا حقيقت دارد؛ زيرا طرفهای ﻣسئول
و ﻣعقول رابطه )يعنی :همانهايی که ناصری ساواکی را بهجرم ساواکی
بودن کتک زدند و در ﻣيان برفها برهنه کردند( در ضديت با استبداد
هويت ﻣیگرفتند ،و اغلب ﺧودرا عدالتﺧواه و چپ ﻣعرفی ﻣیکردند.
بنابراين ،بهعنوان پراتيک عدالتﺧواهانه ،چپ و ﻣثﻼً سوسياليستی ﻣلزم
بهرفتاری بودند که بتوان برآوردی انسانی از آن داشت ،و حتی بهعنوان
ﻣسئلهای قابل تبليغ روی آن انگشت گذاشت.
کينهی عضدی در همين حد است که بﺨشی از روند بازجويی و
شکنجهی پاينده را بهحساب تﻼفی کتک ﺧوردن ﺧودش در سال 1340
ﻣیگذارد تا ضمن ارضای کينهی شﺨصی ،پاينده را هم با فشار روانی تحت
شکنجه قرار داده باشد؛ درصورتی که پاينده )که ﺧودرا کمونيست ،انقﻼبی
ناصری هنوز عضدی
و ﻻاقل عدالتﺧواه ﻣیناﻣد( ضمن اينکه ديگران
ِ
نشده را کتک ﻣیزدند ،او نيز »چند لگد جانانه« بهناصری ﻣیزند.
اينکه ﻣیگويم کتک زدن پاينده توسط عضدی بﺨشی از روند شکنجهی
او درجهت تحقﻖ اهداف دستگاه جهنمی ساواک بود و جنبهی شﺨصی
بسيار ناچيری داشت ،بهاين دليل است که ظرفيت شکنجه و اعمال فشار
روی آدمها ،همچنانکه در ﻣورد ﺧو ِد پاينده ﻣیبينم ،بینهايت نيست ،و حدی
و ﻣرزی دارد که عبور از آن حد و ﻣرز با ﻣرگ کسی همراه ﻣیشود که
ک اعتراف گرفتن از کسی
زير شکنجه قرار دارد .ﻣسئوليت بازجوی ساوا ْ
استکه بهنظر ﻣیرسد اطﻼعات هنوز بيان نشدهای دارد .بنابراين ،اگر
کينه شﺨصی در ﻣيان باشد ،اِعمال آن ﻣیﻣاند برای هنگاﻣی که طرف
بهلحاظ اطﻼعاتی تﺨليه شده باشد .در اين ﻣرحله )يعنی :پس از تﺨليه
اطﻼعاتی( حتی اگر طرف بميرد هم ﻣشکل چندانی برای بازجو ايجاد
نمیکند .بهطورکلی ،بازجوها طوری تربيت ﻣیشوند که دلشان در ﻣقابل
زجر و شکنجهی »ﻣتهم« نسوزد ،بههمان شکل )شايد بهنسبتی کمتر(
فراﻣیگيرند که به»ﻣتهم« بهعنوان شيئ )نه انسانی( نگاه کنند که حاوی
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ﻣقداری اطﻼعات است .بنابراين ،احتمال اينکه »ﻣتهم« زير شکنجه ﻣحمل
کينهورزی شﺨصی قرار بگيرد ،بسيار ناچيز است.
بنابراين ،با اين سؤال ﻣواجه ﻣیشويم که چرا بايد ناصری )نه عضدی(
بورژوايی بعد
ی
را کتک زد؟ ُﺧب ،برای اينکه ساواکی بود! آيا در اروپا ِ
ِ
از جنگ جهانی دوم و دادگاههای تحت سيطرهی بورژواهای فات ْح افراد را
صرف عضويت در نهادهای جنايتکاری ﻣانند اس.اس .ﻣجازات
به
ِ
ﻣیکردند ،يا عضويت در اين نهادها ﻣقدﻣهای برای تحقيﻖ در کارهای
جنايی آن افراد بود؟ طبيعی استکه حقوق رسمی بورژوايی و طبعا ً قوانين
ت بدون ﻣحاکمه را
ﻣدنی ،حقوقی و جنگی در کشورهای اروپايی ،ﻣجازا ِ
همان شيوهای ﻣیدانند که فاشيستها بهآن ﻣتوسل ﻣیشدند .نتيجه اينکه آن
دانشجويانی که ناصری )نه عضدی( را کتک زدند و بهطرزی ﺧﻔتبار و
بسيار آسيب زننده برهنه کردند و در ﻣيان برف و سرﻣا رها کردند ،گرچه
بسيار نيک سرشت بودند و چهبسا در اداﻣهی زندگی و ﻣبارزهی ﺧو ْد
تاوانهای بسيار سنگينی هم دادهاند ،اﻣا آنچه دربارهی ناصری اِعمال
کردند ،از جنبهی زشتی و غيرانسانی بودن ،قابل توصيف بهکنش فاشيستی
است.
شايد تحليل و استنتاج ﻣن درباره کتک ﺧوردن ناصری و ﻣقايسهی آن
با شکنجه کردن علی پاينده را شﺨص يا اشﺨاص ْی بيش از حد
سانتیﻣانتاليستی برآورد کنند؛ و بگويند از ﻣيان اين همه جنايت که در
هردقيقه در ايران و در همهی دنيا انجام ﻣیشود ،فﻼنی رفته کتک ﺧوردن
يک ساواکی را تجزيه و تحليل ﻣیکند تا کسانی را ﻣحکوم کند که او را
کتک زدند .اگر ﻣن با چنين برﺧوردی ﻣواجه شوم ،ضمن احترام بهنويسنده
و گوينده و نشردهندهاش ،اﻣا با آن ﻣﺨالﻔت ﻣیکنم .چرا؟ برای اينکه وقتی
نيروهايی که ﺧود را پيشرو و پيشتاز ﻣبارزهی طبقاتی ﻣیدانند ،افرادی
صرف ساواکی بودن و بدون ﻣحاکمه
ﻣثل ناصری )و حتی نه عضدی( را به ِ
کتک بزنند ،آن زﻣان که ﻣردم قرارگاههای ساواک را فتح کنند و در اﺧتيار
بگيرند ،ساواکیها را بدون ﻣحاکمه بهدار ﻣیآويزند و آتش ﻣیزنند.

زندان قزلقلعه1349 ،

شايد کسی بگويد که اين واکنش چه اشکالی دارد؟ ﻣردم شکنجه شدهاند
و قربانی دادهاند ،ﺧشم آنها طبيعی است و بهسرعت هم فروﻣینشيند و
بهروشهای ﻣعقول روی ﻣیآورند .بازهم ضمن اينکه بهنويسنده و گوينده
و نشردهندهی اين نظر احترام ﻣیگذارم ،اﻣا با آن ﻣﺨالﻔت ﻣیکنم .چرا؟
برای اينکه همواره نيروهای ﻣرتجعی ﻣثل حزبالهیهای سال  1357پيدا
ﻣردم ﺧشمگين و تااندازهای حﻖ بهجانب را تحريک ﻣیکنند تا
ﻣیشوند که
ِ
بساط کشتار راه بيندازد و بساطشان را با اعدام چند ارتشی و بوروکرات و
ساواکی )ﻣثل نصيری و هويدا و تهرانی( شروع کنند تا بتوانند بهﻣثابهی
ﻣدافعان بهاصطﻼح حقيقی انقﻼب ،انقﻼبيون حقيقی را سرکوب کنند و بهدار
و درفش بکشند.
نه! جاﻣعهی انسان فردا ،جاﻣعهای که روند استثمار انسان از انسان
در آن بهطور شتابناکی سير نزولی بﭙيمايد ،و باﻻﺧره آن جاﻣعهای که هر
پس تﺨليه
انسان برای هر انسان برادری باشد و قﻔل بهافسانه تبديل شود ،از ِ
تنﻔر ناشی از نظام طبقاتی و سرﻣايهداری ،بر روی کارکنان و افراد
کينه و ِ
کار اين نظام شکل نمیگيرد .اين شيوهی برﺧورد نه تنها روشی برای
جنايت ِ
ﺧشکاندن ريشههای غيرانسانی و استثمارگرانهی استبداد ذاتی نظام
سرﻣايهداری نيست ،بلکه برای علفهای هرز روئيده در کنارههای
جنايتبار اين نظا ْم فرصت بازسازی کليت نظام را نيز فراهم ﻣیکند.
بههرروی ،بايد از اين حقيقت تاريﺨی بسيار بياﻣوزيم :در کشوری که
بههردليلی دوسوم اعضای حزبی که قيام انقﻼبی را رهبری ﻣیکند ،بهدست
يکسوم ديگر بهجوﺧهی ﻣرگ سﭙرده ﻣیشوند ،طبل فروپاشیاش از همان
آغاز شکلگيری آن بهصدا درآﻣده بود.
حقيقت )در ﻣعنای پيوستار تاريﺨیاش( اين است که جاﻣعهی آلترناتيو
و قابل توصيف بهکمونيستی اﻣری نيست که در فردايی بدون پيوند با
اﻣروز ،از ناکجاآباد الزامهای بهاصطﻼح تاريﺨی سربرآورد .نه! جاﻣعهی
آلترناتيو زير ضرب آنچه اﻣروز نﻔی ﻣیشود و بهويژه همراستا با
نﻔی ﻣوجوديت کنونی است که شکل ﻣیگيرد و اﻣکان رشد و
چگونگی ِ
گسترش ﻣیيابد.
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ﺧﻼصهی کﻼم اينکه اگر رون ِد کتک زدن و برهنه کردن افراد بهاين
دليل که ساواکیاند و درﺧدﻣت اين دستگاه جنايتکار و جهنمی قرار دارند
پيروزی برای نيروهای کمونيست و انقﻼبی
ﻣﻔروض
اداﻣه يابد ،فردای
ِ
ْ
چارهای جز اين باقی نﺨواهد بود که همان اقداﻣی را پيش بگيريم که ترور
سرخ نام دارد؛ کنشی که ﻣنهای تعقل تاريﺨی ،تجربه نيز نشان داده است
که گريبان انقﻼبيون را نيز ﺧواهد گرفت؛ چراکه گلولهی کوچک و
ْ
زﻣان
ت کتک زدن و برهنه کردن يک ساواکی تازهکار در سراشيبی
بیاهمي ِ
بهبهمنی ﺧانمانبراداز تبديل ﻣیشود.
پس ،با ساواکیها و اﻣثالهم )همانند ناصری دانشجو در سال (1340
چه بايد کرد؟ بهباور ﻣن تنها راهحل ﻣعقول ،انسانی و کمونيستی ـ شناسايی،
افشا و همچنين عرصه را چنان بر آنها تنگ کردن است که بدون اِعمال
فشار فيزيکی ،اجباراً از حضورشان در دانشگاه و ﻣراکز فرهنگی و ﻣانند
آن صرفنظر کنند .ديکتاتوری پرولتاريا ،ديکتاتوری جوﺧههای اعدام و
اردوگاههای کار اجباری نيست؛ ديکتاتوری ﺧردﻣندانه و عاشقانهی درهم
کوبيدن نظامهای طبقاتی در راستای بازآفرينی همهی افرادی استکه لجن
اين نظامها را تا حلﻖ ﺧود بلعيدهاند.
آقای پاينده نقل ﻣیکند پس از اينکه در ﻣقابل اصرار عضدی که
فعاليتهايت را بنويس ،گﻔتم» :کاری نکردهام و ﻣسئلهای ندارم وگرنه
ﻣیگﻔتم ،«...و نيز رابطهام با »سازﻣان توفان« ،را انکار کردم؛ عضدی
»ﻣن را روی تﺨت فلزی ﺧواباند و دست و پايم را بست .با کابل شروع
کرد بهزدن بهکف پاهايم کرد .سعی کردم درعين اينکه کتک ﻣیﺧورم،
ﺧيلی هم نﺨورم .کمی داد و فرياد کردم و گﻔتم ]با سازﻣان توفان[ ارتباط
داشتم ...و ...آن ﻣطالبی را که حسن سعادتی گﻔته بود ]و ﻣن از گوشهی
سلولم با ايماء و اشاره از او شنيده بودم[ نوشتم« .بدينترتيب »واقعا ً فکر
کردم ]بازجويی[ تمام شده است« .پاينده را بهسلول برﻣیگردانند و او با
ﺧيال راحت شام ﻣیﺧورد ﻣیﺧوابد.
اﻣا پاينده نيمه شب با احساس سرﻣای شديد که ناشی از ريﺨتن يک
سطل آب بهروی او بود ،از ﺧواب ﻣیپرد و او را در هوای پنج/شش درجه
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زير صﻔر بهطرف ﻣحل بازجويی ﻣیبرند که حدود  200ﻣتر دورتر بود:
»در اتاق بازجويی ،عضدی ،تهرانی و يک نﻔر ديگر که بعداً فهميدم
حسينزاده است ،کابل بهدست ﻣنتظرم بودند«.
علت اين بازجويی دوباره اعترافاتی استکه هادی جﻔرودی کرده بود:
»جﻔرودی را روز  23يا  24آذرﻣاه دستگير ﻣیکنند و تا  12دی ﻣاه بهطور
ﻣتناوب شکنجه ﻣیشود .آﺧرين شکنجهی او بيدار نگهداشتن بهصورت
ايستاده همراه با کتک و اذيت و آزار بود که اصطﻼحا ً بهآن "بيدارﺧوابی"
ﻣیگﻔتند«؛ بدينﻣعنی که ﻣتهم را گرسنه و تشنه سرپا نگهﻣیدارند و
نمیگذارند بﺨوابد» .بيدارﺧوابی ﻣوجب اﺧتﻼل در کارکرد اجزای بدن
ﻣیشود .کليه و ﻣثانه بهشدت تحت فشار قرار ﻣیگيرد ،بهتدريج پاها ورم
ﻣیکند ،و بهتدريج زندانی عﻼئم اﺧتﻼل روانی از ﺧود نشان ﻣیدهد.
جﻔرودی شش شبانه روز بيدارﺧوابی را تحمل کرده بود .دروغ
نمیگﻔت)«...صص  95و .(96
»بعدازظهر يا عصر روز  12دیﻣاه که اين سه بازجو بهسراغ
جﻔرودی ﻣیروند ،تحمل و طاقت جﻔرودی بهپايان رسيده بود .اعتراف
ﻣیکند و بدجوری هم اعتراف ﻣیکند؛ يعنی حتی احتماﻻت را هم ﻣیگويد.
در رابطه با ﻣن ،نه تنها گزارشها و اطﻼعاتی را که بهاو داده بودم ﻣیگويد
بلکه آنچه را که بهعنوان احتمال ﻣطرح کرده بودم ،بهعنوان ﻣوضوع
قطعی ﻣیگويد«)ص  .(96آنچه پاينده دربارهی »بدجوری ...اعتراف«
کردن جﻔرودی ﻣیگويد ،نه تنها از ِعرق رفيقانه ،سوسياليستی و انسانی
تهی است ،بلکه با آنچه شﺨصا ً در بازجويیها و اعترافکردنها ديده و
از ديگران در اين زﻣينه شنيدهام نيز ناسازگار است .چرا؟ برای اينکه:
او ً
ﻻـ کسی که پس از  18روز شکنجه لب بهاعتراف باز ﻣیکند و بعد
از دوران بازجويی هم بهگونهای فعال ،ﻣثبت و درتبادل انديشهی ﻣبارزاتی
زندگی ﻣیکند و زندانی ﻣیکشد ،بهاحتمال بسيار قوی آنجايی هم که ديگر
طاقت نياورده و لب بهاعتراف گشوده ،هرآنچه گﻔته باشد ،با آن تصويری
که علی پاينده از بازجويی جﻔرودی ﻣیپردازد ،ناسازگار است» :در رابطه
با ﻣن ،نه تنها گزارشها و اطﻼعاتی را که بهاو داده بودم ﻣیگويد بلکه
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آنچه را که بهعنوان احتمال ﻣطرح کرده بودم ،بهعنوان ﻣوضوع قطعی
ﻣیگويد«)ص  .(96تاآنجاکه ﻣشاهدات و شنيدههای ﻣن نشان ﻣیدهد،
تصويرپردازی علی پاينده از اعترافات جﻔرودی عمدتا ً با آن افرادی جور
فشار لب بهاعتراف و
درﻣیآيد که از همان ابتدای بازجويی و با حداقل
ْ
سﺨنسرايی ﻣیگشايند .بنا بهگﻔتههای ﺧو ِد پاينده و نيز براساس زندگی
جﻔرودی در زندان )که بسياری شاهد آن بودند( ،قد و قاﻣت سياسی و
پايداری او بلندتر از تصويری است که پاينده از کوتولههای سياسی
کﭙیبرداری کرده است.
دوﻣاـ طرح اين ﻣسئله که جﻔرودی »حتی احتماﻻت را هم ﻣیگويد«،
ً
حتی برفرض که عين واقعيت باشد ،اﻣری بهشدت شقاوتآﻣيز است؛ اين
شقاوت بهويژه هنگاﻣی طنين بيشتری پيدا ﻣیکند که جﻔرودی زنده نيست؛
عدهای از افراد فاﻣيل و دوستانش با گراﻣیداشت او احساس گراﻣی بودن
ﻣیکنند ،و بههمين دليل هم بهآرزوﻣندیهای اجتماعی او توجه بيشتری
پيدا ﻣیکنند .پاينده بيش از  40سال فرصت داشت تا دربارهی اينکه
جﻔرودی »حتی احتماﻻت را هم ﻣیگويد« ،بنويسد و ﻣنتظر پاسخ جﻔرودی
هم بماند .اين تأﺧير برای چيست؟
سوﻣاًـ تا آنجا که ﻣن بهروشنی بهياد ﻣیآورم ،در زندان عشرتآباد و
در جمع روزناﻣهﺧوانی و بررسی وقايع ،جﻔرودی سلطهی ﺧردﻣندانه و
نظری ﺧودرا روی پاينده همچنان حﻔظ کرده بود .اين جمع عبارت بود از:
علی پاينده ،هادی جﻔرودی ،عبداله قواﻣی ،قدير ﺧانجان نژاد ،ﻣن و دو نﻔر
ديگر که اساﻣی آنها را فراﻣوش کردهام .بههرروی ،يکی از ﻣطالبی که
در اين جمع نوشته شد ،دربارهی ايرلند بود و بدون اينکه ﻣا بﺨواهيم
بهجزوهای تبديل شد که طرفداران ﻣشی ﻣسلحانه برای ﻣطالعه بهافراد
ﻣعتمد ﺧود ﻣیدادند .حضور پاينده در اين جمع اساسا ً با سکوتی پذيرنده و
همدﻻنه همراه بود؛ و اين بهﻣعنی آن بود که پاينده همچنان پذيرندهی
جﻔرودی است.
چهارﻣاًـ بايد از پاينده پرسيد که چرا و براساس کدام ضرورت عملی
يا نظری »آنچه را که بهعنوان احتمال ]برايت[ ﻣطرح« بود ،بهکسی گﻔتی
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که حتی عضويت در سازﻣان ﻣتبوع او را هم نﭙذيرفتی و بههشدار اﻣنيتی
او درباره حضور فرضیات در اعتراض بهگرانی قيمت بليط اتوبوس،
وقعی نگذاشتی و شرط »استقﻼل« فردی ﺧودت را بهﻣيان کشيدی؟ و
باﻻﺧره ،سرنوشت آن »اطﻼعاتی را که بهاو ]يعنی :بههادی جﻔرودی[
داده« بودی ،چه شد؟ و »دردسر ﻣضاعف« تو نسبت بهاين »اطﻼعات« و
»احتمال«ها چگونه بود؟ آيا بهدستگيری و يا لو رفتن افراد ويا جريانهايی
ﻣنجر گرديد؟ اگر پاسخ ﻣنﻔی است ،پس ﻣیتوان گﻔت هم »اطﻼعات« و هم
»احتمال«ها فاقد اهميت و ارزش اﻣنيتی بودند و از اين لحاظ نمیتوانستند
»دردسر ﻣضاعف« ايجاد کنند؛ و اگر پاسخ ﻣثبت است ،چرا اينک که
ساواک )بهﻣثابهی ساواک ،و نه بهعنوان جزئی از دستگاه اﻣنيتی جمهوری
اسﻼﻣی( ازبين رفته است ،دربارهی آن افراد و جريانهای ﻣﻔروض سﺨنی
بهﻣيان نمیآيد و حتی اشارهای هم بهآن افراد و جريانها نمیشود؟
بهطورکلی ،چه دليلی دارد که ﻣن بهعنوان ﺧوانندهی »آنچه برﻣن گذشت«
چنين تصور نکنم که پاينده چيزی را که در ذهن داشته طوری ﻣطرح کرده
که شنوندهی او بهاين نتيجه رسيده که عين واقعيت است؟ ﻣگر
تصويرپردازی پاينده از سازﻣان دانشآﻣوزان چيزی جز تﺨيﻼتی است که
او با تبديلش بهيک واقعيت تاريﺨی اسباب سرگرﻣی ﺧودرا فراهم آورده
است؟
ً
پنجماـ دربارهی علی پاينده ﻣیتوان )و حتی بايد( گﻔت که دنيای عجيبی
دارد .هادی جﻔرودی را که رفيﻖ او بود ،با بيان احتماﻻً غيرواقعی/تﺨيلی
دربارهی »اطﻼعاتی را که بهاو داده بود« و حتی »بهعنوان احتمال
]برايش[ ﻣطرح کرده بود« ،ﺧﻔيف ﻣیکند؛ اﻣا در همين »آنچه برﻣن
گذشت« بارها از بلندتبعی ،نيکﺨواهی ،جسارت و دانايی فوق انسانی يکی
از کارکنان و شکنجهگران بازنشستهی ساواک بهنام ساقی )که در اداﻣه
بازهم با اينگونه ﻣوارد ﻣواجه ﻣیشويم( تجليل ﻣیکند!؟
در همين رابطه نکتهای ناﻣشهود ،اﻣا پُرﻣعنايی را بايد توضيح بدهم:
اساﻣی نقشآفرين در »آنچه برﻣن گذشت« ،سعيد
فراوانی
بهلحاظ تکرار و
ِ
ِ
کﻼنتری )که کتاب بهﺧاطرهی او پيشکش شده است( ،در رديف دوم قرار
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دارد؛ درصورتی که جناب پاينده رتبهی سوم )يعنی :فقط يک ﻣرتبه پايينتر
از سعيد کﻼنتری( را بهساقی اﺧتصاص داده است .در واقع 9 ،ناﻣی که در
اين درام  600صﻔحهای با بيشترين نقش تصويرپردازی شدهاند ،بهترتيب
فراوانی عبارتند از :زﻣانی )سرهنگ( ،کﻼنتری ،ساقی ،جزنی و سرﻣدی،
فراوانی نام
پاکنژاد ،ﻣحمدرضاشاه ،جﻔرودی ،و صبوری )احمد( .تﻔاوت
ِ
بردن از کﻼنتری و ساقی در اين استکه نام ساقی فقط برای تحسين آﻣده،
درصورتی نام سعيد کﻼنتری )و چند نﻔر ديگر( گاه برای انتقاد و
عيبجوئی هم بهکار رفته است .از اين زاويه )يعنی از زاويه استﻔاده از
اساﻣی افراد بهقصد تحسين( ،ﻣیتوان نتيجه گرفت که ساقی يگانه قهرﻣان
اثر ﻣشترک پاينده و ﺧسروپناه است.
پس از اينکه بازجوها ازطريﻖ اعترافات هادی جﻔرودی بهاطﻼعات
جديدی ﻣیرسند ،علی پاينده را بهاطاق بازجويی فراﻣیﺧوانند» :بازجوها
از اعترافات جﻔرودی ﻣتوجه ﻣیشوند که ﻣن حتی پنج درصد اطﻼعاتم را
هم نگﻔتهام«)ص  .(96پس از ورود پاينده بهاطاق بازجويی فحاشی از
ث ﻣیدانی/نمیدانم،
طرف بازجوها و جواب پاينده بهآنها ،ﻣقداری جروبح ِ
و باﻻﺧره با لطﻔی غيرﻣعمول در بازجويیها بهاو ﻣیگويند» :جﻔرودی را
ﻣیشناسی؟ گﻔتم بله ﻣیشناسمش .گﻔت کيه؟ گﻔتم از آلمان آﻣده بود و ﻣحمد
کﻼهدوزيان او را بهﻣن ﻣعرفی کرد ولی رابطهای با او نداشتم ،رابطهی ﻣا
فقط درحد سﻼم و عليک بود)«...،ص  .(97در اداﻣه بازهم بازجو با لطﻔی
غيرﻣعمول ...» :ﻣقداری از اطﻼعاتی را که جﻔرودی داده بود ،رو کرد.
گﻔتم همهاش دروغ است .«...سه نﻔری با ﻣشت و لگد بهجان پاينده ﻣیافتند
و بعد ،او را »روی شکم روی زﻣين« ﻣیﺧوابانند و يک نﻔر روی گردنش
ﻣینشيند و عضدی شروع بهزدن ﻣیکند» :از باسن شروع کرد بهکابل زدن
تا قوزک پا ،بعد تهرانی ...و سﭙس حسينزاده کابل زدند .تعدادی کابل هم
بهکف پايم زدند ...آنها ﻣیزدند و ﻣن فرياد ﻣیزدم)«...ص .(97
بازجويی و کتک زدن پاينده همينطور تا ساعت  5صبح اداﻣه پيدا
ﻣیکند تا اينکه ﻣاجرای درگيری شﺨصی بين پاينده و حسينزاده پيش ﻣیآيد
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و بهآسيب ﻣغزی او ﻣنجر ﻣیشود» :حسينزاده توهين قوﻣيتی کرد ...ﺧيلی
بهﻣن برﺧورد ...بهاو گﻔتم همهی فحشهايی که در اين سه/چهار ساعت
بهﻣن داديد ...حوالهی ﺧودت ...ديوث ﺧودتی ،جاکش ﺧودتی ،بیشرف
ﺧودتی ،ﻣادرقحبه ﺧودتی ...هرکاری کردم ﺧوب کردم .سه نﻔری کتکم
زدند .حسينزاده چند لگد ﻣحکم بهساق پايم زد .بهزﻣين افتادم .آنها با لگد
س َرم
ﻣن را ﻣیزدند .عضدی يا تهرانی که پوتين بهپا داشتند ،لگد ﻣحکمی به َ
زد .ديگر چيزی نﻔهميدم)«...ص  .(98بدينترتيب ،علی پاينده دچار آسيب
ﻣغزی ﻣیشود.
سرم بهدستش
وقتی پاينده بعد از  46ساعت بیهوشی بههوش ﻣیآيدُ ،
وصل بود .از طريﻖ سلول روبرويی که اتﻔاقا ً سعيد سلطانپور در آن بود،
ﻣتوجه ﻣیشود که چندين ساعت از اين  46ساعت بيهوشی را در بيمارستان
بستری بود .از طريﻖ سعيد سلطانپور با ﺧبر ﻣیشود که » ...نگهبانها
هی ﻣیآﻣدند و ﻣیرفتند .حالت ﺧيلی بدی بود .حتی بازجوها هم نگران
بودند« ،و »بچهها شروع بهسرود ﺧواندن کرده بودند«.
»چند روز بعد ،بهﻣحض اينکه توانستم راه بروم ،ﻣرا بهبازجويی
بردند .عضدی و تهرانی گﻔتند حرفهای جﻔرودی را تأييد ﻣیکنی يا نه؟
فکر کردم چه کار بايد بکنم .ﻣطالب گﻔته شده و اطﻼعات داده شده است.
از اينجا بهبعد کتک ﺧوردن برای ﻣطالب و اطﻼعات گﻔته شده بیﻣعنا
است .با اينحال ،بايد طوری رفتار کنم که بازجويی در همين ح ِد اطﻼعات
رو شده بماند .بهناچار گﻔتههای جﻔرودی را تأييد کردم .با توجه بهاينکه
ضربهی ﻣغزی شده بودم ،عضدی و تهرانی ﻣﻼحظهام ]را[ ﻣیکردند و
سرنخ ﻣیدادند ...ﻣثﻼً ،ﻣیپرسيدند :آن بستههايی که برای تو از آلمان آﻣد،
چه بود؟ ﻣاجرای اعتصاب اتوبوسرانی چه بود؟ ...بعضی از ﻣطالبی را
که هادی گﻔته بود ،توانستم توجيه کنم و اطﻼعات ندهم .ﻣثﻼً گﻔتند راجع
بهگروه اول ﻣاه ﻣه با جﻔرودی صحبت کردی ،توضيح بده يا در ﻣورد
کميتهی انقﻼبی ...ﻣطالبی را که هادی از آنها بیﺧبر بود حﻔظ کردم ...با
اينحال و بهرغم ريﺨت و پاشهای هادی ،درحدی که توانستم ﻣطالب
ﻣرتبط با ﺧودم را جمع وجور کردم«)صص  100و .(101
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در اينجا بايد از آقای پاينده سؤال کرد که دربارهی گروه اول ﻣاه ﻣه،
يا کميتهی انقﻼبی ...که سالها پيش از زﻣستان  49بهعلت نﻔوذ ساواک در
آنها از بين رفته بود ،هادی جﻔرودی چه ريﺨت و پاشی ﻣیتوانست کرده
باشد؟
اش هم ﻣظلوﻣانه
حرفهای علی پاينده دربارهی اداﻣهی بازجويی ْ
است ،و هم طوری بهنگارش درآﻣده که ذهن ﺧواننده را ﺧودبهﺧود
بهﻣقايسهای ﻣیکشاند که يک طرف آن علی پاينده و طرف ديگرش هادی
جﻔرودی قرار دارد .اينگونه گﻔتار و تدوين نمیتواند حاصل تصادف
ﻣحض باشد .بنابراين ،قدﻣی از احساسات برﺧاسته از حوادث،
ﻣصيبتگويی قربانینمايانه فراتر برويم و نگاهی ﻣعقولتر و براساس
حساب و کتاب بهبازجويی پاينده و جﻔرودی بيندازيم.
ﻣنهای ضربهی ﻣغزی که در روند زندگی آتی علی پاينده بدبياری نسبتا ً
بزرگی بهحساب ﻣیآيد؛ اﻣا همين ضربهی ﻣغزی باعث شد تا پاينده حتی
بدشانسی ضربهی ﻣغزی
يکدهم جﻔرودی هم شکنجه نشود .بهبيان ديگر،
ِ
)که عواقبی هم برای پاينده داشته است( ،بهلحاظ چگونگی روند بازجويی
درگير ﻣبارزهی ﻣسلحانه
ﺧوششانسی بزرگی بهحساب ﻣیآﻣد .چريکهای
ِ
سيانور زير زبان ﺧود ﻣیگذاشتند تا زنده دستگير نشوند؛ و تعدادی هم
بههمين شيوه جان سﭙردند .حتی تعداد نه چندان ناچيزی از زندانیهای
سياسی بههنگام بازجويی دست بهﺧودکشی ﻣیزدند .نتيجه اينکه در
ﻣﺨتصات حاکميت سياسی تحت کنترل ساواک و از آن جهنمیتر تحت
ﻣغزی رهاکننده از شکنجه،
ساواﻣای جمهوری اسﻼﻣی ضربهی
کنترل
ِ
ِ
ً
شانسی است که نصيب هرکسی نمیشود .گرچه ﻣن شﺨصا اطﻼعی ندارم؛
اﻣا اگر حرفهای ﻣقايسهکنندهی بازجويی پاينده دربارهی ﺧودش را با
بازجويی جﻔرودی قبول کنيم ،چرا نبايد در عالم ﺧيال اينطور تصور کنيم
که چهبسا جﻔرودی نيز داوطلب ضربهی ﻣغزی درست همانند علی پاينده
بود؟
برﺧﻼف آنچه پاينده ﻣیگويد» :عضدی و تهرانی ﻣﻼحظهام ]را[
ﻣیکردند و سرنخ ﻣیدادند ...ﻣثﻼً ،ﻣیپرسيدند :آن بستههايی که برای تو
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از آلمان آﻣد ،چه بود؟ ﻣاجرای اعتصاب اتوبوسرانی چه بود؟«...؛
بههيچوجه ربطی بهضربهی ﻣغزی علی پاينده نداشت .ساواک و ساواکیها
نه اينچنين دلرحم بودند و نه ﻣیتوانستند اين چنين دلرحم باشند .ﻣسئله
از اين قرار استکه وقتی بازجوهای اﻣنيتی/سياسی بهاين نتيجه ﻣیرسند
شﺨص تحت بازجويی چيزی بيشتر از آنچه ديگران گﻔتهاند ،ندارد که
که
ِ
بگويد ،برای تکميل پروندهی بازجويی بهاو »سرنخ« ﻣیدهند تا او تأييد کند
جسم شﺨص
و آنها بقيه ﻣاجرا را دنبال کنند .بههرروی ،آنجايی هم که
ِ
تحت بازجويی ،بهلحاظ زنده ﻣاندن ـحتیـ تحمل يک دقيقه شکنجه را نداشته
باشد ،راههای بسياری برای بهحرف درآوردن او وجود دارد .جمهوری
اسﻼﻣی افراد ﺧانواده را بهگروگان ﻣیگيرد و حتی شکنجه هم ﻣیکند.
روش ﻣعمو ِل ساواک نبود ،اﻣا پرهيزی هم نسبت بهآن نداشت و
گرچه اين
ِ
در سالهای بعد در واقع بهچنين اقداﻣاتی نيز دست زد.
پاينده ﻣیگويد »ﻣطالبی را که هادی از آنها بیﺧبر بود حﻔظ کردم«.
سؤال اين استکه اين ﻣطالب بهجز ﺧريد دو قبضه اسلحهی کمری که ﺧريد
آن از قاچاقچی در آن روزگار ،اﻣروز و حتی در اروپا نيز اﻣر چندان
پيچيدهای نيست ،پاينده چه چيزی را حﻔظ کرد که بعد از گذشت  50سال هم
حرفی از چيستی و چگونگی آن زده نمیشود؟ جﻔرودی چه چيزی بيش از
اينکه علی پاينده در همين »آنچه برﻣن گذشت« درباره »ﻣاجرای اعتصاب
اتوبوسرانی« روايت ﻣیکند ،برای بازجوها گﻔته بود]؟[» :سراغ بچههای
پلیتکنيک رفتم .اعﻼﻣيهای نوشته بودند و ﻣیﺧواستند آن را چاپ کنند.
چاپﺨانهای پيدا کردند که حاضر شد اعﻼﻣيه را چاپ کند .کاغذ ﺧريدند و
دادند بهچاپﺨانه و اعﻼﻣيه چاپ شد .در کارهای ديگر هم بهطور همهجانبه
با آنها همکاری کردم«)ص  .(80براساس اطﻼعاتی که پاينده دربارهی
»ﻣاجرای اعتصاب اتوبوسرانی« ﻣیدهد ،برفرض درست بودن همهی
حرفهای او در همهی ﻣوارد ،جﻔرودی تنها چيزی که بهعنوان اطﻼعات
ﻣیتوانست دربارهی پاينده بگويد ،اين بود که او »سراغ بچههای
پلیتکنيک« رفته بود تا با آنها همکاری کند ،اﻣا همهی کارها را ﺧو ِد آنها
انجام دادند .هرکودک دبستانی هم ﻣیتواند بﻔهمد که اين حرفها نمیتواند
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»دردسر ﻣضاعف« ايجاد کند ،و حرف پاينده اساسا ً قصهسرايی است .همين
نکته کموبيش دربارهی »گروه اول ﻣاه ﻣه« ويا »کميتهی انقﻼبی« نيز
صادق است .برای ﻣثال ،اطﻼعی که پاينده در »آنچه برﻣن گذشت« از
»گروه اول ﻣاه ﻣه« ﻣیدهد ،بدين ترتيب است» :ساﺧتار تشکيﻼتی و
فعاليت عملی سياسی و اجتماعی نداشت .دارای حوزه نبود و اعضای آن
هشت تا ده نﻔر ...بودند« .ضمنا ً قبل از اين قسمت بهﻣا گﻔته که »در سال
 ،1342اعضای کميتهی انقﻼبی دستگير شدند« و »علت لو رفتن کميتهی
انقﻼبی نﻔوذ ساواک «...در آن بود؛ اينها به چه درد ساواک ﻣیﺧورد که
علی پاينده را به»دردسر ﻣضاعف« بيندازند؟
بههرروی ،از هرطرف که بهحرفهای پاينده نگاه کنيم ،تنها ﻣسئلهای
که او ﻣیتواند دربارهی حﻔظ کردن آن ،ادعايی داشته باشد ،ﻓکر
»ﻣصادرهی بانک« ،و ﺧريد دو قبضه اسلحه است که ﻣدتی بعد ﻣطرح شد
و بهگونهای بود که ﻣحکوﻣيت پاينده را از پنج سال باﻻتر نبرد .البته
»نﻔراتی] ...هم[ برای اين کار« )يعنی :برای »ﻣصادرهی بانک«( بودند
که هرگز ﻣعلوم نشد چه کسانی بودند و چه سرنوشتی پيدا کردند.
بنابراين ،تنها ﻣسئلهای که در رابطهی پاينده و جﻔرودی فعليت عملی
داشت و قابل اعتراف بود ،دريافت بستههای پُستی از آلمان بود که بهآدرسی
ﻣیآﻣد که بهعلی پاينده تعلﻖ داشت؛ و جﻔرودی هم فقط ﻣیتوانست وجود
چنين بستههايی را اعتراف کند .نتيجه اينکه اگر همهی اعترافات جﻔرودی
همينهايی باشد که پاينده از آنها حرف ﻣیزند ،و حرف پاينده نيز درباره
ﻣدت و چگونگی شکنجهی جﻔرودی نيز درست باشد ،بايد از هادی جﻔرودی
بهعنوان يکی از کسانی نام برد که از حد ﻣيانگين ﻣقاوﻣت زندانیها بيشتر
ﻣقاوﻣت کرد.
ضربهی ﻣغزی )بهﻣثابهی حادثهای غيرقابل پيشبينی( فقط طی
بازجويی پليس اﻣنيتی اتﻔاق نمیاوفتد .ﻣن شحصا ً در ﻣنزل يکی از دوستانم،
شتی بعداز از چند
در حضور دو فرزند و بقيه دوستان براثر شوﺧی و کله ُک ِ
پيک ويسکی ،ضربهی ﻣغزی شدم :سرم با همهی وزن بدنم چنان بهپايين
ديوار )حدود  20سانتی کف اطاق( اصابت کرد که جمجمهام  26سانت
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ترک برداشت ،از  4نقطه ﺧونريزی ﻣغزی کردم و نزديک بهيک ليتر
ﺧون هم از گوش چﭙم بيرون ريﺨت )که ﻣن نديدم و از بچههام شنيدم(.
حدود  20روز در بيمارستان بستری بودم 6 ،روز آن زير سرم قرار داشتم،
چندينبار سيتیاسکن شدم ،سيستم پزشکی کارفرﻣاها ﻣرا بهعنوان ازکار
صرف ترجمه و
افتاده قبول کرد؛ اﻣا ﻣن بعداز يک سال استراحت )که
ِ
نوشتن ﻣقاله و ﻣانند آن شد( ،بهﺧواست ﺧودم دوباره بهکار برگشتم .نظر
پزشک ﻣعالجم در بيمارستان اين بود که احتمال ﻣرگ در اثر ضربهی
سر ﻣن  95درصد بود .قصد ْم بيان اين استکه اوﻻًـ ضربهی
وارد شده به ِ
ً
ﻣغزی جزيی از شکنجه برای اعتراف نيست؛ دوﻣاـ درحين ﺧوشی و
شادﻣانی هم ﻣیتواند اتﻔاق بيﻔتد؛ سوﻣا ًـ عواقب آن در افراد ﻣﺨتلف نيز
يکسان نيست؛ و چهارﻣا ًـ اينکه نبايد از وقوع چنين رويداهايی دست
بهابداع نوحهسرايی بهاصطﻼح انقﻼبی زد!؟

بيمارستان  501ارتش و
درسی ماندگار
پاينده روايت ﻣیکند که براثر »ضربهی ﻣغزی« هر ازچندگاهی
»دچار حملهی عصبی« ﻣیشد که بهکمک ديگران و با استﻔاده از دارو
بهبود پيدا ﻣیکرد :اﻣا »در يکی از روزهای گرم تابستان  ،«1351چنان
»دچار حمله عصبی شدم «...که »ﻣأﻣورين زندان بهبيمارستان  501ارتش
)هاجر فعلی( ﻣنتقلم کردند«)ص .(102
جغرافيای ساﺧتمان
راوی »آنچه برﻣن گذشت« پس از توصيف
ِ
ِ
بيمارستان ،بهطور تلويحی از جديت و دلسوزی رئيس و ﻣعاون بيمارستان
سﺨن ﻣیگويد ،و از دکتر ﻣعالجی تعريف ﻣیکند که ﻣدوای او را »نه
بهصورت رفع تکليف بلکه بهطور جدی و ﻣسئوﻻنه اداﻣه ﻣیداد«؛ و
درعينحال ﺧبر از اين نيز ﻣیدهد که يک روز رئيس بيمارستان بدون
اجازهی ساواک اين اﻣکان را برای او فراهم کرد که با ﻣادرش ﻣﻼقات کند.
رئيس بيمارستان که درجهی سرهنگی دارد ،ﻣیگويد» :فقط بهحرﻣت
چهرهی اندوهبار و رنجديدهی ﻣادرت که ﻣرا تحت تأثير قرار داد اين
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ﻣﻼقات داده ﻣیشود .بعد هم شتر ديدی و نديدی .ﻣن ﻣیروم و پس از 5
دقيقه برﻣیگردم«)ص (103؛ اﻣا ﻣﻼقات بدون دستبند ،بدون نگهبان و در
در آن باز بود ،يک ساعت طول ﻣیکشد!
اطاقی که ِ
پاينده بهﻣحض اينکه ﻣادرش را ﻣیبيند ،استعداد انشانويسی دورهی
نوجوانیاش که ﺧشک شده بود ،فورانی دوباره ﻣیکند ...» :بهناگهان آن
طرف در ،چهرهی درهمريﺨته و ﻣحزون و ﻣضطرب ﻣادرم را ديدم که در
اندام تکيدهاش عواطف ﻣادرانهی او ،اشک و ﺧندهاش ،اندوه و شادﻣانی در
رقابتی از هم گوی سبقت ﻣیربودند .او هم با نگاهی ﻣتعجبانه ....ﺧودش
را بهﻣن رساند و در آغوشم گرفت .در ﻣيان بازوان نحيف و شکنندهاش که
بهگرﻣی ﻣن را در آغوش ﻣیکشيد از ﺧودم ﺧجالت ﻣیکشم! از ﻣصيبتی
که بهﺧاطر ﻣن کشيده است شرم ﻣیکنم! ﻣلتمسانه طلب عﻔو و بﺨشش
ﻣیکنم! ﻣادر چه رنجها و آﻻﻣی که در طول زندگیام غيرعادﻻنه برتو
تحميل کردم و ...اﻣا او ﻣیﺧندد و با سيﻼب جاری چشمانش روح و روان
ﻣن را ﻣیشويد! جﻼ ﻣیدهد! نهال ﺧشکيدهی عاطﻔه را که بهسﺨتی ﻣيلههای
فلزی زندان شده است نرم ﻣیکند! تا لطافت روان را بهتن و جانم برگرداند.
تا نهال آرزوهای کودکانه را در آغوش ﻣادرانهاش بهشيطنتهای
بازيگوشانه برگرداند)«...صص  103و .(104
پس از اين انشاءپردازی پاينده با شوری فوق رﻣانتيک و در ورای
دنيای جنايتبار حاکميت نظام سرﻣايهداری ،آرياﻣهری و تحت کنترل
ساواک که برای آدمهايی اﻣثال ﻣن قابل فهم نيست ،تا جايی اداﻣه پيدا ﻣیکند
که باز ﻣادرش ،سرهنگ رئيس بيمارستان ،و حتی استوار ساقی را نيز
دربرﻣیگيرد ...» :تحملم تمام شد و غمگينانه همچون دوران کودکی اشکی
که وجودم را فراگرفته بود ديگر نتوانستم نگهدارم ...ای وای اين چه ظلمی
است که براين ﻣوجود نازنين و بیگناه رواگشته و وجودش را ﻣچاله کرده
و درهم شکسته است؟ اصﻼً چرا بايد انسانها و آنهم از جنس ﻣادر که
ﻣیگويند بهشت زيرپايش است دچار چنين فراﺧنای اندوهباری شود ...اين
همان ﻣادر است که در قاﻣت بلند با هيکلی درشت و قوی ،عروس نوجوانی
بود که با گونهای گلگون و سﻔت در حمايت وبا حﻔاظت ﻣحافظين ﻣسلح
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زﻣان تاريﺨی در حول و حوش انقﻼب
بهﺧانه بﺨت رفته بود .دورانی که به
ِ
اکتبر  1917در باکو برﻣیگردد .ولی اينک در زير حﻔاظت ﻣأﻣورين ﻣسلح
بيمارستان  501ارتش ...بايد ﻣﻼقات فرزندش را بهالتﻔات بزرگوارانهی
سرﻣهی دو چشم اشکبار ﺧود
سرهنگ رياست بيمارستان بهتمنا ُ
کند«)صص  104و  .(105پاينده چنان غرق انشاءپردازی است و در
هﭙروت سيروسلوک ﻣیکند که فراﻣوش ﻣیکند که ﻣادرش  2سال بعد از
هجری شمسی«)ص [(17
انقﻼب اکتبر ] 1917يعنی :در »سال 1298
ِ
بهدنيا آﻣده بود .نظر بهاينکه هنگام ورود بهايران زن جوانی حدود بيست
ساله و بیسواد بود که چهار شکم هم زاييده بود ،و شوهرش  18سال از او
بزرگتر بود و بيش از دوبرابر او سن داشت ،و حتی در سالهای بعد هم
در تهران ،فارسی حرف زدن و ﺧوردن نان سنگک را برايش ﻣمنوع کرده
بودند ،پذيرش وضعيت پسرش ﺧيلی طبيعیتر از آن چيزی بهنظر ﻣیرسد
که پاينده با اشک و آه ترسيم ﻣیکند .اگر پاينده آشنائی ﻣﺨتصری با فراز و
فرود انقﻼب اکتبر داشت ،ﻣیتوانست عروسی ﻣادرش را حول و حوش
قتل کيروف جعل کند که آغاز پاکسازیهای ﺧونريز بود ،و بهرابطهی
او با ﻣادرش )بههنگام ﻣﻼقات دربيمارستان( جنبهی تراژيک بيشتری
ﻣیداد .اﻣا اين نيز »راهحل« نبود .دراينصورت »حمايت و ...حﻔاظت
ﻣحافظين ﻣسلح« را بههنگام »بهﺧانه بﺨت رفت«ن ﻣادر چه ﻣیکرد؟
پيشنهاد ﻣن بهآقای ﺧسروپناه اين استکه فرصت چندﻣاههای بهپاينده بدهد
تا نسﺨهی ديگر و اصﻼح شدهای از آنچه بر او گذشت را تﺨيل کند.
پردازی رﻣانتيک/حماسی علی پاينده همچنان اداﻣه
بههرروی ،انشاء
ِ
پيدا ﻣیکند» :چقدر دوران کودکی ]البته ﻣشروط بهاينکه کودک کار نباشی
و تمنای شکمی سير از هرچيزی که شکم را پرکند ،نداشته باشی[ ﺧوب
است .چقدر آغوش ﻣادرانه بیدريغ و بیرياست و چقدر صبر "سرهنگ
رياست بيمارستان" سرشار از ﻣهر و پايداری در وفاست)«...ص !(105؟
صرفنظر از اين حدس و احتمال نه چندان ضعيف که اجازهی ﻣﻼقات
بهتوصيه دکتر ﻣعالج پاينده بهﺧاطر بُروز افسردگی بسيار شديد در او ،و با
اجازهی ساواک جنبهی اجرايی پيدا کرده بود؛ اﻣا نکتهی اصلی در اين
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قسمت ،تصويرپردازی و انشاءنويسی پاينده دربارهی ديدار و رابطهی ﻣادر
و فرزند ،و بهويژه در رابطه و ديدار ﺧودش با ﻣادرش طوری استکه ﻣن
را بهياد دورهی ده/دوازده سالگیام ﻣیاندازد که با ديدن فيلمهای هندی زار
زار گريه ﻣیکردم .اگر اين قسمت از »آنچه برﻣن گذشت« در سال 1351
نوشته ﻣیشد که پاينده هنوز در زندان بود ،و تبادﻻت و عواطف انسانی
بهاندازهی اﻣروز کاهش نيافته بودْ ،
پول تا بهاين حد بهﻣيانجی رابطهی آدمها
تبديل نشده بود ،کار و تنفروشی دﺧتر و پسرهای زير ده/دوازه سال
اينچنين گسترده نبود ،و باﻻﺧره فروش فرزندان توسط ﻣادران هنوز رواج
نداشت ،شايد القاکنندهی نوعی فهم رﻣانتيک بود و بهنوعی برای بﺨشهايی
از جاﻣعه دلنشين ﻣینمود؛ اﻣا اﻣروزه که رابطهی رفيقانه بههمان سرعتی
پولی آدمها باهم افزون ﻣیشود ،اينگونه
کاهش ﻣیيابد که رابطهی
ِ
تصويرپردازی ]که در صﻔحات بعدی بهترتيب نثار سرهنگِ رئيس
بيمارستان و استوار ساقی هم ﻣیشود[ بيش از آن که رﻣانتيک بهنظر برسد،
صدای کودک سه ساله از ﺧانوادهای دکاندار را تداعی ﻣیکند که ﻣادرش
را گم کرده است.
ﻣادر تجربهای است که
ديدار
شايد هم بياناتی از اين دست دربارهی
ْ
ِ
ً
ﻣن و اﻣثال ﻣن از آن ﻣحروم بودهايم .بههرروی ،اين را قطعا ﻣیدانم که
اگر ﻣادر ﻣن بشنود که دربارهی او اينچنين انشاءنويسی کردهام ،حتما ً بهاين
نتيجه ﻣیرسد که حال و احوال عباس عادی نيست.
ﻣنهای ﻣباحث و وقايع ،که دربارهی هريک توضيحاتی ـگرچه
ﻣﺨتصرـ ﺧواهم داد؛ اﻣا ﻣشکل اينگونه ﺧاطرهگويیها که بهطور آشکار يا
ضمنی ادعا ﻣیکنند گوشههايی از ﻣبارزهی طبقاتی را نيز ترسيم ﻣیکنند؛
اين است که دربردارندهی ﻣناسبات واقعی اجتماعی/توليدی و طبقاتی
نيستند ،و بازیگرانشان فقط در عرصهی ﻣحدود سياست واقعيت دارند و
بُعد و پيوندی بهجز گﻔتگوی سياسی با هم ندارند .برهمين اساس استکه
گوناگون همزﻣان قائل باشند ،اين پيوند اساسا ً سياسی
اگر بهپيون ِد بين وقايع
ِ
است؛ و آنچه وقايع ديروز را بهوقايع اﻣروز ﻣرتبط ﻣیسازد،
تکبُعدی/سياسی است .در چنين ﻣﺨتصاتی استکه فر ِد ﻣنﻔرد )يعنی :راوی
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روايت( ﻣحوريت پيدا ﻣیکند و ناگزير ﺧود و اﻣکانات بهاصطﻼح
ﻣتوسطاش )که بيان شيکتری از اﻣکانات ﺧردهبورژوايی است( را
بههمهچيز و همهکس تعميم ﻣیدهد؛ و حدود پنج صﻔحه از کتابش )يعنی:
يکصدم آن( را بهتوصيف رﻣانتيک ديدار با ﻣادرش اﺧتصاص ﻣیدهد که
اگر همين توصيف را در ﻣقابل ﻣردم کارگر و زحمتکش قرار بدهيم ،از
ناچيزی ﺧود احساس ﺧجلت ﻣیکنند و نويسندهی ﻣطلب را ﻣوجودی از ﻣا
بهتران ﻣحک ﻣیزنند.

فکر فرار

ت تقريبا ً هﻔت صﻔحهای از »آنچه برﻣن گذشت« را علی پاينده
اين قسم ِ
با اين عبارت شروع ﻣیکند ،که در واقع دنبالهی تصويرپردازی از ﻣﻼقات
رﻣانتيک/حماسی با ﻣادرش در بيمارستان ارتش است» :ﻣیدانيم که فرار
حﻖ زندانی است! اين قانون نانوشتهی ﻣورد وفاق تماﻣی زندانيان است
بههرجرم و بههراتهاﻣی«)ص .(106
قبل از اينکه بررسی اين قسمت را شروع کنم ،بهتر است که برداشت
رف اثبات اين
ص ِ
ﺧودم از کليت آن را بنويسم تا دو/سه صﻔحهای را هم َ
صرف
برداشت کنم .پاينده در اينجا ضمن اينکه تصورات سياسیگرايانهی ِ
ﺧودرا قلهای ترسيم ﻣیکند که حتی بدون صعود ،برفراز آن دﻣی را
بهاستراحت ﻣیگذراند ،درعينحال دست بهابداع ارزشهای فوقانسانی و
سوپر رﻣانتيک ﻣیزند تا در توجيه عدم صعود بهاين قله ،در قلهای باﻻتر
و ظاهراً انسانیتر از آن قرار بگيرد!
تعريف
عبارت »فرار حﻖ زندانی است« ،بهاين دليل که ﻣابهازا و حتی
ِ
سلبی يا اثباتی ﻣعينی ندارد ،شعاری توﺧالی ،پرفسورﻣآبانه و هالیوودی
استْ .
حﻖ در اينجا چه ﻣعنايی دارد؛ بهﻣعنای ﻣارکسی و ﻣارکسيستی ناظر
ويا بيانکنندهی چگونه تبادل يا کنش و واکنشی است؛ آيا اين بهاصطﻼح
» ْ
حﻖ« زندانیهايی ﻣانند پابلو اسکوبار ،آيشمن و اﻣثالهم را نيز
دربرﻣیگيرد؟
گرچه سؤالهای بیپاسخ ديگری هم ﻣیتوان در اين زﻣينه ﻣطرح کرد؛
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اﻣا بهتر استکه اين اﻣر را بهﺧوانندهی اين بازﺧوانی واگذار کنيم و روی
اين نکته ﻣتمرکز شويم که شعار »فرار حﻖ زندانی است« ،بهواسطهی وجه
ت ﻣوجود ،بهطور ﺧودبهﺧود اثباتی است و
انکاری )اﻣا
غيرسلبی( وضعي ِ
ِ
طبعا ً نسبت بهاين وضعيت عملکردی تثبيتگرانه دارد و تداوم آن را
بهﻣثابهی حﻖ همگانی )اعم از زندانی و غيرزندانی ،و نيز ورای ﻣناسبات
شعار »فرار حﻖ زندانی است« در
طبقاتی/سياسی( ﻣیپذيرد .نتيجه اينکه
ِ
عمﻖ و ُکنه ﺧويش از بقای وضعيت ﻣوجود که بورژوايی است ،دفاع
ﻣیکند.
از بحث دربارهی حﻖ فرار زندانی که بگذريم؛ بايد گﻔت که در
ﻣواردی که بهﻣوقعيت ﻣبارزاتی و سياسی زندانی بستگی دارد ،فرار از
زندان و تدارک آن بهوظيﻔهای ﻣبارزاتی/انقﻼبی و غيرقابل عدول تبديل
ﻣیشود .گرچه در اين رابطه نمیتوان روی ﻣوقعيت ﺧاصی انگشت تأکيد
گذاشت؛ اﻣا وظيﻔهی فرار از زندان در کليت فرضی ﺧويش ،آنجايی فعليت
ﻣیيابد که وجود فر ِد زندانی در بيرون از زندان برای تداوم ﻣبارزهی
طبقاتی ضروری باشد ،فرضا ً اﻣکان چندانی هم برای جایگزينی او وجود
نداشته باشد ،و درعينحال ﺧو ِد زندانی نيز اين وظيﻔه را بﭙذيرد .بنابراين،
حتی آنجاکه زندگی زندانی )ﻣثﻼً بهواسطه شرايط بسيار آسيبزنندهی
زندان ،حبس طوﻻنی ويا حتی حکم قطعی اعدام( در ﺧطر نابودی قرار
داشته باشد ،فرار از زندان يک وظيﻔهی اجتماعی/طبقاتی/انقﻼبی نيست.
چراکه اساسا ً اين ﺧو ِد شﺨص است که دربارهی بقا و چگونگی بقای
زندگیاش تصميم ﻣیگيرد.
پاينده ﻣیگويد ﻣسئلهی فرار از زندان که »همواره ﻣشغلهی ذهنی« او
بوده ،بهواسطهی وضعيتی که ﻣﻼقات با ﻣادرش ﻣوجب گرديد )يعنی:
در اطاق بدون قﻔل( ،به»تمام
وضعيتی بدون دستبند ،بدون نگهبان و ِ
اﻣکانات ﻣورد نياز« برای تحقﻖ )يعنی :فرار( دست يافته بود» :جدال
سﺨتی را ...با ﺧود ـﺧويشتن ﺧويشـ آغازيديم .نگاهم را از روی چهرهی
ﻣادر برنداشته بهانديشه] ...فرار[ فررفتم«» .شرايط و وضعيت ﻣادرانه را
که عواطف و عشﻖ بهفرزند را بهگروگان گذشته بود ،فتوت ،ﻣردانگی،
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اعتماد و بزرگﻣنشی "سرهنگ رياست بيمارستان" و حتی اعتماد استوار
ساقی از اين که ﻣادرم را بهصورت غيرقانونی بهبيمارستان راهنمايی کرده
بود و همهی اينها و بسياری ديگر که قضاوتش با وجدان بيدار و آگاه بود...
بهﺧود بازگشتم .اﻣا لحظهای فکر فرار رهايم نمیکرد«)ص .(106
» ُﺧب؛ ﻣگر ﻣیشود فرار کرد و ﻣادر را بهدژﺧيمان واگذاشت؟ ﻣهمتر
از هرچيز ،جواب نگاه ﻣهرآﻣيز "سرهنگ رياست بيمارستان" را که هنگام
دادن اين فرصت بهﻣادرم ،از شعف اين کار انسانی و بزرگوارانهاش در
پوست ﺧود نمیگنجيد چه بايد داد«)ص (107؟
»عقل ﻣیگﻔت فرار کن ،وجدان ﻣیگﻔت" :بهکجا چنين شتابان؟"
انسانيت را فراﻣوش نکن ،انسانيتاش را فراﻣوش نکن ،ﻣادرت را درياب!
گرچه فرار حﻖ توست! اﻣا بهچه قيمت؟ آيا بعدها ﻣیتوانی جدال درونت
را بهآراﻣش بکشانی)«...ص (107؟ بدينترتيب بود که پاينده فکر
لذتبﺨش فرار را کنار گذاشت و در انتظار رئيس بيمارستان ﻣاند تا بيايد
و بهﻣﻼقات او و بهﻣادرش پايان بدهد.
ایکاش آقای پاينده درباره »عقل« و »وجدان« و بهويژه درباره ستيز
اين دو بيشتر حرف ﻣیزد تا شايد با کمک آقای ﺧسروپناه بيشتر
ﻣیآﻣوﺧتيم! اﻣا ازآنجاکه آقايان علی پاينده و ﺧسروپناه در اين باره
توضيحی ندادهاند ،چارهای جز تحقيﻖ در اين زﻣينه وجود ندارد» .عقل«
)با تصويری که پاينده از آن ﻣیپردازد( بهﻣثابهی ﻣقولهای عام ،همگانی،
ورای زﻣان/ﻣکان و طبعا ً غيرطبقاتی بهاو ﻣیگويد :از وضعيتی که پيش
آﻣده استﻔاده کن و ﺧودرا از »ﻣشغلهی ذهنی« هميشگی فرار از زندان رها
ق جوانمردانه و انصافﻣدار بهپاينده
کن .اﻣا »وجدان« بهﻣثابهی اﺧﻼ ِ
ﻣیگويد :با »اعتماد استوار ساقی از اين که ﻣادر«ت را »بهصورت
غيرقانونی بهبيمارستان راهنمايی کرده« ،چه بايد کرد؟ آيا فرار در ﻣقابل
کار جوانمردانه ،جوانمردی ﺧواهد بود؟ و »ﻣهمتر از هرچيز« )حتی
اين ِ
ﻣهمتر از واگذاری ﻣادر بهدست »دژﺧيمان«( ،چه جوابی بايد به»نگاه
جوانمردی وجدان
ﻣهرآﻣيز "سرهنگ رياست بيمارستان"« داد که درﺧور
ِ
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باشد :نگاه ﻣهرآﻣيزی »که هنگام دادن اين فرصت بهﻣادر«» ،از شعف اين
کار انسانی و بزرگوارانه ...در پوست ﺧود نمیگنجيد«)همانجا(؟
دغدغهی ﻣاندن ويا استﻔاده از فرصت و اقدام بهفرار از
پراتيک
بيمارستان/زندان را ﻣقولهی نسبتا ً ناشناﺧتهای برای پاينده بهعنوان
ِ
زﻣان/ﻣکان جواب ﻣیدهد و بهاو ﻣیگويد :چرا فرار کنی؟ ﻣگر بيرون از
کار عاجلی وجود دارد که تنها از تو برﻣیآيد؟ نه! ﺧودت هم ﻣيدانی
زندان ِ
که آنچه بيرون از زندان بهآن ﻣشغول ﺧواهی شد ،چيزی بيش از زندگی
روزﻣره و ﻣشابه زندگی ديگر افراد جاﻣعه نﺨواهد بود .شايد پاينده در ﻣقابل
پراتيک زﻣان/ﻣکان بگويد نه ،اگر فرار ﻣیکردم کارهای انجام
ﻣقولهی
ِ
پراتيک زﻣان/ﻣکان
نشدهی بسياری بود که بهانجام آنها ﻣیپرداﺧتم!
ِ
درست ﻣانند »پادشاه فتح« )که بر بدوﺧوب تو دارد دست و از درون پرده
ﻣیبيند( ،پاسخ ﻣیدهد :اگر کار عاجلی برای انجام دادن بود ،پس از آزادی
از زندان که بيش از  40سال برای آن فرصت داشتی؛ انجاﻣش دادی؟
بافی
حقيقت دربارهی »عقل« و »وجدان« ،برﺧﻼف فلسﻔه ِ
احساساتیگرايانهی آقای پاينده ،اين است که گرچه بين »عقل« و »وجدان«
بهﻣثابهی دوگانهای واحد ،ستيز دائم و هميشگی وجود دارد؛ اﻣا اين ستيز
ﻣداوم در سکونی نسب ْی وحدتی قابل انکشاف را نيز ﻣیسازد .بههمين دليل
»عقل« بهﻣثابهی روند گذر از ﻣﻔهوم جزئی بهﻣﻔهوم کلی ،ويا نﻔی حسيّت
ناپذير »وجدان« ،بهﻣعنای کيﻔيت ارادهﻣندانهی
در ﻣﻔاهيم کل ْی پارهی جدايی
ِ
برﺧاسته از وجود اجتماعی/طبقاتی/علمی است که از وجو ِد سنی/جنسی
نيز تأثير ﻣیگيرد .بنابراين ،هم »عقل« ،هم »وجدان« و هم رابطهی ايندو
باه ْم تاريﺨی ،اجتماعی و طبقاتی است؛ و آنچه تحت عنوان »عقل« کلی
ويا »عقل« عموﻣی ،و همچنين بهﻣنزلهی »وجدان« کلی و عموﻣی از آن
نام ﻣیبرند )که آقای پاينده نيز نام برده است( ،در حقيقت همان »عق ِل«
وضعيت ﻣوجود و نيز »وجدان« ﻣتناسب با ﻣناسبات اجتماعی/توليدی حاکم
ْ
ﻣناسبات بورژوايی است» ،عقل« و »وجدان« آن
است؛ و ازآنجاکه اين
نيز بورژوايی است.
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البته بازهم آقای پاينده ﻣیتواند بگويد که ﺧو ِد او در زندان عشرتآباد
پيشتاز فرار دستجمعی از زندان بود که ﻣتأسﻔانه با ﻣوفقيت همراه نشد .در
اين باره که آقای پاينده بازهم اشتباه ﻣیکند ،بهجای ﺧود توضيح ﺧواهم داد.
اﻣا ،از همهی اينها گذشته ،نگاهی بهتاريخ ﻣبارزات سياسی ﻣعاصر در
ايران نشان ﻣیدهد که فرار از زندان )بهجز دو/سه ﻣورد( آنچنان سنتی
درﻣيان سياسيون ايران )اعم از تودهای و غيرتودهای ،ويا ﻣذهبی و
غيرﻣذهبی( نبوده تا بهطور روتين در فکر و تدارک آن باشند .اين اﻣر
تاجايی واقعی استکه ﺧو ِد پاينده روايت ﻣیکند که وقتی شکراله پاکنژاد
)ظاهرا ً دوست بسيار نزديک آقای پاينده( را برای چشم پزشکی بهبيرون
زندان بردند و او را هنگام بازگشت گم کردند ،حتی بدون داشتن پول،
تاکسی گرفت و بههر زحمتی که بود ،ﺧود را بهزندان رساند تا برای
زندانبان ﻣشکلی ايجاد نکرده باشد!
پاينده چنان اغراقآﻣيز و چندشآور غرق در ﻣدح و ستايش از سرهنگِ
رئيس بيمارستان  501ارتش است که حتی برای چند ثانيه هم بهاين فکر
نمیکند که شايد همهی اينها برناﻣهريزی شده باشد» :ساقی ...ﻣادر«ش را
»بهصورت غيرقانونی بهبيمارستان راهنمايی« ﻣیکند؛ سرهنگِ رئيس
بيمارستان ارتش بهطور غيرقانونی و »بهحرﻣت چهرهی اندوهبار و
ِ
رنجديدهی ﻣادر«ش ﻣﻼقات  5دقيقهای ﻣیدهد و ﻣیرود تا »پس از 5
دقيقه« برگردد ،اﻣا يک ساعت ديگر برﻣیگردد!؟
بدون اينکه اصراری براين داشته باشم که بين کار غيرقانونی ساقی
و کار غيرقانونی رئيس بيمارستان که سرهنگ بود ،ارتباطی همآهنگ ارائه
کنم؛ اﻣا با تصويری که پاينده از ﺧودش ﻣیپردازد ،حداق ِل توقع اين است
که چنين احتمالی را نيز ﻣورد بررسی قرار بدهد و دﻻيلی برای نادرستی
آن نيز پيدا کند .اﻣا نگاه پاينده بهاين سرهنگ و ساقی ،درست شبيه نگاه
ايمان پيشينی بهآنها حکم ﻣیکرد که
ﻣادربزرگها بهابوالﻔضل است که
ِ
ﻣطلقا ً بايد پذيرا بود» :سکوت "سرهنگ رياست بيمارستان" سرشار از
ناگﻔتنیها بود که گﻔتنش بار ﻣسئوليت او را ﻣیتوانست سنگينتر کند.
هرچند سکوتاش ]ﻻبد درست همانند شعر ﻣارگارت بيکل که شاﻣلو
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ﻣیﺧواند!؟[ سرشار از ناگﻔتهها بود اﻣا سرتاسر سکوت سنگيناش ﺧالی
از غم و اندوه نبود .بهعنوان تشکر دستاش را فشردم و جوانﻣردیاش را
ستودم«! سکوت سرهنگ کدام ناگﻔتنیها را در ﺧود نهﻔته داشت که
غم پارهای از افراد
»گﻔتنش بار ﻣسئوليت او را ﻣیتوانست سنگينتر کند«؟ ِ
را از چهرهی آنها ﻣیتوان تشﺨيص داد؛ اﻣا تشﺨيص ناگﻔتنیها )يعنی:
حرفهايی که بيان نشدهاند( در رابطهی دو نﻔری که نهايتا ً چند ساعت
يکديگر را ديدهاند ،تنها به واسطهی دارا بودن نيرویهای جادويی ﻣمکن
است!
»باﻻﺧره با تأکيد "سرهنگ رئيس بيمارستان" ﻣﻼقات پايان گرفت .تا
آﺧرين لحظاتی که در زندان بودم اين واقعه همچنان لحظه بهلحظهاش در
جلوی چشمانم بود و هرگز ياد آن آغوش ،ياد آن بوسه و ياد آن تأثير
بزرگوارانهای که "سرهنگ رياست بيمارستان" از ﺧود برجای گذاشت
فراﻣوشم نشد .پس در اين سطور نوشتم تا بماند؛ ياد انسانيتی که در
ب ﻣادری را بهديدار فرزند دربندش لحظهای
سﺨتترين شرايط ﻣیتواند قل ِ
شادﻣان کند«)ص  .(108آنچه از اين سطور برﻣیآيد شيدايی علی پاينده
نسبت بهﻣادر ﺧود است که بسيار هم زيباست؛ اﻣا شيدای "سرهنگ رياست
بيمارستان" شدن نوعی از ﻣاليﺨولياست که شايد از تأثيرات ضربهی ﻣغزی
باشد!؟ گرچه نسبت بههمآهنگی سرهنگ و استوار ساقی فقط ﻣیتوان شک
کرد و هيچ سند و قرينهای وجود ندارد که براساس آن بتوان در اين زﻣينه
گاﻣی بهسوی يقين برداشت؛ اﻣا ﻣیتوان چنين نيز گمان کرد که سرهنگ
ﻣادر علی پاينده ،درعينحال تا بهاين اندازه
ضمن احساس همدردی با
ِ
هوشيار بود که بيرون اطاقی که ﻣﻼقات در آن صورت ﻣیگرفت ،نگهبان
بگذارد تا بهﻣحض ﺧارج شدن زندانی از اطاق ﺧبر بدهد .علی پاينده حتی
نگاهی هم بهاين احتمال نمیکند.
پاينده روايت ﻣیکند که بعدها روزی ﻣسئلهی ﻣﻼقات در بيمارستان و
فکر فرار را با ﻣادرش در ﻣيان گذاشت و نظر او را دربارهی اين ﻣسئله
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پرسيد .آنچه آقای پاينده از جانب ﻣادرش روايت ﻣیکند ،ﺧواندنی است.
ﻣادر پاينده ضمن برشمردن ﻣشکﻼت بسيار سﺨتی که فرار او برای
ِ
سرهنگ ايجاد ﻣیکرد ،روی »انصاف و حس ﻣسئوليتی که در« او
»سراغ« دارد ،انگشت ﻣیگذارد؛ به»آنهمه کتاب که« او ﺧوانده اشاره
ﻣیکند؛ و نهايتا ً جواب ﻣادر اين استکه"» :در آن صورت نمیبﺨشيدمات
و هرگز شيرم را برتو حﻼل نمیکردم"« .اين گﻔته ﻣن را بهياد روايتی
انداﺧت که سالها پيش در تاريخ اسکاتلند ﺧواندم .رعيتی کارد بهاستﺨوان
رسيده عصيان کرده و دستگير شده ،بهسياهچال افتاد تا چوبهی دار ﻣهيا
برند،
شود .چون زﻣانی رسيد که از سياهچال بيروناش کشند و بهباﻻی دار َ
ﻣقاوﻣت ﻣیکرد و چون ورودی سياهچال تنها برای عبور يک تن بود ،چند
نﻔر آسيب ديدند تا همسر رعيت را بر در سياهچال آوردند تا شوی را ندا
دهد که بيش از اين ﺧاطر ارباب را ﻣکدر نکن ،از ﻣقاوﻣت دست بردار و
ت
زن رعي ِ
بهزبان ﺧوش با پای ﺧود باﻻی دار برو! ﻣسئله نه اين است که ِ
بیشوی بارها بدبﺨتتر نيست ،اﻣا ﻣکدر شدن و عصبانيت ارباب هزاربار
بدتر است :همان که ﻣارکس آن را شعور کاذب يا دروغين ﺧوانده است.
اﻣا پاينده ﻣیﺧواهد از دهان ﻣادر نکتهی ديگری را هم تثبيت کند »آن همه
کتاب که ﺧوانده«! حاشا و کﻼ! همهی آنهايی که علی پاينده را ﻣیشناسند،
تصديﻖ ﺧواهند کرد که او با کتاب ﺧواندن ﻣيانهای نداشت .کتاب درسی را
هم بهزور ﻣیﺧواند .بعداً در همين »آنچه برﻣن گذشت« ﻣیبينيم که تنها
باری که در زندان کتابی قرض گرفت که بﺨواند ،چه ﻣاجراها داشت و
باﻻﺧره هم کتاب را نﺨوانده پس داد؟
البته غيرﻣمکن نيست که پايندهی عزيز کتاب هم ﺧوانده باشد و چهبسا
زياد هم ﺧوانده باشد ،اﻣا »آن همه کتاب که ﺧوانده« روی دريافت او از
زندگی ،پيراﻣونش و انديشهاش تأثير نمايانی نگذاشتهاند .نه! نياز بهتحقيﻖ
نيست ،از آنجاکه ﻣنطﻖ ذات انديشه است ،ﻣنطﻖ درونی همين »آنچه
برﻣن گذاشت« را نگاه کنيم که گويای ذات انديشهی اوست :بيانات عاﻣيانه
در پوشش ادعاهايی که از هرجنبهای که بنگريم ،عاری از پيوستار حقيقی
و درونی است .بهبيان ديگر ،حرفهای پاينده زنجيرهای از رويداها و
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کنشها را بيان نمیکند ،بلکه بمانند دانههای زنجيری است که روی هم
تلنبار شدهاند.
ایکاش پاينده در ﻣقابل هادی جﻔرودی نيز بهﻣثابهی کسی که يکی از
انتﺨابهای ﺧود او برای رفاقت و ﻣبارزه بود ،از همين روحيه برﺧوردار
بود و بهقصد پردازش تصويری که تا ته چشم ﺧواننده نﻔوذ ﻣیکند ،در باره
جﻔرودی نمینوشت» :اعتراف ﻣیکند و بدجوری هم اعتراف ﻣیکند؛ يعنی
حتی احتماﻻت را هم ﻣیگويد«)ص  .(96دنيای علی پاينده دنيای عجيبی
است! او سرهنگِ رئيس بيمارستان را بهﺧاطر ﻣﻼقات يکساعته با ﻣادرش
تا حد يک قديس ستايش ﻣیکند؛ چنان از ساقی تصوير ﻣیپردازد که گويی
يکی از رهبران قديمی سنديکاهای کارگری استکه نصف عمرش را
بهتناوب در زندان گذرانده است؛ و باﻻﺧره دربارهی داريوش فروهر چنان
حرف ﻣیزند که نمونهی تکاﻣل يافتهتر دکتر فاطمی را تداعی ﻣیکند!؟
از سرهنگِ رئيس بيمارستان بهدليل حضور يکبارهاش در »آنچه
برﻣن گذشت« که بگذريم و بررسی چيستی ساقی را هم بهبعد ﻣوکول کنيم،
در اينجا بايد روی نقش همواره ارتجاعی داريوش فروهر ﻣکث کوتاهی
داشته باشم.
ترديدی در اين نيستکه داريوش فروش و حزب ﻣلت ايران نه تنها در
تمام ابعاد وجودیشان هميشه و همواره فاشيست و ضدکمونيست بودند،
بلکه همين افراد بهعﻼوهی ﻣلی/ﻣذهبیهای رنگارنگ ،آﺧوندهايی ﻣثل
طالقانی و ﻣنتظری و ديگر افراد و نهادهايی از اين دست بودند که قبل از
اينکه آسيبديده يا قربانی رژيم جمهوری اسﻼﻣی باشند ،همهی اعتبار و
تﻼش ﺧودرا صرف استقرار و بقای اين رژيم کردند :استقراری که از
همان اولين ثانيههای وجودیاش با سرکوب ،زندان و اعدام عجين شده بود.
پس ،اين ﻣسئله که بعضی از آنها )ﻣانند داريوش فروهر و همسرش( توسط
آدمکشهای رژيم قصابی شدند و اين عمل شنيع و ضدانسانی نيز داغ ننگی
برداﻣن جمهوری اسﻼﻣی است ،بههيچوجه وجو ِد ضدکمونيستی آنها را
توجيه نمیکند و برایشان ﻣشروعيت و قداست اجتماعی/تاريﺨی فراهم
نمیآورد.
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نتيجه اينکه تمجيد و احتراﻣی که علی پاينده نثار افرادی ﻣانند ساقی و
فروهر ﻣیکند ،در واقع ،هزينهای است که جنبش از انبان اعتبارات نه
چندان بسيار ﺧود ،بهوساطت عاطﻔهای صرفا ً فردی ،بههرزآبی ﻣیريزد
که برونداد ناگزير آن چيزی جز ضديت با هرگونه ترقیﺧواهی
سوسياليستی نيست.
پاينده روايت ﻣیکند که پس از انتقال »بهبند عموﻣی قزلقلعه ،بهعلتی
که يادش نمیآيد ،زندهياد داريوش فروهر را چند روزی ...بهسلول انﻔرادی
بردند«)ص  .(111فروهر در سلول انﻔرادی از سرباز نگهبان تيغ
ﻣیﺧواهد که صورت ﺧودرا بتراشد .سرباز که ازاين برﺧورد حيرت کرده
بود ،ﻣیرود و ساقی را ﻣیآورد .فروهر اينبار از ساقی تيغ طلب ﻣیکند
تا صورتش را بتراشد» .ساقی ﻣیگويد اشکالی ندارد اﻻن دستور ﻣیدهم
يک تيغ در اﺧتيار شما قرار بدهند .بعد ،با صدای بلند بهسرباز ﻣیگويد:
اين زندانی هﻔت تير هم ﺧواست بهاو بدهيد«)ص  !(111يک روز که پاينده
ﻣهمان ناهاری بود که همسر فروهر هرروز از ﺧانه برايش ﻣیآورد،
دربارهی ﻣاجرای تيغ و هﻔتتير سؤال ﻣیکند .فروهر که »ﻣسئوﻻن و
نگهبانان قزلقلعه« با او »بهعنوان شﺨصيت سياسی رفتار ﻣیکردند و
ﺧيلی بهاو احترام ﻣیگذاشتند« تعريف ﻣیکند که »چند سال پيش در جريان
يکی از زندانی شدنهايم ،وقتی ﻣن را بهقزل قلعه آوردند بهطور سرسری
بازرسی بدنی کردند .يک قبضه سﻼح کمری در جيبم بود که ﻣتوجه نشدند.
ﻣن را که بهسلول بردند ساقی را صدا کردم .بهاو گﻔتم در بازرسی بدنی
ﻣأﻣورين بازرسی شما اين سﻼح را نزد ﻣن نديدند .آن را بهساقی دادم«)ص
 .(112ساقی هم بهفروهر قول ﻣیدهد که هنگام ﺧروج از زندان سﻼح او
را پس بدهد ،و همين کار را هم ﻣیکند» .ولی فروهر سﻼح را از او
نمیگيرد .اين ازجمله کارهای عجيب و غريبی بود که ﻣشابه آن بهدفعات
و بهاشکال ﻣﺨتلف از ساقی سر زده بود«)!(112؟
دقيقا ً نمیدانم کارتن تام و جری ِکی برای اولينبار ساﺧته شد؛ اﻣا چنين
ﻣینمايد که سوژهی اوليه آن را از رابطهی فروهر و ساقی گرفته باشند!
اﻣا گذشته از اين جنبهی کاريکاتوری قضيه ،ﻣسئله از اين قرار بود که
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همسر فروهر نيز هر روز فرزندشان )آرش( را بهقزلقلعه )که در نقش
ﻣهد کودک ظاهر شده بود( ﻣیآورد و غروب هم ﻣیآﻣد و او را بهﻣنزل
ﻣیبرد .نتيجه اينکه رابطهی فروهر و زندان )که تحت ﻣديريت ساقی قرار
داشت( ،رابطهی زندانی و زندان نبود .اين زندانی شدنها نوعی نمايش و
بازی سياسی بود که بايد بهدقت ﻣورد بررسی و تحقيﻖ قرار بگيرد تا تاريخ
ﻣبارزهی طبقاتی در اين سرزﻣين که غالبا ً زير سلطهی استبداد دوگانهی
شاه و شيخ قرار داشته ،اينچنين سادهلوحانه )که حتی ﻣیتوان بهعنوان
نوعی ابتذال از آن نام برد( تصويرپردازی نشود.
آﺧرين نکته در اين قسمت بهپانوشت صﻔحه  110ارتباط دارد .علی
پاينده از فرار همايون کتيرايی از قزلقلعه و تير ﺧوردن او حرف ﻣیزند.
شايعهی کتککاری همايون کتيرايی با بازجو را ﻣن هم که بههنگام اعدام
بچههای آرﻣان ﺧلﻖ در قزل قلعه بودم و از انتقال آنها نيز زﻣان چندانی
نگذشته بود ،شنيدم؛ اﻣا اين اولينبار استکه با ﻣسئلهی فرار کتيرايی ﻣواجه
ﻣیشوم .ازآنجاکه از جسارتها و ﻣقاوﻣتهای کتيرايی بسيار شنيدهام،
بعيد نيست که اقدام بهفرار هم کرده باشد.

دربارهی استوار ساقی
»اين دو نﻔر ]يعنی :ايوب ساقی و حسينی شکنجهگر که ناﻣش »ﻣحمد
علی شعبانی« بود[ ،دو شﺨصيت کاﻣﻼً ﻣتﻔاوت داشتند :حسينی بیسواد،
قسیالقلب ،بسيار ﺧشن و بیرحم بود و در دههی پنجاه در کميتهی ﻣشترک
ضدﺧرابکاری دستيار بازجو و ﻣأﻣور شکنجه بود .ولی ساقی ﻣردمدار
بود و بهزندانيان در حد اﻣکان کمک ﻣیکرد«)ص .(112
قبل از بررسی نقلقول باﻻ ﻻزم استکه بگويم ﻣن با ساقی و همچنين
با حسينی ﻣواجه شدم .هيچيک از اين دو نﻔر نه کينهورز و نه کمککننده
بهﻣعنی ﻣثبت کﻼم بودند .ﻣن برای آنها درست ﻣثل قطعهای روی تسمهنقاله
بودم که بايد بعضی از پيچهايش ُ
شل يا سﻔت ﻣیشد» .کار« حسينی بهﻣثابهی
ﻣهارتش( شﻼق زدن و شکنجه تا آن حد
جزئی از دستگاه سرکوب )بهدليل
ْ
»کار« ساقی
و بهشيوهای بود که آﻣوزش گرفته و بازجو بهاو ابﻼغ ﻣیکرد.
ِ
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ﻣهارتش( ﻣديريت و آرام
هم بهﻣثابهی جزئی از دستگاه سرکوب )بهدليل
ْ
نگهداشتن زندان سياسی در ﻣحدودهی دستورات و اﻣکاناتی بود که بهاو
ابﻼغ ﻣیکردند .نه ساقی و نه حسينی در دستگاه ساواک از اقتدار ويژهای
سازﻣانی ابﻼغ شده بهآنها
برﺧوردار نبودند ،و ناگزير ﻣتناسب با چارت
ِ
)که فضای چندانی برای ابتکار شﺨصی نمیگذاشت( ،اجرای وظيﻔه
ت ناچيز شﺨصی آنها ،نه
ﻣیکردند .ناگﻔته پيداست که جهت ﻣﻔي ِد ابتکارا ِ
زندانی يا ﻣتهم ،که ساواک و بهطورکلی دستگاه سرکوب بود .ﻣسئوليت
حسينی ضمن شﻼق زدن و شکنجه ،ايجاد ارعاب در جان و روح کسی بود
که بايد بهچيزهايی اعتراف ﻣیکرد ويا اطﻼعاتی را در اﺧتيار ساواک قرار
ﻣیداد؛ و ﻣعنايی جز تسليم شﺨص زير شکنجه بهﺧواستهای بازجو،
زندان
زندانبان
ساواک و کل سيستم نداشت .وظيﻔهی ساقی بهعنوان
ِ
ِ
سياسيون اپوزيسيون رژيم نيز همين بود ،ﻣنتها بهشيوهای ديگر و در
ِ
ﻣرحلهی ديگری از ﺧط تولي ِد تسليم بهﺧواست ساواک و رژيم.
بهطورکلی ،ﻣقايسه شکل »کار« و وظيﻔهی ساقی با شکل »کار« و
بررسی ارزشگذارانه بهآنها نادرست است؛ زيرا
وظيﻔهی حسينی برای
ِ
آنها اجزای يک سيستماند و بايد بهجای شکل »کار« و وظيﻔه ،ﻣيزان
همآهنگی و همسويی آنها با سيستم را ﻣعيار بررسی قرار داد .واقعيت اين
استکه ﻣقايسهای بهاين طريﻖ نه تنها بهطور ﺧودبهﺧود نوعی از سمﭙاتی
نﻔس چنين
برای ساقی درکسی ايجاد ﻣیکندکه ناظر ﻣقايسه است ،بلکه ِ
سمﭙاتی ﻣقايسهکننده بهساقی است.
ﻣقايسهای نشاندهندهی نوعی
ِ
درﻣقايسه بين ساقی و حسينی واقعيت اين استکه هردو هم شکنجهگر
بودند و هم زندانبان .تﻔاوت در اين استکه اوﻻًـ ساقی ابتدا شکنجهگر بود
و پس از فروکش ﻣبارزات ضدرژيم ْی »استعداد« زندانبانیاش نمايان شد،
زندانبان زندان
حسينی کمک
و بهعنوان زندانبان بهﻣعروفيت دست يافت؛ و
ِ
ِ
اوين بهدنبال گسترش ﻣبارزهی ﻣسلحانه و افزايش گروههای ﻣﺨتلف
ِ
ْ
اپوزيسيون »استعداد« يک شکنجهگر را از ﺧود نشان داد و بنا
بهارزشهای ويژهی پليس ْی در اين زﻣينه »اعتبار« و ﻣعروفيت هم پيدا
کرد .دوﻣا ًـ ساقی بيشترين دورهی »ﺧدﻣتش« را در »ﻣقام« زندانبان در
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ﺧدﻣت رژيم شاه بود؛ و حسينی تا هنگام دستگيریاش بيشتر در »ﻣقام«
شکنجهگر و کمتر بهعنوان زندانبان بهآن رژيم ﺧدﻣت ﻣیکرد.
ضمنا ً فراﻣوش نکنيم که ساقی پس از بسته شدن قزلقلعه از تيررس
نگاهها کنار رفت و فراﻣوش شد؛ اﻣا اوج »کارآيی« و ﻣعروفيت حسينی از
سال  1352بهبعد بود که زنجيرهی سرکوب با شتابی فزاينده سﻔتتر
ساقی شکنجهگر/زندانبان
ﻣیگرديد .با همهی اين احوال ،وضعيت »شغلی«
ِ
و حسينی شکنجهگر/زندانبان که اولی پس از نﺨستين سالهای پس از کودتا
در فرﻣانداری نظاﻣی و سﭙس نﺨستين سالهای تشکيل ساواک ،يعنی از
اواﺧر دههی سی عمدتا ً زندانبان و دوﻣی بيشتر شکنجهگر بود ،بهلحاظ
وظايف ﻣحوله و نيز ﻣيزان ارتباط و برﺧورد با زندانیها ﻣتﻔاوت بود.
برای حسينی بنا بهعمدگی ﺧدﻣاتش بهساواک )يعنی :اعمال شکنجه( اين
اﻣکان فراهم نبود که برای ﻣدت طوﻻنی )ﻣثﻼً چند ﻣاه( با زندانی در
»ارتباط« باشد ،درصورتی که ساقی بنا بهعمدگی ﺧدﻣاتش بهساواک
)يعنی :زندانبانی ،که اين نيز نوع ﺧاصی از شکنجه است( الزاﻣا ً زﻣان
طوﻻنیتری را با زندانی در »ارتباط« بود و همين اﻣر )بنا بهروال و
شيوهی سرکوب آن زﻣان( او را واﻣیداشت که دست بهﻣانور بزند و گاه
»نرﻣش«هايی هم از ﺧود نشان بدهد .هيچ بعيد نيست که همانطور که
حسينی بهلحاظ ارائهی ﺧدﻣاتش )يعنی :چگونگی شکنجهی افراد( تعليم
ﻣیگرفت ،ساقی نيز ﻣتناسب با وضعيت و شيوهی سرکوب دورهی
زندانبانیاش توصيههايی از ﻣقاﻣات باﻻتر دريافت ﻣیکرد.
با توجه بهنکاتی که در چند پاراگراف باﻻ توضيح دادم ،شايد بتوان
توصيف آقای پاينده دربارهی ساقی را بهعنوان فردی »ﻣردمدار« و
کمککننده »بهزندانيان در حد اﻣکان« پذيرفت؛ اﻣا شرط اين پذيرش تعيين
ويژگی و ﻣﺨتصات طبقاتی/سياسی آن ﻣردﻣی استکه او »ﻣردمدار«یاش
را بهواسطه و با آنها شکل ﻣیداد ،و نيز ارائهی تصويری از آن
»اﻣکان«ی استکه او در »حد« آن بهزندانیها »کمک ﻣیکرد« .ﻣردﻣی
که ساقی با آنها نَرد »ﻣردمدار«ی ﻣیباﺧت ،عمدتا ً )نه همه( زندانیهايی
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بودند که از حقوق عادی اجتماعی برای زندگی ﻣحروم شده بود و بههمين
دليل تحت شکنجهای قابل توصيف بهشکنجهی عام قرار داشتند؛ و ساقی از
»اﻣکان« عام جاﻣعه )يعنی :اﻣکانی که ﻣتضمن بقای نظام حاکم بود( تا آن
»حد«ی استﻔاده ﻣیکرد که زندانی فقط تنبيه شود ،و ﻣثﻼً ديوانه نشود ،دست
بهﺧودکشی نزند ويا شورش نکند .تنها آن زندانبانی ﻣیتواند قدﻣی از
نﻔوذی
»اﻣکان« عام و بقا بﺨشنده بهوضعيت ﻣوجود فراتر برود که بهنحوی
ِ
اپوزيسيون غيرحکوﻣتی در دستگاه پليس باشد .طبيعی استکه اينگونه
ِ
وصلهها بهايوب ساقی )که علی پاينده آگاهانه يا ناآگاهانه بهاو ﻣهر
ﻣیورزد( نمیچسبد.
در رابطه با ساقی يکی از جنبههای واقعيت اين استکه او در دستگاه
ساواک و در ﺧدﻣت تيمور بﺨتيار آنقدر آﻣوﺧته بود که با اجرای نقشهای
گوناگون و بهانههای ﻣتﻔاوت )ﻣثﻼً بهبهانهی همزبانی( شايعات ﻣثبتی را
درجهت ﻣحبوبيت ﺧودش بهاذهان آدمهای سادهتر و بهلحاظ
سازﻣاندهی/سازﻣانياب ْی کمتجربه تزريﻖ کند تا بتواند در ﻣقام پدر/زندانبان
ظاهر شود و زندان را ﻣطابﻖ ﺧواست ساواک بهبهترين شيوهی ﻣمکن اداره
کند.
آقای پاينده روايت ﻣیکند» :درباره همراهی و کمک ساقی بهزندانيان
سياسی زياد شنيده و ديدهام .استوار قابلی از نگهبانان قديمی قزلقلعه
ﻣاجرای شگﻔتآوری را تعريف ﻣیکرد که از صحت و سقم آن اطﻼعی
ندارم؛ قابلی ﻣیگﻔت" :در سال  ،1334يک روز ساقی ﻣن و اسکندانی را
صدا کرد گﻔت برويد اين سه نﻔر زندانی )از افسران تودهای( را بياوريد.
رفتيم و بهآن سه افسر تودهای دستبند زديم و آورديم .آنها ﻣحکوم بهاعدام
شده بودند .ساقی گﻔت دستبندهایشان را باز کنيد و سوار شويد .آن سه نﻔر
عقب جيپ نشستند ،ساقی پشت فرﻣان بود و ﻣا دونﻔر هم بغل دست او
نشستيم 112)«"...و .(113
داستان بهاين ترتيب اداﻣه پيدا ﻣیکند که ساقی وارد يک ﻣشروب
فروشی در ﻣيدان  24اسﻔند ﻣیشود و بهآن سه نﻔر زندانی ﻣحکوم بهاعدام
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ﻣیگويد برويد با ﺧانوادههای ﺧود ديدار کنيد و دو ساعت ديگر هم برگرديد.
استوارهای همراه ساقی بسيار ﻣضطرب شدند و بهاين فکر ﻣیکردند که
زندانی ﻣحکوم بهاعدام ،کارشان تمام است و اعدام ﺧواهند
بهدليل فرار دادن
ِ
شد .آنها بهساقی ﻣیگويند »غيرﻣمکن است اينها برگردند« .ساقی که
نسبت بهبرگشتن آنها ﻣطمئن بود ،ﻣیگويد »ﻣگر ﻣن عقلم را از دست
دادهام که نشناﺧته و ندانسته زندانی بياورم و بگويم برو دو ساعت ديگر
بيا«)ص (113؛ »اينها ﺧيلی ﻣردتر از اين هستند که زير قولشان بزنند
و برنگردند«)ص  .(113باﻻﺧره آنها ،گرچه با اندکی تأﺧير ،اﻣا
برگشتند!!
در بررسی اين ﻣطلب که آقای پاينده از قول استوار قابلی نقل ﻣیکند،
بايد بگويم که :او ً
ﻻـ اين قصه بهدليل تناقض وجودیاش با علت وجودی
دستگاه اﻣنيتی صددرصد فانتزی و غيرواقعی است ،و بيش از هرچيز
بهقصههايی شباهت دارد که دﺧتربچهها بههنگام بازی با هم ابداع ﻣیکنند
تا آرزوهای ﺧودرا نيز نشان داده باشند .دوﻣاًـ اﺧتصاص پنج صﻔحه از
»آنچه برﻣن گذشت« بهيک زندانبان که قبﻼً هم شکنجهگر بوده ،بدون
هرگونه تحليل سياسی/طبقاتی و حتی نتيجهگيری روانشناسانه ،بيش از هر
احتمال ديگری نشاندهندهی تعلﻖ عاطﻔی راوی عزيز ﻣا بهزندانبان ﺧويش
است .سوﻣاًـ اظهار بیاطﻼعی از »صحت و سقم« اين قصهی کودکانه ،و
ْ
ﻣحال درست هم باشد ،ازهرگونه
برفرض
با توجه بهاين اﻣر که حتی اگر
ِ
آﻣوزهی سياسی تهی است ،حاکی از اين استکه راوی در نگاه بهاين قصه
بيش از آن که بهدرستی آن شک داشته باشد ،بهباور آن گرايش دارد.
چهارﻣاًـ هيچ بعيد نيست که استوار قابلی ،استوار ساقی و اﻣثالهم )و چهبسا
با طراحی و توصيهی دستگاه اﻣنيتی( کاﻣﻼً آگاهانه و عمدی دست
به»ابداع« اينگونه قصهها ﻣیزدند تا با ايجاد اطمينان زندانی بهﻣهربانیها
و ياریدهندگیهای زندانبان ،در زندان فضای »برادری« بين زندانی و
زندانبان ايجاد کنند تا زﻣينههای عصيان و سرپيچی از ﻣقررات
سرکوبکننده را ازبين ببرند ،و زندانی را بهجای تبادل انديشه و تجربهی
ﻣبارزاتی/انقﻼبی ،بهورطهی روزﻣرگی و اتﻼف عمر بکشانند .پنجماًـ با
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زندانی ﻣحکوم بهاعدام از افسران حزب توده
توجه بهاينکه آن سه نﻔر
ِ
بودند ،صرفنظر از بررسی ارزشی از آنها ،اﻣا اين قصه تصويری
ﺧير ﺧوش قولی ﻣیگذشتند ،و
اﻻغﻣآبانه از آنها ترسيم ﻣیکند؛ وگرنه از ِ
حتی اگر اﻣکانی هم برای ﻣﺨﻔی شدن و فرار از کشور نداشتند ،يک شب
را نزد ﺧانوادههای ﺧود ﻣیﻣاندند و فردا ﺧودشان را بهقزلقلعه ﻣعرفی
ﻣیکردند تا اعدام را انتظار بکشند]!؟[؛ و ﻣثل شکراله پاکنژا ِد گم شده در
ﺧيابان که گويا قرار بود چريک هم بشود عمل نمیکردند که بدون داشتن
پول ،تاکسی گرفت تا بههر زحمتی بهعشرتآباد برگردد و باعث ناراحتی
زندانبان ﺧود نشود.
آقای پاينده ﻣیگويد» :جدا از شنيدههايم دربارهی ساقی که زياد است،
ﺧودم هم چيزهايی از او ديدهام که چند نمونه آن را توضيح ﻣیدهم«)ص
ساقی
 .(114ایکاش پاينده ﻣیگﻔت قصدش از بيان اين چند نمونه درباره
ِ
ابتدا شکنجهگر و بع ْد زندانبان چيست و چه آﻣوزههايی برای جنبش انقﻼبی
تودههای ﻣردم دربردارد؟ بههرروی ،چارهای جز اين نيست که ابتدا نگاه
گذرايی بهنمونههای ديده شده توسط علی پاينده بيندازيم تا با توضيح يک
نکته که شاﻣل همهی نمونهها ﻣیشود ،بهقسمت بعدی برويم1 :ـ زﻣستان
سال  1339که پاينده برای »ﻣدتی ]که هيچوقت بهسال و ﻣاه و روز و
ساعت بيان نمیشود![ در قزلقلعه بود« ،ﺧانوادهها برای اينکه نوبت
ﻣﻼقاتشان برسد ،در آن هوای سرد و بارانی ﺧيلی ﻣعطل ﻣیشدند» .يک
روز ساقی همه ﻣﻼقاتیها را بهداﺧل زندان آورد و از صبح تا شب ﻣاندند
و شام و ناهار را باهم ﺧورديم« و بعد هم رفتند)ص 2 .(114ـ تا سال
» 1346ساقی اجازه داده بود که هرازچندگاهی ﻣشروبات الکلی وارد
قزلقلعه شود«)همانجا( .زندانیها ضمن سﻔارش ﻣايحتاج ﻣورد نيازشان
)که با پول ﺧودشان بود( ﻣیگﻔتند »يه پنج سيری ،يک بطر و ...برای ﻣا
بﺨر«)همانجا( .اين بهاصطﻼح اﻣتياز زﻣانی لغو شد که يک نﻔر ﻣست
کرد ،از درﺧت سرو کنار حوض قزلقلعه باﻻ رفت ،کلی ﻣستبازی
درآورد ،و ﺧﻼصه ساقی هم اين اﻣتياز را لغو کرد3 .ـ يکی از زندانیها
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ﻣیتوانست ﺧوب ساز بزند .او از پاينده ﻣیﺧواهد که »اجازه آوردن
کمانچه بهبند عموﻣی را«)ص  (115از ساقی بگيرد .پاينده هم »در ساعتی
سر کيف بود بهاو« ﻣیگويد فﻼنی »چنين تقاضايی دارد« .ساقی
که ساقی ِ
ﻣیپرسد »بلد است بزند«؟ پاينده ﻣیگويد »بله« :ساقی »گﻔت تو تا حاﻻ
ديدی؟ گﻔتم نه ....ولی ﺧودش ﻣیگويد بلد است و ﻣعلوم است که بلد است!
گﻔت حاﻻ که تو تأييد ﻣیکنی از جانب ﻣن بگوييد اجازه ﻣیدهم وسايل
دراﺧتيارش قرار بگيرد و برای ﺧودش سازی بسازد«)همانجا( .پاينده
اداﻣه ﻣیدهد که »ولی برﺧی تغيير و تحوﻻت زندان ﻣانع عملی شدن چنين
چيزی شد«)همانجا( .با وجود اين ،کسی که بلد بود بنوازد و سازهم بسازد،
با وسائل ﻣعمول و نخ جورابْ ساز درست کرد و همه را با نواﺧتن ﺧود
ﻣسرور و شادﻣان نمود.
هرسه ﻣوردی که پاينده از آنها صحبت ﻣیکند ،ضمن اينکه اساسا ً
رفاهی/زيستی بهحساب ﻣیآيند )و فرضا ً با اجازهی ورود ﻣانيﻔست
کمونيست و ﻣانند آن بهزندان بههيچوجه قابل ﻣقايسه نيستند( ،درعينحال
بهزﻣانی برﻣیگردند که قزلقلعه ﻣهمترين ﻣرکز بازجويی و همچنين
ت زندانی بود ،و بسياری
عمدهترين ﻣرکز گذراندن دورهی بازداشت ﻣوق ِ
از بازداشتشدگان نيز از همانجا آزاد ﻣیشدند .به طورکلی ،ازآنجا که
رژيم در آن شرايط در اﻣنيت کاﻣل بهسر ﻣیبرد و احساس اﻣنيت هم
ﻣیکرد ،نسبت بهﻣﺨالﻔينش گشاده دست بود و بنا بهويژگی بهاصطﻼح
شاهنشاهیاش از اين گشاده دستی احساس بزرگی و بزرگﻣنشی هم
ﻣیکرد؛ اﻣا بهﻣحض اينکه ابعاد تازهای از ﻣبارزهی ضدسلطنتی شکل
گرفت و ﻣبارزهی ﻣسلحانه گسترش نسبی پيدا کرد» ،برﺧی تغيير و
تحوﻻت« بهتدريج واقع شدند تا بهجايی رسيدند که واقعهی تيرﻣاه 1352
يکی از بارزترين نمونههای آن بود .در اداﻣه بهاين واقعه بيشتر ﻣیپردازم.
پاينده يادی از »افراد ديگری از اقوام ﻣﺨتلف« ﻣیکند که »بهترانههای
زندان غنای بيشتری بﺨشيدند« ،و ﻣیگويد» :ياد کتيرايی و يارانش هم
گراﻣی که ترانهی زيبا و حماسی لُری "دايه ،دايه وقته جنگ" را برای
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اولين بار در زندان ﺧواندند«)ص  .(116ازآنجاکه ﺧاستگاه ترانهی دايه
طبقاتی کارگران برضد
دايه اساسا ً ايلياتی است و ربطی بهﻣبارزهی
ِ
صاحبان سرﻣايه و دولت پاسدار و بقابﺨشندهی آنها ندارد ،و از آنجاکه
ﻣنهای گروه »آرﻣان ﺧلﻖ« که قهرﻣانانه در ﻣقابل شکنجه و اعدام ايستادند
و همچنين ﻣنهای افرادی که درحين تعقيب دکتر اعظمی توسط ساواک
دستگير شدند؛ لُرها در تاريخ ﻣعاصر ايران ـاغلبـ نقش ترقیﺧواهانهای
نداشتند ،شعور ﻣارکسيستی و انقﻼبی حکم ﻣیکرد که علی پاينده ﺧاستگاه
دايه ـ دايه را برای آنها شرح ﻣیداد و اين زﻣينه را فراهم ﻣیکرد که با
استﻔاده از ﻣلودیهای آن ترانه ،ترانهی ديگری ساﺧته شود که بتوان
بهعنوان زﻣينهای در ترويج آگاهی طبقاتی از آن استﻔاده کرد .اﻣا هم
گﻔتههای پاينده و ﻣشاهدات شﺨص ﻣن و چند نﻔری که دربارهی او با آنها
حرف زدم ،ﻣتﻔﻖالقول براين بودند که پاينده نسبت بهآگاهی
طبقاتی/ﻣارکسيستی در سطح بسيار پايينی قرار داشت و اينگونه توقعات
از او نادرست است.
نتيجهای که از بازﺧوانی اين قسمت )يعنی» :دربارهی استوار ساقی«(
ﻣیتوان گرفت ،اين استکه آقای پاينده از يک طرف رابطهی شﺨصی و
چهبسا عاطﻔی ﺧودش با استوار ساقی را تعميم ﻣیدهد و )ﺧواسته يا
ناﺧواسته( از ساقی فرشتهای ﻣیسازد که وظيﻔهاش نگهداری )و نه
نگهبانی( از زندانی است که به»هتل ساقی« ﻣعروف بود؛ و از طرف
ديگر ،گذشتهی ﻣنتهی بهسال  1349را )با حذف زﻣان واقعی رويدادها(
بهآيندهای تعميم ﻣیدهد که از  1350شروع ﻣیشود و در  1357بهاتمام
ﻣیرسد.
بدينترتيب استکه اگر بﺨواهيم همانند پاينده دست بهتعميم بزنيم
)يعنی :زﻣان واقعی رويدادها را حذف کنيم( ،ﻣیتوانيم بگوييم که زندانهای
شاه در همهی سلطنت  37سالهاش در ﻣقابل زندانهای جمهوری اسﻼﻣی
بيشتر هتلهای چندستاره را تداعی ﻣیکنند تا اينکه واقعا ً زندان باشند.
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بﻨد عمومی قزل قلعه
پاينده در اين قسمت پس از ارائهی اطﻼعاتی درباره تعداد زندانیها و
اينکه اکثر آنها چپ و از پروندهی سازﻣان طوفان بودند ،بهتوصيف
وضعيت چهار اطاقی ﻣیرسد که در زندان قزلقلعه )البته بدون احتساب
انﻔرادیهای طرفين حياط( وجود داشتند و ﻣیگويد» :در اوايل بهمنﻣاه
 ...،1349اتاق شمارهی چهار ]يعنی :اطاق سمت راست بههنگام ورود
بهحياط قزلقلعه که بزرگتر از  3اطاقی بود که در آن سو ،روبروی در
وردی بهحياط قرار داشتند[ ،داريوش فروهر بهتنهايی ﻣیﺧوابيد«)ص
(116؛ و در پانوشت همين صﻔحه اداﻣه ﻣیدهد» :اين اتاق ﻣعروف شد
و بعد از آزاد شدن او اين شهرت باقی ﻣاند« .باقی ﻣاندن شهرت اطاق
شماره چهار را )که بهبند چهار شهرت داشت( ،برای اولين بار در اين
کتاب شنيده و ديدهام .گرچه برﺧﻼف پاينده تاريخها و اساﻣی را دقيقا ً در
ذهنم يادداشت نکردهام؛ اﻣا حدود  6ﻣاهی را که )از اواسط ﺧرداد تا اواسط
آذر  (1350در قزلقلعه بودم ،حتی يکبارهم عبارت »اتاق فروهر« را
نشنيديم؛ همچنانکه در بيرون از زندان هم در گﻔتگو با ديگران حرفی از
»اتاق فروهر« دربين نبود .نتيجه اين که پاينده بنا بهارادتی که بهفروهر
تعميم
دارد و قبﻼً هم اشاراتی بهآن داشتهام ،اصطﻼح »اتاق فروهر« حاصل
ِ
زﻣان حضور فروهر در قزلقلعه بهزﻣانی است که او ديگر در قزلقلعه
ِ
نبود .اين تعميم که بهﻣوارد ديگر نيز شباهت دارد ،احتماﻻً بهعنوان قدردانی
)که ﻣن نمیدانم برای چيست( بهفروهر تقديم شده است .از ايﻔای نقش فعال
در استقرار جمهوری اسﻼﻣی و نيز سرکوب کارگران در وزارت کار
جمهوری اسﻼﻣی توسط فروهر که بگذريم ،شايد آنچه برای پاينده ﻣترقی
بهحساب ﻣیآيد]![ ،ناسيوناليسم ويژهی اوست که بههرحال و ﺧصوصا ً از
استراتژيک ﻣبارزهی طبقات ْی اساسا ً عملکردی ارتجاعی دارد.
جنبهی
ِ
آقای پاينده روايتی را حکايت ﻣیکند که اگر از اساس دروغ نباشد )که
در بررسی عقلی و در تناسب با واقعيتهای حکوﻣتی و نيز تناقض نهﻔته
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در حرفهای ﺧود او چنين بهنظر ﻣیرسد( ،ﻣیتواند نشانهی جنبههای
بسيار دﻣکراتيک و ﻣطلقا ً استثنايی نظام زندانهای شاه باشد :در قزلقلعه
»چند نﻔری هم ﻣثل سﻼﻣت رنجبر و احمد صبوری از گروه فلسطين بودند.
هرکدام از آنها را بهعلتی از زندان قصر بهقزلقلعه ﻣنتقل کرده بودند.
ﻣثﻼً احمد صبوری را بعد از ﻣصاحبهی تلويزيونی با ﻣقام اﻣنيتی )پرويز
ثابتی( همپروندههايش در زندان قصر بايکوت کرده و تقاضای انتقالش را
داده بودند«)ص  .(116بنابراين ،طبﻖ اين عبارات احمد صبوری را از
زندان قصر بهﻣصاحبه تلويزيونی ﻣیبرند و هنگاﻣی که او را بهزندان
قصر برﻣیگردانند» ،همپروندههايش در ]همان[ زندان ]قصر او را[
بايکوت کرده و تقاضای انتقالش را« ﻣیدهندُ .ﺧب ،ﻣسئله را از زاويه
ديگری بررسی کنيم ،بههمين ﻣنظور از آقای پاينده سؤال ﻣیکنيم که چرا
احمد صبوری را بهزندان قزلقلعه آورند؟ او پاسخ ﻣیدهد» :احمد صبوری
را از زندان قصر برای ﻣصاحبه بهتلويزيون ﻣیبرند .پس از ﻣصاحبه او
را بهزندان قصر برﻣیگردانند«؛ »ﻣسئوﻻن زندان چون ﻣطلع بودند که
همپروندههای صبوری او را بايکوت کردهاند از فرستادن او بهداﺧل بند
ﺧودداری ﻣیکنند«)ص !!(117؟ توجه داشته باشيم که پاينده در نقل قول
از صﻔحه  116ﻣیگويد» :همپروندههای ]صبوری[ در زندان ]او را بهدليل
ﻣصاحبه[ بايکوت کرده و تقاضای انتقالش را داده بودند«؛ اﻣا در اينجا
)يعنی :صﻔحه  (117ﻣیگويد» :ﻣسئوﻻن زندان چون مطلع بودند که
همپروندههای صبوری او را بايکوت کردهاند از ﻓرستادن او بهداخل بند
خودداری میکنند«!!؟
بنابراين ،يکبار همپروندههای احمد صبوری او را در داﺧل زندان
قصر بهدليل ﻣصاحبه »بايکوت کرده و تقاضای انتقالش را داده
بودند«)يعنی :صبوری ﻣصاحبه کرده و بهداﺧل بند بازگشته و تحت
بايکوت همپروندهایهای ﺧود قرار گرفته(؛ و يکبار هم او را از زندان
قصر برای ﻣصاحبه بردهاند و هنگام بازگشت بهقصر چون ﻣسئوﻻن زندان
از بايکوت او اطﻼع داشتند از فرستادنش »بهداخل بند خودداری« کردند
و بهزندان قزلقلعه ﻣنتقل نمودند!!
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هرآدﻣی که آنقدر دنبال سياست ندويده باشد که علیرغم سالهای
طوﻻنی ﻣدرسه رفتن ،حتی ديﭙلم هم نگرفته باشد ،ﻻبد ﻣیفهمد که در ﻣتن
بندی »از فرستادن او بهداﺧل بند ﺧودداری
نقل شده از پاينده بين عبارت ِ
ﻣیکنند« و »تقاضای انتقالش را داده بودند« از يک رويداد واحد ،دو تبيين
ناهمﺧوان وجود دارد که يکی از اشکال بروز تناقض است .نتيجه اينکه
شﺨص
نگاه پاينده قبل از اينکه بهواقعيت بيرونی ﻣعطوف باشد ،بهذهنيت
ِ
ﺧودش ﻣعطوف است و تناقضگويی هم ازجمله عيبهای فراوان اين
شيوهی بهاصطﻼح تحقيﻖ است .بهبيان ديگر ،پاينده در اين تحقيﻖ ﻣعين فقط
تحقﻖ ذهن )و در واقع عاطﻔه و حسيّت( ﺧود را پیﻣیگيرد و واقعيت
بيرونی را بهقربانگاه فرديت افراطی ﺧود ﻣیکشاند .گرچه آقای پاينده
انسان سياسی شايستهای است و در دورهی شاه بهلحاظ سياسی همواره در
ِ
جایگاه اپوزيسيون قرار ﻣیگرفت؛ اﻣا اينگونه نگاه کردن بهاﻣور ﻣربوط
بهﻣبارزهی طبقاتی ﻣیتواند ﺧطرآفرين باشد و چرﺧش بهراست را بههمراه
پاسيﻔيسم تمکينآﻣيز نسبت بهوضعيت سياسی/اقتصادی/اجتماعی
بياورد .از
ِ
جمهوری اسﻼﻣی تا ابراز دلبستگی بهسرهنگِ رئيس بيمارستان 501
ارتش ،استوار ساقی ،فروهر و غيره نمونههای ﻣشهود اين گرايش بهراست
است.
ً
سونگری اساسا عاطﻔیِ راهبر بهتناقض ،در
علی پاينده در اثر يک
ِ
يکجا »سرهنگِ رئيس بيمارستان«» ،داريوش فروهر« و »ساقی
ت انسان ﻣینشاند ،و
زندانبان« را برفراز ﻣناسبات واقعی و حتی انساني ِ
جای ديگر که با احمد صبوری ﻣواجه ﻣیشود ،بهحضيض و تحقير
احکام بهروشنی ﻣتناقض صادر ﻣیکند ،و تناقضگويی ﺧويش
ﻣیگرايد،
ِ
را اينگونه ﻣاستﻣالی ﻣیکند» :در آن ﻣقطع هنوز پليس در ادارهی اﻣور
داﺧلی بندها در زندان سياسی دﺧالت جدی و ﻣؤثری اعمال نمیکرد و در
ﻣجموع ،تسلط زيادی از ﺧود نشان نمیداد؛ درنتيجه ،زندانيان سياسی
ﻣیتوانستند از اين کارها بکنند«)ص .(117
بعيد بهنظر ﻣیرسد که عبارت پردازیهای پاينده در اينجا و نقل
قولهای باﻻتر از اين ،صرفا ً نتيجهی گيجسری يا ﺧودبزرگبينی باشد؛
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ْ
راست
سياسی ﻣتمايل به
ﻣنظورم اين است که در اينجا احتمال يک بازی
ِ
چندان هم کم نيست .اين درست استکه از نظر ﻣن پاينده بهلحاظ
پراتيک طبقاتی ﻣجموعا ً آدم بیاطﻼع و
دريافتهای نظری/ﻣارکسيستی و
ِ
بیتجربهای است و هميشه در حاشيهی جريانهای سياسی قرار داشته است؛
اﻣا هرچه او نداند ،اين را ﻣیداند که تﻔاوت فاحشی بين »درون« يک نسبت
و ﻣجموعه و »بيرون« همان نسبت و ﻣجموعه وجود دارد .بنابراين ،بايد
از او بﭙرسيم که چرا تﻔاوت بارز »ادارهی اﻣور داﺧلی بندها در زندان
سياسی« آن زﻣان را با »تقاضای انتقال «...يک زندانی بهيک زندان ديگر
)که بهﻣعنی اﺧراج او از زندان ﺧاصی است( ،در پس عبارت »ﻣیتوانستند
از اين کارها بکنند« ،سﻔسطه ﻣیکند؟
ْ
زندان حضور يکی از
توجه کنيم :ﻣجموعهی زندانیهای سياسی يک
زندانیهای سياسی را بهاين دليل که عملکرد او را همسو با سياستهای
حاکم و درنتيجه در همسويی با زندانبان ﻣیدانند ،در زندانی که در آن
ﻣحبوساند ،نﭙذيرفتند؛ و زندانبان هم بهحرف آنها عمل کرد!! اگر زندانبان
بهچنين ﺧواستی تمکين کند ،با ﻣوج فزايندهای از درﺧواستهای اينچنينی
ﻣواجه ﺧواهد شد؛ و همين رون ِد درﺧواست زندانی و تمکين زندانبان ،ﺧيلی
بيشتر از آنکه قابل تصور باشد ،جای زندانی و زندانبان را عوض ﻣیکند.
شايد هم در سال  1349قدرتی دوگانه و ﻣتقارن در جاﻣعه بهسکونی ﻣوقت
و قابل انﻔجار رسيده بودند و چيزی قابل ﻣقايسه با قيام انقﻼبی اکتبر 1917
در حال شکلگيری بود!! بههرروی ،در وضعيت غيرﻣتقارن ،چنين
واقعهای ـاگر قابل تصور باشدـ تنها در زندانی ﻣحتملالوقوع استکه
زندانیهای ْ
آن همه از سران ﻣافيا باشند که دستشان با رؤسای پليس در
يک کاسهی طﻼيی/غيرقانونی قرار دارد.
شايد هم در آﻣوﺧتههای آقای پاينده »تقاضای انتقال «...يک زندانی
بهيک زندان ديگر ،در رابطهی زندانی و زندانبان ،اﻣر »داﺧلی بندها«ی
زندان بهحساب ﻣیآيد!؟ بهنظر ﻣن ،ﻣنهای انگيزهها که چندان چيزی از
آنها نمیدانم؛ اﻣا اينگونه احتجاجات ـشايدـ از اين تﻔکر ريشه ﻣیگيرد که
اواﺧر سال  51و اوايل سال  52ورد زبان اغلب آن زندانیهايی بود )که
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پس از سرنگونی شاه اکثريتی شدند و همکاری با جمهوری اسﻼﻣی را
بهﻣثابهی فعليت »انقﻼبی« ﺧويش پذيرفتند( :زندان ﻣنطقهی آزاد شده است

و حاک ِم زندان هم افرادی هستند که ﺧودرا طرفدار چريکهای فدايی
ﻣیدانند .ایکاش علی پاينده از سرانجام اينگونه نظريهبافی که بهفريادهای

» ُگه ﺧوردم« در پشت ديوار زندان شماره يک قصر انجاﻣيد ،درس گرفته
باشد.
بههرروی ،تاآنجا که ﻣن ﻣیدانم و بهدﻻيل بسياری )ازجمله گﻔتگو با
ﺧو ِد صبوری و ديگران در زندان( اطمينان قطعی هم دارم ،قضيه از اين
قرار استکه احمد صبوری قبل از ﻣحاکمه و ﻣصاحبه در زندان شمارهی
 4قصر بود؛ و در جريان ﻣحاکمه و ﻣصاحبه ،هم در زندان شمارهی 3
قصر بود .ﻣنشأ اطمينان ﻣن از اطﻼعاتی که در بارهی صبوری بهطورکلی
ارائه ﻣیکنم ،رابطهی نزديک با او ،احترام و عﻼقهای است که در زندان
بهاو داشتم .ضمنا ً در بيرون از زندان نيز ازآنجاکه ﻣن کارگر چاپﺧانه و
بهويژه حروفچين بودم و بهکتاب و ﻣطالعه نيز عﻼقه داشتم با بسياری از
ْ
ناشرين و ﺧصوصا ً کارکنان آنها ﻣناسبات ﻣثبتی داشتم ،و از اين اﻣکان
برﺧوردار بودم تا دورادور دربارهی احمد صبوری )که بهعنوان ﻣترجم
در انتشاراتیها رفتوآﻣد داشت( بﭙرسم و در ﻣوارد بسياری هم از
شنيدههايم احساسی زيبايیشناسانه داشته باشم .عﻼوه برهمهی اينها ،گرچه
رابطهی فشردهای با صبوری نداشتم ،اﻣا همواره از اين اﻣکان برﺧوردار
بودم که بهنحوی با او تماس بگيرم و گﭙی بزنيم.
بههرروی ،برﺧﻼف تصويرپردازی آقای پاينده که بهاو نيز احترام
ﻣیگذارم و عﻼقمندم ،احمد صبوری شﺨصيتی است بسيار ﻣهربان ،آرام و
حقيقتا ً صبور و اهل کار و ﻣطالعه و تحقيﻖ .گذشته از ﻣصاحبهی تلويزيونی
که بدون شيطانسازی از آن ،ﻣورد تأييد ﻣن هم نيست؛ اﻣا احمد صبوری
تاآنجاکه ﻣن شاهدی با فاصلهی نسبی بودم و از ديگران هم بهطور ﻣکرر
شنيدهام ،بدون اينکه برچسب سياسی ﺧاصی برپيشانی داشته باشد و برای
جريان سياسی ﺧاص يا عاﻣی سينه بزند ،شﺨصی بهتمام ﻣعنا روشنفکر،
پُرکار ،ﻣحقﻖ و ﻣسئول است .بدون اينکه ﻣجالی برای بررسی جزئيات
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وجود داشته باشد ،عميقا ً براين باورم که احمد صبوری از استثنا افرادی در
جاﻣعهی ايران است که برﺧﻼف ﺧيل انبوهی از ﺧانمها و آقايان ،دستش را
بهطرف هيچگونه رانتی )اعم از سياسی ،اجتماعی ،ﻣالی/اقتصادی و حتی
اعتباری( دراز نکرده است.
بههرروی ،واقعيت اين استکه ﻣاجرای درﺧواست انتقال و ﺧودداری
پليس از فرستادن زندانی بهداﺧل بند )درست ﻣثل ﻣوارد ديگری که در اداﻣه
بهآنها اشاره ﺧواهم کرد( از اساس ساﺧته و پرداﺧتهی ذهن پاينده است که
ﺧودش هم در آن زﻣان در زندان قصر نبود تا شاهد چنين وقايعی باشد .در
واقع ،صبوری ﻣثل همهی زندانیهای ديگر پس از دادگاه ،پس از ﻣصاحبه
و پس از دادگاه دوم بهزندان قصر ﻣنتقل شد و ﻣانند برﺧی از زندانیها که
ﻣحاکمهشان تمام شده بود؛ اﻣا نکتهی تازهای در ارتباط با پروندهشان بهدست
پليس اﻣنيتی ﻣیرسيد ،زندانی را بهدستور پليس اﻣنيتی برای بازجويی ﻣجدد
از زندان بهبازداشتگاه انتقال ﻣیدادند ،او را نيز بهبازداشتگاه ﻣنتقل کردند.
صبوری در طول سه سال و اندی که در زندان بود ،چندبار بههمين ﻣنظور
تکم در يک ﻣورد بهعنوان اعتراض
بهقزل قلعه و اوين انتقال يافت و دس ِ
بهنگهداشتن ﺧود در اوين دست بهاعتصاب غذا زد که پس از يک هﻔته با
شکستن اعتصاب ،او را از اوين بهقزلقلعه و شايد هم بهعشرتآباد )دقيقا ً
يادم نيست( ﻣنتقل کردند .بهطورکلی ،او در ﻣجموع بﺨش بسيار کوتاهی از
دوران زندانی بودن ﺧود را در زندان قصر و قزل حصار و بﺨش عمدهی
آن را در بازداشتگاهها و در بسياری ﻣوارد بدون ﻣﻼقات و دسترسی بهکتاب
و روزناﻣه گذراند.
پاينده در پانوشت صﻔحه  116که نيمی از آن بهصﻔحه  117ﻣنتقل
شده ،ﻣیگويد» :ﻣصاحبه صبوری طوﻻنی نبود ...ساواک از او ﺧواسته
بود بگويد بهعراق رفتم و با تيمور بﺨتيار ﻣﻼقات کردم .هدف ساواک اين
بود که وانمود کند گروه فلسطين با تيمور بﺨتيار ارتباط دارد .ساواک
بهاحمد صبوری پيشنهاد داده بود درصورت حضور در تلويزيون و اقرار
بهﻣﻼقات با بﺨتيار در ﻣصاحبه با ﻣقام اﻣنيتی ،حکم دادگاه بدوی را بهسه
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سال تقليل دهد .احمد صبوری بهپيشنهاد ساواک تن داد و ساواک هم
بهوعدهاش عمل کرد و احمد صبوری را پس از سه سال باوجود
تندرویهايی که در زندان داشت و هرازچندگاهی از کردهی ﺧود در رابطه
با ﻣصاحبهی تلويزيونی صراحتا ً اظهار نداﻣت ﻣیکرد آزاد کردند«.
قبل از اينکه بهبررسی صحت و سقم اطﻼعات ارائه شده توسط آقای
پاينده دربارهی چيستی و چگونگی ﻣصاحبهی احمد صبوری بﭙردازيم ،و
در ﻣورد »تندرویهای] ...او[ در زندان« تحقيﻖ کنيم ،و »اظهار
نداﻣت«های »هرازچندگاهی ]او[ از کردهی ﺧود در رابطه با ﻣصاحبهی
تلويزيونی« را بهسنجش بکشيم؛ بايد بهدو نکته اشاره کنم:
نکتهی اول اينکه ،علی پاينده طوری وانمود ﻣیکند که همهی ﻣاجرای
صبوری و ﻣصاحبهی تلويزيونی او را با جزئيات ،پيش از وقوع هم
ﻣیدانست!؟ ﻣثﻼً ،ﻣیدانست که قرار است زندان ابد صبوری بهسه سال
تقليل پيدا کند؛ ويا ﻣیدانست که او بايد چه حرفهايی بزند و چرا ساواک
از او ﺧواسته بود که اين حرفها را بزند!؟ حتی از اين هم فراتر ،شيوهی
بيان پاينده طوری استکه بهﺧواننده القا ﻣیکند که بعضی از اين رويدادها
واقع نشده بودند و بﺨشی از ﻣسائل ﻣطرح شده در ﻣصاحبه جعلی است!؟
هرآدم سادهی غيرسياسیای هم با اندکی تأﻣل ﻣیفهمد که آنچه پاينده در
بسياری ﻣوارد ﻣیگويد ،اطﻼعات و دريافتهای بعد از وقوع واقعه و نه
قبل از وقوع آن است .پُرسش اين استکه براساس کدام نيروی ﻣادی و
شناﺧته شدهای پاينده قبل از انجام ﻣصاحبهی تلويزيونی احمد صبوری
ﻣیدانست که او در ﻣصاحبه چه ﺧواهد گﻔت؛ و باﻻﺧره ،پاينده از کجا
قرار بين ساواک و صبوری چيست و ﻣثﻼً قرار استکه زندان
ﻣیدانست که ِ
ً
اب ِد او بهسه سال )و ﻣثﻼ نه دو سال( تقليل پيدا کند؟
نکتهی دوم اينکه ،قصد نهﻔته از انشای عبارت »باوجود تندرویهايی
که در زندان داشت« چيست؟ احمد صبوری بايد بهساز چه کسی برقصد تا
روزی کسب اعتبار ﺧود را از کيسهی
سر او بردارد ،و
ِ
آقای پاينده دست از ِ
ديگری بهاکتساب بنشيند!؟ صبوری ﻣصاحبهی تلويزيونی ﻣیکند ،بهسياق
اينکه هيچ برگی از درﺧت فرونمیافتد ﻣگر بهﺧواست »او« ،جناب پاينده
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پيشاپيش ﻣیداند که چه بايد گﻔته شود! صبوری بنا بهدريافتها و فهم ﺧود
وی« پاينده عربده
با ﻣوقعيتهای ﻣﺨتلف برﺧورد ﻣیکند ،داس » َ
تندر ِ
ﻣیکشد که فرود ﻣیآيم! آقای پاينده عزيز ،لطﻔا ً اسم ساز ﺧود را بگوييد تا
برای رقص با آن آﻣاده شويم!!!
ً
آيا اين عبارت پردازیهای ﻣبتنیبر علم و دانايیِ لدنی ،ضمنا نشانهی
زندان بيشتری را برای صبوری ﻣتوقع بود؟ ويا ـدرغير
اين نيست که پاينده
ِ
اين صورتـ او در اعماق ذهنش که عبارات نقل شده از او نمودی از آن
است ،دستگاه پليس را نسبت بهصبوری آسانگير برآورد ﻣیکند؟
گرچه قطعا ً نمیدانم و براساس تحليل و برآورد ابراز نظر ﻣیکنم؛ اﻣا
جواب اينگونه سؤالها نمیتواند تماﻣا ً ﻣنﻔی باشد .چرا؟ برای اينکه پاينده
همانند شيﺨی ورای آنچه زﻣينی و ﻣادی است ،روی ﻣنبر نشسته و بدون
نياز بهسند ،شاهد ،استدﻻل ويا حتی بيان اينکه »چنين شايع بود«،
ت حکم صادر ﻣیکند،
»اينطور شنيدهام«» ،بهاين دليل« و غيره
حکم پش ِ
ِ
و جايی هم برای شک و بررسی نمیگذارد.
از جملهی »ساواک از او ﺧواسته بود بگويد بهعراق رفتم و با تيمور
بﺨتيار ﻣﻼقات کردم« ﻣیتوان اينطور نيز برداشت کرد که رفتن صبوری
بهعراق دروغ است و بيان اين ﻣسئله در تلويزيون ﺧواست ساواک بود....
با توجه بهفضای القايی حاکم بر »آنچه برﻣن گذشت« ،ﺧوانندهی اينگونه
جملهپردازیها بيشتر روی »ساواک از او ﺧواسته بود« ﻣتمرکز ﻣیشود
و بهاحتمال بسيار قوی چنين ﻣیفهمد که بيانات صبوری در ﻣصاحبهی
تلويزيونی بيان آن چيزی نيست که واقعا ً اتﻔاق افتاده ،بلکه ترفند ساواک
است .جملهی بعد از جملهی باﻻ )يعنی :اين جمله که »هدف ساواک اين بود
که وانمود کند گروه فلسطين با تيمور بﺨتيار ارتباط دارد« ،تأييدی برابهام
آگاهانه در جملهی قبلی است.
حرف پاينده دربارهی اينکه »هدف ساواک اين بود که وانمود کند
گروه فلسطين با تيمور بﺨتيار ارتباط دارد« ،فقط درصورتی بيهودهگويی
ﻣحض نيست که گروهی بهنام »گروه فلسطين« وجود ﻣیداشت ،و فراتر
از وجو ِد بيرونی و واقعی ،از اعتبار نسبی هم برﺧوردار بود .اين
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درصورتی استکه عنوان »گروه فلسطين« و ﻣطرح شدن آن در ﻣحافل
ﻣحدود دانشگاه ْی پس از دستگيری افرادی که قصد رفتن بهفلسطين داشتند
و بهويژه پس از ﻣصاحبهی احمد صبوری و دفاعيه پاکنژاد بهوجود آﻣد.
برای تأييد اين ﻣسئله نياز بهتحقيﻖ چندانی نيست .ﻣطلبی را که از پینوشت
شماره » 34آنچه برﻣن گذشت« ،صﻔحه  555نقل ﻣیکنم ،ﻣؤيد همين است
که ﻣیگويم؛ ﻻزم بهتوضيح استکه گرچه ﻣن همهی بحث آقای شالگونی
را عين حقيقت نمیدانم ،اﻣا ﻣطلبی را که نقل ﻣیکنم ،درست ﻣیدانم...} :
ﻣحمد رضا شالگونی در ﻣطلبی با عنوان »زندان اوين و بیحقی فزايندهی
ﻣردم ايران« دربارهی اين گروه ﻣینويسد» :حقيقت اين استکه آنچه بهنام
"گروه فلسطين" شناﺧته شده ،گروه همگون و ﻣنسجمی نبود ،نه از لحاظ
فکری و نه از جهات سازﻣانی؛ بلکه ﻣجموعه ﻣحافلی بود که از طريﻖ چند
نﻔر ) (...بههم وصل شده بودند ،حتی بدون اطﻼع ﺧودشان .اگر دستگيری
همين قربانيان يازده نﻔرهی شلمچه نبود ،بهاحتمال زياد نه آن همه دستگيری
صورت ﻣیگرفت و نه چيزی بهنام "گروه فلسطين" برسر زبانها
ﻣیافتاد«{ .آقای شالگونی در اداﻣهی همين ﻣطلب توضيح ﻣیدهد که
}»فصل ﻣشترک افراد ﻣرتبط با همه آن ﻣحافل ،اعتقاد بهﻣارکسيسم )يا
دقيﻖتر ،ﻣارکسيسمـلنينيسم( ...و کشش بهﻣبارزهی ﻣسلحانه ...بود ...درپی
اين هدف ،اولين کسانی که از ﻣرز ايران و عراق گذشتند ،سه نﻔر بودند:
عباس صابری ،رضوان جعﻔری و احمد صبوری .{«...آنچه ﻣن از اين
نقلقول بهعنوان سند استﻔاده ﻣیکنم ،برﺧﻼف بيان القايی آقای پاينده که
ﻣیگويد »ساواک از او ]يعنی :از احمد صبوری[ ﺧواسته بود بگويد
بهعراق رفتم« ،واقعی بودن ورود احمد صبوری بهﺧاک عراق است؛
وگرنه دربارهی نﻔس عبارت }»اعتقاد بهﻣارکسيسم )يا دقيﻖتر،
ﻣارکسيسمـلنينيسم(« حرف بسيار است و اگر بهجای }»اعتقاد«{ که
کاربرد آن عمدتا ً ﻣذهبی است ،از آﻣوزه يا ﻣطالعه و ﻣانند آن استﻔاده کنيم،
براساس ﻣشاهداتم اينطور فکر ﻣیکنم که ﻣثﻼً زندهياد شکراله پاکنژاد
هيچ چيز )ﻣطلقا ً هيچ چيز از ﻣارکسيسم يا ﻣارکسيسمـلنينسيم )که بيان
استالينی از ﻣارکسيسم است( نمیدانست .ازجمله بهاين دليل که او تا آﺧرين
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لحظههای قبل از دستگيریاش عضو حزب ﻣلت ايران بود که بههرصورت
جريانی ناسيوناليستی/ضدکمونيستی بود .البته ﺧطای ديگری که در
نوشتهی جناب شالگونی وجود دارد اين است که ﻣیگويد »اولين کسانی که
از ﻣرز ايران و عراق گذشتند ،سه نﻔر بودند« ،و اين جمله با پيوست شماره
 10همين کتاب »گزارش ﻣطبوعاتی ﻣصاحبهی تلويزيونی با احمد
صبوری« که در دو جا ﻣیگويد چهار نﻔر بودند و ظاهراً بهيک باند
قاچاقچی هم اشاره دارد ،در تناقض است.
بههرروی ،علی پاينده در صﻔحههای  119و  120همين کتاب وقايعی
را تعريف ﻣیکند که ساقی از لو داده شدن ﺧودش توسط احمد صبوری
گﻼيه ﻣیکند .علیرغم بيان دوپهلوی پاينده ،اﻣا گﻼيه ساقی از اين نيز نشانه
دارد که حرفهای احمد صبوری در ﻣصاحبه تلويزيونی ،وقايعی بود که
واقعا ً اتﻔاق افتاده بود و او بهنيابت از ساواک )که پاينده سعی در القای آن
دارد( حرف نمیزد .در اداﻣه روی اين قسمت ﻣکث بيشتری ﺧواهم داشت.
گزارش ارزيابیکنندهاش از افراد زندانی،
علی پاينده در اداﻣهی
ِ
ً
ﻣیگويد» :از گروهی که بعدا چريکهای فدايی ﺧلﻖ نام گرفت ،بيژن
هيرﻣنپور در بند عموﻣی بود .او را در ارتباط با وقايع سياهکل و همزﻣان
با دستگيری کاظم سﻼحی و ﻣاجراهای ﺧوابگاه دانشگاه دستگير کرده
بودند .هيرﻣنپور را با وجود نابينايی کاﻣل هر دو چشمش بهدليلی که هم
برای ﺧودش و هم برای ﻣا ناﻣعلوم بود در اتاق شمارهی سه که ﺧوابگاه
سربازان و نگهبانان بود ،نگهداری ﻣیکردند«)ص  .(117پاينده شﺨصيت
ﻣؤثر در شکلگيری جريان چريک شهری و ارزشهای بسيار واﻻی او را
که ﻣن نمونهی آن را کمتر ديدهام ،با بيان عباراتی سرهمبندی شده ،ناديده
ﻣیگيرد .چرا؟ برای اينکه وقتی ﻣجبور ﻣیشود از »کاظم سﻼحی« حرف
بزند ،عبارت »همزﻣان« را بهکار ﻣیبرد تا احتمال ايجاد شبههی ارتباط
را پيشاپيش برطرف کرده باشد؛ و ازآنجاکه بيژن هيرﻣنپور در رابطه با
چريکهای فدايی ﺧلﻖ دستگير شده بود ،دستگيری او را نيز با »ﻣاجراهای
ﺧوابگاه دانشگاه«» ،همزﻣان« اعﻼم ﻣیکند تا زﻣينهی ادعاهای در ابتدا
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ضمنی و نهايتا ً صريح ـاﻣا نادرستـ بعدی ﺧودرا فراهم کرده باشد :يکی
از ﻣسائلی که کتاب »آنچه برﻣن گذشت« در ﻻبﻼی ﺧاطرهگويی درست
و نادرست ﺧود سعی در القا و جاانداﺧتن آن دارد ،اين داستان ساﺧتگی
استکه بيژن جزنی و گروه ﻣنسوب بهاو شروعکنندهی ﻣبارزهی ﻣسلحانهی
چريک شهری بودند .بههمين دليل پاينده ضمن بزرگذاشت بيژن هيرﻣنپور
بهلحاظ دانستههای نظری او ،اﻣا عملکردش در زندان عشرتآباد را غلط
و همسو با احمد صبوری ترسيم ﻣیکند تا عطای اعتبار نظریاش را در
عم ِل همسو با احمد صبوری ﻣنحل کند.
صرف
حساسيت پاينده نسبت بهبيژن هيرﻣنپور بهاين دليل استکه ِ
حضور او و ﻣثﻼً رابطهای که با ﻣسعود احمدزاده داشت و همکاریاش در
نقيض ترسيم
تدوين کتاب »ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم استراتژی و هم تاکتيک«
ِ
بيژن جزنی بهعنوان بنيانگذار ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری و سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ است.
پاينده درباره يکی از زندانیها بهنام ﻣحرم که آدم عجيبی بود ،در ﻣرز
سر کار گذاشته بود و
دستگير شده بود ،و همه را )و ازجمله ساواک را( ِ
دائم قدم ﻣیزد ،ﻣطالبی ﻣیگويد که بهلحاظ آﻣوزههای دانش ﻣبارزه طبقاتی
فاقد ارزش نقل و بررسی است)صص  117و .(118
»اواﺧر بهمنﻣاه  1349ﻣﻼقات زندانيان قطع شد« .از آنجاکه بعضی
از افراد وابسته بهجريانی که در سياهکل درگير شده بودند ،در
بازداشتگاههای ساواک بودند ،ساواک ﻣﻼقات را قطع کرد تا آنها از
عمليات سياهکل ﻣطلع نشوند .اﻣا اين اﻣر شاﻣل زندانيان سياسی در
زندانهای شهربانی نشد .علی پاينده در توضيح همين اﻣر بهﻣسئلهی ديگری
در قزلقلعه اشاره ﻣیکند که بهنظر ﻣن نقل آن ﻣعنای ديگری جز تأييد
درستی آن ندارد ،و صرفنظر از تأييد يا تکذيب آن ،فقط بهاين دليل که
ت راستی و ارتجاعی است:
نقل ﻣیشود ،يک ﻣوضعگيری و ابراز نظر دس ِ
» ....ﻣﻼقات قطع شده بود ....بچهها دور ساقی جمع شدند ....ساقی آن روز
عصبانی بود ....ساقی گﻔت ﻣن ....بهحرفهایتان گوش نمیدهم .پرسيديم
چرا گوش نمیدهی؟ ...جوابی نداد .ساقی بهيکی از زندانيان که در انتهای
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حياط در سينهکش آفتاب نشسته بود ،اشاره کرده و گﻔت :ايشان را ﻣیبينيد،
ايشان ﻣن را هم لو داده .ﻣنظور ساقی از ايشان احمد صبوری بود که
به"احمد ﻣائو" ﻣعروف بود .اين لقب روی او ﻣانده بود و در زندان هم،
بچهها بهتمسﺨر بهاو ﻣیگﻔتند "احمد ﻣائو")«...صص  119و .(120
اين »لو« دادن هم برای ﺧودش کمدی/کميک تأسفانگيزی است .اگر
کسی سؤال کند :چرا؟ در جواب ﻣیگويم :پاينده در اينجا در نقش
ﺧداناشناسی ظاهر ﻣیشود که بهآسمان ﺧدا پناه برده است! نادانی و
سادهلوحی را بههراندازهای که باﻻ و پايين کنيم ،حقيقت اين استکه
صرفنظر از انقﻼب اجتماعی و رئوفت نوعی/انسانی که اساس تبادﻻت
ْ
ﻣﺨتصات زندانی و ساق ْی زندانبان است؛
کمونيستی است ،صبوری در اين
ساقی
و جانبداری از زندانبان )حتی در حد نق ِل بدون ﻣحکوﻣيت حرفهای
ِ
سابقا ً شکنجهگر و در سال  1349زندانبان( در ﻣقابل زندانی )حتی با پذيرش
فرض هنوز اثبات نشده که او بريده و پشيمان بود( ،براساس هرﻣرام و
اين
ِ
ﻣسلکی )بهجز ﻣرام و ﻣسلک جريانهايی ﻣانند حزب ﻣلت ايران( کنشی
ارتجاعی است .گرچه ﻣن در ﺧاطرهگويیهای صبوری از او شنيدهام که
بههنگام بازجويی ،بهﻣنظور ايجاد فضايی برای ﺧودش که فکر کند ،اسم
ساقی را بهعنوان يکی از عواﻣل بﺨتيار پيش کشيد و او برای ﻣدتی هم
ﻣغضوب واقع شد؛ اﻣا حتی از اين هم سياهتر :براساس کدام نشانه و تحليل
ﻣیتوان ثابت کرد که استوار ساقی بهدستور کلهگندههای ساواک نقش بازی
نکرده تا هم صبوری را زير فشار بيشتر زندانیها بگذارد؛ و هم
بهساواکیهای ﻣتمايل بهبﺨتيار و احتماﻻً ﻣرتبط با او برساند که برای رستن
از ﺧطر لو رفتن بايد وضعيت ﺧودرا تغيير بدهند و دست از گرايش
بهبﺨتيار و ارتباط احتمالی با او بردارند؟
اندکی دي ِد تحليلی/ﻣارکسی در آن زﻣان برای فهم اين ﻣسئله کافی بود
که عاجلترين دغدغهی اﻣنيتی رژيم شاه در آن زﻣان وجود بﺨتيار بهعنوان
برپاکنندهی ساواک و شﺨصيتی بسيار بانﻔوذ در اين دستگاه جهنمی و
همچنين ارتش بود که از اﻣکانات لجستيکی دولت عراق و چهبسا ديگر
کشورهای عربی نيز برﺧوردار شده بود؛ و بهواسطه همين اﻣکانات و با
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شناﺧت از نارضايتیهای شديد ﻣردم از شاه و دربار ﻣیتوانست بهنوعی
دست بهکودتا بزند .اين دغدغه زﻣانی پايان يافت که بﺨتيار را در عراق از
طريﻖ عواﻣل وابسته بهتشکيﻼت تهران حزب توده ترور کردند .در حاشيه
اين بحث بايد بگويم که اين احتمال هنوز بهاندازهی کافی تحقيﻖ نشده وجود
دارد که عﻼوهبر گروهها و ﻣحافل بسيار ،گروه جزنی هم از طريﻖ
تشکيﻼت تهران حزب توده ﻣورد شناسايی قرار گرفته باشد ،و دربارهی
گروه فلسطين شواهد آشکارتری هم وجود دارد.
بههرروی ،صرفنظر از ﻣکث روی جنبهی حاشيهای بحث ،ﻣیتوان
چنين نتيجه گرفت که علت عمدهی پيشنها ِد ﻣصاحبه بهاحمد صبوری )که
بههرصورت ﺧو ِد ﻣصاحبه ﻣورد تأييد ﻣن نيست( اين نبود که »وانمود کند
گروه فلسطين ]که قبل از دستگيریها اساسا ً فاقد هويت سياسی بود[ با
تيمور بﺨتيار ارتباط دارد« ،بلکه اين بود که اوﻻًـ بهساواکیها و ارتشیهای
تحت تأثير بﺨتيار و ﻣتمايل بهاو بگويد بﺨتيار با افرادی وارد تبادل سياسی
ﻣیشود که کمونيستاند؛ و دوﻣا ًـ در ﻣقابل اين احتمال که افراد ويا ﻣحافل
ضدسلطنت )اعم از ﻣذهبی ويا غيرﻣذهبی( برای تعليم و اﻣکانات بهطرف
بﺨتيار بروند ،هشدار بدهد که درصورت ايجاد ارتباط با بﺨتيار بهسرعت
شناسايی و دستگير ﻣیشوند .با توجه بهتوضيحات و استدﻻلهايی که تا
اينجا ارائه کردم ،اينک ﻣیتوان يکبار ديگر نگاهی بهکمدی/کميک
تأسفانگيزی انداﺧت که ﻣوضوع آن »لو« دادن ساقی است.
ﻣنهای تعريف لغتناﻣهای فعل لودادن که ﻣشت کسی را بازکردن ،و
اسرار قلبی يا ﺧطای ﺧودرا فاش کردن ﻣعنی ﻣیدهد ،لودادن در اﻣور
سياسی
ﻣربوط بهﻣبارزات سياسی و طبقاتی بدين ﻣعنی است که يک فرد
ِ
در اپوزيسيون اطﻼعات ويا شﺨص فعال ديگری را بههردليلی بهپليس
اﻣنيتی ﻣعرفی ﻣیکند؛ و ساقی با دانستن دقيﻖ بار ﻣعنايی فعل لودادن ،نزد
زندانیها از اين فعل استﻔاده ﻣیکند تا وضعيت ﺧودش بهعنوان زندانبان و
حاکم را بهطور ﻣعکوس )يعنی :ﻣحکوم( القا کند .از واکنش آن لحظهی

زندان قزلقلعه1349 ،

بقيه زندانیها اطﻼعی ندارم؛ اﻣا تأسف در اين استکه علی پاينده بازی
زيرکانهی ساقی را ﻣیﺧورد و اﻣروز نيز همچنان براساس بازیﺧوردگی
آن روزگار فکر ﻣیکند و ﻣیانديشد .بهطورکلی ،نبايد فراﻣوش کرد که
هيچکس ساقی را بههيچ ﻣعنايی لو نداده بود؛ چراکه ساقی اطﻼعات و
ﻣناسبات پنهانی برای دستگاه ساواک نداشت که بتوان آن را »لو« داد .اﻣا
درباره بازی پيچيدهی ساقی بايد اين را نيز در نظر گرفت که بعيد است که
اين بازی پيچيده و نقش بازی کر ْ
دن ابتکار ﺧو ِد ساقی باشد .بنابراين ،اين
احتمال نيز وجود دارد که ساواک طراح بازی و ساقی ﻣجری آن بوده باشد.
قسمت انتهايی نقلقولی که از صﻔحات  119و  120آوردم ،و درواقع
در ابتدای صﻔحه  ،120پاينده در توضيح استﻔادهی ساقی از فعل »لو«
دادن ،ﻣیگويد» :ﻣنظور ساقی از ايشان احمد صبوری بود که به"احمد
ﻣائو" ﻣعروف بود .اين لقب روی او ﻣانده بود و در زندان هم ،بچهها
بهتمسﺨر بهاو ﻣیگﻔتند "احمد ﻣائو" .«...پاينده در پانوشت همين صﻔحه
 120نيز ﻣیگويد» :علت اين که بهايشان احمد ﻣائو ﻣیگﻔتند لقبی بود که
در دوران دانشجويی همدانشکدهایهايش بهصبوری داده بودند .بهدليل
اينکه لباسهايی که بهتن ﻣیکرد لباسهای ﻣتحدالشکل ﻣردم چين بود و
ﻣائوتسهتونگ هم لباس پوشيدنش ﻣثل بقيه بود« .وقتی قرار استکه باورها
و تعصبات جای تحقيﻖ و بررسی را بگيرند ،با دنيايی غريب و کافکايی
روبرو ﻣیشويم .چرا؟ برای اينکه اگر احمد صبوری »لباسهايی که بهتن
ﻣیکرد لباسهای ﻣتحدالشکل ﻣردم چين بود« ،چرا بهاو نگﻔتند :احمد چينی؛
و گﻔتند» :احمد ﻣائو«؟! جواب ﻣعلوم است :چونکه »ﻣائوتسهتونگ هم
لباس پوشيدنش ﻣثل بقيه بود«!
عطف بهﻣطلوب
اين شيوهی بهاصطﻼح استدﻻل که ـدر واقعـ
ِ
پيشبودی است ،تنها در صورتی قابل قبول است که اساس دريافت حقيقت
را بهجای بررسی دﺧالتگرانه و تحقيﻖ درجهت کشف قانونمندیهای
ويژهی نسبتها ،بهطور سادهلوحانهای بهسطحیترين قياس صوری تقليل
بدهيم! اگر قرار بر عطف بهﻣطلوب پيشبودی نبود و علی پاينده کمی هم
بهﻣشاهدات ﺧود تکيه ﻣیکرد ،آنگاه ﻣتوجه ﻣیشد که لباس پوشيدن احمد
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صبوری بهلباس ﻣصدق بههنگام ﻣحاکمه هم شباهت داشت؛ و از ﺧودش
سؤال ﻣیکرد که آيا لقب »احمد ﻣائو« که بيشتر از همدانشکدهایهای احمد
ساقی قزلقلعه شايع شد ،ﻣیتواند تقليدی از لباس ﻣصدق
صبوری ،توسط
ِ
ساقی قزلقلعه که عرق هم بهزندان وارد
هم باشد؟ اينطور شنيدهام که
ِ
ﻣیکرد ،در ﻣيان جمعی از زندانیها گﻔته بود :اين يارو که اسم پادشاه چين
را روی ﺧودش گذاشته است!...؟
بههرروی ،اينکه »بچهها بهتمسﺨر بهاو ]يعنی :بهصبوری[ ﻣیگﻔتند
"احمد ﻣائو" «...براساس ﻣشاهداتی که داشتم نادرست است .ﻣن که در
قزلقلعه ،عشرت آباد و جمشيديه با صبوری بودم ،هرگز نشنيدم کسی او
تسر( »احمد ﻣائو« صدا کند؛ ضمن اينکه او
را )چه از روبرو و چه پش ِ
از احترام نسبی و روشنفکرانهای نيز )حتی نزد بيژن جزنی هم(
برﺧوردار بود .با همهی اين احوال ،اگر بيرون از زندان با کسی دربارهی
زندان و زندانیها صحبت ﻣیکرديم ،وقتی بهاسم احمد برﻣیﺧورديم و
طرف ﻣیپرسيد کدام احمد ،چنانچه ﻣیگﻔتيم احمد ﻣائو )بدون هرگونه
تحقير و تمسﺨری( او را ﻣیشناﺧتند ،درست ﻣثل اينکه کسی بﭙرسد کدام
عباس؛ طرف جواب بدهد عباس فرد )کارگر چاپﺧانه(!
اﻣا دربارهی علت لقب »احمد ﻣائو« :بهغير از قالتاقبازی ساواک و
ساقی در استﻔاده از اين لقب ،و بهغير از شيوهی لباس پوشيدن احمد
صبوری که ناشی از ِعرق او بهﻣبارزين ﻣلی و ﻣجاهدين جنبش ﻣشروطه
بود؛ بهاين اﻣر نيز برﻣیگشت که او تعداد ﻣتنابهی از جزوات ﻣائو را بدون
اينکه گرايش چندانی بهانديشهﻣائو يا ﻣائوئيسم داشته باشد ،از انگليسی
بهفارسی ترجمه و در اﺧتيار دانشجويان ﻣعتمد ﺧود گذشته بود .همين اﻣر
)البته بهاضافهی طرز لباس پوشيدنش( بهايجاد لقب احمد ﻣائو بهﻣعنای
پ
ﻣثبت کﻼم راهبر گرديد؛ و ساواک هم بهدليل ترس از رشد جريانهای چ ِ
ﻣتمايل بهچين که در آن زﻣان بازار داغی در جهان داشتند ،از لقب
ناﺧواستهی احمد صبوری بهواسطهی سادگی آدمهايی ﻣثل علی پاينده
بهزيان گسترش انديشههای چپ سوءاستﻔاده کرد.
*****

زندان قزلقلعه1349 ،

عنوان بعدی که نيمی از صﻔحه  121و تمام صﻔحه  122را بهﺧود
اﺧتصاص داده است» ،چند روز در زندان جمشيديه« نام دارد که ﻣوضوع
ﺧاصی برای نقد و بررسی ندارد.
گرچه طول ﻣدت دقيﻖ آن را فراﻣوش کردهام ،اﻣا ﻣیدانم ﻣدتی که )در
حدود دو ﻣاه( در اواﺧر بهار  1351در جمشيديه بودم .اين زندان در
ﻣجموع  20سلول در دو طرف )يعنی :هرطرف  10سلول( داشت و ﻣنهای
هواﺧوری و ﻣﻼقاتی که اصﻼً ﻣطرح نبود ،نسبت بهزندانهايی که ﻣن
ديدهام )يعنی :قزلقلعه ،عشرتآباد ،ﻣوقت شهربانی ،اوين و زندان شماره
] 3با حياط سهگوش[( از اﻣکانات ساﺧتمانی و غذای بهتری برﺧوردار
بود .علت غذای بهتر هم اين بود که نگهبانهای ساواک همواره تعداد
زندانیها را بهﺧاطر اقﻼﻣی )ﻣثل تﺨم ﻣرغ آبپز و کره/ﻣربای بستهبندی
شده( که ﻣیتوانستند بهﻣنزل ببرند ،بيشتر از آﻣار واقعی اعﻼم ﻣیکردند.
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تصويری که آقای پاينده از شکل ساﺧتمان عشرتآباد ﻣیدهد،
تاآنجاکه ﻣن ديده و بهياد دارم ،صددرصد درست است .البته ﻣن چيزی از
ﺧرابیهايی که بهقول آقای پاينده بهکوشش ﺧو ِد زندانیها آباد شد ،نمیدانم.
شايد اين ندانستن بهدليل اين باشد که همهی اين کارها قبل از ورود ﻣن
بهعشرتآباد انجام شده بود .بههرصورت ،هنگاﻣی که ﻣن حدود اواسط آذر
سال  1350بهعشرتآباد وارد شدم ،ﺧبری از ﻣوش و ﻣار و جانورانی از
اين دست نبود .بههمين دليل تصورم اين استکه آقای پاينده در رابطهی با
»"همزيستی ﻣسالمتآﻣيز" در کنار« ﻣوشها »تا آﺧرين روزی که در
عشرتآباد بود« ،از اغراقگويی ﻣألوف ﺧود نيز فراتر رفته است!
دربارهی عبارت »"همزيستی ﻣسالمتآﻣيز"« که پاينده در داﺧل گيوﻣه
قرار داده و اين اشارهای کرشمهگونه بهسياست اﻣور ﺧارجی شوروی سابﻖ
است ،بايد اين را اضافه کنم که آن قدرتهايی که شوروی با آنها در
»"همزيستی ﻣسالمتآﻣيز"« قرار داشت ،از اينجا تا آنسوی کرهی ﻣاه
های
آزاردهندهتر ،ﻣﺨربتر و ضدانسانیتر از »ﻣوش«ها بودند .طرف ِ
گون
»"همزيستی ﻣسالمت ِ
آﻣيز"« شوروی سابﻖ ،ﻣجموعهی نسبتا ً هم ِ
بورژوازی غيرروسی و بهاصطﻼح اﻣﭙرياليسم غرب بود که جهان را در
آتش و ﺧون غرق کرده بود؛ و بورژوازی روسيه )که ساﺧتاری ديگرگونه
و سوسياليستنمايانه داشت ،و شکل انباشت آن نيز »بديع« ﻣینمود( در
رقابتی چهبسا ﻣﺨربتر از طرفی که ﻣوضوع »"همزيستی ﻣسالمتآﻣيز"«
قرار داشت ،شکست ﺧورد؛ و ازآنجاکه پيچيدهترين و همچنين گستردهترين
تحول انقﻼبی تاريخ بشريت را بلعيده بود ،در شکست از رقيب ﺧود که
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همان فروپاشیاش بود ،اﻣکان جهش ديگری را در سرﺧوردگی تودههای
کارگر و زحمتکش برای رقيب فراهم آورد.
علی پاينده ﻣیگويد» :ﻣا بيستوچهار نﻔر اولين گروه از زندانيان
سياسی بوديم که ساواک در ]»روز ششم« اسﻔند[ سال  1349بهعشرتآباد
فرستاد«)ص  .(124بهنظر ﻣن آقای پاينده در اين ﻣورد هم اشتباه ﻣیکند.
چرا؟ برای اينکه آنچه ﻣن دربارهی چگونگی ورود احمد صبوری بهزندان
عشرتآباد )در زندان عشرتآباد و از ﺧو ِد او( شنيدم ،نقيض روايت پاينده
عزيز است .گرچه حدود  50سال از آن زﻣان ﻣیگذرد؛ اﻣا صرفنظر از
بيان کليات
جزئيات که نسبت بهاين ﻣسئلهی ﺧاص اهميت چندانی نداردِ ،
شنيدههايم نيز ناقض روايت علی پاينده است .قبل از بيان کليات شنيدههايم
دربارهی چگونگی ورود احمد صبوری بهزندان عشرتآباد ،ﻻزم
بهتوضيح است که ﻣن تا اندازهای هم دربارهی روايت صبوری نسبت
بهچگونگی ورودش بهزندان عشرتآباد تحقيﻖ کردم که چگونگی آن را در
اداﻣه شرح ﻣیدهم .احمد صبوری روايت ﻣیکرد که در سال ) 1349که
ﻣاه آن را ﻣن بهياد نمیآورم( برای ﻣدتی )ﻣثﻼً چندين هﻔته( تنها زندانی
عشرتآباد بود ،و در سلول دربستهای در کنار اطاق نگهبانی )يعنی:
در بسته که فقط برای قضای حاجت بازﻣیکردند(
بهطور انﻔرادی و با ِ
ً
نگهداری ﻣیشد .صبوری ﻣیگويد ،پس از ﻣدتی )ﻣثﻼ بين دو تا چهار هﻔته(
در سلولش را باز گذاشتند.
يک نﻔر ديگر را هم آوردند که پس از چند روز ِ
اين نﻔر جديد يک بوم نقاشی داشت که با ﺧودش بهانتهای طرف کوچک L
ﻣیبرد و احتماﻻً نقاشی ﻣیکرد .چندين روز نيز بهاين ترتيب گذشت و بنا
در سلول صبوری را هم باز
بهدرﺧواست زندانی جديد روزانه چند ساعت ِ
در سلول را نبستند .بدينترتيب بود که احمد
ﻣیگذاشتند تا اينکه بهتدريج ِ
صبوری و بيژن جزنی که هريک بهدﻻيل ﻣﺨتلف يکديگر را اسما ً
ﻣیشناﺧتند ،با هم روبرو شدند .رابطهی آنها ﺧيلی سريع گرﻣا پيدا کرد و
کتابی را که جزنی در دست داشت و ﻣطالعهی آن برايش سﺨت بود ،با هم
ﻣطالعه کردند .ﻣطالعه بهاين شکل بود که صبوری ﻣتن انگليسی را
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ﻣیﺧواند و فارسی آن را برای جزنی ﻣیگﻔت و دربارهی آن بحث
ﻣیکردند .برای صبوری که در تمام دورهی زندان فقط يک بار ﻣﻼقات
داشت و از هنگام بازداشت تا آن زﻣان کتاب ،آن هم بهزبان انگليسی ،نديده
ْ
فرصت ﻣوهبتی بینظير ﻣحسوب ﻣیشد .گرچه صبوری اسم دقيﻖ
بود ،اين
کتاب را فراﻣوش کرده بود و برﺧﻼف اﻣروز اﻣکان تحقيﻖ هم نبود ،اﻣا
ﻣحتوای آن را بهياد ﻣیآورد که دربارهی نقش اسرائيل بهعنوان ديدهبان
آﻣريکا در ﺧاورﻣيانه ،درجهت کنترل و حﻔظ ﻣنافع آﻣريکا در ﻣنطقه بود.
بهاحتمال بسيار قوی در شرايط کنونی حتی ﻣیتوان نام آن کتاب را با
جستجوی اينترنتی پيدا کرد.
صبوری تعريف ﻣیکرد که پس از ﻣدتی که ﻣن )يعنی :عباس فرد(
زﻣان دقيﻖ آن را فراﻣوش کردهام ،اﻣا ﻣیدانم که ﻣطالعهی دو نﻔری کتاب
با جزنی را تمام کرده بودند ،عدهای زندانی آوردند و برای چندروزی هم
در سلول صبوری و جزنی را بستند و بهتدريج دوباره باز کردند .سلول
ِ
ً
صبوری را هم عوض کردند ،اﻣا جزنی در همان سلولیکه قبﻼ بود ،باقی
ﻣاند.
بنابراين ،اگر آقای پاينده بهاين دليل که ﻣن حرفهای احمد صبوری
را بازﻣیگويم ،روی درستی آن ﺧط بطﻼ ِن نکشد؛ بايد قبول کند که آن
»بيستوچهار نﻔر اولين گروه از زندانيان سياسی« نبودند »که ساواک در
سال  1349بهعشرتآباد فرستاد«)ص .(124
برای اينکه آقای پاينده بيشتر بهحافظهی ﺧود فشار بياورد تا وقايع را
دقيﻖتر بهياد َآو َرد ،اين توضيح نيز ﻻزم استکه ﻣن شﺨصا ً روی درستی
حرفهای صبوری تحقيﻖ کردم و درستی قطعی آن را پس از تحقيﻖ
شﺨصيتی
پذيرفتم .ﻣسئله بهاين شکل بود که علیرغم ﻣشاهدهی ارزشهای
ِ
صبوری و با وجود اينکه بقيه زندانیها نيز برﺧوردی عادی با او داشتند،
اﻣا ازآنجاکه در قزلقلعه يکی/دو نﻔر نسبت بهصبوری ،ﻣصاحبهی
تلويزيونی و بازجويی او بد گﻔته بودند و تصوير شکآلودهای نسبت بهاو
در ﻣن ايجاد کرده بودند ،بهحرفهای او و بهويژه بهاينکه با جزنی ﻣشترکا ً
کتاب ﻣیﺧواندند ،اندکی شک داشتم .اين شک زﻣانی برطرف شد که ﻣسئله
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را از ﺧو ِد جزنی )گرچه غيرﻣستقيم( سؤال کردم و او نيز تأييد کرد .ﻣتوجه
شده بودم که صبوری در آﻣوزش زبان انگليسی بهجزنی کمک ﻣیکند،
برﺧوردهايم را طوری تنظيم کردم که آنها را درحين درس و آﻣوزش ديدم
و آنها نيز ﻣرا ديدند .پس از ﻣدتی از بيژن سؤال کردم که شما بيرون از
زندان هم يکديگر را ﻣیشناﺧتيد؟ بيژن که در اينگونه ﻣوارد از سرعت
فهم باﻻيی برﺧوردار بود ،ظاهرا ً تا انتهای سؤال ﻣن را دريافت و ﻣﺨتصر
و ﻣﻔيد گﻔت :نه همينجا با هم بوديم و بهﺧاطر تنهايی و بیکاری روزی
چند ساعت هم کتاب ﻣیﺧوانديم.
آقای پاينده روايت ﻣیکند که نگهبانهای عشرتآباد همان
»گروهبانهای قزلقلعه بودند« و شيﻔت کاریشان هم  24ساعته بود:
نگهبان نيز »بهيک ﻣعنا ،ﻣثل ﻣا زندانی ﻣیکشيد .با اين تﻔاوت که او يک
نﻔر بود و از تنهايی حوصلهاش سر ﻣیرفت؛ بهحياط ﻣیآﻣد و با بچهها
واليبال ويا شطرنج بازی ﻣیکرد ....در چنين شرايطی طبيعی استکه
نگهبان و زندانی باهم دوست شوند«)ص  .(125بهنظر ﻣن ،ﻣنهای
»"همزيستی ﻣسالمتآﻣيز"« که ﻣحتمل و احتمال آن ناچيز است ،اﻣکان
شکل گرفتن »دوستی« بين نگهبان زندان و زندانی بههيچوجه طبيعی نيست
و اگر فرضا ً شکل هم بگيرد ،بايد بهعنوان يک استثنا از آن ياد کرد؛ چراکه
نگهبان بههراندازهای هم که ﻣهربان و پايبند به»"همزيستی ﻣسالمتآﻣيز"«
باشد ،اساس کنشهای او را آن نهادی تعيين ﻣیکند که اساس زندگی او و
ﺧانوادهاش را از جهات گوناگون )اعم ﻣالی ،اجتماعی و غيره( ساﻣان
ﻣیدهد و از جنبهی اطﻼعاتی کنترل ﻣیکند .اين نهاد برای نگهبان زندان
سياسی دستگاه پليس و سرکوب است که درست در ﻣقابل کسانی قرار دارد
که بايد بهعنوان زندانی در زندان بمانند .در اين رابطه ،وضعيت سربازان
وظيﻔه که بهنوعی تحت اجبار بهسربازی آورده شدهاند ،فرق بنيادی دارد؛
بههمين دليل اﻣکان دوستی با سرباز وظيﻔه را نبايد با اﻣکان دوستی با
سرگروهبان نگهبان زندان سياسی يکسان در نظر گرفت.
ِ
»ساواک بهفرﻣانده پادگان گﻔته بود اگر زندانيان اقدام بهشورش کردند
يا اگر ﻣا تقاضا کرديم ،آنها را سرکوب کنيد....اين ﻣطلب را يکی از
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نگهبانها بهطور ﺧصوصی بهﻣا گﻔت«)ص  .(125چنين بهنظر ﻣیرسد
که يکی از تﺨصصهای آقای پاينده ايجاد رابطهی »ﺧصوصی« با
زندانبانهاست .با کمی فکر ﻣیتوان بهاين نتيجه رسيد که تماﻣی اين
سری و بيان »ﺧصوصی« بيهوده و فاقد ارزش است؛
بهاصطﻼح ﺧبر ّ
چراکه اگر عشرتآباد همان زندان تنبيهی برای سربازان و درجهداران هم
ﻣیﻣاند ،بازهم هرگونه شورشی با سرکوب ﻣواجه ﻣیشد .نَ ْﻔس زندان بودن
ب شورش کسانی است که در آنجا ﻣحبوساند.
يک ﻣحل بهﻣعنی سرکو ِ
نتيجه اينکه اگر حافظهی آقای پاينده در يادآوری اين نکته اشتباه نکرده
باشد ،بايد گﻔت که از دو حالت ﺧارج نيست :اگر قصد آن نگهبان از بيان
اينکه »اقدام بهشورش« با »سرکوب« ﻣواجه ﺧواهد شد ،ﺧودشيرينی نبوده
باشد ،بهاحتمال بسيار قوی هشداری از سوی فرﻣانده پادگان بوده که تصور
سياسی زﻣانهی ﺧودش نداشت.
روشنی از زندانی
ِ
پاينده حضور در زندان عشرتآباد را علیرغم اﻣکانات رفاهی کمتر،
اﻣا راحتتر از قزلقلعه و حتی جمشيديه برآورد ﻣیکند» :در اسﻔندﻣاه
 1349ﻣشکﻼت ﻣا در عشرتآباد ﺧيلی زياد بود ...نه تنها ﻣﻼقات و
وسايل ...حداقلی ]را [،بلکه کتاب و روزناﻣه هم ...نمیدادند و ...ﺧبری از
وقايع ايران و جهان نداشتيم«؛ پاينده بهدرستی روی حضور نسبتا ً راحت و
تقريبا ً دائمی بازجوها در عموﻣی و انﻔرادی قزلقلعه انگشت ﻣیگذارد...» :
زندانيان قزلقلعه بسيار زياد بود .در جمشيديه اگرچه
فشار عصبی بر
ِ
بازجو نبود ،ولی نظم و انظباط پادگانی بهطور جدی اعمال ﻣیشد و با
اينکه افسران و درجهداران جمشيديه کاری بهکار زندانيان سياسی نداشتند
ولی جو حاکم ،جو نظاﻣی بود و ﻣقررات ﺧودش را تحميل ﻣیکرد«)ص
.(126
تا آنجايی که ﻣن در اواسط تابستان  1351در جمشيديه بودم ،با »جو
حاکم نظاﻣی ]که[ ﻣقررات ﺧودش را تحميل «...کند ،ﻣواجه نشدم)ص
 .(126احتماﻻً در سال  1349وضعيت جمشيديه بهگونهی ديگری بود.
بههمين دليل ،اگر پاينده تصوير نسبتا ً روشنی از عدم حضور »افسران و
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درجهداران« در اﻣور زندان و درعينحال »جو حاکم نظاﻣی« و تحميل
»ﻣقررات« ْ
آن بيشتر توضيح ﻣیداد ،قصد و ﻣنظور او بهتر فهم ﻣیشد.
بههرروی ،در تابستان  ،1351سرويس بهداشتی ،حمام و غذای جمشيديه
ﺧيلی بهتر از عشرت آباد و قزلقلعه بود؛ و زندانبانها تا آنجايی کاری
بهکار زندانیها نداشتند که سرودﺧوانی هم داشتيم .ضمنا ً غذا هم هميشه چند
برابر تعداد زندانیها بود .بههمين دليل هم ﻣا که برﺧﻼف عشرت آباد
اﻣکانات آشﭙزﺧانه نداشتيم ،ﻣیتوانستيم گوشتهای غذا را سوا کنيم ،و بنا
بهاصطﻼح رايج آن زﻣان :بکوبيم بهبدن ﻣجروح! البته همانطور که قبﻼً
هم اشاره کردم ،در زندان جمشيديه هيچ ﺧبری از هواﺧوری ،ﻣﻼقات،
گرفتن وسايل از ﻣﻼقاتیها و طبعا ً ﺧريد از بيرون نبود.
»چند روز بعد از اينکه بهعشرتآباد آﻣديم ،سربازهای ﻣأﻣور در بند
را زير نظر گرفتم .يکی از آنها بهنام کاظمی توجهم را جلب کرد و...
بهاين نتيجه رسيدم ]که[ آدم ﺧوبی است« .پاينده نقل ﻣیکند که بهتدريج تا
آنجايی بهاين سرباز نزديک ﻣیشود که او پنهان از ديد رؤسای ﺧود برای
پاينده روزناﻣه ﻣیﺧرد و ﻣﺨﻔيانه بهاو تحويل ﻣیدهد ...» .تمام پولی را که
داشتم )ده ،بيست توﻣان( بهاو دادم و بعد هم او را بهﻣغازهی پدرم فرستادم،
از پدرم پول گرفت و در آن شرايط کاغذ و قلم ،کاربن ،تيغ ريشتراشی
و ...برای ﻣا آورد؛ عﻼوه براين ،جزوهها و ﻣطالب ريزنويسی شدهی ﻣا را
بهبيرون ﻣنتقل ﻣیکرد«)ص .(127
اينکه پاينده »سربازهای ﻣأﻣور در بند را زير نظر« ﻣیگيرد و يکی
از آنها را »آدم ﺧوبی« تشﺨيص ﻣیدهد ،ﻣنهای صحت و سقم قضيه ،از
جهت شيوهی بيان تحت تأثير يکی از برناﻣههای پليسی/جنايی راديويی آن
زﻣان است که چهارشنبهها ساعت  8شب پﺨش ﻣیشد و جانیدالر نام
داشت .اﻣا از اين جنبه قضيه هم که بگذريم ،بازهم ﻣنهای صحت و سقم
اصل آن ،ﻣیرسيم بهجوهرهی درک و فهم آقای پاينده از افراد کارگر و
زحمتکش که سرباز کاظمی يکی از آنهاست؛ و رفتار علی پاينده با او
نيز يکی از نمونههای برﺧورد چپها با ﻣردم کارگر و زحمتکش است.
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سرباز کاظمی »آدم ﺧوبی است«! چرا اين سرباز »آدم ﺧوبی است«؟ برای
اينکه او بدون توقع پول ،عﻼوهبر تهيه ﻣﺨﻔيانه اقﻼﻣی ﻣانند »کاغذ و قلم،
کاربن ،تيغ ريشتراشی« که لو رفتن آنها تاوان ﺧيلی سنگينی ندارد،
»جزوهها و ﻣطالب ريزنويسی شدهی ﻣا ]يعنی :زندانیهای ﻣورد تأييد آقای
پاينده[ را ]نيز[ بهبيرون ﻣنتقل ﻣیکرد«!! نتيجهی عبارتهای نقل شده از
علی پاينده اين است که هرکسی که در جهت ﺧواستهای ﻣادی و
بهاصطﻼح ﻣعنوی ﻣن و ﻣا از ﺧودش ﻣايه بگذارد »آدم ﺧوبی است«!؟
چه ﺧوب بود که آقای پاينده ﻣﺨتصری هم درباره ﻣوضوع و ﻣحتوای
»جزوهها و ﻣطالب ريزنويسی شده« ﺧودشان ﻣینوشت تا با ﻣرثيهگويی
برای ساقی و سرهنگِ رئيس بيمارستان و فروهر و اﻣثال ﻣلی/ﻣذهبیها
اشتباه نشود که اﻣروزه وابستگی سردستهی آنها )يعنی :جناب ﻣهدی
بازرگان( به  CIAاز طريﻖ يک جستجوی اينترنتی هم قابل اثبات است.
حقيقتا ً شگﻔتانگيز است!؟ »جزوهها و ﻣطالب ريزنويسی شده« و انتقال
آنها بهبيرون از زندان حداقل از سال  1349شروع شده بود ،و اﻣروزه
بعد از حدود  50سال هيچ ﺧبری از آنها نيست ،و حتی ﺧو ِد پاينده هم هيچ
حرفی دربارهی ﻣوضوع و ﻣحتوای اين »جزوهها و ﻣطالب ريزنويسی
شده« نمیزند .گرچه حافظهی علی پاينده درست کار ﻣیکند و ﺧو ِد او نيز
انسان درستکرداری است؛ اﻣا روايت اين »جزوهها و ﻣطالب ريزنويسی
شک افرادی را که با پاينده آشنا نيستند ،چنان
شده« ﻣتأسﻔانه طوری استکه
ِ
برﻣیانگيزد که کليت ﻣسئله )يعنی :وجو ِد اين »جزوهها و ﻣطالب
ريزنويسی شده«( را زير سؤال ﻣیبرند.
کاظمی سرباز )که حتی
با وجود همهی اين احوال ،برﺧورد پاينده با
ِ
پول ﺧريد روزناﻣه را از جيب ﺧودش ﻣیداد( ،توأم با دستودل بازی
است :او »تمام پولی را که داشت) ...ده ،بيست توﻣان(« بهکاظمی ﻣیدهد،
»و بعد هم او را بهﻣغازهی پدر«ش ﻣیفرستد تا پول بگيرد و برای پاينده و
شايد هم دوستانش ﺧريد کند .ﻣشکل اين است که ﻣن نمیفهمم که چرا پاينده
»تمام پولی را که داشت« بهکاظمی داد تا بدون اينکه چيزی برای ﺧودش
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بﺨواهد ،برود و از پدر او پول بگيرد! دو توﻣن هم برای کرايه راه کافی
بود و پدرش هم که بهاندازه نياز فرزندش پول داشت که بدهد؟!!
ْ
سرباز »کاظمی جوان
علی پاينده در پانوشت صﻔحه  127دربارهی
 21ساله« ﻣینويسد :او »تحت تأثير بيژن جزنی نشانههايی از ﻣﺨالﻔت
بهرژيم شاه از ﺧود بروز ﻣیداد .در ﻣدتی که سرباز کاظمی در زندان بود
بيژن تاحدودی سواد ﺧواندن و نوشتن بهاو ياد داد« .بعداز ﻣدتی او را ﻣنتقل
کردند که پاينده وعده ﻣیدهد که سرنوشت او را »در جای ]ﻣناسب[...
کاظمی سرباز
توضيح« ﺧواهد داد .گرچه برای بررسی چگونگی رابطهی
ِ
و بيژن جزنی بايد صبر کنيم تا آقای پاينده توضيحات ﺧودش را بدهد )که
نمیدهد( ،اﻣا همينجا بايد بگويم که اساسیترين توقع ﻣن از توضيحات
کلی ﻣسائل و ﻣﻔاهيمی استکه بيژن جزنی برﻣبنای آنها
پاينده ،ترسيم ِ
کاظمی  21ساله را »تحت تأثير« ﺧود قرار داد .اگر چنين توضيحاتی وجود
زﻣانی/ﻣکانی اکنون بهکسانی
داشته باشد ،ﻣیتواند در تناسب با ﻣﺨتصات
ِ
کمک کندکه قصدشان تودهای کردن دانش ﻣبارزهی طبقاتی است.
آن بﺨش از زندانیهايی که از ورود غيرقانونی روزناﻣه بهزندان
ﺧبر » 13نﻔر اعداﻣیهای سياهکل«
ﻣطلع بودند ،در  26اسﻔند  1349با ِ
ﻣواجه ﻣیشوند و هريک از آنها واکنش ﺧاصی از ﺧود نشان ﻣیدهد.
برای ﻣثال ،يک نﻔر که افراد فاﻣيلش جزو اعداﻣیها بود ،غش ﻣیکند .اﻣا
واکنش علی پاينده علیرغم اينکه از ديد بقيه زندانیها پنهان ﻣاند،
تراژيکتر از بقيه زندانیها بود» :ﻣن و رضا حسينیفر عدهای از اين
سيزده نﻔر را ،ﻣثل علیاکبر صﻔايی فراهانی ،عباس دانش بهزادی ،غﻔور
حسنپور و جليل انﻔرادی را ﻣیشناﺧتيم .با اينکه آنها را ﻣیشناﺧتيم و
ﺧيلی ﻣتأثر بودم ،صدايم درنياﻣد و واکنشی نشان ندادم .رضا حسينیفر را
از اطاق بيرون بردم و بهاو گﻔتم صدايت درنيايد .کسی نﻔهمد ﻣا اين بچهها
را ﻣیشناﺧتيم و با آنها رفتوآﻣد ﻣیکرديم«)ص  .(128اين درست
استکه در آن زﻣان »شناﺧتن« و »رفتوآﻣد« با چريکهای واقعی ]و نه
درصد بسيار باﻻيی از چريکهای زندان که بدون اراده ،جسارت و قصد
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اقداﻣات ﻣسلحانهی چريکی ،فقط طرفدار سياسی سازﻣان چريکهای
فدايی ﺧلﻖ بودند![ دردسرساز بود و چهبسا بهبازداشت و بازجويی هم ﻣنجر
ﻣیگرديد؛ اﻣا »شناﺧتن« و »رفتوآﻣد« با اعدام شدگان سياهکل برای
پاينده که زندانی بود و ساواک هم با زيرنظر داشتن گروه کوهنوردی کاوه
نسبت به»رفتوآﻣد«های کوهپيمايی ﻣحورانهی آنها با آقای پاينده اطﻼعات
کافی داشت ،واکنشی سؤال برانگيز و ابهامآفرين است .برای ﻣثال،
ابهام
ﺧوانندهی »آنچه برﻣن گذشت« )و ازجمله شﺨص عباس فرد( با اين
ِ
آﻣيﺨته بهسؤال ﻣواجه ﻣیشود که چرا پاينده بهرابطهای که فعليت سياسی
سياسی گذرا
نداشت ،رنگولعاب سياسی ﻣیزند؟ آيا پاينده ﻣنهای بحثهای
ِ
و صرفا ً ﻣحﻔلی و فاقد زﻣينهی عملی در جريان کوهنوردی ،رابطهی
سياسی فعالی هم با آن اشﺨاصی که از آنها نام ﻣیبرد ،داشت؟ يا نه،
ِ
براساس گﻔتهها و تصويرپردازیهای ﺧو ِد علی پاينده ،چنين فعليتی در بين
نبود و انگيزهی اصلی او از روايتی بهاين شکل ،اساسا ً اعتباری است و
قصد اعتباراندوزی دارد؟ بهﻣنظور اﺧتصار در بيان ،پاسخ بهاين سؤال را
بهﺧوانندهی ﻣﻔروض اين بازﺧوانی ﻣیگذارم تا بهنکتهی ديگری از نکات
بررسی »آنچه برﻣن گذشت« بﭙردازم.
بسيار و قابل
ِ
پس از ورود بهروز سليمانی بهعشرتآباد »در اوايل بهار ،«1350
روز بزرگداشت شهدا از »روز چهارده بهمن ،سالروز کشته
بحث تغيير ِ
شدن دکتر تقی ارانی« به»بيستوششم اسﻔند ،روز تيرباران بچههای
سياهکل« درگرفت که نهايتا ً بهبرگزاری دو روز ﻣتﻔاوت بهعنوان روز
شهدا انجاﻣيد» :از سال  ،1350چريکهای فدايی روز بيستوششم اسﻔند
و بقيه چپها ،طبﻖ سنت قديم ،چهاردهم بهمن ﻣراسم بزرگداشتی برگزار
ﻣیکردند .ﻣا ﺧودﻣان در روز بيستوششم اسﻔند بهعنوان يادبود رفقای ﻣا
و بﺨشی از جنبش نوپای چپ ايران که در اين روز تيرباران شدند ﻣراسم
جداگانهای برگزار ﻣیکرديم«)ص .(129
در ﻣطلب نقل شدهی باﻻ دو نکتهی ظريف )اﻣا جدی و ﻣهم( را ﻣیتوان
ﻣشاهده کرد :يکی ،بازتوليد و تکرار شکل اﺧتﻼفات شيعه/سنی در افراد و
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روز بزرگداشت کشته
گروههای چپ )با ﻣحتوای ويژهی ﺧويش دربارهی ِ
سياسی آقای
شدههای ﻣبارزاتی/سياسی( است؛ و ديگری ،اعﻼم ﻣوضع
ِ
آن(
پاينده استکه بنا بهروايت ﺧو ِد او ،همان )نه اين و نه آن( يا )هم اين هم ِ
هميشگی اوست» :چريکهای فدايی روز بيستوششم اسﻔند و بقيه چپها،
طبﻖ سنت قديم ،چهاردهم بهمن ﻣراسم بزرگذاشتی برگزار ﻣیکردند«؛ اﻣا
گروه سوﻣی هم وجود داشت که نه اين و نه آن بود ،و با ضمير »ﻣا
ﺧودﻣان« )يعنی :بهغير از دو گروه ديگر( ﻣشﺨص ﻣیشود .اين گروه سوم
فقط »در روز بيستوششم اسﻔند ...ﻣراسم جداگانهای«» ،بهعنوان يادبود
رفقای ﻣا ]يعنی» :رفقای« ﺧودشان[ و بﺨشی از جنبش نوپای چپ ايران
که در اين روز تيرباران شدند« برگزار ﻣیکردند.
»رفيﻖ/زندانبان«]!!![ ساقی يکبار ديگر لوطیگری کرد و برﺧﻼف
دستورات ساواک )که علیاﻻصول نقش ارباب را برای او بازی ﻣیکرد(،
ﺧانوادههای زندانیها را که نمیدانستند عزيزانشان کجا هستند،
بهعشرتآباد راهنمايی ﻣیکند و همين اﻣر هم )البته با پیگيری ﺧانوادهها(
بهبرقراری ﻣﻼقات راهبر ﻣیشود که عمﻼً و بهدليل ﻣحدوديت زندان
عشرتآباد ﻣﻼقات حضوری ﻣحسوب ﻣیشد» :ﺧانوادهها ﻣرتبا ً بهقزلقلعه
ﻣیرفتند و سراغ فرزندان و بستگان ﺧودرا ﻣیگرفتند ولی بهآنها جواب
درستی داده نمیشد .يک بار ساقی بهآنها ﻣیگويد اينجا نيستند .ﺧيالتان را
راحت کنم ،اينجا نيستند .نمیتوانم بهشما بگويم کجا هستند .برويد يک
هﻔته ،ده روز ديگر بياييد شايد بتوانم بهشما کمک کنم .يک هﻔته بعد که
ﺧانوادهها برﻣیگردند ،ساقی بهآنها ﻣیگويد از ﻣن نشنيده بگيريد،
عشرتآباداند .از آن بهبعد ،ﺧانوادهها بهعشرتآباد ﻣیآﻣدند ولی بهآنها
ﻣﻼقات نمیدادند«)ص  .(129بهاحتمال بسيار قوی ﺧوانندهی ﻣﻔروض اين
بازﺧوانی ﺧودش حدس ﻣیزند که توصيه »برويد يک هﻔته ،ده روز ديگر
بياييد شايد بتوانم بهشما کمک کنم« ،اگر از پيش تعيين شده نباشد ،ناشی از
ت رفتاری ساواک با زندانیهای
شَم و هوشياری ساقی است که تحوﻻ ِ
سياسی را زير نظر داشت.
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»در سوم يا چهارم ارديبهشت  ،1350بيژن را از اوين بهعشرتآباد
آوردند«)ص  .(130گرچه همانطور که در صﻔحهی  158هم نوشتم ،اين
ﺧبر درست نيست؛ اﻣا پاينده در اداﻣهی همين پارگراف ،پس از توضيحاتی
دربارهی پروندهی جزنی در سال  1346و همچنين وقايع ﻣربوط بهفرار از
زندان  4نﻔر از همپروندهایهای او در سال  ،1348توضيحاتی ﻣیدهد که
بررسی آن جا و فضای ديگری را ﻣیطلبد .نکتهای در توضيحات صﻔحهی
» 130آنچه برﻣن گذشت« وجود دارد که بسياری از چپهايی را که هويت
سياسی ﺧود را با سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ گره ﻣیزنند ،بهاين باور
و اعتقاد رسانده که فعليت جريان ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری و طبعا ً
شکلگيری سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ اداﻣهی فعاليت گروه جزنی پس
از دستگيری آنها در سال  1346است .بهطورکلی ،آنچه ابزار توجيه
باور بهپيوند بين گروه جزنی و سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ است،
رف وجود افرادی استکه پيش از ادغام در جريان و تشکلی بهنام
ص ِ
ِ
سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ،با آنچه گروه جزنی ﺧوانده ﻣیشد ،ارتباط
داشتند .اﻣا واقعيت اين استکه بين گروه ﻣوسوم بهگروه جزنی و آنچه
تحت سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ تا سال  1354/55در ﻣيان
روشنفکران دانشگاهی برانگيزاننده و بهلحاظ ضديت با سلطنت
تحرکبﺨش بود ،هيچ ارتباط قانونمند و ارگانيکی وجود نداشت.
يکی از اهداف سياسی و طبعا ً آگاهانهی »آنچه برﻣن گذشت« اين
گونگی سياسی/نقاد از علی پاينده ،از او
است که با ارائهی تصوير ﺧدای
ِ
بهعنوان شاهدی استﻔاده کند که پيون ِد بين گروه جزنی و سازﻣان چريکهای
فدايی ﺧلﻖ را شهادت ﻣیدهد» :بعد از واقعهی سياهکل ،ساواک ﻣتوجه
ﻣیشود که عدهای از افراد سياهکل از بقايای بازداشت نشده و ﻣتواری اين
گروهاند«)ص  .(130آنچه در اين عبارت تحت عنوان »عدهای از افراد
سياهکل از بقايای بازداشت نشده و ﻣتواری« آﻣده ضمن اينکه کاﻣﻼً غلط
نيست؛ اﻣا تنها نيمی از حقيقت را بيان ﻣیکند ،که در اينجا يک دروغ کاﻣل
است .اين درست است که بعضی از افراد حاضر در آن جريانی که پس از
واقعهی سياهکل ،سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ناﻣيده شد ،در سال 1346

167

168

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

با گروه جزنی هم ﻣرتبط بودند؛ اﻣا آنها طی  4سالی که افراد گروه جزنی
در زندان بودند ،بهلحاظ شﺨصيتی ،ﻣناسبات و دريافتهای سياسی/عملی
بهلحاظ کيﻔی چنان تغيير پيدا کرده بودند که ﻣیتوان تحت عنوان جهش
کيﻔی از آن نام برد .در اينجا بايد دو نکته را نيز در نظر داشت :يکی
اينکه ،تحول کيﻔی/جهشی افراد ﻣربوط بهواقعهی سياهکل که با گروه
جزنی ـهمـ ﻣرتبط بودند ،نه در همان ﻣﺨتصاتی که جزنی و گروهش در
آن فعليت داشتند ،بلکه در ﻣﺨتصات ديگرگونهای واقع شده بود که بهنوعی
همهی روشنفکران دانشگاهی ايران و پارهای فعالين سياسی را
دربرﻣیگرفت .بهبيان ديگر ،ضمن اينکه اﻣکان وقوع واقعهای ﻣعادل
واقعهی سياهکل در سالهای قبل از سال ) 1350ﻣثﻼً در سال (1345
فرض ﻣحال را براين بگذاريم که رويدادی ﻣعادل
وجود نداشت؛ حتی اگر
ِ
واقعهی سياهکل در سال  1345هم واقع ﻣیشد ،ﻣﺨتصات نيروهای
اعتراضی جاﻣعه بهچنان کيﻔيت و جهشی نرسيده بودند که بتوانند بار تداوم
چند سالهی يک جريان چريکی را بهگونهای بهدوش بکشند که زﻣينههای
سرنگونی دستگاه سلطنت )البته نه نظام سرﻣايهداری( را فراهم آورد .دوم
جزء کوچکی از
اينکه ،چريکهايی که با گروه جزنی ـهمـ ﻣرتبط بودند،
ِ
کليتی بودند که بهدرستی قابل توصيف بهصﻔت يک جنبش سياسی است.
پاينده ﻣیگويد» :جزنی را بهعشرتآباد آوردند .بيژن را بهسلول
انﻔرادی بردند و در را بستند .در اوايل ورودش بهعشرتآباد نسبت بهاو
سﺨتگيری ﻣیکردند] ....اﻣا[ اين سﺨتگيریها بهتدريج کم شد....بهﻣرور
با کم شدن حساسيتهای ناشی از دستگيریهای ﻣرتبط با سياهکل،
ﻣحدوديتهای جزنی هم کمتر شد)«...صص  130و .(131
غيرﻣمکن نيست که پس از اينکه عدهای را بهزندان عشرتآباد آوردند
در سلولهای صبوری و جزنی را برای چند روزی بستند ،ﻣحدوديتهايی
و ِ
برای جزنی و صبوری ـهر دوـ ايجاد شده باشد که آقای پاينده با حذف احمد
صبوری ،شاخ و برگهای ﻣرثيهگونهی فراوان آن را تا آنجايی جلو ﻣیبرد
که بگويد» :در عشرتآباد تنها کسی که بيژن را از قبل ﻣیشناﺧت ،ﻣن
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بودم و بقيه او را بهچهره نمیشناﺧتند ...ﻣوقعی که او برای هواﺧوری
بهحياط ﻣیآﻣد ،جلو ﻣیرفتم و باهم صحبت ﻣیکرديم .توضيح داد که چه
شده است و چرا او را از قم آوردهاند.«...
روايتی که آقای پاينده از چگونگی برناﻣهها و کارهای جزنی در زندان
عشرتآباد ﻣیگويد ،ضمن اينکه صﻔحات  130و  131و  132را بهﺧود
اﺧتصاص داده است ،درعينحال چنان همهجانبه ﻣینمايد که گويا پاينده
بهعنوان ُﻣنشی در ﺧدﻣت بيژن جزنی بود! بههرروی ،پاينده روايت ﻣیکند
»تا آنجاکه بهﺧاطر دارم "تاريخ سی ساله" را در عشرتآباد نوشت .چون
اطﻼعات ﺧودش برای نوشتن اين کتاب کافی نبود ،از بچههای قديمی و
شﺨصيتهای پروندههای ﻣﺨتلف ،سؤاﻻتی ﻣیکرد و اطﻼعات ﻣیگرفت.
ﻣثﻼً در ﻣورد گروه جريان و پروسه از ﻣرتضی فﺨار و پرويز بابايی سؤال
ﻣیکرد «...و بههمين ترتيب از ساکايیها دربارهی ساکا و باقر اﻣاﻣی و از
هادی جﻔرودی دربارهی سازﻣان طوفان و غيره سؤال ﻣیکرد .اگر روش
تحقيﻖ بيژن جزنی در تدوين »"تاريخ سی ساله"« اينچنين بود )که احتماﻻً
هم درست است( ،تعجب در اين استکه چرا از علی پاينده دربارهی
»سازﻣان دانشآﻣوزان« که طبﻖ گﻔتهی پاينده ،ﺧو ِد بيژن هم دورادور آن
را ﻣديريت ﻣیکرد ،چيزی نمیپرسد و در »"تاريخ سی ساله"« حتی
اشارهای هم بهآن نمیکند!؟
ﻣسئلهی ديگری که در اينجا بايد يادآور شوم اين استکه سلول
بهاصطﻼح انﻔرادی برای بيژن جزنی ،نه ﻣحدوديت ،بلکه اﻣتياز بود .بيژن
ضمن اينکه از همهی اﻣکانات زندان و جمع زندانیها برﺧوردار بود و از
آن بهنحو اکمل استﻔاده ﻣیکرد ،اطاق شﺨصی ﺧودرا نيز دراﺧتيار داشت
که بهغير از استراحت بهﻣوقع و راحتتر ،و نيز داشتن و اﻣکان نگهداری
وسايل شﺨصی )ﻣانند رنگ و بوم نقاشی که برای زندانی سياسی و بهويژه
فردی
برای تودههای ﻣردم لوکس بهحساب ﻣیآيد( ،اﻣکان رعايت بهداشت
ِ
ﻣؤثرتر از اطاقهای عموﻣی را نيز برای او فراهم ﻣیکرد؛ از جمله ﻣزايای
ﻣعنوی آن سلول بهاصطﻼح انﻔرادی ،يکی هم اﻣکان گﻔتگو با کسانی بود
که بيژن ﻣیﺧواست گﻔتگوی دو نﻔرهی راحتی با آنها داشته باشد.
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تﻨدروی و سرکوب زندانيان عشرتآباد
اين قسمت از »آنچه برﻣن گذشت« با توضيح عدم اﻣکانات اوليه
زندگی در عشرتآباد و کنسروهای تاريخ ﻣصرف گذشتهای شروع ﻣیشود
که بهعنوان غذا بهزندانیها ﻣیدادند» :تعدادی ]از اين کنسروها[ در سال
 1943و تعدادی در سال  1945توليد شده بود« که زندانیها »چاره ای جز
ﺧوردنشان« نداشتند .با »تدبير« زندهياد ﻣرتضی فﺨار چربی کنسروها را
دور ﻣیريﺨتند و با کنسرو عدس ﻣﺨلوط ﻣیکردند تا قابل ﺧوردن باشند:
»در آن دورهی سﺨت ،فﺨار ﺧيلی زحمت کشيد تا از اين کنسروهای تاريخ
ﻣصرف گذشته غذايی قابل ﺧوردن برای ﻣا تهيه کند .اين وضع تا ﻣوقعی
که بهﻣا ﻣﻼقاتی دادند اداﻣه داشت«.
در زﻣانیکه اين کنسروهای کهنه را بهجای غذا بهزندانیها ﻣیدادند،
ﻣن در عشرتآباد نبودم ،اﻣا بعدها دربارهی آن چيزهايی شنيدم که بهنظرم
بار تراژيکاش کمتر از روايت آقای پاينده بود .با وجود اين ،در اواسط
ِ
آذر سال  1350که ﻣن را بهعشرتآباد فرستادند ،بازهم يکی از کارهای
تقريبا ً هرروزهی ﻣرتضی فﺨار تعمير و بازسازی غذای زندان بود.
بازسازی غذا در اغلب سالهای بعد هم )تا زﻣانی که زندان سياسی دورهی
شاه برقرار بود( توسط افراد ﻣﺨتلف انجام ﻣیشد .بههرروی ،همهی حدودا ً
 20ﻣاهی که در دوران اول دستگيریام در زندان بودم ،و همچنين از پاييز
سال  1353تا آبان  1357که پس از دستگيری ﻣجدد بههمراه  1125نﻔر
در سال  57آزاد شدم ،علیرغم اينکه در سال  56و  57زﺧم ﻣعدهی شديد
و ﺧونريزی ﻣعده داشتم و بههنگام اعتصاب غذای سال  57بهجز اعتصاب
تَر 9 ،روز هم اعتصاب غذای ﺧشک کردم ،حتی لحظهای هم ﻣتوجه بد يا
کم بودن غذا نشدم .واقعيت اين استکه نه تنها ﻣتوجه بدی يا کم بودن غذا
نشدم ،بلکه غذای زندان )بههمراه بسياری از ديگر اﻣکانات آن( برای ﻣن
چيزی شبيه يک ﻣسافرﺧانهی ﺧوب بود .برای ﻣثال ،در سال  1350در
قزلقلعه برای اولينبار ﺧاويار ديدم و کمی هم چشيدم .اگر همهی حدوداً 6
سال زندان را بهﻣسافرﺧانهی ﺧوب تشبيه کردم ،قزلقلعه حقيقتا ً هتلی با
ستارههای باﻻی چهار ،و عشرتآباد ﻣسافرﺧانهی ﺧيلی ﺧوبی بود.
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در  18فروردين ]شايد هم  16فروردين[  ،1350چريکهای فدايی
ﺧلﻖ فرسيو )رئيس دادرسی ارتش( را ترور کردند» .ترور فرسيو اعﻼم
آغاز ﻣبارزهی ﻣسلحانهی چريکهای شهری در ايران بود ....ترور فرسيو،
ﻣوجب تحريک جو زندان عشرتآباد شد .اکثريت بچهها گﻔتند ﻣا هم بايد
فضای ﻣبارزه را در زندان فعال کنيم .پرسيديم چه کار بايد کرد؟ گﻔتند بايد
سرود بﺨوانيم .گﻔتيم ﻣا وسط پادگان ارتش هستيم ،نمیگذارند سرود
بﺨوانيم)«...صص  133و .(134
صرفنظر از درستی و نادرستی روايت آقای پاينده که در اداﻣه بهآن
ﻣیپردازم ،او در اين پارگراف )برﺧﻼف قسمتهای قبلی( وارد استدﻻل و
تحليل سياسی هم ﻣیشود ،و ﻣسائل زندان را در ارتباط با تغيير و تحوﻻت
ﻣبارزاتی در کليت جاﻣعه )گرچه فراطبقاتی( ﻣورد بررسی قرار ﻣیدهد.
پاينده از قول ﺧودش ،ﻣرتضی فﺨار ،پرويز بابايی و حسينیفر تحليلها و
احکاﻣی را روايت ﻣیکند که بررسی آنها برای ﻣن فراتر از الزام
شﺨصی ،ضرورتی آرﻣانی/ايدئولوژيک است.
قبل از شروع اين بررسی ﻻزم بهيادآوری استکه ﻣن هم بهلحاظ
نظری/رفتاری و همچنين از جنبهی عاطﻔی تعلﻖ ﺧاصی بهبابايی و فﺨار
دارم .گرچه از سال  1360که پاسدارها همسر ﻣرتضی فﺨار را در ﻣنزلش
کشتند ،ديگر او را نديدم و نمیدانم براو چه گذشت و او با بقيه زندگیاش
چه کرد ،اﻣا هميشه دوست داشتم پدری همانند او ﻣیداشتم .بههمين دليل
ﻻزم بهتأکيد استکه بررسی نظراتی که در اينجا توسط آقای پاينده ارائه
ﻣیشود ،بههيچوجه ربطی بهبابايی و فﺨار ندارد ،و ﻣن فقط نظر بيان شده
را در وجه عملیاش ﻣورد بررسی قرار ﻣیدهم .بهاين ﻣعنی که آنچه برای
ﻣن ﻣهم است ،ﺧو ِد نظر ارائه شده و رابطهی عملی اين نظر با گويندهی آن
است .بنابراين ،اگر آقای پاينده روايت ﻣیکرد که نظرات ارائه شده نظرات
ﻣارکس ،انگلس و لنين هم بوده است ،ﻣنهای نحوهی استدﻻل که الزاﻣا ً شکل
ديگری پيدا ﻣیکرد ،بهلحاظ جوهرهی بررسی و استدﻻل همين نکاتی را
ﻣیگﻔتم که در اينجا ﻣیگويم.
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علی پاينده نقل ﻣیکند که در ﻣقابل کسانی که سرودﺧوانی را بهعنوان
فعاليت زندان ﻣیپذيرفتند ،گﻔت که » ...اين حرکت ]يعنی :ﻣبارزهی
ﻣسلحانهی شهری[ تازه شروع شده و هنوز ﻣقبوليت و پشتيبانی اجتماعی
ﻻزم را در داﺧل کشور و حمايت و پشتيبانی جهانی ﻻزم را پيدا نکرده
است که رژيم از آن بترسد و نتواند تحرکات تند داﺧل کشور را سرکوب
کند .رژيم ...ﻣیﺧواهد ...هرﻣﺨالﻔتی را ﺧﻔه ﻣیکند و«....؛ »آنها ]يعنی:
طرفداران سرودﺧوانی[ گﻔتند نه ،قادر بهسرکوب نيست .اگر هم بﺨواهد
سرکوب کند ﻣا حتی تا پای ﻣرگ در برابرشان ايستادگی ﻣیکنيم .آنها اين
را ﻣیگﻔتند ولی ﻣا ترديد داشتيم«)ص  .(134او در اداﻣه ﻣیگويد» :ساعت
پنج صبح ،با صدای سرود ...از ﺧواب بيدار شديم .افسرها و گروهبانهای
پادگان هراسان و آﻣاده برای سرکوب بهزندان هجوم آوردند که با
سرودﺧوانی دستجمعی همراه با کوبيدن پا بر زﻣين ﻣواجه شدند ...هر نيم
ساعت بهنيم ساعت ...سرود ﻣیﺧواندند :تودهی ﻣلت برآور سر ز ﺧواب
دو صد قرن ﻣوهوم)«...ص.(135
از عبارتهای نقل شدهی تا اينجا ﻣیتوان نتيجه گرفت که اوﻻـً
»اغلب« زندانیها )که براساس حرفهای پراکندهی ﺧو ِد پاينده حدود 40
نﻔر بودند( ،ﻣی»گﻔتند بايد سرود بﺨوانيم« .در ﻣقابل  4نﻔر بهطور فعال
بهدﻻيل نقل شده در باﻻ ﻣﺨالف سرودﺧوانی بودند؛ و دوﻣاًـ همين چهار نﻔر
هم فقط »ترديد« داشتند و قطعا ً بهاين نتيجه نرسيده بودند که سرودﺧوانی
غلط است .نتيجه اينکه ،اين  4نﻔر ﻣیبايست اساس برﺧورد و گﻔتگو را
ت بهطورکلی
روی آن کارهايی ﻣتمرکز ﻣیکردند که ﻣیتواند بهﻣبارزا ِ
جاری در جاﻣعه ياری برساند؛ و ﻣبنا را برقانع کردن طرفداران
سرودﺧوادنی ﻣیگذاشتند ،با اين احتمال که ﺧودشان هم شايد بهدرستی
سرودﺧوانی قانع ﻣیشدند .اﻣا آقای پاينده بازهم ﺧدایگونه و همانند نيچه
بهدنبال ارزشيابی ارزشهاست» :احمد صبوری ،که اصﻼً ظرفيت و
صﻼحيت نداشت ،رهبر حرکت تندروانه شده بود .صبوری بعد از
ﻣصاحبهی تلويزيونی ،يک شب ﻣا را در يکی از اتاقهای بند عموﻣی قزل
قلعه جمع کرد و ضمن انتقاد از ﺧودش گﻔت" :اين ننگ را با ﺧون ﺧودم
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ﺧواهم شست" .ﻣطمئنا ً صحبتهای او بهگوش بازجوها رسيد ولی اهميتی
ندادند .واکنش نشان ندادن آنها عجيب و سؤالبرانگيز بود .ساواک اينقدر
ﻣهربان نبود که از چنين شعارهايی راحت بگذرد .صبوری در عشرتآباد
هم اين شعارها را ﻣیداد]!؟[ .هيرﻣنپور هم که سابقهی زندان نداشت از
او حمايت ﻣیکرد .بچهها ﻣیگﻔتند بايد بهاو )صبوری( فرصت داد .ﻣا
ﻣیگﻔتيم همان عاﻣلی که ﻣوجب شد او بهننگ ﻣصاحبه تن بدهد ،همان عاﻣل
دوباره او را وادار ﻣیکند که رفتارش را تکرار کند .بههرحال ،وقتی
نتوانستيم آنها را قانع کنيم ،گﻔتيم ﻣیﺧواهيد سرود بﺨوانيد ،بﺨوانيد«)ص
.(134
ً
ﻣنهای صحت و سقم اين ادعاها که بعدا بهآن ﻣیپردازم؛ اﻣا آنچه
بيش از هرچيز جلب توجه ﻣیکند ،عناد سﻔت و سﺨت علی پاينده بهاحمد
صبوری ،و اين است که بﻼفاصله پس از احمد صبوری ،نام بيژن
هيرﻣنپور پيش ﻣیآيد! پيش از اين )در صﻔحهی  (149هم نوشتم ،ضديت
ضمنی پاينده با بيژن هيرﻣنپور بيانکننده چگونگی شکلگيری سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ است .پاينده )همانند اغلب کسانی که بعدها اکثريتی
شدند و هماينک هم بهنوعی اکثريتی بهحساب ﻣیآيند( ﻣنشأ اين سازﻣان را
صرف حضور بيژن هيرﻣنپور
بهبيژن جزنی ﻣیچسباند ،درصورتی که
ِ
در ﻣقابل چشمهای او ناقض چنين انتساب ﻣجعولی استکه بهعبارتی همهی
زندگی سياسی/اجتماعی/طبقاتی علی پاينده را )البته بهشيوهای که ﺧودش
بيان ﻣیکند( توضيح ﻣیدهد.
ﻣن ضمن اينکه حتی دقيقهای هم بهﻣبارزهی ﻣسلحانه )اعم از شهری
ويا روستايی( باور نداشتهام و اين جنبش را ﻣغاير با ضرورت سازﻣانيابی
طبقاتی/دﻣکراتيک/سوسياليستی تودههای کارگر و زحمتکش ﻣیدانستهام؛
اﻣا بهآن اندازه با بيژن هيرﻣنپور آشنايی نزديک داشتم و او را از نزديک
ﻣیشناﺧتم که بگويم علی پاينده ضمن دارا بودن شﺨصيت ﻣبارزاتی ﻻزم،
اﻣا فاقد آن دادهها ،آﻣوزهها و تجربهای است که بتواند ارزشها و
توانايیهای بيژن هيرﻣنپور را بهدرستی ﻣورد ارزيابی قرار بدهد و در
ﻣقام دادستان تاريخ ﻣبارزهی طبقاتی]!![ برای او دادناﻣهی »تندروی«،
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چپروی و انحراف عملی صادر کند .تاريخ زندگی بيژن هيرﻣنپور،
نشاندهندهی ارزشهای انقﻼبی/انسانی اوست ،ضمن اينکه تبيين او از
ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری تﻔاوت کيﻔی با آن تصويری دارد که بيژن جزنی
در زندان ﻣیپرداﺧت .هيرﻣنپور براين باور بود که يکی از آﻣوزههايی که
راستايی عملی
هرچريکی قبل ورود بهﺧانهی تيمی عمﻼً بايد بياﻣوزد ،هم
ِ
با ﻣبارزات کارگری در ارتباط ﻣستقيم با کارگران است .بههمين دليل هم
او از چريکهايی صحبت ﻣیکرد که برای ﻣدتی بهعنوان کارگر در
کارﺧانه کار کرده بودند و قصد از اين حرکت نه آنچه توسط بعضی از
جريانهای چپ پرولتريزه شدن]!!؟[ نامگذاری شده بود ،بلکه تﻼش در
راستای ارتقای پتانسيل ﻣبارزاتی و سازﻣانيابی کارگری بود .با وجود
تندرویهای
همهی اينها ،آقای پاينده در روايتی که از بهاصطﻼح
َ
عشرتآباد ارائه ﻣیدهد ،عمﻼً و با استﻔاده از ترفندهای ديﭙلماتيک )يعنی:
ارائه روايت با تغييرات ظاهرا ً ناچيز]!؟[( احکاﻣی دربارهی بيژن
هيرﻣنپور صادر ﻣی کند که بيشتر بهکيﻔرﺧواست دادستانها شباهت دارد
تا يک تحليل رفيقانه ،انسانی و کمونيستی را دربرداشته باشد .در اداﻣه
بهترفند »ديﭙلماتيک«]!![ آقای پاينده در رابطهبا بيژن هيرﻣنپور باز
ﻣیگردم.
اﻣا دربارهی عناد سﻔت و سﺨت علی پاينده بهاحمد صبوری :گرچه
گزارش علی پاينده طوری انتﺨاب شده و شاخ و برگ پيدا کرده تا او بتواند
با بعضی دستکاریها تصويری شيطانگونه در برابر ﺧدایگونگی ﺧودش
از صبوری ارائه دهد؛ اﻣا فرض کنيم که روايت علی پاينده درست است و
صبوری بهاين نتيجه رسيده بود که ﻣصاحبهی تلويزيونی عملی »ننگ«آور
بوده و درصدد جبران آن برآﻣده بودِ .ﺧرد ،رئوفت و ﻣديريت
انقﻼبی/کمونيستی و نوعی/انسانی حکم ﻣیکند که در ﻣقابل چنين تمايل و
عزﻣ ْی )حتی اگر جنبهی نمايشی و ﺧودنمايی ـهمـ داشته باشد( احساس
ﻖ فردی و
پيروزی و ﺧشنودی کنيم ،و در راستای تعميﻖ و گسترش و تحق ِ
گروهی آن هرچه بيشتر بکوشيم.
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گرچه ضرورت ﻣبارزاتی درعينحال چنين حکم ﻣیکند که در
عرصهی ﻣبارزهی طبقاتی و در ﻣقابله با احتمال ترفندهای پليسی نهايت
احتياط را نيز بهکار ببريم ]که برای ﺧبرچين )و در واقع( پليس اﻣنيتی
داﺧل زندان) ،يعنی :ﻣسعود بطحايی( هيچيک از اينگونه احتياطها ها از
سوی جناب پاينده و اﻣثالهم اعمال نشد[؛ اﻣا گﻔتار پاينده نه تنها نشانهای از
ﺧشنودی ﻣحتاطانه ندارد ،بلکه هيچ نشانهای هم از برآورد و تصميم
احساس
ِ
جمعی و گروهی را بهنمايش نمیگذارد .بنابراين ،بايد از علی پاينده بﭙرسيم
کدام ﻣرجع و گروه ذيصﻼحی در ﻣورد صبوری بهاين نتيجه رسيد که
»همان عاﻣلی که ﻣوجب شد او بهننگ ﻣصاحبه تن بدهد ،همان عاﻣل دوباره
او را وادار ﻣیکند که رفتارش را تکرار کند«؟ علی پاينده در جواب بهاين
سؤال فقط ﻣیتواند بهﺧودش اشاره کند» :بچهها ﻣیگﻔتند بايد بهاو
)صبوری( فرصت داد .ﻣا ]هم[ ﻣیگﻔتيم همان عاﻣلی که !«...بنابراين،
بازهم ﻣجبوريم از پاينده بﭙرسيم که اين »ﻣا«يی که او از آن نام ﻣیبرد ،از
چه کسانی تشکيل شده بود؟ آيا بيژن جزنی هم که آقای پاينده از او بهعنوان
شﺨص ْی »ﻣطرح«» ،شناحته شده« ،با »سابقهی طوﻻنی ﻣبارزاتی« و
»چريک« نام ﻣیبَ َرد ،فردی از اعضای اين »ﻣا«ی ناشناﺧته و
ﻣجهولالهويهای بود که پاينده ﺧودش را در پشت آن پنهان ﻣیکند؟
صرفنظر از اينکه علی پاينده چه جوابی بهاين سؤال بدهد ،ﻣن بهﻣنظور
دستيابی بهآنچه بهحقيقت نزديکتر است ،بهﻣشاهدات ﺧودم هم ﻣراجعه
)درباز( کنار سلول
ﻣیکنم .تا آنجا که ﻣن در عشرت آباد بودم ،و در سلو ِل
ِ
جزنی و تقريبا ً روبروی سلول پاک نژاد بودم ،نه تنها لحظهای را )اعم از
حضوری يا غيابی( بهياد نمیآورم که نشاندهندهی برﺧورد ناشی از
بیاعتنايی ويا فاصلهی بيژن جزنی با احمد صبوری باشد ،بلکه بهروشنی
بهياد ﻣیآورم که جزنی ﻣشکﻼتش در رابطه با ﻣطالعهی کتاب بهزبان
انگليسی را از احمد صبوری ﻣیپرسيد ،و بهعبارتی احمد صبوری ﻣعلم
انگليسی جزنی هم بود.
فکری/ارزشی زندانهای سياسی سال
روايتی که آقای پاينده از فضای
ِ
 1350ﻣیپردازد ،اگر کافکايی نباشد ،حاوی تناقضهای چشمگيری است.
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حکم »احمد صبوری را] ...که[
اگر دقت کنيم ،ﻣتوجه ﻣیشويم که:
ِ
همپروندههايش در زندان ]قصر[ بايکوت کرده ...بودند«؛ با اين حکم که
»احمد صبوری ...،رهبر حرکت تندروانه ]در زندان عشرت آباد[ شده
ت زندان قصر و
بود« ،ﻣتناقض است .اينکه ريشهی اين تناقض در واقعي ِ
زندان عشرتآباد بود ،ويا آقای پاينده چنين تصويری را از ﻣشاهدهی کليت
فدايی پس از سرنگونی دستگاه سلطنتی ﻣیپردازد ،و بهگذشته تعميم
جنبش
ِ
ِ
ﻣیدهد ،هرچه باشد يا نباشد ،ربطی بهاحمد صبوری ندارد .چراکه »حرکت
تندروانه« پس از آزادی احمد صبوری از زندان تا آنجايی گسترش يافت
که بﺨشی از زندانیها که اغلب طرفدار چريکهای فدايی ﺧلﻖ بودند و
پس از انشعاب بهاکثريت پيوستند ،زندان را ﻣنطقهی آزاد شده تعريف
ﻣیکردند که حاکميت آن در دست زندانی است .تا آنجاکه ﻣن بهکرات
شنيدهام ،بيژن جزنی بدون اينکه شﺨصا ً در اينگونه »حرکت]های[
تندروانه« شرکت کند ،با آن ﻣوافﻖ بود .ﻣنهای تحقيﻖ و پرسوجو در اين
زﻣينه که از واجبات است ،اﻣا اگر جزنی با اين »حرکت]های[ تندروانه«
ﻣﺨالف بود ،ﻣیتوانست در ﻣقابل اين »تئوری« که زندان ﻣنطقهی آزاد شده
است ،بايستد و ﻣانعی در ﻣقابل ُگه ﺧوردن گﻔتنهای سال  52در پشت
سلولهای زندان شماره يک قصر ايجاد کند.
بههرروی ،در بازگشت بهزندان عشرتآباد که آقای پاينده از آنجا
روايت ﻣیکند و آقای ﺧسروپناه درگير ويرايش اساسی آن بوده است ،با
تأکيد بايد گﻔت که :فاصلهی »بايکوت« بهدليل ﻣصاحبهی تلويزيونی با
»رهبر]ی[ حرکت تندروانه« شباهت زيادی بهفاصلهای دارد که پيروان
ﻣذهب شيعی بين اﻣام حسين و شمر ترسيم ﻣیکنند .اگر از آقای پاينده
شمر زندان قصر )دريکسو( و
ﺧواهش کنيم که علت اين دوگانگی بين
ِ
اﻣام حسين زندان عشرتآباد و ديگر زندانها را )در ديگرسو( توضيح
بدهد ،بهاحتمال قوی در پاسخ ﻣیگويد :در جريان تندروهايی که احمد
صبوری رهبری آنها را بهعهده داشت و »هيرﻣنپور هم که سابقهی زندان
نداشت از او حمايت ﻣیکرد«» ،عدهای ﺧامانديش و بیتجربه« بودند که
جو احساسی ،تندروانه و هيجانزده« شده بودند؛ اﻣا کسانی که در
»اسير ّ
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ﻣقابل اين »عدهی ﺧامانديش و بیتجربه« قرار داشتند ،و راه درست و
عاقﻼنه را ﻣیرفتند ،افرادی همسو با بيژن جزنی بودند که آدﻣی »ﻣطرح«،
»شناحته شده« ،و با »سابقهی طوﻻنی ﻣبارزاتی« بود .نکتهی جالب در
اين تصويرپردازی که نهايتا ً زندانیها را بهدو ﻣجموعهی ﻣتقاب ِل دانا و
نادان تقسيم ﻣیکند ،بيژن جزنی و علی پاينده در سوی داناها و احمد
صبوری و بيژن هيرﻣنپور در سوی نادانها قرار گرفتهاند .همهی اينها
درحالی است که علی پاينده بالکل فراﻣوش کرده که بيژن جزنی با همين
گروه نادانها ،که احمد صبوری را نيز شاﻣل ﻣیشد ،دور حياط ﻣیدويد و
ورزش ﻣیکرد و آنها را هيچگاه رها نکرد!
بيان ﺧو ِد واقعيت است يا براساس نگاهی
آيا اين روايت پاينده صرفا ً ِ
ايدئولوژيک/پيشبودی شکل گرفته است؟ اداﻣهی ﻣطالعهی »آنچه برﻣن
گذشت« بهويژه اينکه ويرايش آقای ﺧسروپناه )بهعنوان ﻣحقﻖ تاريخ
جنبشهای انقﻼبی( است ،شايد که راهگشای فهم اين ﻣسئله باشد .برای
ت تاکنون ناﻣکشوف ،نگاه جستجوگرانهی
دستيابی بهاين جنبه از حقيق ِ
ديگری بهسﺨنان آقای پاينده داشته باشيم تا شايد اندکی بهدريافت حقيقت )که
فراتر از جنبهی شناﺧتشناسانه ،پيوستار تاريﺨی را زير نﻔی ﻣوجوديت و
اثبات واقعيت نيز بيان ﻣیکند( نزديکتر شويم :علی پاينده از يک طرف
ﻣیگويد» :ﻣطمئنا ً صحبتهای او ]يعنی :صبوری[ بهگوش بازجوها رسيد
ولی اهميتی ندادند«؛ و از طرف ديگر ﻣیگويد» :واکنش نشان ندادن آنها
]يعنی :ساواک[ عجيب و سؤالبرانگيز بود .ساواک اينقدر ﻣهربان نبود
که از چنين شعارهايی راحت بگذرد« .اگر علی پاينده ادعای داشتن ْ
»علم
لَد ْنی« نداشته باشد )که بهعنوان کسی که ﺧودرا ﻣارکسيست ﻣعرفی ﻣیکند،
نبايد هم بهاين دست ﺧرافات باور داشته باشد(؛ ﻣوظف استکه ﻣنبع
رسانندهی حرفهای صبوری بهساواک را بشناسد و ﻣعرفی کند .چراکه
درغير اينصورت استﻔاده از قيد »ﻣطمئنا ً« بهپای عناد او بهصبوری نوشته
ﻣیشود .گرچه حرفهايی دربارهی چيستی اينگونه عنادورزی ﺧواهم
گﻔت؛ اﻣا حقيقتا ً چرا پاينده ﻣنبع رسانندهی ﺧبر بهساواک را ﻣعرفی نمیکند؟
وقتی علی پاينده ﻣنبع اين ﺧبررسانی بهساواک را نمیگويد و »ﻣطمئن«
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است که »صحبتهای او ]يعنی :صبوری[ بهگوش بازجوها رسيد ولی
اهميتی ندادند«؛ بدون اينکه جرأت طرح روشن و صريح ﻣسئله را داشته
باشد ،ﺧوانندهی حرفهايش را )که توسط آقای ﺧسروپناه ﻣکتوب شده
است( ،بهاين گمانه نيز سوق ﻣیدهد که از ﺧود بﭙرسد :آيا حرفهايی که
پاينده بهصبوری نسبت ﻣیدهد ،نمايش ﻣشترک ساواک و صبوری نيستند؟
اﻣا ازآنجاکه کل حرفهای پاينده از اساس غيرواقعی )يعنی :دروغ(
است ،و ﻣن ﻣتناسب با ﻣوضوع ﻣورد بررسی بهآن ﻣیپردازم؛ اين سؤال
پيش ﻣیآيد که چرا اينگونه حرفها و اينطور شيطانسازیها صورت
ﻣیگيرد؟ بدينترتيب که پاينده حرف ﻣیزند و ﻣسئوليت حرفهايش را نيز
ﻣیپذيرد؛ و آقای ﺧسروپناه حرفهای پاينده را تايپ و ويرايش ﻣیکند و
انتشارات اﺧتران هم ﻣسئوليت چاپ آن را بهعهده ﻣیگيرد .سؤال اين است
های اساسا ً اعتقادی ،ايدئولوژيک ،بدون
که انتشار اينگونه شيطانسازی ِ
فاکتورهای بيانکنندهی واقعيت ،تهی از استدﻻل ﻣعقول و فاقد بررسی
جاﻣعهشناسانه ،حاوی کدام تبادل انسانی با ارزشی است و بهﻣثابهی
دستآورد تجربی/ﻣبارزاتی بهچه درد ﻣبارزين اﻣروز ﻣیﺧورد؟
براساس دريافت نظری و همچنين تجربهی ﻣبارزاتی ﺧودم که
عرصهی اساسی ْ
آن سازﻣاندهی و سازﻣانيابی کارگری/کمونيستی در
اشکال ﻣحﻔلی ،گروهی و حتی سازﻣانی بوده است ،آنچه در ﻣﺨتصات
ْ
استدﻻل بهگونهای
کنونی جاﻣعهی ايران براساس گﻔتارهای بدون فاکت و
ولنگار ،و تحت لوای تجربهی ﻣبارزاتی بهبازار انديشه )بهﻣثابهی کاﻻ(
عرضه ﻣیشود ،نه تنها ارزش ﻣبارزاتی ،انقﻼبی و کمونيستی ندارد ،بلکه
ت
در ﺧاصهی ضدارزشیاش )اعم از اينکه دولتی يا شﺨصی باشد( و نهاي ِ
اش تثبيت وضعيت ﻣوجود در جوهرهی وجودی آن است
راستای کاربردی ْ
که ناﻣی جز نظام سرﻣايهداری ندارد .طبيعی استکه چنانچه اين راستای
کاربردی بههردليلی نتواند بهنهايت تبادﻻتی ﻻزم ﺧود برسد ،چارهای جز
ﺧدﻣتگذاری بهتثبيت وضعيت ﻣوجود در شکل و ﻣاهيت فیالحال ْ
آن که
جمهوری اسﻼﻣی است ،ندارد.
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ﺧيلی بيشتر از اينکه علی پاينده ﻣن را بشناسد ،او را ﻣیشناسم:
ﻣنهای بیاطﻼعی علی پاينده از دستآوردهای نظری/عملی ﻣارکسی و
ﻣارکسيستی ،او اصوﻻً )و بهويژه پس از سرنگونی بساط سلطنت( آدﻣی
بهلحاظ سياس ْی ولنگار و حاشيهای بوده ،و از همان سالهايی که در
کارﺧانهی »ايرانلنت« بهعنوان کارﻣند دفتری و کارپرداز انبار کار
»اپوزيسون« سرﻣايهدارانه )و نه فعالين جرياناتی که
ﻣیکرد ،کموبيش با
ِ
ﺧودرا اپوزيسيون ﻣعرفی ﻣیکردند و ﻣیکنند( بهلحاظ نظری در همسويی
قرار داشته است .بههمين دليل ﻣسئوليت کتاب »آنچه بر ﻣن گذشت« بيشاز
اينکه بهعهدهی علی پاينده باشد ،بهعهدهی ويراستار است.
بررسی »آنچه بر ﻣن گذشت« ،برای
گرچه در ﻻبﻼی بازﺧوانی و
ِ
تصويری که از علی پاينده ﻣیدهم ،دﻻيلم را ارائه ﻣیکنم؛ اﻣا سؤال ﻣن از
آقای ﺧسروپناه اين استکه چرا در ﻣقام تاريخپژوه و بهويژه بهعنوان
تاريخنگاری که بهانحای گوناگون ﺧودرا ﻣارکسگرا ﻣینماياند ،دﻻيل
گﻔتههای علی پاينده در ﻣورد صبوری را ﺧيلی عميﻖتر و گستردهتر از
آنچه ﻣن کمی باﻻتر طرح کردم ،از او نﭙرسيد؟
شايد آقای ﺧسروپناه چنان ﻣجذوب علی پاينده و داستانهای ظاهرا ً
علمی ـاﻣاـ عمدتا ً تﺨيلی او شده باشد )که »همهجا« بوده ،با زﻣين و زﻣان
»کار« کرده و از همهی آنها هم »گذشته«( ؛ و همين شيدايی ﻣﻔروض ،او
گﻔتار شيطانساز
را بهانﻔعال کشانده و از
ِ
جدل حقيقتجويانه با راوی ﺧوش ِ
ﺧويش باز داشته است! اﻣا ،علیرغم همهی اين احوال ﻣحتمل ،اين واقعيت
ْ
را نمیتوان ناديده گرفت که آقای ﺧسروپناه بهکاﻣﭙيوتر و اينترنت دسترسی
داشت و از اين اﻣکان بسيار ساده و درعين ْ
حال ﻻزﻣهی تحقيﻖ نيز
برﺧوردار بود که »احمد صبوری« را در اينترنت جستجو کند تا به»احمد
صبوری کاشانی« )يعنی :همين آدﻣی که پاينده سعی ﻣیکند از او شيطان
بسازد( برسد و نگاهی بهزندگی  50سال گذشتهی او بيندازد ،که شايد
روزش همان روزی بوده است که پاينده )همانند پياﻣبری
آغازين
ْ
ﺧودبرگزيده(]!؟[ احکام الهی ﺧودرا اينچنين نقل ﻣیکند» :بچهها ﻣیگﻔتند
بايد بهاو )صبوری( فرصت داد .ﻣا ﻣیگﻔتيم همان عاﻣلی که ﻣوجب شد او
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بهننگ ﻣصاحبه تن بدهد ،همان عاﻣل دوباره او را وادار ﻣیکند که رفتارش
را تکرار کند«.
از ارزشآفرينیها و اعتﻼی انقﻼبی بهاين دليل ناگزير بگذريم که
ت همهجانبهی جنبش به»فاتحان« فرصت داد تا همهی ارزشها و
شکس ِ
ارزشآفرينیهای انقﻼبی و انسانی را ببلعند تا در ﻣعدهی ﻣتعﻔن ﺧو ْد بهسمی
ﻣسموم وجودی ﺧويش ،جان و
ِ
ايدئولوژيک تبديل کرده ،و با اين تحﻔهی
انديشی
روح تودههای ﻣردم را بياﻻيند و بهيأس بکشانند؛ اﻣا در چاره
ِ
زﻣينههای فرارفت تاريﺨی/انقﻼبی بهاين نتيجه ﻣیرسيم که تمرکز هرچه
گوناگون زايشهای فرهنگی ﻣیتواند راهگشا باشد.
عميﻖتر روی ابعاد
ِ
بهطورکلی ،واقعيت زندگی ﻣبارزاتی نشان ﻣیدهد که صرفنظر از
فنجان ذهن
انقﻼبيونی که ﻣرز بين حرف و واقعيت عملی را گم کرده و
ِ
ﺧودرا بهجای جاﻣعه نشاندهاند ،ابعاد گوناگون فعاليت فرهنگ ْی عمدهترين
عرصهای است که )علیرغم تاوانهای بعضا ً بسيار سنگين و غالبا ً اُفتان و
ﺧيزان( همچنان ﻣیتواند تداوﻣی اﻣيدوار و زاينده را نويدبﺨش باشد .احمد
»انقﻼبی« با همه و با
صبوری کاشانی ،برﺧﻼف عارف پاينده )اين
ِ
هيچکس( بيش از  50سال استکه فعال عرصهی زايشهای فرهنگی بوده
است .او بهجز ترجمهی چند ده جلد کتاب ،استاد و همچنين دوست و
راهنمای دهها دانشجويی بوده است که بنا بهبيان ﺧودشان ،بدون او
بهﻣسيرهای کمارزشتری ﻣیافتادند .ﻣنهای ارادتی که ﻣن شﺨصا ً بهاو دارم
نمايی آدمهايی اﻣثال احمد
و ﻣهمترين دﻻيل آن را نمیتوانم بگويم؛ اﻣا سياه
ِ
صبوری که بدون هرگونه اغراق ،ﻣيانگين کار روزانهشان ـبهدور از
هرگونه رانت دولتی ويا هرشکلی از کاسبکاریـ بيش از  12ساعت بوده
است و با استﻔاده از همهی ابزارهای فرهنگی و بهلحاظ حقوقی قابل توجيه،
تحصيلی نورچشمیهای دولتی و غيردولتی نيز ﻣقابله
با رانتﺧواری
ِ
کردهاند ،همان کاری استکه اﻣثال ﷲکرمها جلودار آن بودند.
اگر کسی )ﻣثﻼً آقای ﺧسروپناه و يا هرشﺨص ديگری( ﻣن را
بهجانبداری صرفا ً شﺨصی/عاطﻔی از صبوری ﻣتهم کند ،و بگويد که
ب او ،ﺧيلی
بههمين دليل هم تقابل با علی پاينده را درپيش گرفتهام ،در جوا ِ
ساده و صميمانه ،ﻣیگويم که اشتباه ﻣیکند .چرا؟ برای اينکه:
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وقتی پاينده در ﻣقابل کسانی که بهقول او تصور ﻣیکنند که صبوری
گناهکار است و ﻣیﺧواهند بهاو فرصت بدهند تا »"اين ننگ را با ﺧون
ﺧود"« بشويد ،ﻣیگويد» :همان عاﻣلی که ﻣوجب شد او بهننگ ﻣصاحبه
تن بدهد ،همان عاﻣل دوباره او را وادار ﻣیکند که رفتارش را تکرار کند«،
بازآفرينی
نه تنها ارتجاعی عمل کرده است ،بلکه درعينحال با حذف اﻣکان
ِ
ﻣورد تصور ﻣطالبهکنندگان فرصت برای صبوری ،بههمان اصلی ﻣتوسل
قضايی همهی جواﻣع گوناگون طبقاتی بوده است :قصاص
شده که اساس
ِ
]برای فهم بهتر ﻣﻔهوم عام )و حتی غيراسﻼﻣی قصاص( بهکتاب نظريه
عموﻣی حقوق و ﻣارکسيسم ﻣراجعه کنيد[:
http://www.refaghat.org/index.php/literature-and-art/books/296-theory-of-law

در پاسخ بهاين سؤال که چرا حکم پاينده دربارهی صبوری ارتجاعی
است ،بايد بگويم که پاينده از طريﻖ اين حکم ،ضمن اينکه اﻣکان تغيير و
ت ﻣتوقفکننده بهآن
حرکت را از اين نسبت ﺧاص جدا کرده و فرﻣان ايس ِ
داده و بدينترتيب ارتجاعی عمل کرده ،درعينحال ـصرفنظر از شکلـ
درست با همان ﻣضمونی عمل ﻣیکند که با ناصری ]يعنی :عضدی بعدی[
عمل کرده بود» :تا بچهها گﻔتند ساواکی است ،ﻣن هم رفتم و چند لگد جانانه
بهناصری زدم .پوتين بهپا داشتم و بههمراه دانشجويان با کينه و نﻔرت
ناصری را زديم« .تﻔاوت برﺧور ِد ادعايی پاينده با ناصری ]يعنی :عضدی
ی حال را بهآينده تعميم
بعدی[ و صبوری در اين است که در ﻣورد صبور ْ
ﻣیدهد ،در صورتی در رابطه با ناصری ]يعنی :عضدی بعدی[ گذشته را
بر ُگردهی حال ﻣینشاند .بدينترتيب ،پاينده در هر دو ﻣورد ،زﻣان حال را
ت ذهنی اوست بهتبادل
ﺧارج از فعليت و روندگیاش ،براساس آنچه درياف ِ
ﻣیگذارد که نشانهی بارزترين شکل نگاه و عمل ارتجاعی است .حقيقت
اين استکه هيچ نيروی زﻣينی و انسانی نمیتوانست ناصری دانشجو و
درعينحال ساواکی را »ﻣطمئنا ً« همان فردی بداند که پس از  11سال در
قالب جنايتکاری همانند عضدی در ﺧدﻣت دستگاه پليسی قرار ﻣیگرفت.
در اين رابطه ،تنها احتمال و ﻣيزان احتمال استکه براساس شناﺧت هرچه
دقيﻖتر ﻣاهيت يک نسبت ﻣعين ﻣیتواند راهنمای عمل باشد؛ و آنجا که
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احتمال وقوع واقعهی ﺧاص و ﻣنحصر بهفردی ،در توسل بهذهن ،قطعيت
سياسی پيدا ﻣیکند ،درست همانطور که نيچه در وسعت فلسﻔی بهآن
ﻣبادرت نمود ،سروکلهی نگاه فاشيستی هم پيدا ﻣیشود.
در هرصورت ﻣحتمل و ﻣتصور ،حتی اگر فرض را براين بگذاريم
که روايت علی پاينده از زندانهای قزل قلعه ،عشرتآباد و قصر در
سالهای  50و  51درست هم باشد )که قطعا ً چنين نيست( ،بازهم ﻣیبينيم
آفرينی انسانی/فرهنگی )بهﻣثابهی زﻣينهی
که صبوری بهلحاظ ارزش
ِ
رويش تبادﻻت انقﻼبی/سوسياليستی( بهگونهای زندگی کرد که بهﻣراتب
ارزشمندتر از راوی داستانی است که در پاراگراف بعد روی دروغ بودن
اساس اين حکايت ﻣتمرکز ﺧواهم شد.
همانطور که در ﻣقدﻣهی اين نوشته يادآور شدم ،صرفنظر از حا ِل
حاضر که ﻣن در هلند ﻣقيم هستم و صبوری در ايران زندگی ﻣیکند و
همين اﻣر فاصلههايی را اِعمال ﻣیکند؛ اﻣا ﻣن سالهای بسياری را در
رابطهای نه چندان دور با احمد صبوری زندگی کردم :گرچه ديدارها بسيار
نبودند ،اﻣا سالهايی ﻣملو از اعتماد ﻣتقابل ،تبادل انديشه و عاطﻔه ،بيان
ﺧاطرات و همچنين پرسشهايی بود که ﻣن از ﻣوضوع ﻣصاحبهی
تلويزيونی او ،شايعات پيراﻣون آن و قضاوت ﺧو ِد او نسبت بهاين اﻣر
داشتم .بنابراين ،نه تنها روند فعاليت ،دستگيری و بازجويی احمد صبوری
را تااندازهی زيادی ﻣیدانم ،بلکه آنچنان با آنچه بر او )يعنی :بر احمد
صبوری( گذشت آشنا هستم که در اين رابطه ـحتیـ ﻣیتوانم در راستای
ْ
حقيقت بهبعضی از پرسشها نيز پاسﺨی نزديک بهواقع بدهم.
روشن شدن
بههمين دليل هم در اداﻣه بهبعضی از ادعاهای علی پاينده که آقای ﺧسروپناه
بهطور همهجانبهای ويرايش کردهاند ،ﻣیپردازم.
علی پاينده ﻣیگويد» :صبوری بعد از ﻣصاحبهی تلويزيونی ،يک شب
ﻣا را در يکی از اتاقهای بند عموﻣی قزل قلعه جمع کرد و ضمن انتقاد از
ﺧودش گﻔت" :اين ننگ را با ﺧون ﺧودم ﺧواهم شست"« .تماﻣی اين قصه
نه تنها غيرواقعی و دروغ است ،بلکه توطئهای از سوی ساواک است که
توسط ﻣسعود بطحايی تبليغ و ترويج ﻣیشد .يکی از ابزارهايی که ﻣسعود
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بطحايی از آن استﻔاده کرد تا همکاریاش با ساواک را از همان بدو
دستگيریاش بﭙوشاند ،همين شيطانسازی از احمد صبوری بود.
بهطورکلی ،ﻣسعود بطحايی جزئیترين اطﻼعاتی را که فقط صبوری و او
ﻣیدانستند ،بهطور داوطلبانه دراﺧتيار ساواک گذاشت؛ از همان بدو
دستگيری همکاری با ساواک را شروع کرد؛ و بعد از چند ﻣاه برای اين
همکاری حقوق هم ﻣیگرفت .در اداﻣه دربارهی اين ﻣسئله بهطور ﻣشروح،
ﻣستند و ﻣستدل ﻣینوسيم.
بههرحال ،اگر کسی با احمد صبوری رابطهای از نزديک را تجربه
کرده باشد ،بهسادگی ﻣتوجه ﻣیشود که او بهواسطهی شﺨصيت آرام،
بهاندازهی کافی جسور و درعينحال عمدتا ً جستجوگر وعملگرايی که
دارد ،از اساس اهل اينگونه شعارپردازیها نيست؛ و بيش از اينکه ﺧودرا
در عباراتی همانند عبارات جعلی علی پاينده بيان کند ،اعمال و رفتاری را
در پيش ﻣیگيرد که ﻣعادل صادقانه و عملی اينگونه شعارپردازیهای
فريبدهنده است .حقيقت اين است که اگر صبوری در بررسیاش نسبت
بهﻣصاحبهی تلويزيونی بهاين نتيجه ﻣیرسيد که دست بهکار »ننگ«آوری
زده است ،قطعا ً جبرانی را انتﺨاب ﻣیکرد که چهبسا آﻣيﺨته با »ﺧون« او
بود؛ ﻣعهذا بايد توجه داشته باشيم که بين يک کار اشتباه )حتی اگر جنبهی
استراتژيک هم داشته باشد( با عملی قابل توصيف به»ننگ«آور و
ﺧيانتآﻣيز تﻔاوت )گرچه نه از زﻣين تا آسمان( ،اﻣا از دريافت غلط تا
دريافت وهمآلوده و نادرست است؛ بنابراين ،برﺧﻼف تﺨيﻼت آقای پاينده،
در اين رابطه به»ﺧون« و ﺧونريزی نيازی نيست .بههرروی ،هرگز احمد
صبوری ،در هيچجا و در ﻣقابل هيچکس از ﻣصاحبهی تلويزيونیاش در
سال  1348بهعنوان عملی ننگين صحبت نکرده است؛ و آقای علی پاينده
دراين ﻣورد هم ضمن اينکه دروغ ﻣیگويد ،حرفهای ساواک را که توسط
ﻣسعود بطحايی ترويج ﻣیشد ،تکرار ﻣیکند و با عينيت بﺨشيدن دروغين
بهاين ت ُ
ْ
رهات بدون جيره و ﻣواجب در ﺧدﻣت ارتجاع قرار ﻣیگيرد.
ُﺧب ،حاﻻ بهدروغ بعدی جناب پاينده بﭙردازيم .پاينده در صﻔحه 136
ﻣیگويد» :چند روز بعد ،احمد صبوری ،بيژن هيرﻣنپور و ....گﻔتند بايد
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ناﻣهای بنويسيم و تقاضای ﺧودﻣان را بهطور ﻣکتوب برای ساواک ﻣطرح
کنيم .ﻣن نماينده اتاق ﺧودﻣان بودم؛ بهآنها گﻔتم بهتر است اين کار را
زﻣان همهی
نکنيد« .تا اينجای »آنچه برﻣن گذشت« نام همهی افراد و
ِ
رويدادها با دقت ديجيتالی بيان ﻣیشدند؛ اﻣا در اينجا نقشآفرينان نوشتن
ناﻣه بهدو نﻔر آدم واقعی ]احمد صبوری و بيژن هيرﻣنپور[ و سهتا نقطه
]يعنی اين [«...» :تقليل پيدا ﻣیکند!! چرا؟ برای اينکه در صﻔحه بعد
]يعنی :صﻔحه  [137بنويسد» :ناﻣه را احمد صبوری نوشت«!؟ اﻣا داستان
يک پيشدرآﻣد ﻣﺨتصر و ﻣﻔيد هم دارد که در صﻔحه  134بيان شده است:
»هيرﻣنپور هم که سابقهی زندان نداشت از او ]يعنی :از احمد صبوری[
حمايت ﻣیکرد«.
ث دو ﻣطلﻖِ اﻣيرپرويز پويان و ﻣسعود احمد
نتيجه اينکه آقای پاينده بح ِ
زاده را چنان وهمآفرين در قوطی زندان ابداعی ﺧويش ﻣیچﭙاند تا بتواند
بهدو بيژن تبديلش کند :بيژن جزنی و بيژن هيرﻣنپور! شايد ﺧندهآور بهنظر
برسد ،اﻣا استدﻻلی که حقيقی بودن آن را نشان ﻣیدهد بهاين ترتيب است:
}الف{ احمد صبوری که دست بهعمل »ننگين« ﻣصاحبه تلويزيونی
زده و در زندان هم حرفهايی ﻣیزند که علیرغم غيرقابل گذشت
ک واکنشی در ﻣقابل آن حرفهای
بودنشان برای ساواک ،اﻣا همين ساوا ْ
ْ
گذشت نشان نمیدهد؛
غيرقابل
تاز »تندروی« و کنشهای
}ب{ احمد
صبوری ﻣعلومالحال ،پيش ِ
ِ
ناﻣعقول و تحريکآﻣيزی در زندان ﻣیشود و در اين زﻣينه ناﻣهای هم
ﻣینويسد که بهعاﻣلی برای يورش ساواک بهزندان و سرکوب زندانیها
تبديل ﻣیشود؛
}پ{ »هيرﻣنپور هم که سابقهی زندان نداشت از او ]يعنی :از احمد
صبوری[ حمايت« ﻣیکند .نتيجه اينکه بيژن هيرﻣنپور بهﻣثابهی يکی از
پيشتازان نظريه ﻣبارزهی ﻣسلحانه شهری و شکلگيری سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ ،که بهتصديﻖ پاينده عزيز ﻣا نيز »بعد بهيکی از
تأثيرگذارترين چهرههای تئوريک در ﻣشی ﻣبارزاتی و تاکتيک ﻣبارزهی

زندان عشرتآباد

قهرآﻣيز  ...شد«)صص .(142-141بهدنبال کسی ﻣیدود که ذاتا ً حاوی
»همان عاﻣلی ]است[ که ﻣوجب شد او بهننگ ﻣصاحبه تن بدهد«،
»عاﻣل]ی که[ دوباره او را وادار ﻣیکند که رفتارش را تکرار کند«!
حال بهبيژن دوم نگاهی بيندازيم» :آدم شناﺧته شده و ﻣطرحی است.
تجارب و سابقهی طوﻻنی ﻣبارزاتی دارد؛ چريک است .پانزده سال حکم
گرفته است و اﻵن چهار ،پنج سال است تجربهی زندان دارد .از ﻣباحث
علمی و فلسﻔی ﻣطلع است ،تحليلگر ﻣسائل اجتماعی و ﻣبارز است«.
نتيجه اينکه نمرهی انقﻼبی بودن بيژن دوم )يعنی :بيژن جزنی( بين
هيجده و بيست نوسان ﻣیکند ،اﻣا نمرهی بيژن اول )يعنی :بيژن هيرﻣنپور(
بين چهار و پنج در نوسان است!؟
پس از اين تصوير کاريکاتوريک/ﻣﻼلآور ،که علی پاينده
بههرصورت )اعم از آگاهانه ويا بهواسطهی تربيت سياسی حاشيهای ﺧود(
قصد القای آن را دارد ،نگاهی هم بهرويدادهايی بيندازيم که با عبور از
فيليتر ذهن آقای پاينده دفرﻣه نشدهاند :نه احمد صبوری و نه بيژن هيرﻣنپور
در نوشتن ناﻣهای که علی پاينده دربارهی آن حرف ﻣیزند ،هيچ نقشی
نداشتند .ناﻣه را همان چند نقطه )يعنی همان نقطههای بدون نام و نشان(
نوشتند ]که اگر در آن زﻣان زندانی نبودند ،چهبسا هماينک نامشان جزئی
از قهرﻣانان فدايی ﺧلﻖ بود[ ،و برای بيژن هيرﻣنپور ﺧواندند؛ احتماﻻً
بيژن هم تصحيحات ويا نکاتی را پيشنهاد کرد ،و بهدليل نابينايیاش ناﻣه
را بهاحمد صبوری داد تا آن را بهلحاظ اﻣﻼيی و انشايی )نه ﻣضمونی و
ﻣﻔهوﻣی( تصحيح کند .و ازآنجاکه احمد صبوری بهدليل تحقﻖ و ﻣوجوديت
ﻣبارزهی ﻣسلحانه ﻣتن ناﻣه را درست تشﺨيص ﻣیدهد ،بدون اينکه کسی
از او بﺨواهد ،بدون افزودن نام ﺧود ،آن را پاراف ﻣیکند .فراﻣوش نکنيم
که )صرفنظر از بررسی توان اجرايی( ﻣبارزهی ﻣسلحانه آرزوی
ديرينهی صبوری هم بود و همين اﻣر او را بهعراق کشاند تا برای آﻣوزش
نظاﻣی با گروههای فلسطينی تماس بگيرد.
فيلتر ذهن آقای پاينده بازهم ﻣسئلهی ديگری را دفرﻣه ﻣیکند و تحويل
ﺧوانندهی ﻣﻔروض ﺧود ﻣیدهد» :با بيژن جزنی صحبت کردم و ﻣاوقع را
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برای او توضيح دادم .در آﺧر بهبيژن گﻔتم اينها نمیﺧواهند واقعيتها را
قبول کنند .تو با آنها صحبت کن .بيژن با آنها صحبت کرد .قبول نکردند
و گﻔتند ﻣیﺧواهيم ناﻣهی دستجمعی بنويسيم .بيژن گﻔت نوشتن ناﻣه
دستجمعی را بد نمیدانم ولی ﻣیدانم چه واکنشی بهاين قبيل ناﻣهها نشان
ﻣیدهند و تجربهی آن را دارم .در ظرفيت اين جمع نمیبينم پشت اين ناﻣه
بايستد .بهتر است اين کار را نکنيد .هرچه بيژن گﻔت و توضيح داد ،آنها
زيربار نرفتند .نه تنها قبول نکردند بلکه گﻔتند جزنی "ترسو و ﻣحافظهکار"
است«)صص 136و .(137
در اينجا سناريوی روايت شدهی علی پاينده دربارهی تقابل دو بيژن
صبوری آنچنانی]![ و
بهاوج ﺧود ﻣیرسد :يک دسته بهرهبری احمد
ِ
حمايت همهجانبهی بيژن هيرﻣنپوربیتجربه و زندان نکشيده ،درحال
تدارک اقداﻣی هستند که يورش و سرکوب را بهدنبال ﺧواهد داشت ،در
ﻣقابل کسی که قرار ﻣیگيرند و اورا »"ترسو و ﻣحافظهکار"« ﻣیناﻣند که
»آدم شناﺧته شده و ﻣطرحی است .تجارب و سابقهی طوﻻنی ﻣبارزاتی
دارد؛ چريک است .پانزده سال حکم گرفته است و اﻵن چهار ،پنج سال
است تجربهی زندان دارد .از ﻣباحث علمی و فلسﻔی ﻣطلع است ،تحليلگر
ﻣسائل اجتماعی و ﻣبارز است«)ص .(137
اﻣا واقعيت با آنچه علی پاينده روايت ﻣیکند ،ﻣتﻔاوت است .بهبيان
ديگر ،پاينده واقعيت را دستکاری کرده تا زﻣينهی القای ادعای
ﺧدايی/جنبشی ﺧودرا بهشنونده و ﺧوانندهاش فراهم کرده باشد .بههرروی،
بهغير از اطﻼعی که ﻣن از طريﻖ احمد صبوری و بيژن هيرﻣنپور در
ت پاينده هم نکاتی وجود دارد که
اين رابطه بهدست آوردهام ،در ﺧو ِد رواي ِ
ت هنوز دفرﻣه نشده اشاراتی دارد .واقعيت برﺧورد بيژن جزنی با
بهواقعي ِ
ناﻣهی ﻣذکور اين استکه او ضمن اينکه ﻣشوق آن نبود ،درعينحال
ﻣﺨالﻔتی هم با آن نکرد؛ و حتی ﻣیتوان اينطور گﻔت که اگر در شرايط
اساسی درﺧواستهای ﻣندرج در
بقيه زندانیها قرار داشت ،يعنی بهقسمت
ِ
ناﻣه دسترسی نداشت ،چهبسا ناﻣه را ﺧودش هم اﻣضا ﻣیکرد.
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حال فرض کنيم که روايت آقای پاينده در ﻣورد نظر بيژن جزنی نسبت
ناﻣهی ﻣورد بحث صددرصد درست باشد .وقتی بيژن جزنی ﻣیگويد:
»نوشتن ناﻣه دستجمعی را بد نمیدانم ولی ﻣیدانم چه واکنشی بهاين قبيل
ناﻣهها نشان ﻣیدهند و تجربهی آن را دارم« ،در واقع ،فقط روی جديت و
ﻣﺨاطرهآﻣيز بودن چنين کاری انگشت ﻣیگذارد ،که با عبور از فيلتر ذهن
علی پاينده بهﻣﺨالﻔت تعبير ﻣیشود و تغيير ﻣاهيت ﻣیدهد .از طرف ديگر،
اگر کسی فرضا ً يک هﻔته با بيژن جزنی فقط اندکی ﻣراوده داشته باشد،
بهراحتی ﻣتوجه ﻣیشود که او کسی نبود که بهاين صراحت بگويد» :در
ظرفيت اين جمع نمیبينم پشت اين ناﻣه بايستد .بهتر است اين کار را نکنيد«.
بيژن جزنی آنقدر زيرک و پيچيده بود که اينگونه زﻣﺨت و تحقيرآﻣيز
حرف نزند .بدون اينکه قصدم ارزيابی و بررسی ارزشهای بيژن جزنی
باشد ،اين را ﻣیدانم که او اهل ابراز نظر و استدﻻل بود ،و آنچه علی
پاينده روايت ﻣیکند ،گرايش ذهنی ﺧو ِد اوست که بهجزنی ﻣیچسباند؛
وگرنه بهجای اينکه بگويد »هرچه بيژن گﻔت و توضيح داد« ،گﻔتهها و
توضيحات او را بيان ﻣیکرد.
در اينجا بايد بهآن دريافت و زﻣينهای بﭙردازم که نوشتن آن ناﻣه را
درست نشان ﻣیداد .پاينده روايت ﻣیکند» :گﻔتند بايد سرود بﺨوانيم .گﻔتيم
ﻣا وسط پادگان ارتش هستيم ،نمیگذارند سرود بﺨوانيم)«...صص  133و
 .(134و سرودﺧوانها در همسويی با چريکهای فدايی که ﻣيانگين
عمرشان در ﺧانهی تيمی  6ﻣاه بود ،براين باور بودند که سرود ﺧواندن در
ب قريب بهاتﻔاق آنها از
پادگانی که پُر از سربازانی است که اغل ِ
ﺧانوادههای فرودست جاﻣعه بودند ،دارای همان ﺧاصهی ﻣطلﻖشکن،
اجتماعی و اثر تبليغاتیای است که ﻣثﻼً ترور فرسيو در بيرون از زندان
داشته است .گرچه ﻣن شﺨصا ً با چنين فهم و دريافتی ﻣﺨالﻔم ،و همانطورکه
پيش از اين هم اشاره کردم ،اصوﻻً ﺧط ﻣشی چريکی را بهعنوان ﻣوضع
ضدسلطنتی ﻣحض ﻣیدانم؛ اين حرکت را در جهت سازﻣانيابی
ِ
طبقاتی/سوسياليستی تودههای کارگر و زحمتکش نيز نمیدانم .اﻣا ﻣسئله
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اين استکه تقاب ِل انکارگرايانه با حرکتی که جنبهی ايدئولوژيک دارد و
ﺧود اين ايدئولوژی دارای زﻣينهی جهانی و طبقاتی است ،نه تنها
هدايتکننده نيست ،بلکه بهواسطهی تحقير نهﻔته در نحوهی تقابل،
تحريکآﻣيز هم عمل ﻣیکند.
پاسيﻔيسم
ﻣﺨالﻔين سرودﺧوانی ناشی از
بنابراين ،اگر ﻣوضع
ِ
ِ
راحتطلبانهی تودهايستی نبود ،پاينده ﻣیبايست ﺧواستار کنشهای ﻣيانگين
زندانی هرچه بيشتری در اين آکسيون
و سبکتری ﻣیشد تا تعداد
ِ
اعتراضی/ﻣطالباتی شرکت ﻣیکردند؛ نه اينکه احمد صبوری را با توسل
علَم کند ،و او را بهبيژن هيرﻣنپور بچسباند
بهدروغپردازیهای رنگارنگ َ
تا بهواسطهی همين چسباندن ،هيرﻣنپور را )بهعنوان نمايندهی ﺧط
احمدزاده/پويان( در ﻣقابل بيژن جزنی قرار دهد ،او را بهطور ضمنی
ﺧﻔيف تصوير کند و ﺧيلی کوچکتر از جزنی بهنمايش بگذارد ،تا در
ْ
آﻣاج نغزدنهای ظاهرا ً ﻣنتقدانهاش
داستان جزنی را هم بهتدريج
اداﻣهی
ِ
ﺧدايی جنبش چپ را
ی پياﻣبر ،جایگاه
ِ
قرار بدهد تا در نهايت برفراز جزن ِ
بهﺧودش اﺧتصاص بدهد!!
ﻻزم بهيادآوری است که دو پارگراف باﻻ را براساس اين فرض نوشتم
که حرفهای علی پاينده دربارهی گﻔتگويش با جزنی و اعﻼم اينکه جزنی
با ارسال ناﻣهی ﻣطالباتی ﻣﺨالف بود ،عين حقيقت باشد .اﻣا پاينده نه حقيقت،
که تمايل ﺧودرا در قالب حقيقت روايت کرده است .بهجز شنيدههايم
دربارهی اينکه جزنی با ارسال ناﻣه ﻣﺨالﻔتی نکرد ،نحوهی نگاه و بررسی
بيژن جزنی در اواسط تابستان  1351که در يک سﺨنرانی عموﻣی در
زندان عشرتآباد بيان کرد ،بهلحاظ ﻣضمونی )نه عين کلمات( چنين بود:

اگر يک زندانی بهفرار از زندان اقدام کند و روی ديوار زندان گلوله بﺨورد
و کشته شود ،از ﺧون ريﺨتهی او ﻻلههای انقﻼب سربرﻣیآورند .اين
درست استکه تاريخ تقريبی سﺨنان فوق هنگاﻣی است که ﻣبارزهی
ﻣسلحانهی شهری در حد و اندازهی ضدسلطنتیاش با دستآوردهای ﻣثبتی
ﻣواجه شده بود و دربين بﺨش نسبتا ً چشمگيری از دانشجويان و بعضی
گروههای روشنفکری ﻣقبول واقع گرديده بود ،اﻣا بعيد است که همين
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شﺨصی که اين حرفها را بهطور علنی بيان ﻣیکند ،پانزده/شانزده ﻣاه قبل
از بيان اين سﺨنان با ارسال ناﻣهای ﻣﺨالﻔت کند که بﺨش اعظم ﻣطالبات ْ
آن
ق تصريح شده در قوانين کشوری بود .تنها ﻣطالبهی غيرقانونی و
حقو ِ
تااندازهای هم غيرﻣعقول طلب حﻖ سرودﺧوانی بود که اطﻼعی دربارهی
ارسالی زندانیها بهزندانبان ندارم و
بود و نبود چنين ﻣطالبهای در ناﻣهی
ِ
بهنظرم تحقيﻖ دربارهی صحت و سقم روايت آقای پاينده هم لزوﻣی ندارد.
چراکه تماس با احمد صبوری را برای سؤالی در اين زﻣينه و اتهاﻣاتی که
پاينده بهاو وارد ﻣی کند ،نادرست ﻣیدانم؛ و بيژن هيرﻣنپور هم که ديگر
در ﻣيان ﻣا نيست.
»انواع ترانههايی را که بهنوعی سياسی تلقی ﻣیشد ﻣیﺧواندند .بعد
ورزش جمعی ،قدمرو ،دويدن دور حياط و ...همه اينکارها را با شعار
دادن و حرکتهای هيجانی انجام ﻣیدادند .بهغير از ﻣرگ بر شاه ،همه نوع
شعاری ﻣیدادند .بهاين کارها" ،روحيهسازی" ﻣیگﻔتند)«...ص .(135
همهی اين کارها تا سال  52که زندان قصر توسط سرهنگ زﻣانی سرکوب
شد و آن داستان ُگهﺧوردم گﻔتن اکثر )و بهعبارتی همهی آن(  15نﻔری که
برای گﻔتن ُگهﺧوردم شﻼق چندانی هم نﺨوردند ،نه تنها فروکش نکرد ،بلکه
افزايش هم يافت .بنابراين ،آنچه آقای پاينده بهطور ضمنی بهاحمد صبوری
جنبش
و بيژن هيرﻣنپور نسبت ﻣیدهد ،از ويژگیهای فوران
ِ
ضداستبدای/ضدسلطنتی بود که جنبهی نظاﻣی و ﻣيليتانت هم پيدا کرده بود.
از اوائل پائيز سال ) 53که پس از دستگيری دوباره و بازجويی در کميتهی
ﻣشترک ،بهزندان قصر ﻣنتقل شدم( تا آبان  57که در بندهای ﻣﺨتلف زندان
سياسی ﻣرد بود( زندانی بودم ،بارها
زندان
شماره يک قصر )که ﻣﺨصوص
ِ
ِ
در ﻣقابل فشار زندانبان دست بهﻣقاوﻣت زديم ،بهانﻔرادی ﻣنتقل شديم و کتک
ﺧورديم تا حتیاﻻﻣکان بﺨشی از همان وضعيتی را بازسازی کنيم که آقای
پاينده در رابطه با عشرتآبا ِد سال ) 1350بهعنوان اﻣری غيرﻣعقول(
تصوير ﻣیکند .گرچه ﻣن شﺨصا ً با بعضی افراط کاریهای سال  50و 51
ﻣﺨالف بودم و در قزلقلعه از احمد صبوری آﻣوﺧتم که »سرود« حرﻣت
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دارد و حرﻣت آن تنها درصورتی حﻔظ ﻣیشود که بهﻣناسبتهای ﺧاصی
ﺧوانده شود؛ اﻣا ازآنجاکه ﻣيانگين سن زندانیها کمتر از  25سال بود ،و
شور درگيری ﻣسلحانه نيز حتی داﻣنگير افرادی ﻣثل ﻣن هم شده بود که
باوری بهﻣبارزهی ﻣسلحانه نداشتيم ،بُروز اينگونه تندرویها جزيی از
طبيعت جنبش و ﻣرحلهای بود که با درايت و همراهی بايد ﻣديريت ﻣیشد.
همچنان که اين جنبش با همهی تبعات آن از آسمان نازل نشده بود ،قائم
بههيچ فردی هم نبود تا توسط دو نﻔر )يعنی :صبوری و هيرﻣنپور( در
زندان بهانحراف و تندروی کشيده شود .جنبش چريکی زادهی ﻣناسبات
طبقاتی و همچنين نﻔی و اثبات ﻣبارزاتی/تاريﺨی جاﻣعهی ايران بود که
درعينحال از بُروز کنشهای ﻣيليتانت اقشار ﻣوسوم بهﻣتوسط در ديگر
کشورهای نيز تأثير پذيرفته بود .وجه جهانی اين جنبش حتی در زندانها
کنشهايی از ﺧود نشان داد که پيش از آن بههيچوجه ﻣعمول و ﻣرسوم نبود.
برای ﻣثال ،اکثر دستگيرشدگان جريان بادرﻣاينهوف در آلمان بهواسطهی
درگيری با زندانبان کشته شدند .نتيجه اينکه وقتی آقای پاينده ﻣیگويد:
»بچههای اتاق ﻣا در اين نوع کارها شرکت نمیکردند .ﻣا در اين حرکات
تندروانه دﺧالت نداشتيم و با اين کارها ﻣﺨالف بوديم«؛ در واقع وضعيت
ايستی »بچههای اتاق« ﺧود را )که ادعای رهبری
ﻣحافظهکارانه و توده
ِ
آنها را نيز دارد( با تعقلی پاسيو و اشرافﻣنشانه ﻣیآرايد که در تغيير و
تحوﻻت پيچيدهی سياسی/طبقاتی/جهانی تحت عنوان »فدائيان اکثريت«
ﻣاديت سياسی پيدا کردند تا برای ﻣسلح کردن سﭙاه پاسداران بهسﻼح سنگين
و بمباران ﻣردم عصيانزدهی کردستان زاری کنند و اشک بريزند .ترسيم
چهرهی قديسگونه از ساقی ،شکنجهگری که از فرﻣانداری نظاﻣی شروع
کرد ،سالها در ﺧدﻣت ساواک قرار داشت و دربازنشستگی بين زندانيان
سياسی پﻼس بود تا از »لو« رفتنش توسط احمد صبوری گﻼيه کند ،روی
جايی نابﺨردانه است.
ديگر همين پاسيﻔيسم/توده ِ
ايسم همهجا و هيچ ِ
پايندهی عزيز و ﺧستهی ﻣا )که اﻣيدوارم از اين بررسی دلشکسته
نشود( ،بازهم احکام فراتجربی و ﺧدایگونه صادر ﻣیکند» :شايد در
صورت اِعمال فشار و تهديد ﻣضاعف ،چند نﻔر بتوانند ﻣحکم بايستند ولی
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بعيد ﻣیدانم بقيه تاب فشار و ﺧشونت بيشتر را بياورند ....ساواک نسبت
بهﻣا توهم دارد و اگر اين توهم بشکند بهضرر ﻣا تمام ﻣیشود«)ص .(136
سؤال اين استکه ﻣبنای تشﺨيص پاينده در اين اﻣر که »شايد ...چند نﻔر«
در ﻣقابل »فشار و ﺧشونت بيشتر« تاب بياورند و »بقيه« بشکنند ،چيست؟
چرا اين سؤال را ﻣطرح ﻣیکنم؟ برای اينکه هنوز بشريت دستگاه ،ابزار
ويا سيستمی اﺧتراع نکرده تا از طريﻖ آن ﻣيزان ﻣقاوﻣت آدمها را در ﻣقابل
»فشار و ﺧشونت« بسنجد .تا آنجاکه ﻣن ديده و شنيده و پرسيدهام ،تشﺨيص
اينگونه اﻣور )اگر بتوان از تشﺨيص گﻔتگو کرد( ،اساسا ً ﻣحدود بهحدس و
گمان است؛ و هيچ ﻣعيار و ﻣحک قاطع و قابل اتکايی هم در اﻣر حدس و
گمانها در دست نيست .از طرف ديگر ،چگونه ﻣیتوان ثابت کرد که
توهم« ساواک نسبت بهتوانايی و استقاﻣت زندانیها تا چه
ﻣقولهی » ِ
ً
اندازهای بيانکنندهی واقعيت و تا کجا بيانی اساسا توﺧالی و بدون ﻣابهازای
ﺧارجی است؟ بهطورکلی ،پاينده تصويری را که در اينجا و جاهای ديگر
ْ
داستان
پير کارکشتهای را القا ﻣیکند که »در اين
از ﺧودش ترسيم ﻣیکندِ ،
نقطهگذار نازک انديش است ،فاصلههای ﺧطوط سر بههم آوردهی آن را
ﺧوب از هم ﻣیدهد تشﺨيص ،و ﻣیداند که کداﻣين ﺧام را ﺧسته است ْ
دل
در اين شب تاريک يا کداﻣين پای ﻣیلرزد به روی جادهی باريک«!! گرچه
پاينده کمی باﻻتر ﻣیگويد »ﻣا زندانيان عشرت آباد عمدتا ً جوان و بیتجربه
بوديم«...؛ اﻣا قيد »عمدتا ً« شاﻣل ﺧو ِد او و جزنی نمیشود!! چرا؟ ﻣن
نمیدانم ،اگر غير اين است ،ﻣﻔهوم اين »عمدتا ً« را بايد ﺧود پاينده توضيح
بدهد!
تعريف و تصوير يکی از ﻣشاهداتم در کميتهی ﻣشترک ،شايد بتواند
تصويری از ويژگی غيرقابل پيشبينی افراد گوناگون را در ﻣقابل »فشار
و ﺧشونت« نشان بدهد .نيمهی اول سال  1354ﻣن را که بازجويی و
دادگاهم تمام شده بود ،بهکميتهی ﻣشترک بردند .گرچه کار چندانی جز يک
ﻣشت سؤال در بارهی برادرم که تازه دستگير شده بود ،با ﻣن نداشتند؛ اﻣا
گير کميتهی ﻣشترک بودم تا دوباره بهقصر برگردانده شدم7 .
 3يا  4ﻣاهی ِ
يا  8نﻔری در يکی از سلولهايی بوديم که نه انﻔرادی بود و نه ﺧيلی بزرگ
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که بعضی وقتها  15تا  20نﻔر را در آن نگهداری ﻣیکردند .در اين سلول
بودم که پسر جوانی را آوردند .او را حسابی کتک زده بودند .پس از
يکی/دو روز ﻣتوجه شديم که سياسی نيست و علت دستگيریاش دزدی
ﻣاشين بوده است .بدينترتيب که در تبريز يک ﻣاشين ﻣدل باﻻی لوکس
چشمش را ﻣیگيرد و آن را ﻣیدزد و بهطرف تهران حرکت ﻣیکند تا بتواند
ﻣدتی ﻣاشين لوکس سوار شود .در بين راه پليس بهاو ﻣشکوک ﻣیشود و
بههنگام جستجوی داﺧل ﻣاشين يک دستگاه بیسيم در داﺧل داشبُرد ﻣاشين
پيدا ﻣیشود و رانندهی جوان را دستگير ﻣیکنند.
پس از تماسهای پليسی و اطﻼعاتی ﻣعلوم ﻣیشود که ﻣاشين ﻣسروقه
آن رئيس شهربانی تبريز است .بعد از بازجويیهای ﻣقدﻣاتی بهواسطهی
از ِ
اين شک که قصد او از سرقت اين ﻣاشين عمليات سياسی/نظاﻣی بوده،
بهکميتهی ﻣشترک ﻣنتقل ﻣیشود .پس از حدود يک هﻔته که تحت بازجويی
سﺨت و همهجانبهای قرار داشت و انواع شکنجهها را »تجربه« کرده بود،
آدرسش ﻣتوجه شدند که او دزد ﻣعمولی است و قصدش
با پیگيری اسم و
ْ
از سرقت ﻣاشين رئيس شهربانی تبريز سياسی نبوده است .اين جوان حدودا ً
 18ساله را پس از بازجويیهای »ﻻزم« بهسلولی آوردند که ﻣن هم در آن
بودم .اين جوان که در ﻣناسباتی تربيت شده بود که تماﻣا ً لمﭙنی بود ،در
ﺧوردن غذا رعايت همه را ﻣیکرد و تنها هنگاﻣی بهاندازهی کافی غذا
ﻣیﺧورد که همه کنار کشيده بودند .تازه در اين ﻣوقع بود که او ته ظرف
غذا را هم پاک ﻣیکرد .اين جوان 18ساله که قاﻣتی بلند ،ورزيده و برازنده
داشت ،دارای صورتی بود که ترکيبی از زيبايی ،ﻣعصوﻣيت و ﻣردانگی
بود.
زﻣانیکه او بهسيگار پک ﻣیزد ،بسيار کوتاهتر از دوستان سياسی
بود .از همهی اينها ﻣهمتر اينکه هرچه او را زدند که بگويد با چه کسانی
کار ﻣیکند و قبﻼً چه چيزهايی دزديده است ،گﻔت اين ﻣاشين اولين دزدی
ﻖ دزد
اوست که قول ﻣیدهد تکرار نشود .بنابراين ،اصﻼً همکار و رفي ِ
نداشت که اسم و آدرس آنها را بگويد!! بههرروی ،از ﻣيان يکی/دو هزار
آذری ﻣاشين دزد ،هم بهلحاظ
زندانی سياسی که ﻣن ديدم ،جوان  18سالهی
ِ
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ﻣنش رفتاری و سلوک ،و هم بهلحاظ ﻣقاوﻣت در ﻣقابل پليس از ﻣيانگين
ِ
سياسيونی که ديده بودم ،باﻻتر بود.
» ...هرچه بيژن گﻔت و توضيح داد ،آنها زير بار نرفتند .نه تنها قبول
نکردند بلکه گﻔتند جزنی "ترسو و ﻣحافقهکار" است .بهآنها گﻔتم اين طور
نيست .بيژن آدم شناﺧته شده و ﻣطرحی است .تجارب و سابقهی طوﻻنی
ﻣبارزاتی دارد؛ چريک است .پانزده سال حکم گرفته است و اﻵن چهار،
پنج سال است تجربهی زندان دارد .از ﻣباحث علمی و فلسﻔی ﻣطلع است،
تحليلگر ﻣسائل اجتماعی و ﻣبارز است.«....
تصويری که پاينده از جزنی ﻣیدهد ،آﻣيﺨتهای از درست و نادرست
است که برآيند آن شﺨصی را ترسيم ﻣیکند که هيچ ربط و شباهتی با جزنی
واقعی ندارد .جزنی چريک نبود .گروه جزنی فقط دربارهی ﻣبارزهی
چريکی در کوهستان )نه ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری( بهطور گذرا و بدون
هرگونه اقدام تدارکاتی جدی عمدتا ً بحث کرده بودند و هنوز در ﻣرحلهی
تدارک نظری بودند که بيشترشان دستگير شدند .همهی اينها روی هم از
هيچکس چريک نمیسازد .بنابراين ،جزنی چريک نبود و پاينده برای جزنی
پﭙسی چريکی باز ﻣیکند تا زﻣينهی کوکاکوﻻی ﺧدايی/جنبشی را برای
ِ
ﺧودش فراهم کند .بهنظر ﻣن زندانیهايی که توسط پاينده »تندرو«
نامگذاری شدهاند ،در اين ﻣورد که جزنی "ﻣحافظهکار" بود ،حﻖ داشتند.
واقعيت اين است که جزنی تا قبل از واقعهی سياهکل و شروع عمليات
چريکی شهری ،در زندان دست بههيچ اقداﻣی نزد که راستای چريکی داشته
باشد و همانند ديگر زندانیها قابل توصيف بهزندگی ﻣحافظهکارانه نباشد.
بههمين دليل هم او در زندان همواره از اﻣتيازات و اﻣکانات ويژهای
برﺧوردار بود.
شکی در اين نيست که جزنی »از ﻣباحث علمی و فلسﻔی ﻣطلع« بود؛
اﻣا چنين بهنظر ﻣیرسد که فرصت چندانی برای ﻣطالعهی آثار ﻣارکسيستی
بازگويی آن بتواند
پيدا نکرده بود .در اين زﻣينه ﺧاطرهای دارم که شايد
ِ
گوشهای از حقيقت در اين زﻣينه را روشن کند .اواﺧر تابستان  1351بيژن
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جزنی در اطاق شماره دو قزلقلعه )ﻣوسوم بهبند  (2سﺨنرانی داشت .ضمن
اينکه ﻣوضوع اصلی بحث را فراﻣوش کردهام؛ اﻣا بهياد دارم که وقتی
بحث بهﻣقولهی تضاد رسيد ،دو ﻣثال زد که با عکسالعمل ﻣن روبرو شد
که بعد از بازگويی ﻣثالهای بيژن جزنی دربارهی تضاد ،بهاين عکسالعمل
هم ﻣیپردازم .يکی از ﻣثالها اين بود :اگر کسی آتش بگيرد و بهطرف اين
حوض بِدَ َود )ﻣنظور بيژن حوض بزرگ قزلقلعه بود( و بِﭙَ َرد توی حوض،
در اينجا چرﺧهی تضاد کاﻣل شده است .بدينترتيب که شﺨص آتشگرفته،
شﺨص آتشگرفته ،سنتز ﺧواهد بود!
شدن
تز؛ حوض ،آنتیتز؛ و ﺧاﻣوش
ِ
ِ
بيژن همين ﻣثال را در ﻣورد سماور هم زد .بدينترتيب که آب ،تز؛ آتش،
آنتیتز؛ و آبجوش سنتز است! اين ﻣثالها نشان ﻣیدهد که دريافت بيژن
جزنی از اصل تضاد بهﻣثابه يکی از اصول چندگانهی ﻣاترياليسم ديالکتيک
و تبيينات و تحليلهای ﻣاترياليستی/ديالکتيکی همانقدر عاﻣيانه بود که
دريافت ﻣادر درس نﺨوانده و بهاصطﻼح بیسواد ﻣن از اصول ﻣاترياليسم
ديالکتيک و تبيينات ناشی از کاربرد آن عاﻣيانه است.
اﻣا عکسالعمل ﻣن :ﻣن که در حالت نيمه درازکش قرار داشتم ،ﺧودم
را بهحالت نشسته قرار دادم تا روبهبيژن دربارهی اصل تضاد حرف بزنم،
و در واقع اعتراض کنم .احمد صبوری که در کنار ﻣن نشسته بود ،بهآراﻣی
دست گذاشت روی شانه ﻣن و گﻔت :اﻵن بيژن برای اين دانشجويان
قهرﻣان بهحساب ﻣیآيد .اگر تو بهاو بگويی که چقدر از ﻣرحله پرت است،
آنچه ﻣیشکند ،آينهی ايدهآلهای اين جوانان است؛ و اين کار نه تنها انقﻼبی
نيست ،بلکه بهنﻔع پليس هم تمام ﻣیشود .ﻣن براثر حرف احمد و فشار دست
او که ﻣهربان و رفيقانه بود ،سکوت کردم و ذهنم را با ﻣسائل ديگری
ﻣشغول کردم .اﻣا اﻣروز که بهآن روز قزل قلعه فکر ﻣیکنم ،بهنظرم اشتباه
کردم که چرنديات جزنی دربارهی تضاد را بهچالش نکشيدم.
علی پاينده زندانیهای اتاقی را که »احمد صبوری نمايندهاش بود« و
ناﻣهی ﻣذکور را اﻣضا کرده بودند ،آدمهايی »احساسی«» ،تندرو«،
ْ
ﻣقابل
»هيجانزده« و »ﺧامانديش و بیتجربه« توصيف ﻣیکند؛ اﻣا در
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قابلی« زندانبان را »ﺧوب و ﻣتعادل«» ،بهشدت احساسی و
»استوار حسن
ِ
عاطﻔی« ،آدﻣی »عاقل و دورانديش« توصيف ﻣیکند که صﻼح زندانيان
»تندرو« را بهتر از ﺧو ِد آنها ﻣیفهميد .بهطورکلی ،توصيﻔی که پاينده از
زندانیها »تندرو« ﻣیکند ،آنتیپاتيک است؛ درصورتی که تصويری که
از »استوار حسن قابلی« و »ساقی« )زندانبان ﻣیپردازد( سمﭙاتيک و
ﻣهرآﻣيز است .براساس فقط همين نکتههاست که ﻣن بهاين نتيجه رسيدهام
که آن کسی که حرفهای پاينده را در اين کتاب جدی بگيرد و بهعنوان سن ِد
جنبشی بهآنها نگاه کند ،از قبل تصميمش را گرفته و برای پوشاندن لباس
حقانيت بهتصميمهايش بهدنبال بهانه ﻣیگردد که در قالب پاينده پيدا کرده
پس استوار ساقی و استوار حسن قابلی پنهان است،
است .تصويری که در ِ
يک سازﻣان اﻣنيت ابله و ﺧرتوﺧر استکه کادرهای  30سالهاش با
زندانیها همدلی و ﻣهرورزی داشتند .فرض کنيم که چنين وضعيتی در
ﻣورد استوار حسن قابلی درست بود ،سؤال اين استکه چرا بيژن جزنی با
استﻔاده از چنين ﻣوقعيتی از زندان فرار نکرد؟ ﻣگر او چريک نبود؟ ﻣگر
بهقول ﺧو ِد او که با گوشهای ﺧودم شنيدم :از ﺧون چريک درهرجا که
ريﺨته شود )حتی اگر روی ديوار زندان و بههنگام فرار باشد( بذر و ﻻلهی
فرار استوار عزيز و
انقﻼب نمیرويد؟ در ﻣورد ﻣسئلهی وضعيت بعد از
ِ
ﻣهربان]!؟[ هم ﻣیشد دستگيرش کرد و در يکی از سلولها )حتی بدون
اطﻼع بقيه زندانیها( او را کَتبسته نگه داشت تا ساواک بهاو ﻣشکوک
نشود و آسيبی بهاو نرسد.
باﻻﺧره »روز بيستويک ارديبهشت  «1350عشرتآباد با هجوم
سرکوبگرانهی ساواکیها ﻣواجه شد؛ و آنچه پاينده پيشبينی کرده بود،
اتﻔاق اقتاد» :تعداد ساواکیها بهحدی بود که ]سرباز[ کاظمی گﻔت ساواک
آﻣد .بهغير از بيژن جزنی که در انﻔرادی بود ،در آن ﻣقطع در زندان
عشرتآباد سیوشش يا سیوهشت زندانی بوديم .بهازای هرزندانی يک
ﻣأﻣور ساواک آﻣده بود .احتماﻻً فکر کرده بودند که اگر تعدادشان کمتر باشد
شايد از عهدهی سرکوب برنيايند .اين نتيجهی توهمی بود که نسبت بهﻣا
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داشتند ....بهاستثنای احمد صبوری ،تمام کسانی که ناﻣه را اﻣضا کرده
بودند ،بهترتيبی که اﻣضا کرده بودند بهنام صدا زدند آنها را روی زﻣين
ﻣیﺧواباندند و کابل ﻣیزدند ،ﻣوقع کابل زدن ،عضدی )سربازجو( يکی از
ﺧواستهای نوشته شده در ناﻣه را ﻣیﺧواند و ﻣیگﻔت :اين ﻣﻼقاتت ،اين
روزناﻣهات)«...ص  .(139در اين نقلقول سه نکتهی قابل بررسی وجود
دارد:
ت »بهغير از بيژن جزنی که در انﻔرادی بود« ،اين تصور
يک( عبار ِ
را در ﺧواننده ايجاد ﻣیکند که جزنی در شرايطی قرار داشت که سﺨتتر
از بقيه زندانیهايی بود که در بند عموﻣی بودند .نه ،اينطور نيست .سلول
بهاصطﻼح انﻔرادی جزنی ،در واقع اطاق ﺧصوصی او جهت ﻣطالعه،
استراحت ،گﻔتگو و غيره بود .بقيه زندانیهای عشرتآباد و زندانیهای
ديگر زندانها از چنين اﻣکانی برﺧوردار نبودند .جزنی ضمن اينکه اطاق
ﺧصوصی ﺧودرا داشت ،درعينحال از تمام اﻣکانات بند عموﻣی هم
استﻔاده ﻣیکرد .نتيجه اينکه تصوير ضمنا ً ﻣظلومنمايانهی علی پاينده غلط
است.
ً
دو( پاينده که قبﻼ گﻔته بود ساواک نسبت بهتوان ﻣقاوﻣت و اعتراض
زندانیها »توهم« داشت ،در اينجا يورش بهزندان را که با تعداد زيادی از
ساواکیها انجام شده بود» ،نتيجهی توهمی« قلمداد ﻣیکند که ساواکیها
»نسبت بهﻣا ]يعنی :زندانیها[ داشتند« .بهنظر ﻣن اينگونه تشﺨيصها و
»تحليل«ها ،ﺧصوصا ً در رابطهی زندانی و زندانبان ،درست همانند
ی کشکی و ﻣعدهای است؛ پس ،برای
بحثهای »روشنفکرانه«/قهوهﺧانها ْ
توهم/ضدتوهم آقای پاينده بايد بهبيانات او
اثبات کشکی/ﻣعدهای ﻣقولهی
ِ
ﻣراجعه کنيم تا حﻖ را ناحﻖ جلوه نداده باشيم.
آقای پاينده در صﻔحهی » 140آنچه برﻣن گذشته« تمام ﻣرثيهای را
پور
وری آنچنانی و بيژن هيرﻣن ِ
که دربارهی »تندروی« ،احمد صب ِ
دنبالهروی احمد صبوری ﺧوانده بود ،ﻣثل سيگارهای اشنوی سابﻖ دود
ﻣیکند و بههوا ﻣیفرستد» :بعداً فهميديم ساواک تصور کرده بود زندانيان
ﻣیﺧواهند بهﻣناسبت سالگرد اعدام ﺧسرو روزبه )بيستودوم ارديبهشت(
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ﻣراسمی برگزار کنند .ﻣیﺧواستند زندانيان را سرکوب کنند و اين ناﻣه را
بهانه کرده بودند .ساواکیها قبل از اينکه بهعشرتآباد بيايند در قزلقلعه
همين برناﻣه را اجرا کرده بودند ...گﻔته شد زندانيان قزلقلعه در آبگوشت
زندان دُم ﻣوش پيدا کرده بودند .هادی جﻔرودی بهنمايندگی بچهها اعتراض
ﻣیکند و حسين زاده بهاو ﻣیگويد اينبار ﺧو ِد ﻣوش را هم توی ديگ
ﻣیاندازيم .عدهای از بچههای بند عموﻣی قزلقلعه ناﻣهی دستجمعی
ﻣینويسند و چهار ﻣورد ﻣﻼقات ،لباس ،پول و بهبود غذا را تقاضا ﻣیکنند.
روز بيستويک ارديبهشت ،ساواکیها بهبند عموﻣی قزلقلعه ﻣیروند و
ﻣیگويند تقاضاهای شما را ﺧوانديم و آﻣدهايم جواب بدهيم .در قزلقلعه همه
را نزده بودند .فقط کسانی را با کابل زدند که ناﻣه دستجمعی را اﻣضا کرده
بودند .«...اگر ترکيب وضعيت توصيف شده در قزلقلعه و عشرتآباد را
باهم بياﻣيزيم و از پاينده بﺨواهيم اين وضعيت را ابتدا قضاوت و بعد روايت
کند ،ﻻبد ﻣیگويد :اين احمد صبوری فﻼن فﻼن شده با آن ﻣصاحبهی
ننگآورش از ﺧوردن دُم ﻣوش اﻣتناع ﻣیکند و ناﻣهی درﺧواستهايی را
ﻣینويسد که قانونی بودند و ﻣحروم کردن زندانی از آنها جرﻣی قابل
ﻣادی پاينده که
پیگرد ﻣحسوب ﻣیشود!! بههرروی ،ﻣنهای دانايی ﻣافوق
ِ
ﻣیگويد »فهميديم ساواک تصور کرده بود زندانيان ﻣیﺧواهند بهﻣناسبت
سالگرد اعدام ﺧسرو روزبه )بيستودوم اريبهشت( ﻣراسمی برگزار
کنند« ،و حتی بهجای »فهميديم« ،نمیگويد احتما ً
ﻻ »ساواک تصور کرده
بود!]«...؟[؛ اﻣا کليت روايت ﺧو ِد آقای پاينده و ﺧصوصا ً استﻔاده از کلمهی
»بهانه« ،نشان ﻣیدهد که يورش بهعشرتآباد و قزلقلعه ربطی بهنوشتن
ناﻣه و تقاضاهای ﻣطرح شده در اين دو زندان نداشت ،و ريشهی همه
اتهاﻣاتی را که علی پاينده بهاحمد صبوری و بيژن هيرﻣنپور وارد ﻣیآورد
)اعم از درست يا نادرست( ،بايد درجای ديگری جستجو کرد که بهشيوهی
زندگی اين دو نﻔر در زندان ربطی نداشت .بهنظرﻣن اين ريشه ،ﻣنهای
جنبهی تاکتيکی ارائهی تصوير بزرگنمايی شده از بيژن جزنی و ديگران،
اساسا ً در توهمی استکه علی پاينده نسبت بهﺧودش پيدا کرده است .او
ﺧودرا برفراز همهی جريانها و نگرشهای سياسی ،برفراز همهی افرا ِد
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بهلحاظ سياسی فعال ،و برفراز همهی کنشوبرهمکنشهايی تصور ﻣیکند
که ﻣوضوع روايت اوست.
سه( گرچه طرح اين نکته فاقد هرگونه اهميت سياسی/اجتماعی است،
اﻣا گوشهای از نوع نگاه علی پاينده بهنسبتهای ﻣادی را نشان ﻣیدهد .او
ﻣیگويد :زندانیها را »بهترتيبی که ]ناﻣه را[ اﻣضا کرده بودند« ،صدا
زدند تا بيايند و کتک بﺨورند .آنچه ﻻزﻣهی درستی )و نه حدس و گمان(
اساﻣی کسانی است که ناﻣه را اﻣضا کرده
اين حکم است ،دانستن ترتيب
ِ
بودند ،و همچنين اطﻼع از ترتيب کتک ﺧوردههاست؛ اﻣا با در دست داشتن
اين هردو ليست بازهم ترتيبی که پاينده ﻣیگويد ،درست نيست .زيرا احمد
صبوری اﻣضاکرده/کتکنﺨورده ترتيب را بههم ﻣیزند! نتيجه اينکه پاينده
ِ
تصورات و حدسيات ﺧودش را بهعنوان واقعيت در نظر ﻣیگيرد و حتی
برای ديگران هم روايت ﻣیکند .يکی از دﻻيل توهم ﺧدايی/جنبشی آقای
پاينده همين يکسان پنداشتن تصورات ذهنیاش با واقعيت بيرونی است.
اگر تصور جناب پاينده از ﺧودش اينچنين ﺧدايی/جنبشی نبود،
لحظهای هم بهاين فکر شک ﻣیکرد که شايد اسم صبوری در ليست اساﻣی
در ناﻣه نبوده و او صرفا ً ناﻣه را اﻣضا کرده است .بهبيان ديگر ،اين احتمال
وجود دارد که چون از او نﺨواسته بودند که ناﻣه را اﻣضا کند ،بههنگام
تصحيح ناﻣه صرفا ً آن را اﻣضاء کرده ،ولی اسم ﺧودرا اضافه نکرده بود.
پاينده ﻣیگويد »بهاستثنای احمد صبوری« همهی کسانی که ناﻣه را
اﻣضا کرده بودند ،کتک ﺧوردند؛ و بدينترتيب او را حداقل در همين ﻣقطع
ﺧاص دوست ساواکیها بهتصوير ﻣیکشد .گرچه برای ﻣن غيرﻣمکن نيست
که بهنحوی با احمد صبوری تماس بگيرم و در اين باره از او سؤال کنم؛
اﻣا شرم ﻣانع چنين تماسی ﻣیشود .بنابراين ،چارهای جز اين ندارم که
حرف علی پاينده را دربارهی کتک نﺨوردن احمد صبوری بههنگام يورش
ساواکیها بهعشرتآباد قبول کنم .اﻣا قبو ِل حرف پاينده در باره شﻼق
نﺨوردن صبوری در عشرتآباد بهﻣعنی پذيرش جوهرهی تحقيرآﻣيز و
ﺧوارکنندهی حرف او نيست.
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بههمين دليل در دفاع از ارزشهای انسانی و رفيقانهی احمد صبوری
)که حقيقتا ً انسان صبوری است( ﻣجبورم بهسالهای  1352تا 1353
برگردم که احمد صبوری را تصادفا ً در ﺧيابان بلوار ديدم .تابستان 1352
با يکی از کارگران حروفچين )که هماکنون در ﺧارج است و شايد هم
شهادت بدهد( قدم ﻣیزديم که صبوری را بههمراه يک نﻔر ديگر ديدم .از
دوست همراهم ﺧداحافظی کردم و بهتعقيب صبوری و دوستش پرداﺧتم.
احمد ﻣتوجه شد که او را تعقيب ﻣیکنم .از دوستش جدا شد و بعد از چند
دقيقه جهت رفتنش را عوض کرد و درجهتی که قدم ﻣیزدم ،راه افتاد .بههم
که رسيديم يکديگر را بغل کرديم و بوسيديم .آن روز را )که بهاحتمال بسيار
قوی جمعه بود( بهعرقﺧوری گذرانديم و قرار ديدار بعدی را گذاشتيم .اين
رابطه تا دستگيری ﻣن در اوائل پاييز  1353اداﻣه داشت .احمد صبوری
طی اين ﻣدت چند جلد کتاب ﻣارکسيستی از روی ﻣتن انگليسی برای ﻣن
ﺧواند؛ و چندين جزوه و دو جلد کتاب هم برايم ترجمه کرد.
قصد صبوری از ترجمه جزوه و کتاب )درست ﻣثل اينکه برايم کتاب
ﻣیﺧواند( بهطور رسمی و اسمی ﻣطالعهی شﺨصی ﻣن بود؛ و صحبتی از
تبليغات سياسی و انتشار عموﻣی در ﻣيان نبود .ﻣن بههمراه دو نﻔر ديگر
که صبوری را نمیشناﺧتند ،يکی از کتابها را ]»اﻣﭙرياليسم بهﻣثابه
داری« لنين[ بدون اطﻼع احمد ،و پنهان از دي ِد
باﻻترين ﻣرحله سرﻣايه
ِ
پرس نمونهگيری بهتعداد
صاحب چاپﺧانه و بقيه کارگران ،حروفچينی و با ِ
 25نسﺨه چاپ و صحافی کرديم .پس از دستگيری ﻣن تعدادی از اين
کتابها )که تعداد آن را دقيقا ً نمیدانم( بهدست ساواک افتاد ،و از ﻣن
ﺧواستند که بگويم اصل آن را ازکجا آورده بودم .پس از ﻣدتی )فکر کنم
پس از  36روز( ،باﻻﺧره گﻔتم که ﻣتن اصلی را احمد صبوری ترجمه
کرده تا ﻣن شﺨصا ً ﻣطالعه کنم.
بدينترتيب ،صبوری را دستگير کردند .او که ﻣیدانست دستگير
شدهام ،دربازجويی )که همراه با کتک و ازجمله کابل بود( کﻼﻣی درباره
ﻣن ،کتابﺧوانی برای ﻣن و ترجمهی کتاب و جزوه حرف نزد .دقيقا ً
نمیدانم ،اﻣا حدود يک ﻣاه پس از اينکه در ﻣورد صبوری اعتراف کردم،
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ﻣن را با او روبرو کردند و ﻣن گﻔتم :کتاب »اﻣﭙرياليسم ...ـ لنين« را احمد
برای ﻣطالعهی شﺨصی ﻣن ترجمه کرده و ﻣن بدون اطﻼع او آن را چاپ
کردم .احمد صبوری را بدون ﻣحاکمه و بعد از  5ﻣاه آزاد کردند.
قصدم از بيان اين رويداد اين است که در ﻣقابل آقای پاينده و استﻔاده
از عبارت »بهاستثنای احمد صبوری« ،بگويم که احمد صبوری دارای اين
شﺨصيت و روحيه بود که )بهقول بچههای ﻣحلی که در آن زندگی ﻣیکردم(
صلی بﺨورد و لب از لب باز نکند .اگر صبوری دربارهی ترجمهی
کتک ُﻣﻔَ ّ
جزوات و کتاب دوم حرف ﻣیزد ،بهاحتمال بسيار قوی پای چند نﻔر ديگر
هم بهﻣيان ﻣیآﻣد و قطعا ً با دستگيریهايی ﻣواجه ﻣیشديم که ﻣیتوانست
زنجيرهای را هم بههمراه داشته باشد .اين رويداد جزئيات و حواشی
بيشتری هم دارد که گﻔتن آن را صﻼح نمیدانم.
علی پاينده روايت ﻣیکند که بعد از رفتن ساواکیها »بچههايی که کابل
ﺧورده بودند ]و نتوانسته بودند ﻣقاوﻣت کنند[ در اتاقشان جمع شدند...
هيرﻣنپور از ﺧودش انتقاد« کرد و گﻔت »ﻣا بهدﻻيل تاريﺨی اشتباه کرديم.
نبايد اين ناﻣه را ﻣینوشتيم و وقتی هم نوشتيم بايد ﻣقاوﻣت ﻣیکرديم ...حاﻻ
که کتک ﺧورديم و آن طور برﺧورد کرديم بايد صادقانه از ﺧودﻣان انتقاد
کنيم ....آنها شرﻣنده و ناراحت تا شب از اتاقشان بيرون نياﻣدند ....همان
شب ...پيشنهاد کردند سﻔرهها را يکی کنيم ...اين بار ﻣا ...آنها را تحريم
کرديم«.
ابتدا فرض ﻣیکنيم که نقلقول باﻻ عين واقعيت است )که البته چنين
نيست و در اداﻣه بهآن نيز ﻣیپردازم( .دراينصورت ،يعنی اگر روايتی که
واکنش اﻣضاکنندگان ناﻣهی ﻣطالباتی را بهتصوير ﻣیکشد ،ساﺧتهی تﺨيل
آقای پاينده نباشد ،ﻻزم استکه بگويم :اين شکل از روايتگويی نمونهی
بارز ﻣاکياوليسم است .چرا؟ برای اينکه علی پاينده ﻣیبايست بهصراحت
و بهطور ﻣؤکد توضيح ﻣیداد که ناﻣهی جمعی/ﻣطالباتی آنها ]يعنی:
اﻣضاکنندگان ناﻣه برای ساواک[ هيچ تأثيری در يورش ساواکیها
بهعشرتآباد نداشت .چرا نداشت؟ برای اينکه ﺧو ِد پاينده در صﻔحهی 140
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ﻣیگويد» :بعداً فهميديم ساواک تصور کرده بود زندانيان ﻣیﺧواهند
بهﻣناسبت سالگرد اعدام ﺧسرو روزبه )بيستودوم اريبهشت( ﻣراسمی
برگزار کنند ... .اين ناﻣه را بهانه کرده بودند .ساواکیها قبل از اينکه
بهعشرتآباد بيايند در قزلقلعه همين برناﻣه را اجرا کرده بودند ....زندانيان
قزلقلعه در آبگوشت زندان دُم ﻣوش پيدا کرده بودند ....حسين زاده...
ﻣیگويد اينبار ﺧو ِد ﻣوش را هم توی ديگ ﻣیاندازيم .بچههای...قزلقلعه
ناﻣهی دستجمعی ﻣینويسند و چهار ﻣورد ﻣﻼقات ،لباس ،پول و بهبود غذا
را تقاضا ﻣیکنند .روز بيستويک ارديبهشت ،ساواکیها «...همان کاری
را در قزلقلعه کرده بودند که در عشرتآباد کردند.
بنابراين ،ازآنجاکه يورش بهعشرتآباد ربطی بهاﻣضاکنندگان ناﻣهی
ﻣطالباتی نداشت؛ بهجز اين آزﻣون که توان شﻼق ﺧوردن ندارند که اين نيز
اﻣری شﺨصی است ،از سوی آنها اساسا ً هيچ اتﻔاق زيانزنندهای واقع نشده
بود که انتقاد از آن بهنوعی در دستور کار و زندگی آنها قرار بگيرد و
»به دﻻيل تاريﺨی اشتباه« ﻣحسوب شود .شايد در همان روز يورش
هيچکس اطﻼعی از توطئهی از پيش تعيينشدهی ساواک برای يورش
بهبازداشتگاههای تحت کنترلش نداشت؛ اﻣا »بعدا ً« همه »فهميد«ند که
ربطی بين ناﻣه و يورش از پيش طراحی شدهی ساواک وجود نداشت .و
ازآنجاکه آقای پاينده هم جزئی از همان کسانی بود که اﻣضاکنندگان ناﻣه
ت انتقاد و شرﻣندگی
را »تحريم« کرده بود ،ﻣیبايست بهجای رواي ِ
اﻣضاکنندگان ناﻣه ،از انتقادی حرف ﻣیزد که ﻣوضوع ْ
تحريم«
آن »
ِ
ﻖ اﻣضاکنندگان ناﻣه بود .اﻣا پاينده نه تنها چنين نمیکند ،بلکه
ظالمانه در ح ِ
در سال  1399همچنان با همان عنادی ﻣیراند که در سال  1350در ﺧويش
انباشته بود.
در بارهی صحت و سقم روايت شﻼق ﺧوردن و انتقاد از ﺧود و
شرﻣندگی اﻣضاکنندگان ناﻣه و ﺧصوصا ً نحوهی برﺧورد بيژن هيرﻣنپور
با اين اﻣر بايد بگويم که بعيد است که از ﻣيان حدود  20نﻔر فقط يک نﻔر
در ﻣقابل شﻼق ﻣقاوﻣت کند و بقيه »از ضربهی سوم و چهارم هرچه
ساواکیها بهآنها گﻔتند ،تکرار ﻣیکردند« .تا آن جاکه ﻣن ديده و شنيدهام،
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آدمهای سياسی ﻣعموﻻً ده/پانزده شﻼق را ﻣیﺧورند تا تصميم بگيرند چه
بايد بکنند .بههمين دليل در ﻣورد صحت اينکه همه بهجز يک نﻔر »از
ضربهی سوم و چهارم هرچه ساواکیها بهآنها گﻔتند ،تکرار ﻣیکردند«،
بهشدت شک دارم و عدد »سوم و چهارم« را جزئی از سناريويی ﻣیدانم
اعلی جنبش چپ برساند .گذشته از اين
که ﻣیبايست پاينده را بهعرش
ِ
جنبهی ﻣسئله ،ﻣن بيژن هيرﻣنپور را از نزديک ﻣیشناسم و گﻔتگو با او
بسيار داشتهام .بههمين دليل بعيد ﻣیدانم که او نوشتن ناﻣهی جمعی و
ﻣطالباتی بهساواک را »بهدﻻيل تاريﺨی اشتباه« توضيح بدهد .بيژن
هيرﻣنپور شﺨصيتی انقﻼبی ،روشنفکر ،ﻣسئول ،پرکار ،فوقالعاده ﻣطلع
و بسيار دقيﻖ بود ،بههمين دليل و دﻻيل بسيار ديگر غيرﻣمکن بهنظر
ﻣیرسد که ارسال ناﻣهی دستهجمعی بهساواک را عاﻣل يورش بهزندان
ﻣعنی
دريابد؛ و برفرض که بهچنين دريافتی برسد ،عبارت ﻣطلقا ً بی
ِ
»بهدﻻيل تاريﺨی اشتباه« را نسبت بهاين اشتباه فرضی بهکار ببرد.
کليت نگاهی که علی پاينده بهوقايع و آدمها دارد ،از باﻻ و اَبرانسانی
)و در واقع :اَبَرﻣردی( است .بههمين دليل وقتی دست از غضب برﻣیدارد
و ﻣهربانی پيشه ﻣیکند ،ارباب نيک سرشتی را تداعی ﻣیکند که در
ﺧدانبودگیاش ،حرفهای بیربط و ﻣعنی هم فراوان بهزبان ﻣیآورد:
»تمام اين حوادث حاصل بیتجرگی و نداشتن ديدگاههای ﻣحکم سياسی بود
که ﻣنجر بهاين نتيجهی تأسفبار شد .اين واقعه برای عدهای درسی شد که
آﻣوﺧتن را جایگزين ﻣاجراجويی کنند و جريان ﻣبارزه را جدیتر و
عميﻖتر ارزيابی کنند .از جمله ﻣیتوان بهبيژن هيرﻣنپور اشاره کرد که
بعد تبديل بهيکی از تأثيرگذارترين چهرههای تئوريک در ﻣشی ﻣبارزاتی و
تاکتيک ﻣبارزهی قهرآﻣيز بهشکل ﻣسلحانه شد .ناگﻔته پيداست که در حسن
نيت بقيه هم ترديدی ندارم .در آن ايام ﺧامانديشی و نداشتن تجربه کافی که
نتيجه سن پايين بود چنين حادثه تلﺨی را رقم زد«)صص  141و .(142
جایگاه کبريايی جناب پاينده بهاو اجازه نمیدهد که بهﻣعنی حرفهای
ﺧودش بينديشد و بهياد داشته باشد که چه حرفی زده است .همين صﻔحهی
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 140بود که پاينده با صراحت ابراز داشت که »فهميديم« نوشتن ناﻣهی
جمعی/ﻣطالباتی »بهانه« يورش بهزندان عشرتآباد بود؛ و ساواکیها همين
يورش را بهبهانه اينکه چرا زندانیهای قزلقلعه بهوجود دُم ﻣوش در غذا
اعتراض کردهاند ،در آنجا هم انجام دادند» :بعداً ﻓهميديم ساواک تصور
کرده بود زندانيان ﻣیﺧواهند بهﻣناسبت سالگرد اعدام ﺧسرو روزبه
)بيستودوم اريبهشت( ﻣراسمی برگزار کنند ... .اين ناﻣه را بهانه کرده
بودند .ساواکیها قبل از اينکه بهعشرتآباد بيايند در قزلقلعه همين برناﻣه
را اجرا کرده بودند ....زندانيان قزلقلعه در آبگوشت زندان دُم ﻣوش پيدا
کرده بودند ....حسين زاده ...ﻣیگويد اينبار ﺧو ِد ﻣوش را هم توی ديگ
ﻣیاندازيم .بچههای...قزلقلعه ناﻣهی دستجمعی ﻣینويسند و چهار ﻣورد
ﻣﻼقات ،لباس ،پول و بهبود غذا را تقاضا ﻣیکنند .روز بيستويک
ارديبهشت ،ساواکیها)«...ص .(140
اين ﻣسئله برای ﻣن قابل فهم نيست که چگونه »واقعه]ی واقع نشدهای
ﻣیتواند[ برای عدهای درسی« باشد »که آﻣوﺧتن را جایگزين ﻣاجراجويی
کل داستان را
کنند و جريان ﻣبارزه را جدیتر و عميﻖتر ارزيابی« نمايند؟ ِ
يکبار ديگر بررسی کنيم :ساواکیها براساس ذات سرکوبگر و تحليلهای
ﻣﺨصوص ﺧودشان بهدنبال »بهانه« ﻣیگردند که بهزندان يورش بياورند
ﻣطالباتی جمعی را بهعنوان بهانه
و عدهای را شﻼق بزنند ،و ناﻣههای
ِ
انتﺨاب ﻣیکنند .بدينﻣعنی که اگر ناﻣههای جمعی/ﻣطالباتی ]که در قزلقلعه
ضمنا ً درﺧواست حذف دُم ﻣوش از غذا نيز بود[ نوشته نمیشد ،بهانهی
ديگری پيدا ﻣیکردند تا يورش ببرند و کتک بزنند .پس ،آن چيزی که صاف
و ساده اتﻔاق افتاد ،اين بود که ساواک شﻼق زد و تعدادی از زندانیها ﻣثﻼً
با گﻔتن » ُگه ﺧوردم« )که در سال  1352زندان قصر هم تکرار شد( فهميدند
که توان شﻼق ﺧوردن ندارند ،و زير »ضربهی سوم و چهارم هرچه
ساواکیها بهآنها« بگويند» ،تکرار« ﻣیکردندُ .ﺧب ،سؤال اين استکه
اگر کسی فهميد که توان شﻼق ﺧوردن ندارد» ،آﻣوﺧتن را جایگزين
ﻣاجراجويی« ﻣیکند و »جريان ﻣبارزه را جدیتر و عميﻖتر ارزيابی«
ﻣینمايد؟ نه تنها جواب اين سؤال ﻣنﻔی است ،بلکه طرح صريح ،ضمنی
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ويا داستانگونهی آن نيز چرند و کشکی است .اگر ﻣن اين سؤال را از
ﻣادرم بﭙرسم ،او بهﻣن ﺧيره ﻣیشود ﻣیگويد :ﻣگه زده بهسرت؟ شايد کسی
بگويد که اﻣضاکنندگان ناﻣهی جمعی/ﻣطالباتی دست از اعتراض برداشتند
و بهﻣطالعه روی آوردند .نه ﺧير؛ اينطور نيست! چرا؟ برای اينکه...» :
فهميديم............بهانه !!«.................آری! بدينترتيب استکه احساس
شﺨص دارای اين احساس را بهپرتوپﻼ گويی
دارا بودن جایگاه کبريايی،
ِ
ﻣیکشاند.
»از جمله ﻣیتوان بهبيژن هيرﻣنپور اشاره کرد که بعد تبديل بهيکی
از تأثيرگذارترين چهرههای تئوريک در ﻣشی ﻣبارزاتی و تاکتيک ﻣبارزهی
قهرآﻣيز بهشکل ﻣسلحانه شد« .اين »بعد« بايد هنگاﻣی باشد که بيژن
هيرﻣنپور از زندان آزاد شده بود؛ چراکه او بهشدت تحت کنترل بود و
بهدليل نابينايی اﻣکان زندگی ﻣﺨﻔی هم نداشت .بنابراين ،ﻣنظور آقای پاينده
اين استکه بيژن هيرﻣنپور بهاين دليل که زير ضربهی »سوم و چهارم«
کابل بريد» ،آﻣوﺧتن را جایگزين ﻣاجراجويی« کرد و »تبديل بهيکی از
تأثيرگذارترين چهرههای تئوريک در ﻣشی ﻣبارزاتی و تاکتيک ﻣبارزهی
قهرآﻣيز بهشکل ﻣسلحانه شد«! بههمين راحتی؟
ﻣن بهطور قطع ﻣیدانم که اگر بيژن هيرﻣنپور زنده بود ،اجازه
نمیداد ،کلمهای دربارهی روايت علی پاينده که بهاو ﻣربوط است ،بنويسم.
ب
اگر دليل اين سکوت را ﻣیپرسيدم ،همانند سؤاﻻت ﻣشابه ﻣیگﻔت :جوا ِ
نظری بهرویکرد و سﺨن ارتجاعی )و حتی ابلهانه( بهرسميت شناﺧتن
ارتجاع و بﻼهت است .اﻣا ﻣن اين نظر بيژن را قبول ندارم و سعی ﻣیکنم
بهپاس تداوم بﺨشيدن بهارزشها و تبادﻻت انسانی ،کتابهايی نظير »آنچه
برﻣن گذشت« را در حد وقت و توان و حوصلهام بیپاسخ نگذارم.
علی پاينده در »آنچه برﻣن گذشت« از افراد بسياری نام ﻣیبرد ،اﻣا
تنها تعداد ﻣعدودی از اين افراد نقشآفرينان عمدهی اين کتاباند .از ﻣيان
اين نقشآفرينان ﻣعدود دو نﻔر )احمد صبوری و استوار ساقی( از جایگاه
ساقی »فرشتهﺧو« نقش ويژهای
ويژهای برﺧوردارند .آنچه بهاستوار
ِ
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گری ﻣتمايل بهنافرﻣانی از ساواک و شم آدمشناسی فوق
ﻣیبﺨشد ،لوطی ِ
صبوری شيطانگونه جایگاه
العادهای است که او دارد]!![؛ و آنچه بهاحمد
ِ
تندروی«های
ﺧاص اعطا ﻣیکند ،ﻣصاحبهی تلويزيونی »ننگ«آلوده و » َ
بدون تاوان او در زندان است .تا اينجای اين بازﺧوانی پارهای نکات را
دربارهی ساقی )اين رقيب عشقی صبوری( گﻔتهام .بنابراين ،اگر ﻣقولهی
بررسی چگونگی
»آسياب بهنوبت« را بﭙذيريم ،حاﻻ نوبت احمد صبوری و
ِ
و تأثير ﻣﺨرب ﻣصاحبهی تلويزيونی او روی جنبش است.
احمد صبوری در ﻣصاحبهی تلويزيونی چه گﻔت؟ بيانات او را در
اينجا از روی سندی ﻣیآورم که ﺧو ِد آقايان پاينده و ﺧسروپناه در پيوست
شماره  10کتاب آوردهاند:
»ﻣن بهاتﻔاق سه تن از دوستانم توسط يک باند قاچاقچی بهعراق فرار
کرديم .در عراق ﺧود را بهسازﻣان اﻣنيت ﻣعرفی کرديم .ابتدا در سازﻣان
اﻣنيت و سﭙس در حزب بعث شهر ﻣرزی عماره ﻣورد بازجويی قرار گرفتيم
و در بغداد بهﻣا گﻔته شد که بايد با "ژنرال" هم صحبت کنيم .سﭙس ﻣا را
بهکاخ ﻣجللی بردند که بعد فهميديم آنجا کاخ نوری سعيد و ﻣحل اقاﻣت
]تيمسار تيمور[ بﺨتيار است .بﺨتيار از ديدن ﻣا ابراز ﺧوشحالی کرد و
دربارهی فعاليتهای ﺧود و نﻔوذی که در ايران و سازﻣانهای اﻣنيتی ايران
دارد ﻣﻔصﻼً صحبت کرد .البته ﻣن قبﻼً ]يعنی :قبل از ﻣﻼقات[ در حزب
بعث با همکاری با بﺨتيار ﻣﺨالﻔت کردم و آن را با اهداف ﺧود ﻣغاير دانستم
اﻣا بعد برای ﻣا توضيح داده شد که اين همکاری در شرايط فعلی ﻻزم است.
بههرحال قرار شد که ﻣن بهايران بازگردم و با دوستان ﻣقيم ايران ﺧود
صحبت کنم .همين کار را کردم که جريان آن در ﻣصاحبهی روز چهارشنبه
]پرويز ثابتی[ گﻔته شد .بههرحال ﻣن بهاتﻔاق دو تن ديگر از دوستان ﺧود
در ﻣوقع ﺧروج از ايران در ﻣرز دستگير شديم و ﻣن در اينجا بايد يکبار
ديگر بگويم که از کشانده شدن بهاين ﻣاجرا و از عمليات گذشتهی ﺧود سﺨت
ﻣتأسف و پشيمان هستم و از شش نﻔری که بهعراق فرار کردند ﺧبری
ندارم«.

قبل از هرچيز ﻻزم بهيادآوری و توضيح است که ﻣن ﻣصاحبه با
رسانههای دولتی/اﻣﭙرياليستی )ﻣانند بیبیسی ،راديو آﻣريکا ،راديو
اسرائيل ،راديو فرانسه ،يورو نيوز ،راديو آزاد ،ايران اينترنشنال،
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تلويزيون ﻣن وتو و (...و بهطورکلی ﻣصاحبه و گﻔتگو با هررسانهای که
ﻣستقيم يا غيرﻣستقيم ،حتی بدون وابستگی ﻣالی و لجستيکی ،طرفدار يکی
از قدرتهای بورژوايی جهان )اعم از کوچک يا بزرگ ،شرقی يا غربی(
باشد ،عملی در تقابل با ﻣبارزهی دﻣکراتيک و سوسياليستی ﻣردم کارگر و
زحمتکش ﻣیدانم .اين را نيز توضيح بدهم که هراندازه از افشاگری نسبت
بهدولت جمهوری اسﻼﻣی )و همچنين در گذشته نسبت بهرژيم شاه( و
هرﻣيزانی از تبيينات و توضيحات ﻣارکسيستی و در ارتباط با ﻣبارزهی
طبقاتی ،در ﻣقايسه با ﻣشروعيتی که عمﻼً بهرسانههای بورژوايی داده
ﻣیشود ،کﻔهی ترازو را بهطرف دولتهايی پايين ﻣیآورد که بهنوعی
ت آن رسانه قرار گرفتهاند ،و در تحليل
پس پش ِ
)ﻣستقيم يا غيرﻣستقيم( در ِ
نهايی در اردوی سرﻣايه جهانی جای گرفتهاند .براساس آنچه تا اينجا
گﻔتم ،ﻣیتوان چنين نتيجه گرفت که اوﻻً( هرﻣصاحبهای با رسانههايی
طبقاتی/سوسياليستی تودههای کارگر و
بورژوايی بهلحاظ سازﻣانيابی
ِ
بار
زحمتکش زيانبار است؛ دوﻣا ً( ﻣيزان و چگونگی هرﻣصاحبهی زيان ِ
سياسی را بايد در ﻣﺨتصات زﻣانی/ﻣکانی ويژهی همان ﻣصاحبه بررسی
ويژگی ﻣصاحبههايی که ﺧﻼف سازﻣانيابی
کرد؛ و سوﻣاً( عدم بررسی
ِ
نگری
طبقاتی و انقﻼبی ﻣردم فرودست انجام ﻣیشود ،ﻣیتواند بهکلی
ِ
گريزان از اصل ويژگی نسبتهای ﻣﺨتلف راهبر شود که نتيجهاش تقسيم
بهﺧوب و بد ،ننگآور و غيرننگآور ،و سرانجام بهعدم تﻔکيک و حتی
تداﺧ ِل تحرکات انقﻼبی و تﻼشهای سوسيال دﻣکراتيک يا رژيمچنجی
بينجاﻣد].[1
[1] http://www.refaghat.org/index.php/political/workers-in-iran/350-regime-change-iran-socialism

ی بورژوايی
بنابر همهی آنچه تا اينجا دربارهی ﻣصاحبه با رسانهها ِ
گﻔتم ،ﻣیتوان بهصراحت قضاوت کرد که ﻣصاحبهی احمد صبوری ﻣنهای
هرآنچه در ﻣصاحبه گﻔت ويا نگﻔت ،فینﻔسه ،و صرفنظر از اينکه او
بعدها چه کرد و چه نکرد ،در آن لحظهی ﻣعين در تقابل با سازﻣانيابی
طبقاتی و سوسياليستی تودههای کارگر و زحمتکش قرار داشت .بههمين
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دليل ،چون احمد صبوری را دوست دارم ،بهاو احترام ﻣیگذارم و از
توانايیها و ارزشهای او تااندازهی زيادی ﻣطلعام ،اگر هماينک سال
 1349و روز  7دی بود ،و صبوری قصد ﻣصاحبهی تلويزيونی داشت،
فراتر از استدﻻل و ﻣباحثهی اقناعی ،روی پاهای او ﻣیافتادم و التماس
ﻣیکردم که از چنين کاری صرفنظر کند .بنابراين ،تحليل ﻣصاحبهی
تلويزيونی احمد صبوری با رسانههای تحت کنترل پليس آرياﻣهری بهﻣعنی
توجيه ،ﻣالهکشيدن ويا تطهير اين اقدام ناشايست و غيرانقﻼبی نيست .اﻣا
ازآنجاکه زﻣان بهﻣثابهی ذات تغيير بهﺧودی ﺧود و در پيوستارش غيرقابل
بازگشت است؛ از اينرو ،چارهای جز اين ندارم که ﻣصاحبهی احمد
صبوری را ﻣورد بررسی قرار بدهم تا شايد اين ﻣصاحبه از زير آوار
گرايی اﺧﻼقی ،دينی و پاسيﻔيستی بيرون بيايد ،و بتوان در پرتو تحليل
کلی
ِ
ﻣارکسی/انقﻼبی روی کنش و برهم کنشهايی ﻣتمرکز شد که در راستای
فعليتی بهلحاظ طبقاتی ﻣترقی و تدارکاتی انجام شدنیاند.
قبل از هرچيز ،فراﻣوش نکنيم که اگر صبوری ﻣانيﻔست ﻣارکس را
هم در حضور پرويز ثابتی و در تلويزيون بهاصطﻼح ﻣلی ايران ﻣیﺧواند
و فرضا ً ﻣتناسب با توان ﻣردم فرودست توضيح هم ﻣیداد ،بازهم دست
بهعملی زده بود که در تقابل با ضرورت سازﻣانيابی طبقاتی و
سوسياليستی همين ﻣردم فرودست قرار داشت .چراکه ضمن بيان
ت ﻣبارزاتی/انقﻼبی ،بهواسطهی هويت دادن بهرسانهای
گوشههايی از حقيق ِ
اساس وجودیاش حﻔاظت از سرﻣايه و استثمار نيرویکار است ،عمﻼً
که
ِ
در ﻣقابل ضرورت سازﻣانيابی طبقاتی و سوسياليستی ﻣردم فرودست قرار
گرفته است .بههرروی ،آنچه عمﻼً بهاجرا درﻣیآيد ،اين استکه رسانهی
بورژواي ْی هويت و اعتبار کسب شده از آﻣوزش ﻣانيﻔست را با ضريب و
فرصتی غيرقابل ﻣقايسه با وقت و فرصتی که در اﺧتيار ﻣانيﻔست و ﺧواندن
آن ﻣیگذارد ،در اﺧتيار ياوهگويیهای دينی و ناسيوناليستی و غيره
ﻣیگذارد که نه تنها اثرات آﻣوزش ﻣانيﻔست در فرصت کوتاه را ازبين
ﻣیبرند ،بلکه حتی ﻣیتوانند ديدگاههای ضدﻣانيﻔستی و ضدکمونيستی را
هم ترويج کنند.
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بهنظرﻣن ﻣنهای جنبهی ک ّمی ﻣسئله ،اﻣا ﻣصاحبه دربارهی ﻣبارزات
کارگران ايران با راديو بیبیسی و صدای آﻣريکا و ﻣانند آن را برهمين
سياق وبا همين ﻣعيار بايد ﻣورد بررسی قرار داد .بهبيان روشنتر ،آن
نگاهی که بهدرستی روی وجه ﻣنﻔی ﻣصاحبهی تلويزيونی احمد صبوری
ﻣقابل ﻣصاحبه با راديوهای اﻣﭙرياليستی ،اگر
انگشت ﻣیگذارد و در
ِ
بهتحسين نشيند ،سکوت ﻣیکند ،نگاهش بهﻣبارزهی طبقاتی ،عمﻼً سوسيال
دﻣکراتيک راست )يعنی :اکثريتی( است .قصدم اين نيست که ﻣصاحبهی
ِ
ً
ً
احمد صبوری را عينا و صددرصد ﻣثﻼ همانند ﻣصاحبهی آقای شالگونی
با بیبیسی و صدای آﻣريکا برآورد کنم؛ نه! اين دو ﻣصاحبه ضمن اينکه
در وجه ک ّمی ﻣتﻔاوتند ،اﻣا بهلحاظ کيﻔی همگوناند و در يک راستا قرار
دارند :رسميت بﺨشيدن بهرسانههايی که ذاتا ً بورژوايیاند و درجهت ﻣنافع
ْ
ﻣصلحت بورژوازی غيرﺧودی( تﻼش
بورژوازی ﺧودی )ويا بنا به
ﻣیکنند.
شرط فهم حکم باﻻ اين استکه فراﻣوش نکنيم که بورژوازی در
البته
ِ
کوچکترين گروهبندیِ ﻣتصور و ﻣمکناش ،در هرگوشهای از جهان،
عمﻼً در برابر کارگران همهی کشورهای جهان قرار دارد؛ و ﻣحاسبهی
تﻔکيککنندهی سيل ﺧون و عرق کارگران کشورهای ﻣﺨتلﻔی که بهگنداب
انباشت سرﻣايه جهانی ﻣیريزد ،درست همانند ﻣحاسبهی چرﺧيدن تعداد
فرشتهها در نوک سوزنی استکه زير ناﺧن کمونيستها و انقﻼبيون
فروﻣیکنند.
ت ﻣصاحبهی احمد صبوری با سازﻣانيابی طبقاتی
از وجه
کيﻔی ضدي ِ
ِ
و سوسياليستی ﻣردم فرودست بهاين دليل فاصله بگيريم که بهاندازهی کافی
ﻣورد بررسی قرار داديم و چيزی ﻣتﻔاوت از بسياری از ﻣصاحبههايی
نيست که عمدتا ً در ﺧارج از کشور با رسانههای بورژوايی انجام ﻣیشود،
اينک ﻣیبايست بهجنبهی ک ّمی اين ﻣصاحبه هم نگاهی بيندازيم.
او در ﻣجموع )شايد آگاهانه و شايد هم بهطور ﺧودبهﺧودی( بههمهی
کسانی که دارای شور و حال ﻣبارزهی ﻣسلحانه بودند و سودای رفتن
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بهفلسطين در سر داشتند ،هشدار داد که عراق گذرگاه ﻣناسبی نيست؛ چراکه
در عراق بهتور جنايتکاری ﻣیافتند که برپاکنندهی ساواک و ُﻣبدع
شکنجههای بهاصطﻼح ﻣدرن است .نمیدانم؛ تمايلی هم بهسؤال ندارم؛ اﻣا
بههرحال احمد صبوری )آگاهانه ويا بهطور تصادفی( از ستيز بين دستگاه
آرياﻣهری و يکی از عناصر جدا شده از آن )يعنی :تيمسار تيمور بﺨتيار(
استﻔاده کرد و گﻔت» :البته ﻣن قبﻼً در حزب بعث با همکاری با بﺨتيار
ﻣﺨالﻔت کردم و آن را با اهداف ﺧود ﻣغاير دانستم اﻣا بعد برای ﻣا توضيح
داده شد که اين همکاری در شرايط فعلی ﻻزم است« .گرچه تنها نيمی از
حرف »شرايط فعلی« هم
ﻣعنی فعل »ﻻزم« بودن ،اجبار است؛ اﻣا وقتی
ِ
لحاظ
کار به ِ
بهآن اضافه ﻣیشود ،اجبار را ﻣیرساند که اﻣا و اگر ندارد .اين ِ
ک ّم ْی ﻣثبتی بود که صبوری در بستری ﻣنﻔی بهآن اقدام کرد.
از طرف ديگر ،صبوری برﺧﻼف ديگر ﻣصاحبهکنندگان با تلويزيون
بهاصطﻼح ﻣلی که داوطلبانه تن بهﻣصاحبه داده بودند و آنهايی که بعدها
چنين کردند ،سﺨنی درستايش شاه ،انقﻼب سﻔيد و پيشرفتهای دروغين
صنعتی نگﻔت .اين دوﻣين حرکت ﻣثبت او در بستری ﻣنﻔی بود؛ و علت
ﻣوافقت ساواک با اين شيوهی ﻣصاحبهی ﺧﻼف ﻣعمول ،اين بود که
زﻣان دستگاه پادشاه ْی حضور بﺨتيار در
عمدهترين ستيز هراسانگيز آن
ِ
عراق و دراﺧتيار داشتن اﻣکانات لجستيکی/اطﻼعاتی از سوی کشورهای
عرب بود .گرچه حرفهای احمد صبوری دربارهی تيمور بﺨتيار در آن
لحظه بهنﻔع دستگاه سلطنت بود؛ اﻣا ويژگی آن زﻣان در اين نيز بود که آن
حرفها نه تنها بهزيان تودههای ﻣردم نبود ،بلکه بهﻣثابهی هشداری
برﺧاسته از تجربه ،ﻣیتوانست در جهت بعضی از گروههای ﻣردﻣی که
سودای فلسيطن داشتند ،ﻣﻔيد هم واقع شود .اﻣا تأسف در اين استکه جنبهی
کيﻔی )يعنی :رسانهی بهاصطﻼح ﻣلی( ﻣانع فهم اين جنبه از ﻣسئله ﻣیشود
که ک ّمی بهحساب ﻣیآيد.
نتيجه اينکه بهنظر ﻣن اگر احمد صبوری از »عمليات گذشتهی ﺧود«
ابراز »تأسف« و »پشيمانی« نمیکرد ،ﻣجموعا ً همان کاری را کرده بود
که اين روزها سوپر راديکالها با رسانههای آﻣريکايی ،انگليسی و ديگر

209

210

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

رسانههايی ﻣیکنند که بهجز وابستگی بهعربستان سعودی و اسرائيل ،بههر
دستگاه جنايتکار ديگری نيز وابستهاند.
بههرروی ،آنچه صبوری را از ديگر ﻣصاحبهکنندگان رنگارنگ با
رسانههای بهاصطﻼح بينالمللی ﻣتﻔاوت ﻣیکند و در صف ديگری قرار
ﻣیدهد ،اين عبارت بود» :ﻣن در اينجا بايد يکبار ديگر بگويم که از
کشانده شدن بهاين ﻣاجرا و از عمليات گذشتهی ﺧود سﺨت ﻣتأسف و پشيمان
هستم«.
شايد عجيب بهنظر برسد؛ اﻣا حقيقت اين است که اگر آقای علی پاينده
ذرهای درک کمونيستی و پرولتاريايی داشت ،و وجود يک ﻣقطع از
تعميم صرفا ً ذهنی نمیداد،
پروسهای نسبتا ً طوﻻنی را بههمهی آن ﻣقطع
ِ
يعنی از جایگاه کبريايی ﺧويش اندکی پايين ﻣیآﻣد و بهپنجاه سال زندگی
احمد صبوری نگاهی ﻣیانداﺧت ،و برهمين اساس ﻣیتوانست لحظهای
ايدئولوژيک همهجانبه ﺧردهبورژوايیاش را از تن درآورد ،ﻣنهای
جوشن
ِ
ِ
اينکه بهواسطهی تصوير دروغينی که از بيژن هيرﻣنپور ارائه داده ،با
صدای بلند ،آنچنان بلند که همسر و فرزند و نوههای بيژن هيرﻣنپور در
پاريس هم بشنوند ،فرياد ﻣیزد و پوزش ﻣیطلبيد؛ و با درنظر گرفتن
زندگی انسانی و ارزشآفرين احمد صبوری ،از او هم )گرچه نه با فرياد،
اﻣا با زﻣزﻣهای زير لب( عذرﺧواهی ﻣیکرد.
*****
اگر کسی از ﻣن بﺨواهد که ﺧيلی کوتاه و سريع نمونهای از ﻣهمترين
علت يا بهعبارتی رابطهی ذاتی آن شيوهای از تﻔکر را بيان کنم )که ﻣنهای
جنبش باعث شد
توطئههای اﻣﭙرياليستی( ،از زاويه برهمکنشهای ﻣربوط به
ْ
که پس از سرنگونی سلطنت در ايران ،بهجای برپايی يک حکوﻣت نسبتا ً
دﻣکراتيک ،جمهوری اسﻼﻣی بهاستقرار برسد ،در جواب ﺧواهم گﻔت:
بهکتاب »آنچه برﻣن گذشت« و بهويژه بهآن قسمتی که »تندروی و
سرکوب زندانيان عشرتآباد« نام دارد ،ﻣراجعه کند .ﻣیپرسيد چرا؟ برای
اينکه پس از ﻣاجرای شﻼق ﺧوردن و ﻣقاوﻣت نکردن حدود نيمی از
زندانیهای عشرتآباد که تقاضايی را بهطور جمعی اﻣضا کرده بودند و
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ب از پيش طراحی
بههمين دليل بدشانسی آوردند و ﻣوضوع بهانهی سرکو ِ
ديگر شﻼق ﺧوردند و بنا
شدهی ساواک قرار گرفتند و برﺧﻼف نيمه
ْ
ت آﻣيﺨته بهتحقير و اغراقِ آقای پاينده تاب سه/چهار شﻼق هم
بهرواي ِ
نياوردند ،بههنگام تقاضای دوستی و رفاقت از نيمهی شﻼق نﺨورده ،با
عکسالعمل شگﻔت آنها ﻣواجه شدند که »آبروی ﻣا را بردهاند حاﻻ چنين
درﺧواستی ]هم[ از ﻣا دارند ،زهی ﺧيال باطل«؛ »شما ]يعنی :بقيه کتک
نﺨوردهها[ اگر ]با اين دوستی[ ﻣوافقت کنيد ﻣن از اين اتاق ﻣیروم و در
حياط زندگی ﻣیکنم .اينها حيثيت زندانی سياسی را بهبازی گرفتند و
غيرﻣسؤوﻻنه رفتار کردند و آبروی ﻣا را هم برباد دادند .«...جالب اينکه
آقای پاينده هم بهطور ضمنی نظرات کتک نﺨوردهها را اينطور جمعبندی
ﻣیکند ...» :در ﻣجموع ، ،ﻣحور صحبت بچهها همين بود« .پاينده بهعنوان
نمايندهی کتک نﺨوردهها در اداﻣه ﻣیگويد» :چند روزی که گذشت و
عصبانيتم فروکش کرد بهاين نتيجه رسيدم کاری که نبايد ﻣیشد ،شده
است ...،اينکه عدهای در حياط قدم بزنند ،بیاعتنا از کنار هم رد شوند ويا
صبحها بههم سﻼم ،صبحبﺨير نگويند ...درست نيست .تقريبا ً يک هﻔته با
بچهها صحبت کردم تا جو ﻣتشنج تا حدودی آرام شد .بااينحال ،اﺧتﻼفات
برطرف نشد و همچنان بهقوت ﺧود باقی ﻣاند«!؟
ً
براساس کليت ﻣاجرايی که پاينده تعريف ﻣیکند )نه الزاﻣا لحظههای
نﺨستين وقوع آن( فهم و تصور ﻣن اين استکه کتکﺧوردهها ﻣظلوم واقع
شدهاند و کتکنﺨوردهها بهجای ابراز همدردی و همدلی با کتکﺧوردههايی
که بهقول پاينده توانايی شﻼق ﺧوردن نداشتند ،در جایگاه ظالم قرار
گرفتهاند .زيرا همچنانکه پاينده در صﻔحههای قبل تعريف کرد ،بعدها ﻣعلوم
شد که همين شکل از سرکوب در ﻣورد قزلقلعه هم اِعمال شده بود .شايد
کتکنﺨوردهها دير ﻣتوجهی توطئهی ازپيش طراحی شده ساواک برای
سرکوب عشرتآباد و قزلقلعه شده باشند .در اينصورت سؤال اين است
که آيا پس از اطﻼع از اينکه ناﻣهی ﻣطالباتی/جمعی کتکﺧوردهها ربطی
بهسرکوب زندان عشرتآباد نداشت ،از آنها دلجويی کردند ،و از توهين
و تحقيری که بهآنها رواداشته بودند ،پوزش طلبيدند؟ نه!
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وضعيت کدورتآﻣيز ازسوی کتکنﺨوردهها همچنان پابرجا ﻣاند تا
هنگاﻣی که عدهای زندانی را از قزلقلعه آوردند و آنها اصرار کردند که
پس اين اصرار اتﻔاق افتاد نه پوزش و
سﻔرهها را يکی کنند .آنچه از ِ
عذرﺧواهی ،بلکه فقط بﺨشش بود؛ درست همانند اربابی که بندهی ﺧاطی
ﺧودرا ﻣورد عﻔو قرار ﻣیدهد و ﻣیبﺨشند» :در بيستو هشتم ارديبهشت
 ،1350حدوداً بيست و هشت نﻔر را از قزلقلعه بهعشرتآباد آوردند....
زﻣانیکه اين عده رسيدند وقت ناهار بود .گﻔتند تا سﻔرهها را يکی نکنيد ﻣا
ناهار نمیﺧوريم ....آنها اصرار کردند که کدورت را فراﻣوش کنيد.
بچههای اتاق ﻣا ،حتی ﻣﺨالفترين آنها ،بهاحترام دوستان تازه وارد قبول
کردند وباهم آشتی کرديم«.
بهنظر ﻣن بازهم نه! بهجای »آشتی« ،سازش کردند ،و پروندهها را
بهآرشيو سﭙردند تا در ﻣوقع بهاصطﻼح ﻣقتضی دوباره از آرشيو پس
بگيرند و بهجريان بيندازند!؟ کسانی که اين نظر را نادرست ﻣیدانند،
يکبار ديگر صﻔحات قبلی همين کتاب »آنچه برﻣن گذشت« را بﺨوانند تا
ببينند که نمايندهی کتکنﺨوردهها بعد از حدود  50سال همچنان با لحنی حﻖ
ﺧطاکار روايت ﻣیگويد! شايد کسی فکر کند که حرفهای
بهجانب ،و نه
ْ
علی پاينده را نبايد بهپای آدمهايی گذاشت که پاينده بهقول ﺧودش نمايندهی
صنﻔی اطاق آنها بود .گرچه اين حرف تااندازهای درست است ،و يکی از
ويژگیهای روايتهای ﻣندرج در »آنچه برﻣن گذشت« ،بزرگنمايی و
اغراقهايی استکه حول ﺧو ِد راوی ﻣیگردد؛ اﻣا حتی بدون درنظر گرفتن
اين روايت که بﺨشش و آشتی جای عذرﺧواهی را گرفت ،ﻣن شﺨصا ً
صحنهها و فضاهای اينچنينی را ديدهام؛ البته نه تا اين حد تلخ که آقای پاينده
نقل ﻣیکند.
ﻣنهای عنوانها و ايسمها و تصويرپردازیهای بهاصطﻼح آرﻣانی؛
حتی بدون اينکه بﺨواهم تحمل سالها زندان و شکنجه را بیارزش ترسيم
کنم؛ و باﻻﺧره با احتراﻣی با تمام وجود بههمهی آنهايی که در ﻣبارزه با
استبداد شاهی از جان و زندگی ﺧود ﻣايه گذاشتند؛ اﻣا آنچه افراد و
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گروههای چپْ بهلحاظ نظری و عملی بين ﺧودشان و همچنين با جاﻣعه
بهتبادل ﻣیگذاشتند) ،اعم از انديشه ،آرﻣان ويا راهکار( ،برﺧاسته از
دريافتی نوعی/انسانی و کمونيستی/پرولتاريايی نبود .آری ،جانﻣايهی
ترين اين طيف تا
همهی تبادﻻت درونی و بيرونی چپها ]از راست ِ
چپترينشان که اقداﻣات قهرﻣانانهای هم در پروندهی ﺧويش دارند[ ضديت
با استبداد سلطنتی بود .ﻣسئلهی اساسی ،نه رهايی انسان از ﻣالکيت
جهانی رئوفت
ﺧصوصی و استثمار انسان از انسان و گسترش
ِ
نوعی/انسانی ،بلکه سرنگونی شاه و دستگاه سلطنت بهﻣثابهی انتﺨابی
استراتژيک بود که ﻣیبايست بعضی آرايههای دﻣوکراتيسم بورژوايی را
نيز بهارﻣغان ﻣیآورد .از استدﻻل و تبيينات تاريﺨی بهاين دليل که ﻣوضوع
پذيرش کلی و عموﻣی اين نظريه،
اين نوشته نيست ،بگذريم؛ در عدم
ِ
چارهای جز اين نيست که با حذف ارادهﻣندی تاريﺨی در انتﺨاب اﻣکان
ﻻزم و کارگری جاﻣعه ،بايد که بستر شکلگيری و استقرار جمهوری
اسﻼﻣی را در ارادهی ﺧداوندی جستجو کنيم که روحانيت شيعه نيز نمايندهی
زﻣينی آن است.
شايد اين بحث و نظر اقبال چندانی پيدا نکند؛ اﻣا صرفنظر از بيان
استدﻻلهای سادهی طبقاتی ،حقيقت اين استکه ﻣبارزهی سياسی در جاﻣعه
ْ
عمل راستای پرولتاريايی و کمونيستی ،يا
سرﻣايهداری ـاگرـ در نظر و
نوعی/انسانی/جهانی نداشته باشد ،و جهت حرکت گامهايش ايجاد نهادهای
دﻣکراتيک کارگری و ﻣناسبات سوسياليستی در رابطه با تودههای کارگر
و زحمتکش نباشد ،در اسارت ﻣناسبات سياسی/اقتصادی و سلطهی
فرهنگ بورژوائی و بهويژه فرهنگ بورژوازی ايرانی ]که همهی ﺧرافات
پيشاسرﻣايهدارانه را نيز بلعيده است[ ،در تﺨمهی ﺧود ﻣدفون ﻣیگردد ،و
چارهی درد را در ققنوس )و نه انسانهای روبرو( جستجو ﺧواهد کرد.
ستيزی که در زندانهای دورهی شاه وجود داشت ،و علی پاينده )با
نظری/عملی
افقی
ِ
ﻣحور قرار دادن ﺧودش( نقل ﻣیکند ،حاصل همين بی ِ
سوسياليستی ،فهم ضديت با نظام سلطنتی بهﻣثابه پراتيک پرولتاريايی و
کمونيستی و جستجوی ققنوسی بود که سراپای وجودش را باورهای شيعی
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اعدام اسﻼﻣی )که گوی
پوشانده بود .تأسفبار اينکه زندان ،شکنجه و
ِ
سبقت را از شاهان پيشين ربوده است( دريافت و ﻣناسبات سوسياليستی را
چنان درﺧويش به ِگل و ﺧون نشانده است که رويش آن بهگذر از دريايی
طوفانی و سترگ ﻣشروط است.
تصويری که علی پاينده از وضعيت حﻔاظتی/اﻣنيتی زندان عشرتآباد
ﻣیدهد ،با تناقض بسيار فاحشی همراه است که با چند نقلقول از سﺨنان
ﺧو ِد او و چند جملهی توضيحی بهگونهی چشمگيرتری بهنمايش درﻣیآيد:
يک(» :در بين زندانيان عشرتآباد بهچند نﻔر ﻣشکوک بوديم و
ﻣواظب بوديم عﻼوهبر نگهبانها ،آنها هم از آوردن روزناﻣه و داشتن
اﻣکانات ديگر باﺧبر نشوند .ﻣوقع ﺧواندن روزناﻣه نگهبان ﻣیگذاشتيم که
اگر افراد ﻣشکوک يا نگهبان آﻣدند ﺧبر بدهند تا روزناﻣه را ﻣﺨﻔی
کنيم«)ص .(127
دو( ...» :ضمناً ،بيژن جزنی ﻣﻼقات داشت .او زندانی ﻣحکوم بود و
دوران ﻣحکوﻣيتاش را ﻣیگذراند .هرچيزی را که ﻻزم داشت ﻣثل پول،
کتاب ،وسايل نقاشی ،لباس و ...درحد ﻣجاز و هرازگاهی بيش از حد ﻣجاز
از طريﻖ ﻣﻼقات دريافت ﻣیکرد .حتی در آن دوره يک راديو هم داشت.
ﻻزم بهذکر استکه ﻣا در ﻣوارد ضروری از کمکهای ﻣالی بيژن ،بیبهره
نبوديم؛ کمکهايی که در تغذيهی ﻣا ،زندانيانی که ﻣﻼقات نداشتيم و دچار
فقر غذايی بوديم ﺧيلی ﻣؤثر بود«)ص .(143
سه( :آقای پاينده وقتی درباره ورود زندانیهای جديد بهقزلقلعه بعد
از ارديبهشت  1350حرف ﻣیزند ،بهشﺨصی اشاره ﻣیکند که بهواسطهی
کلمهی شهدوست که جزئی از نام ﺧانوادگی او بود ،ﻣورد استهزای کسانی
قرار ﻣیگرفت که »از قبل رابطه ﺧوبی با او نداشتند ،ﻣثﻼً ،روزهای
ﻣﻼقات غيررسمی ،نوبت او که ﻣیشد داد ﻣیزدند :بهروز شهدوست راد.
آنقدر تکرار ﻣیکردند که عصبانی ﻣیشد و)«...ص  .(145در همين
ت
صﻔحه  ،145عبارت »ﻣﻼقات غيررسمی« ستارهای دارد که بهپانوش ِ
پايين صﻔحه اشاره ﻣیکند؛ پانوشت بدينقرار است» :ﻣنظور از ﻣﻼقات
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غيررسمی ،ﻣﻼقاتی بود که نگهبان زندان بدون اجازهی ﻣسئوﻻن زندان
قزلقلعه با ﻣسئوليت ﺧود بهبعضی از زندانيان ﻣیدادند«.
براساس گﻔتههای نقل شده از آقای علی پاينده ،زندان عشرتآباد دو
دسته ﻣأﻣور اجرايی/اﻣنيتی داشت :يک دسته نگهبانهای رسمی بودند ،و
دستهی ديگر »چند نﻔر ﻣشکوک«ی بودند که حتی روزناﻣهی غيرقانونی
را ﻣیبايست از آنها پنهان ﻣیکردند .با وجود چنين وضعيتی اين سؤال
پيش ﻣیآيد که آيا ساواک که )بازهم بهقول ﺧود پاينده( قصد ايزوله کردن
زندانیها از وقايع بيرون از زندان را داشت ،ﻣتوجهی »کمکهای ﻣالی
بيژن« جزنی و »ﻣﻼقاتهای غيررسمی« نمیشد؟ گرچه ﻣن شﺨصا ً
دربارهی کمک ﻣالی جزنی بهزندانیهای بند عموﻣی و همچنين
»ﻣﻼقاتهای غيررسمی« چيزی نشنيدهام و اطﻼعی از صحت و سقم آن
ندارم؛ اﻣا بعيد و حتی غيرﻣمکن بهنظر ﻣیرسد که ساواک نسبت بهاينگونه
ﻣسائل و ﻣراودات هيچ اطﻼعی نداشته باشد .گذشته از اين ،سؤال ديگری
هم وجود دارد که پاسخ آن بهعهدهی علی پاينده است :نگهبانهای
عشرتآباد براساس چه ﻣعيار و گزينهای »با ﻣسئوليت ﺧود بهبعضی از
زندانيان ]»ﻣﻼقاتی«[ ﻣیدادند«؛ و اين ﻣسئوليتپذيری ظاهرا ً همراه با
نافرﻣانی را براساس کدام ﻣعيار و ﻣناسباتی ﻣیتوان توضيح داد؟ آقای
پاينده بايد بهاين توجه کند که وقتی دربارهی احمد صبوری ﻣینويسد:
»ﻣطمئنا ً صحبتهای او ]يعنی :صحبتهای احمد صبوری دربارهی انتقاد
از ﺧودی که گﻔتم جعلی است[ بهگوش بازجوها رسيد ولی اهميتی ندادند...
ساواک اينقدر ﻣهربان نبود که از چنين شعارهايی راحت بگذرد« ،درباره
»کمکهای ﻣالی بيژن« جزنی و »ﻣﻼقاتهای غيررسمی« هم ساواک
اينقدر اﻻغ نبود که ﻣتوجه نباشد .بنابراين ،هيچ بعيد نيست که همهی اين
پنهانکاریها را ساواک راهبری ﻣیکرد .بهنظر ﻣن )که ﻣنشأ وجودیاش
همين »آنچه برﻣن گذشت« است( علی پاينده چنان غرق در بزرگنمايی
ﺧود شده است که نه تنها ﻣتوجهی تناقضگويیهای ﺧود نمیشود ،بلکه
لحظهای هم بهبدآﻣوزیهايی توجه نمیکند که اينگونه داستانهای آﻣيﺨته
بهتﺨيل برای کسانی دارد که اين کتاب را جدی ﻣیگيرند.
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گويی بدآﻣوزانهی جناب پاينده سه نکتهی حاشيهای
در حاشيه تناقض
ِ
هم وجود دارد که اشاره بهآنها بهدرک تصوير روشنتر آن فضايی کمک
ﻣیکند که راوی ﻣا درصدد ترسيم آن است .اول ،وضعيت ﻣالی ﺧانوادهی
بيژن جزنی و اﻣکانات استثنائی او در زندان است که رفاه نسبی ﺧانوادهاش
و ﻣوقعيت ويژه او نزد دستگاه اﻣنيتی را نشان ﻣیدهد .دوم ،دربارهی يکی
ت زندانی شدنش )البته
از پانوشتهای صﻔحهی  134است که پاينده بهدفعا ِ
بدون اشاره بهطول ﻣدت زندانی بودن و همچنان در ابهام نگهداشتن اين
ﻣسئله( اشاره ﻣیکند» :سال  1349پنجمين باری بود که زندانی ﻣیشدم.
در سالهای  1339و  1340و  1346بهدفعات بازداشت و زندانی شدم .در
ضمن ،با اينکه  28سال سن داشتم ،ولی بهلحاظ سنی از بقيه زندانيان
)بهجز بيژن جزنی( بزرگتر بودم« .بهجز ابهام آگاهانه بهﻣنظور کسب
بودن جناب پاينده )که حتی ﻣیتواند
اضافهاعتبار اجتماعی در ﻣدت زندانی
ِ
چند ساعت هم باشد( ،بازهم او فراﻣوش ﻣیکند که در صﻔحهی  134از
همنظری ﺧودش با »پروز بابايی ،حسينیفر و ﻣرتضی فﺨار« حرف زده
بود که همچنان در زندان عشرتآباد بودند .بنابراين ،علی پاينده بهجز پرويز
بابايی ،ﻣرتضی فﺨار ،بيژن جزنی ،علی اکبر اکبری و عبدﷲ ﻣهری و ...
از ديگران ﻣسنتر بودُ .ﺧب ،البته بهنظر آقای پاينده بيژن جزنی ﻣعتبرتر
از آن چند نﻔر ديگر است؛ پس ،صرفهی اعتباری در ﻣقايسه با بيژن جزنی
است و نه پرويز بابائی و ﻣرتضی فﺨار يا ديگران!؟ سوم ،قبﻼً ديديم که
آقای پاينده بههنگام ديدن ﻣادرش پس از چندين ﻣاه در بيمارستان ارتش
چگونه اشک و آه را بههم آﻣيﺨت و ﻣادرش را اشتباها ً بهانقﻼب اکتبر وصل
کرد .بنابراين ،برای جلب توجه اين دوست عزيز ﻻزم بهيادآوری است که
صبوری ﻣلعون و شيطان صﻔت]!؟[ طی  3سال و اندی که زندان
احمد
ِ
بود ،فقط يکبار با يکی از بستگانش )البته نه ﻣادرش( ﻣﻼقات داشت!
*****
ً
از صﻔحهی  145تا » 154آنچه برﻣن گذشت« عمدتا بهﻣباحث داﺧل
زندان و ويژگی زندانیها )ﻣانند جوان و بیتجربه بودن آنها ،بیسوادی
تئوريکشان ،جروبحث بين کسانی که طرفدار ﻣشی ﻣسلحانه بودند با

زندان عشرتآباد

ﻣﺨالﻔين اين ﻣشی ،روحيهی رياضتکشی و اﻣتناع در اﻣر استﻔاده از وسائل
عادی زندگی ﻣعمولی و باﻻﺧره اشارهی بدون تحليل ﻣشﺨص بهﺧاستگاه
کلی اين
ﺧردهبورژوايی زندانیها اﺧتصاص داده شده که بهﻣنظور
بررسی ِ
ِ
 9صﻔحه بعضی از فرازها را نقل ﻣیکنم تا با اشارات بررسیگونهی
کوتاهی بهقسمت بعدی برسيم.
»از ﺧرداد ﻣاه  1350بهبعد« بيشتر زندانیهايی که بهعشرتآباد
ﻣیآوردند »از افراد ردهی پايين و ﻣرتبط با چريکهای فدايی ﺧلﻖ بودند«.
بدينترتيب» ،در شهريورﻣاه اکثريت ﻣطلﻖ زندانيان عشرتآباد هواداران
چريکهای فدايی ﺧلﻖ بودند« .پاينده روايت ﻣیکند که »بيشتر بچهها
اعمال و گﻔتههای يکديگر را زير نظر داشتند ،از هم ايراد ﻣیگرفتند و
يکديگر را ﻣورد سؤال و ترديد قرار ﻣیدادند .ﻣتأسﻔانه رسم براين بود که
فقط و فقط نقاط ضعف يکديگر را ببينند و بهنقاط قوت توجه نکنند .در
نتيجه ،ﻣحيطی ﻣتشنج و در ﻣواقعی غيرقابل تحمل بهوجود آﻣد« که
»ﻣیتواند بهنطﻔهی کدورت و اﺧتﻼف و تﺨاصم تبديل شود« .در ﻣقابل اين
سؤال که چرا چنين وضعيتی بهوجود آﻣد ،آقای پاينده روی دو عاﻣل انگشت
ﻣیگذارد :يکی ،نداشتن »کتاب ...و ﻣشغولياتی ...برای سرگرﻣی« که
زندانی را »دچار بیحوصلگی ناشی از بطالت« ﻣیکند و ﻣعموﻻً بهطور
»ناﺧودآگاه برﺧوردهای زندانيان با يکديگر« را بهفضايی انعطافناپذيری
ﻣیکشاند؛ و عاﻣل ديگر ،جوانی زندانیها و نيز نبود »سنتهای زندان
سياسی« ،بیاطﻼعی از »چگونگی گذران زندگی در زندان« ،و همچنين
نداشتن »اطﻼعات و سواد تئوريک« ،که آنها را بهطرف بحث و گﻔتگو و
»تبادل نظر« راهبر گرداند.
پاينده در اداﻣهی روايت ﺧود ﻣیگويد» :در همان ﻣقطع ،بحثهای
شبانه بهراه افتاد« که يک دسته از زندانیها براين باور بودند که هيچيک
از زندانیها نبايد دمپايی بهپا کند .چرا؟ »چون بهﺧصلتهای انقﻼبی...
لطمه ﻣیزند«! دستهی ﻣقابل که پاينده هم جزو آنهاست ،ﻣیگويندُ :ﺧب،
با آفتاب چه کنيم که »آجرفرش حياط را داغ ﻣیکند«؟ و از اين هم ﻣهمتر
»توالت کثيف و آلوده است ،اگر دﻣﭙايی بهپا نکنيم اين آلودگی بهاتاق و
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اسباب و اثاثيه و رﺧتﺨواب ﻣا ﻣنتقل ﻣیشود ،ﻣريض ﻣیشويم« .اﻣا دستهی
بهاصطﻼح تندرو )البته بدون اينکه احمد صبوری نماينده و سردستهی آنها
باشد(]!؟[ ،همهی دﻻيل بهداشتی را رد ﻣیکردند و روی حرف ﺧود ايستاده
بودند.
ً
»تقريبا دو هﻔته ،هرشب بحث دﻣﭙايی اداﻣه داشت« ،تا اينکه ﻣحمود
اردهالی عصبانی ﻣیشود و ﻣیگويد ...» :فﻼن فﻼن شدهها ...،کدام
ﻣتﻔکری گﻔته زندانی نبايد دﻣﭙايی بﭙوشد« .بدينسان ،بحث دﻣﭙايی بهاين
شکل پايان يافت که »هرکسی بهاﺧتيار ﺧودش دربارهی دﻣﭙايی تصميم
بگيرد و فقط همه ﻣلزم باشند با دﻣﭙايی بهتوالت رفتوآﻣد کنند«.
قبل از بررسی و تحليل ﻣسائل و نکات ﻣربوط بهنقلقولهای ﻣربوط
بهوضعيت زندانیها ،ﻻزم بهتوضيح است که اينگونه بحثها
)همانطورکه پاينده هم ﻣیگويد( ﻣﺨتص عشرتآباد نبود .ﻣن حولوحوش
همين تاريخ در قزلقلعه شاهد اينگونه گﻔتگوها بودم .اينکه از کلمهی
»شاهد« استﻔاده ﻣیکنم ،بهاين دليل است که تازه وارد بودم ،بهطور جدی
و ﻣؤثر درگير اينگونه بحثها نبودم ،و بنا بهتصوير غولآسای ذهنیام از
زندانی سياسی ،جسارت ابراز نظر هم نداشتم .بههرروی ،حتی قبل از
اينکه بهتدريج درجريان اينگونه گﻔتگوها قرار بگيرم و در ﻣقابل نظرات
کمونيستی ﺧامـ ابراز نظر کنم ،هيچگونه
رياضتکشانه و بهقول ﻣارکس ـ
ِ
تنشی )آنگونهکه آقای پاينده در رابطه با عشرتآباد بهطور ضمنی تصوير
ﻣیکند( در جريان نبود .بعدها نيز که بهطور تقريبا ً کاﻣل در جريان اينگونه
بحثها قرار گرفتم و جسارت ابراز نظر هم پيدا کردم ،باز فضای بحث و
نظرها ،بهآن اندازه داغ نبود که کسی بگويد » ...فﻼن فﻼن شدهها ...،کدام
ﻣتﻔکری گﻔته زندانی نبايد دﻣﭙايی بﭙوشد«؛ طرفهای ﻣقابل هم بگويند که
»توهين کرده« ،و »ديگری ]هم[ بگويد او را بايد بزنيم و ....صدای«
غيررياضتکشها هم بهدفاع از کسی دربيايد که بهنظرات رياضتکشها
»توهين کرده« بود.
نتيجه اينکه در ﻣقايسه بين تصويرپردازی آقای پاينده از زندان و
زندانی با ﻣشاهدات ﺧودم ،چنين بهنظرم ﻣیرسد که آقای پاينده بنا بهسبک
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تاکنونیاش و بهقول قديمیترها :روغنداغ گﻔتگوهای عشرتآباد حول
ﻣحور دﻣﭙايی را ﻣقداری اغراقآﻣيز ﻣثﻼً روايت کرده است.
همانطور که عبارتبندیها و روند روايت آقای پاينده نشان ﻣیدهد،
او ضمن اينکه ﺧودش را در دستهی ﻣعقول ،پيچيدهتر و باﻻتر زندان جای
ﻣیدهد ،و حتی در ﻣقايسه پيری و جوانی نيز ﻣعيار ﻣقايسهاش بيژن جزنی
و نه پرويز بابايی است؛ اساس نگاهش سلسلهﻣراتبی است و هنگاﻣی که
علل پيدايش بحثهای رياضتکشانه )ﻣانند ﻣسئلهی پوشيدن و يا نﭙوشيدن
دمپايی( را توضيح ﻣیدهد ،بهشيوهای درگير توضيح ﻣیشود که ﻣعلمی
ْ
ﻣهربان چيستی و چرايی وضعيت
ﺧردﻣند ،ﺧشمگين ـاﻣاـ با چهرهای
شاگردان جوان و اندکی نافرﻣان را آناليز ﻣیکند» :زندانيان عشرتآباد
عمدتا ً دانشجويان جوان ،کم ﻣطالعه و کم تجربه بودند .ﺧاستگاه اغلب آنها
ﺧردهبورژوازی نيمه ﻣرفه بود و بيشتر زندانيان عشرتآباد از ﺧانوادههای
درحد نزديک بهرفاه بودند ....بهاندازهی کافی جاﻣعه ،فرهنگ و سنتهای
ﻣردم کشورشان را نمیشناﺧتند ...از تاريخ ايران و جهان اطﻼع چندانی
نداشتند و سواد تئوريک و سياسی آنها ﺧيلی کم بود .بهطوری که آگاهی و
شناﺧت آنها از ﻣباحث سياسی و ايدئولوژی ﻣارکسيسمـلنينيسم درحد
ﻣطالب بسيار کلی و شعارهای عام بود .بنابراين ،براساس ﻣطالعه و
ايدئولوژی که شناﺧته و فهميده باشند ،بهزندان نيﻔتاده بودند .ﻣبنای کارشان
هيجانات جوانی و ناشی از غليان احساسات انقﻼبيگری و آرﻣانﺨواهانه
بود«.
تحليل و بررسی آقای علی پاينده ـبهطورکلیـ و بهويژه در نقلقول باﻻ
دو ﺧاصهی بسيار بارز دارد :يکی ،شيوهی تحقيﻖ؛ و ديگری ،ترﻣينولوژی
شناور در اين شيوهی تحقيﻖ .اين هردو بهﻣثابهی دو روی يک سکهی واحد
سطحی تودهای/شنيداری است که
نمونهی بارزی از دانستههای بسيار
ِ
بيشترين کاربردش پنهان کردن ندانستههای بسيار زياد است .شيوهی
ای/شنيداری آقای پاينده در جايی بهاوج ﺧود ﻣیرسد که ﻣیگويد» :البته
توده
ِ
اين ويژگیها کموبيش شاﻣل حال همه ﻣا بود اﻣا بعضی پی بهنقاط ضعف
ﺧود برده بودند و در حد درجه استطاعت و بضاعت ﻣعلوﻣات و توان
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جسمی ﺧود رفتار ﻣیکردند ،ولی ﻣتأسﻔانه عدهای هنوز بهاين آگاهی نرسيده
بودند«.
ً
آقای پاينده احتماﻻ بهدليل حﻔظ وضعيت و ﻣرتبهی ﻣيانهی روبهباﻻيی
که در ذهن از ﺧودش ساﺧته است ،و در ﻣناسبات ﻣربوط بهسياست و
سياستورزی نيز ﻣطابﻖ همين الگوی ذهنی رفتار ﻣیکند ،زﻣين و زﻣان
را بههم ﻣیبافد تا نه تنها در ﻣقابل ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری
ﻣوضعگيری روشنی )حتی در حد آری يا نه( نکند ،بلکه از هرگونه ابراز
نظر اثباتی دربارهی ﺧط ﻣشی سياسی ﻣتناسب با زﻣانهی ﺧويش نيز پرهيز
ِ
کند .او ضمن اينکه همواره »نقاد« بوده ،اﻣا درعينحال ،هميشه هم اهل
عمل و برداشتن سﻼح بوده است! بنابراين ،او درست ﻣانند تاريﺨچهای که
از فعاليتهای سياسی ﺧود ارائه ﻣیکند ،هميشه با همه بوده و درعينحال
با هيچکس هم نبوده است .اﻣا او توجه نمیکند که روغن هيچ و همهچيز
بودگی ﺧودرا چنان داغ کرده که بهسادگی ﻣیتوان بهويژگی
حاشيهای/ﺧودبزرگنمايانهی او پیبُرد.
ﻣعنی برآﻣده از ترﻣينولوژی و روش
ﻣنهای عبارتپردازیهای فاقد
ِ
ﻖ تودهايستی )که ﺧاستگاه اوليهاش جناح راست جبههی ﻣلی نيز بوده
تحقي ِ
است( در دو نقلقول باﻻ )که اشاراتی بهآن ﺧواهم داشت( ،آنچه از
گﻔتههای او در رابطه با »اکثريت ﻣطلﻖ زندانيان عشرتآباد« بهذهن ﻣتبادر
ﻣیشود ،کموبيش ويژگی همهی افراد و جريانهای اپوزيسيون چپ
ضدسلطنتی آن زﻣان )بهويژه ﺧو ِد آقای پاينده( است که اسم ﺧودرا
کمونيست گذاشته بودند.
وقتی پاينده ﻣیگويد »اکثريت ﻣطلﻖ زندانيان عشرتآباد«» ،براساس
ﻣطالعه و ايدئولوژی که شناﺧته و فهميده باشند ،بهزندان نيﻔتاده بودند«؛ در
واقع ﻣبارزهی سياسی را )که شکل ﺧاصی از ﻣبارزهی طبقاتی است(
ﻣشروط بهآگاهی و »ﻣطالعه و ايدئولوژی« و »ﻣارکسيسمـلنينيسم« ﻣیکند.
اين حکم از جنبهی هستیشناس ْی ﻣذهبی/ايدهآليستی و بهلحاظ جاﻣعهشناس ْی
نﺨبهگرايانه/اشرافی است؛ که بههرصورت در تقابل با بينش ﻣارکسی و
ت »ﻣبنای کارشان
ﻣارکسيستی قرار ﻣیگيرد .عين همين نگاه را در عبار ِ
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هيجانات جوانی و ناشی از غليان احساسات انقﻼبيگری و آرﻣانﺨواهانه
بود« هم ﻣیبينيم.
همرديف و ﻣعادل قرار دادن »هيجانات جوانی« با »احساسات...
ت حقيقتا ً ﺧردهبورژوايی در توضيح
آرﻣانﺨواهانه« نه تنها گوی سﺨاف ِ
عکسالعملهای رياضتکشانهی رايج در آن دوره ﻣیربايد ،بلکه بهشدت
هم تحقيرآﻣيز و واﻻﻣنشانه است» .هيجانات جوانی« ﻣیتواند بهصدها شک ِل
بورژوايی و لذتآفرين فرونشانده شود؛ درصورتیکه زندانیهای
عشرتآباد زندگی و آينده ﺧودرا بهﺧطر انداﺧته بودند .گذشته از اين جنبهی
ﻣسئله ،بايد از آقای پاينده سؤال کرد که ﺧو ِد او »از تاريخ ايران و جهان
اطﻼع چندانی« دارد که ديگران نداشتند؟
ﺧانوادگی »درحد نزديک بهرفاه« چه ﻣعنايی دارد؟
ﺧاستگاه طبقاتی و
ِ
کدام تحقيﻖ نسبتا ً قابل اعتمادی در آن زﻣان در ﻣورد چگونگی و
ﻣشﺨصههای »رفاه« انجام شده بود که بيشتر زندانيان عشرتآباد بهآن
»نزديک« بودند؟ آيا عبارتهای »ﺧردهبورژوازی نيمه ﻣرفه« و »درحد
نزديک بهرفاه« بودن بيش از اينکه ﻣعنای جاﻣعه شناسانه/طبقاتی داشته
تحقير ﻣبتنیبر ﻣثﻼً »ﻣارکسيسمـلنينيسم« ﻣورد
باشد ،بهقصد تﺨﻔيف و
ِ
استﻔاده قرار نگرفته است؟ سرانجام اينکه آقای پاينده بايد ياد بگيرد که بين
توليدی ﺧانوادهی افراد و وجود اجتماعی آنها ربط چندان ﻣستقيمی
ﻣناسبات
ِ
اﻣکان اجتماعی و
ب
برقرار نيست؛ چراکه پايگاه
نهايی هرفردی انتﺨا ِ
ِ
ِ
فعليت سياسی ﻣشهود ويا بطئی اوست .ﻣناسبات ﺧانوادگی افراد نسبت
بهجهتگيری اجتماعی/سياسی آنها عاﻣلی است که ﻣیتواند در ارادهﻣندی
آنها ﻣستحيل و حتی ﻣنحل شود .باور نمیکنيد بهانگلس نگاه کنيد.
بهطورکلی ،آنجاکه ﻣسئله ﺧاستگاه طبقاتی و ﻣناسبات توليدی ﺧانوادگی
جنبهی تعيينکننده پيدا ﻣیکند ،بحث دربارهی کميت نسبتا ً گستردهای از
انسانها بهﻣثابهی تودهای از ﻣردم است ،نه »اکثريت ﻣطلﻖ زندانيان
عشرتآباد« که پنجاه نﻔر هم نمیشدند .از همهی اينها گذشته ،ﻣگر ﺧو ِد
آقای پاينده نوجوانی و جوانی ﺧودرا بهﺧاطر کمک بهپدرش ،پشت دﺧل
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ﻣغازهی لبنباتی او نگذرانده بود که بهلحاظ ايجاد ﺧوی کاسبکارانه،
ﻣؤثرترين ﻣناسبات ﺧردهبورژوائی است؟
»آنها هوادار ويا عضو گروههايی بودند که در شرايط ﻣﺨﻔيانه فعاليت
ﻣیکردند .زير فشار و تهاجمهای بیوقﻔهی پليس ...فرصتی نداشتند که
ﻣباحث بنيانی و ريشهای تئوريک ،سياسی و علمی را بﺨوانند و دربارهی
آنها بحث کنند« .آنها »بهاعضا و هواداران ﺧود ياد نمیدادند زندگی
چيست؟ ﻣبارزه چيست«؟ اين کاﻣﻼً درست استکه فضای بسته و سرکوب
پليسی/سياسی ﻣانع شديدی در ﻣقابل تبادل فراروندهی آرا و افکار است ،و
تﻼش در راستای سازﻣانيابی طبقاتی کارگران و زحمتکشان را )حتی
در چارچوب همين نظام ﻣوجود( نيز بهشدت سرکوب ﻣیکند؛ اﻣا بايد توجه
داشته باشيم که در دﻣوکراتترين کشورهای دنيا هم نمیتوان چيستی
»زندگی« و چرايی »ﻣبارزه« را بهکسی ياد داد .اينها آﻣوزههايی استکه
از ﻣدنيت عموﻣی هرجاﻣعهای ،در تناسب با ﻣناسبات و وضعيت طبقاتی
افراد و گروهبندیهای همان جاﻣعه و همان ﻣدنيت ﻣايه ﻣیگيرد .بههمين
دليل است که اين نظريه نسبتا ً پُرطرفدار ـهمـ وجود دارد که بايد در جريان
ت ﻣوجود که بورژوايی است ،ﻣدنيتی ايجاد
ﻣبارزهی طبقات ْی در ﻣقابل ﻣدني ِ
کرد که زﻣينهساز شکلگيری افکار و ﻣناسبات سوسياليستی باشد.
بههرروی ،اگر آقای پاينده دست از بزرگنمايی ﺧويشتن و تحقير
سياسی ﻣياندارانه/حاشيهای
ديگران برﻣیداشت و يک گام از وضعيت
ِ
پليسی
ﻖ
فراتر ﻣیرفت ،ﻣتوجه ﻣیشد که جنگ دو ﻣطلﻖ و شکستن ﻣطل ِ
ِ
دستگاه سلطنت ،ﻣنهای درستی ويا نادرستی آن ،بهاين ﻣنظور تئوريزه شده
بود که زﻣينهای ايجاد کند که در ْ
آن اﻣکان آﻣوزش ايدئولوژيک ،تبادل آرای
سياسی و سازﻣانيابی تودهای نيز وجود داشته باشد .بههمين دليل ،آنچه
ضروری تصور ﻣیشد ،شکستن ﻣطلﻖ پليسی از طريﻖ اِعمال قدرت
نظاﻣی بود .بهبيان ديگر ،بسياری از ايدهها و کنشهای همگون با همين
ايدهی رياضتکشی )که ﻣیبايست با همدلی با آنها برﺧورد ﻣیشد( ،ناشی
از همان ديدگاهی است که استراتژی و تاکتيک ﻣبارزاتی را ﻣسلحانه
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درنظر ﻣیگرفت .اين ديدگاه از آسمان نياﻣده بود؛ ﻣنهای اعتبار جهانیاش،
ت گروهبندیهايی
ت حضور در قدر ِ
در ايران از فعليت سياسی و ﺧواس ِ
برآﻣده بود و بﺨشی از آنها را نمايندگی ﻣیکرد که بهلحاظ
اجتماعی/اقتصادی عمدتا ً پس از اصﻼحات ارضی شکل گرفته بودند و
تجربهی »گروههای باسابقه]ای[ ﻣانند "حزب توده" و "ساکا" و تاحدودی
"جريان"« و ﻣانند آن را نيز بههمراه آﻣوزش »ﻣارکسيسم ...بهاعضا و
ت سر گذاشته بودند.
هواداران]شان[« پش ِ
نتيجه اينکه ﻣسئلهی اساس ْی بسيار عميﻖتر از هواداران جوان،
بیتجربه و ﻣارکسيسم نياﻣوﺧتهی سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ و ديگر
کسانی بود که از آنها تبعيت ﻣیکردند؛ وجه حقيقی و بسيار جدی )اﻣا
سنتی سياستورزی و زندگی سياسی آقای
تﺨالف شيوهی
کتمان شدهی( اين
ْ
ِ
پاينده با سبک جديد و همانند ﺧو ِد پاينده بسيار پُرﻣدعايی بود که تازه پا
بهعرصهی سياست گذاشته بود و هنوز بهپروسهای از آزﻣون و ﺧطا نياز
داشت تا ﺧود را بهگونهای »ﻣعقول«تر سازﻣان بدهد و بهشکل ﻣطالبات
سياسی نيز بهتبادل بگذارد .جابهجايی شاه با ﺧمينی و استقرار جمهوری
اسﻼﻣی بهجای سيستم سلطنتی بيشترين اﻣکان را برای عرضهی
»ﻣعقول«تر و »سازﻣانيافته«تر اين جنبش که چريکی هم بود ،فراهم
آورد!؟
بهطورکلی ،وقتی آقای پاينده ﻣیگويد »اين دوستان حتی جزوههای و
نوشتههای زندهيادان پويان و احمدزاده را هم درست نﺨوانده بودند و درک
صحيحی از نظرات آن عزيزان نداشتند« ،و بحث را بهﻣطالعه و کتابﺨوانی
ردو ْ
رز بزرگنمايی
ﻣیکشاند ،ضمن اينکه بازهم در ﻣقام کتابﺧوان و ِﺧ َ
ﻣیکند ،اﻣا نشان ﻣیدهد که نسبت بهآنچه روح زﻣانه ناﻣيده ﻣیشد ،در
بيگانگی قابل توصيف بهﻣطلﻖ بهسر ﻣیبرد .چراکه اوﻻً( اساس نگاه
طرفداران ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری عملگرايی بود که درعين حال
ﻣيراثی هم از چپ ايرانی بود؛ و دوﻣا ً( ايراد واعظين کتابﺨوانی و تحقيﻖ
)ﻣثل آقای پاينده( اين بود که غيرﻣتعظ بودند .بهاين ﻣعنی که اينها )يعنی:

223

224

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

واعظين کتابﺨوانی و تحقيﻖ( حرفهای زيبا دربارهی عمل ﻣیزدند ،و
آنها )يعنی :رياضتکشها( »در حد درجه استطاعت و بضاعت ﻣعلوﻣات
و توان جسمی ﺧود] ...عمل[ ﻣیکردند« .بنابراين ،اﺧتﻼف اساسی بين دو
نوع از عمل نيست ،بلکه بحث اصلی دربارهی عمل و بیعملی است .آنها
)يعنی :رياضتیها( بهآنچه ﻣیگﻔتند ،حداقل برای ﻣدتی عمل ﻣیکردند؛ اﻣا
اينها )يعنی :اهل کتاب و تحقيﻖ( هچوقت بهآنچه ﻣیگﻔتند ،عمل نکردند.
بهقول ﻣادرم :اول بايد برادری را ثابت کرد ،بعد ﻣتقاضی ارث و ﻣيراث
شد.
ت طبقاتی زندانيان سياسی آن زﻣان اين بود که از اساس )اعم از
واقعي ِ
رياضتکش و کتابﺨوان و قديمی( بهگروهبندیهايی تعلﻖ داشتند که هرچه
بودند و نبودند ،عمدتا ً کارگر ﻣولد ارزش اضافی نبودند .اين ﻣسئله تا آنجا
کارگران فروشندهی
حقيقی استکه بهجرأت ﻣیتوان گﻔت که تعداد
ِ
نيرویکار و توليدکنندهی ارزش اضافی حتی بهيکدرصد زندانیها هم
ﺧط ﻣشی
نمیرسيد .بنابراين ،وقتی آقای پاينده دربارهی طرفداران ِ
ﻣسلحانه ﻣیگويد »ﺧاستگاه اغلب آنها ﺧردهبورژوازی نيمه ﻣرفه بود و
بيشتر زندانيان عشرتآباد از ﺧانوادههای درحد نزديک بهرفاه بودند«،
اشتباه ﻣیکند .چرا؟ برای اينکه بهجای قيد »اغلب« ﻣیبايست از قيد
»همه« استﻔاده ﻣیکرد تا يک گام بهواقعيت نزديکتر ﻣیشد .بههرروی،
علی پاينده در بﺨش آﺧر قسمت »تندروی و سرکوب زندانيان عشرتآباد«
سه ﻣسئله را ﻣطرح ﻣیکند که بدون تقدم تأﺧر بهاين ترتيباند:
■ تﻔاوت باور بهﻣشی ﻣسلحانه و آن کارها و رفتارهايی که در زندان
تحت عنوان اين ﻣشی انجام ﻣیشد» :واقعيت اين استکه ﻣشی ﻣسلحانه يک
بحث است و بهنام ﻣشی ﻣسلحانه هرکار دلبﺨواهی انجام دادن بحثی ديگر
است«)ص .(151
ث بين طرفداران ﻣشی ﻣسلحانه و ﻣﺨالﻔين آن که بهسازﻣانيابی
■ بح ِ
ﻣردم فرودست باور داشتند» :در بازداشتگاهها و زندانهای ايران اکثريت
ﻣطلﻖ زندانيان ،اين ﻣشی ]يعنی ﻣشی ﻣسلحانه[ را قبول داشتند و عدهای
هم ﻣشی ﻣسلحانه را در شرايط آن دورهی ايران رد ﻣیکردند و ﻣشی سياسی

زندان عشرتآباد

و سازﻣاندهی اجتماعی را شيوهی درست ﻣبارزه با حکوﻣت شاه
ﻣیدانستند ...ﻣسئلهای که وجود داشت اين بود که در آن دوره ﻣشی
ﻣسلحانه ،ﻣشی حاکم بر اپوزيسيون بود ،افراد جوان ﻣعتقد بهآن ،سعهی
صدر نداشتند و نمیتوانستند ﻣﺨالﻔان ﺧودرا تحمل کنند ...درنتيجه ...نسبت
بهﻣﺨالﻔان ﻣشی ﻣسلحانه نظر ﺧوبی نداشتند .اگر کسی طرفدار ﻣشی
ﻣسلحانه نبود ،تحقيرش ﻣیکردند ...ﻣیگﻔتند کسانی که ﻣشی ﻣسلحانه را
قبول ندارند ﻣنﻔعلاند)«...ص .(151
■ اﺧتﻼف نظر دربارهی ﻣنشأ سازﻣان چريکهای فدائی ﺧلﻖ بين
طرفداران بيژن جزنی و طرفداران احمدزاده/پويان» :بيژن جزنی را
جزو بنيانگذاران سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ نمیدانستند و عليه او
ﻣوضع ﻣیگرفتند] ...يکی از زندانیها که از زندان قصر بهقزل قلعه برده
شده بود و از آنجا بهعشرتآباد ﻣنتقل شد[ بهﻣن ...گﻔت بهجزنی بگو تو
بنيانگذار سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ نيستی .از او پرسيدم چه شده؟
گﻔت جزنی ادعا ﻣیکند بنيانگذار است و اين پيغام بچههای قزلقلعه و قصر
است .گﻔتم صبر کن .پانزده سال وقت داری .بايد روی اين ﻣوضوع بحث
شود و نظر همديگر را بشنويد.«...
چيستی تﻔاوت
■■ اگر از آقای پاينده بﭙرسيم چرا دربارهی چرايی و
ِ
رفتار و کردار کسانی که بهﻣشی ﻣسلحانه باور داشتند ،با ﺧو ِد اين ﻣشی
)که او ادعا ﻣیکند ،چيز ديگری بود( توضيح نمیدهد ،جواب ﻣیدهد،
اﺧﻼقی
توضيح دادم ،توجه نکرديد .اﻣا آنچه او گﻔت فقط ﻣقولهی سطحی و
ِ
نداشتن »سعهی صدر« و عدم »تحمل« از سوی طرفداران اين ﻣشی بود
که عمﻼً صورت ﻣسئله را بهﻣثابه اﻣری سياسی ،طبقاتی ،ايدئولوژيک و
ْ
فهم ﻣسئل ْه ترجيح
چهبسا پ
ُرتاوان پاک ﻣیکند و در برﺧورد تقليلگرايانه با ِ
ﻣیدهد تا هرطورکه شده )حتی بهشيوهی کدﺧداﻣنشانه( توجيهی برای
دانی ﺧود دستوپا کند .توضيح )ويا درواقع :توجيه( اﺧﻼقی،
بزرگی و همه ِ
ً
گرچه نه همواره و هميشه؛ اﻣا در ﻣوارد بسياری )ﺧصوصا وقتی که
فراتر
فهم راهبر بهگامهای
ْ
ﻣسئلهی سياسی/طبقاتی در ﻣيان است( در ﻣقابل ِ
بازدارنده عمل ﻣیکند.
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بهطورکلی ،پاسخ چرايی و چيستی هر سه ﻣسئلهای که با نقطهی
چهارگوش بزرگ ]■[ و نقلقول از آقای پاينده ﻣشﺨص کردهام ]يعنی:
»تندروی« هواداران چريکهای فدايی ﺧلﻖ در زندان ،برﺧورد آنها با
ﻣﺨالﻔين اين ﻣشی ،و نيز ﻣناقشه دربارهی بنيانگذاری سازﻣان چريکهای
فدايی ﺧلﻖ[ را بايد در بطن اپوزيسيون ضدسلطنتی )و بهويژه اپوزيسيون
چپ( جستجو کرد که بهنوبهی ﺧويش ﻣحاط در درون جاﻣعهی طبقاتی
پس پشت ﺧود داشته
ايران بوده که تاريﺨی بس ﺧونين و ﻣستبدانه را نيز در ِ
است.
ﻣن اطﻼع ندارم ،شايد بسياری از ويژگیها ،ﺧاصهها و رویکردهای
روانشناسانه/انسانشناسانهی جنبش ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری )اعم از
شکل جمعی ويا فردی آن( هنوز ﻣورد بحث قرار نگرفته ويا تدوين نشده
باشد؛ اﻣا بارزترين ويژگی جنبش ﻣبارزهی ﻣسلحانه )ﺧصوصا ً آنجاکه
ﻣبارزهی ﻣسلحانه را هم تاکتيک و هم استراتژی ﻣیداند( تکاپوی تعرضی
دائم در همهجا و هرجاست که واﻻيی قهرﻣانانه را نيز بههمراه دارد.
بنابراين ،تقاضای »سعهی صدر« و »تحم ِل« وضعيت ﻣوجود از کسیکه
حال و هوای چريک شهری دارد ،عمﻼً بهﻣعنای ﻣنع و پرهيز دادن او از
ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانه با ﺧوانش هم استراتژی و هم تاکتيک است.
ﻣبارزهی ﻣسلحانه شهری در هيچيک از کشورهای دنيا )بهجز کوبا
که فقط شهری نبود و بهدليل ﺧاصهی ريشهدار و تودهای ﺧويش بهفتح
ْ
زﻣان دوام چندانی نيافت .در يکجا
قدرت سياسی نيز ﻣنجر گرديد( بهلحاظ
ﻣثل نيکاراگوئه در راستترين جناحبندیها بورژوايی ﻣنحل گرديد و
درجای ديگر ﻣثل آلمان )يعنی :بادرﻣاينهوف( اکثريت قريب بهاتﻔاق
کنشگران ﺧود را بهشکل فيزيکی در زندان از دست داد.
بهطورکلی ،آن اشﺨاصی که ﺧودرا چريک شهری ﻣیدانند ،تا
زﻣانیکه تصورشان از ﺧودشان همچنان چريک شهری است» ،پانزده سال
وقت« که هيچ» ،سعهی صدر« و »تحمل« دوساله هم برای ﻣطالعه و
تحقيﻖ و ﻣانند آن ندارند؛ دعوت آنها به»سعهی صدر« و »تحمل« ،ﻣعنای
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ديگری جز اين ندارد که دست از چريک شهری بودن بردارند .آنچه در
زندانهای ايران واقع شد ،نمونه تجربی اين حکم کلی است .ﻣدتی پس از
تأثيرگذاری روحی/روانی
سرکوب تابستان  ،1352بهﻣوازات تهنشينی و
ِ
اين سرکوب که انﻔعال در کنشهای شبهچريکی را بهدنبال داشت ،نقد و ر ِد
ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانه آغاز شد و بهتدريج افزايش کمی نيز پيدا کرد.
سرانجام ،اکثر کسانیکه ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانه را َرد کرده بودند ،پس از
سرنگونی شاه ،در نهادی ﻣوسوم به»راهکارگر« گردآﻣدند تا بيشترين
ﻖ چيستی دولت )و نه دقايﻖ سازﻣانيابی تودههای
نيروی ﺧودرا روی دقاي ِ
کارگر و زحمتکش( ﻣتمرکز کنند .بدينترتيب بود که بﺨش طرفدار
نظريه پويان/احمدزاده بهگروههايی با کنشهايی نسبتا ً ﻣيليتانت تقسيم شدند
و بﺨش کثيرتر که بهبيژن جزنی اقتدا ﻣیکردند ،نهاد اکثريت و پاره
گروههای گرد آن را بهوجود آوردند.
همانطور آقای پاينده هم بهطور تلويحی اشاره ﻣیکند ،ﻣسئلهی اصلی
جنبش چپ )يا در واقع :جنبش سوسيال دﻣکراتيک( در ايران ــبنا بهويژگی
طبقاتی/اجتماعی و زﻣينهی تاريﺨیاشــ »ﻣبارزه با حکوﻣت شاه« با
پيرايههای )و نه الزاﻣا ً
پراتيک( سوسياليستی بود .از طرف ديگر،
ِ
صرفنظر از جنبههای نظری )که درعين تﻔاوتها ،بهواسطهی عدم تحقﻖ
بارز
پراتيک ،همسان بودند و همسان نيز ﻣاندند( ،يکی از تﻔاوتهای
ِ
نظاﻣیکاری درﻣقابل سياسیکاری ﻣيزان انتظاری بود که ﻣیبايست
سلطنت را سرنگون ﻣیکردند و در قدرت سياسی بهاصطﻼح تازه بهنوعی
حضور ﻣیيافتند.
ً
نظاﻣیکاران) ،بهطورکلی( و بنا بهويژگی دائما درحال تهاجم ﺧود،
سرنگونی و دستيابی بهقدرت را ﺧيلی عاجل انتظار داشتند ،اﻣا
سياسیکارها که در يک دستهبندی تقليليافته کليت ﻣردم را اهرم جابهجايی
قدرت درﻣیيافتند» ،سعهی صدر« و »تحمل« بيشتری داشتند و
علیاﻻصول پيوستهتر و آهستهتر زندگی ﻣیکردند و بههمين دليل هم ﺧيلی
بيشتر اهل کتاب و ﻣطالعه و ترجمه بودند.
ﻣشکل عمدهی نظاﻣیکارها در زندان تهاجم دائم بود که سياسیکارها
و افرادی ﻣثل آقای پاينده عملکرد آنها را »تندروی« و ﻣاجراجويی
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ﻣیدانستند و از ايجاد ﻣحدوديتهای ناشی از سرکوب در زندان و جاﻣعه
بهدرستی نگران بودند .ضمنا ً نظاﻣیکارها از سياسیکارها توقع پذيرش
هژﻣونيک داشتند و سياسیکارها هم علیالعموم تا اندازهای براين باور
بودند که اين جماعت که اينچنين تند ﻣیدوند ،ﺧيلی زود ﺧسته و احتماﻻً
نظری نظاﻣیکارها بهسياسیکارها
تسليم ﻣیشوند .بهطورکلی ،تهاجم
ِ
ناﺧواسته جنبهی تمرينی/تهاجمی هم داشت.
اﺧتﻼف نظر دربارهی بنيانگذاری سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ
توسط گروه جزنی يا براساس تئوریهای پويان/احمدزاده فراتر از جنبهی
اعتباری و برتریجويی ،بهشيوهی نگاه و عملکرد در زندان هم ارتباط
داشت که بعدها )يعنی :پس از سرنگونی سلطنت( ﻣعلوم شد که اين
اﺧتﻼفنظر رویکرد سياسی/اجتماعی بيرونی هم دارد .طرفداران جزنی
ضمن اينکه رگههايی از گرايش سياسیکاری را در ﺧود حﻔظ کرده بودند،
کمتر از طرفداران نظريه پويان/احمدزاده اهل برﺧوردهای ﻣيليتانت بودند
که توسط آقای پاينده رفتارهای »تندرو«انه نامگذاری شده است .اينها بدون
اينکه تودهای باشند ،نزديکی بيشتری بهشوروی و حزب توده داشتند .بيژن
جزنی در پاييز سال  1351در يک سﺨنرانی عموﻣی که ﻣن هم در زندان
ﻣوقت شهربانی شنوندهی آن بودم ،حزب توده را حزبی توصيف کرد که
ﻣرکزيت آن تماﻣا ً اپورنيستی است .او همين نظريه را همانند پالتو بهتن
شوروی هم ﻣیکرد .صرفنظر از جزئيات تئوريک ﻣسئله که چندان هم
تدوين نشده بود ،بهطورکلی طرفداران جزنی با حزب توده و شوروی
همدلی بيشتری داشتند .نگاهی بهترکيب زندانیهای ادغام شده در جريان
فدائيان اکثريت و پیگيری گرايش سياسی آنها در زندان نشان ﻣیدهد که
اغلب آنها طرفدار آن نظريهای بودند که گروه جزنی را بنيانگذار
سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ﻣیدانست.
علی پاينده نظری را در ﻣورد باورهای تاکتيکی/استراتژيک گروه
جزنی و شيوهی شکلگيری سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ از قول ديگران
و تأييد ﺧودش نقل ﻣیکند که بهنظر ﻣن حتی  10درصد از واقعيت را هم
بيان نمیکند» :البته ،عدهای هم بهدرستی ﻣیگﻔتند گروه جزنی بهﻣشی
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ﻣسلحانه بهعنوان "ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک" اعتقاد
نداشتنهاند .گروه جزنی در همان نيمهی اول دههی چهل بهﻣشی ﻣسلحانه با
ﻣحوريت دفاع و تبليغ ﻣسلحانه در ارتباط تنگاتنگ سياسیـتشکيﻼتی و
تئوريک با تودهها رسيده بودند ،اسلحه تهيه کرده و در تدارک انجام عملياتی
در راستای تبليغ ﻣسلحانه بودند که دستگير شدند .اعضای باقیﻣاندهی گروه
جزنی بهفعاليت اداﻣه دادند ،عضوگيری کردند ]البته ،با توجه بهبحثی که
بهدنبال ﻣیآيد ﺧواهيم ديد که ﻻزم است بگويم :عضوگيری شدند[ و در
نوزده بهمن  1349واقعهی سياهکل را بهوجود آوردند .بﺨشی از اعضای
چريکهای فدايی ﺧلﻖ که در سال  1350دستگير شدند ،کسانی بودند که
در ﻣقطع دستگيری گروه جزنی در سال  ،1346در دانشگاه تحصيل
ﻣیکردند و جذب اعضای فراری يا شناﺧته نشدهی گروه جزنی شدند .گروه
احمدزاده/پويان ،بعد از دستگيری گروه جزنی تشکيل شده بود و بهار سال
 1350سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ از وحدت اين دو گروه تشکيل
شد«)ص  .(153درباره درستی يا نادرستی اين نقلقول که تاريﺨچهی
سادهسازانه و عاﻣيانهای را سرهمبندی ﻣیکند ،بيان چند نکته ضروری
است:
الف( فاصلهی بسيار زيادی بين گﻔتگوهای گروه جزنی دربارهی
»تبليغ ﻣسلحانه« و استﻔادهی سياسی از اسلحه با آن طرح و تدارکی وجود
دارد که بهسازﻣانيابی چريکهای فدايی ﺧلﻖ راهبر گرديد .حد اين فاصله
نظری دقيﻖ و تدارک
طراحی
کار ﺧاص تا
ِ
همانند اِبراز تمايل بهانجام يک ِ
ِ
عملی برای تحقﻖ آن کار است .عناصر شاکلهی نظريه گروه بيژن جزنی
در سال  1346گذر عمدتا ً نظری از سياسیکاری بهاستﻔاده از سﻼح در
اﻣر سياست است؛ درصورتی که عمدگی در نظريه ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم
درگيری ﻣسلحانهی ﻣداوم با حکوﻣت تا سرنگونی
استراتژی هم تاکتيک،
ِ
آن است» :گروه جزنی در همان نيمهی اول دههی چهل بهﻣشی ﻣسلحانه با
ﻣحوريت دفاع و تبليغ ﻣسلحانه در ارتباط تنگاتنگ سياسیـتشکيﻼتی و
تئوريک با تودهها رسيده بودند« .کسی که »در ]اﻣر[ ارتباط تنگاتنگ
سياسیـتشکيﻼتی و تئوريک با تودهها« ذرهای تﺨي ِل صرف هم داشته باشد،
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ﻣتوجه ﻣیشود که »در ارتباط تنگاتنگ سياسیـتشکيﻼتی و تئوريک با
تودهها« نمیتوان از اسلحه استﻔاده کرد .چرا؟ برای اينکه در سالهای
دههی » 1340ارتباط تنگاتنگ سياسیـتشکيﻼتی و تئوريک با تودهها«
آنچنان تاوانی نداشت که ارزش ريسک ﻣرگ را داشته باشد .گذشته از اين
جنبه ،ﻣسئلهی اصلی اين است که وقتی با تودهها نشست و برﺧاست داشته
باشيم ،حتی اﻣکان حمل اسلحه را نيز نﺨواهيم داشت ،چه برسد بهاستﻔاده
از آن .فرض کنيم که برای کسی که در ارتباط با تودههاست ،شيوهای ابداع
شد تا بتواند اسلحه هم حمل کند؛ اﻣا بههنگام لزو ْم چگونه از آن استﻔاده
ﺧواهد کرد؟ آيا بدون توجه بهﻣردم بیسﻼح با پليس ﻣسلح درگير ﻣیشود؟
در اين صورت آسيبی که بهجان و زندگی همين ﻣردم وارد ﻣیشود ،راه
ارتباط تودهای را برای سالهای بسيار ﻣسدود ﺧواهد کرد .پس ،آنجاکه
ارتباط سياسی/تشکيﻼتی با ﻣردم در ﻣيان است ،بههنگام درگيری با پليس
تنها راه )يعنی :کمتاوانترين و عملیترين راه( کنار گذاشتن سﻼح و فرار
بهکمک ﺧود ﻣردم است .بنابراين ،حمل اسلحه نه تنها کمکی بهپيشرفت
اﻣور »سياسیـتشکيﻼتی« نمیکند ،بلکه دستوپاگير هم ﺧواهد بود .استﻔاده
کار »ارتباط تنگاتنگ سياسیـتشکيﻼتی و تئوريک با تودهها«
از سﻼح و ِ
تنها هنگاﻣی عملی ،درست و حتی ضروری است که ﻣبارزهی طبقاتی در
سازﻣان بهکاربَرندهاش ساﺧتاری چند وجهی و فعال
ﻣوقعيت اعتﻼيی باشد و
ِ
درعرصههای گوناگون و ضروری داشته باشد .اين ﻣوقعيتی استکه
هيچوقت در ايران واقعيت نداشته است.
ب( »ﻣشی ﻣسلحانه با ﻣحوريت دفاع و تبليغ ﻣسلحانه در ارتباط
تنگاتنگ سياسیـتشکيﻼتی و تئوريک با تودهها« بهﺧودیﺧود نشان ﻣیدهد
که اساسا ً نظری/گﻔتگويی است و هنوز بهعنوان يک طرح جدی که بايد
جنبهی اجرايی و طراحی پيدا کند ،ﻣوضوعيت پيدا نکرده و اساسا ً فاقد
ويژگیهای يک ﻣشی سياسی با قابليت اجرايی است.
پ( باور بهاينکه گروه جزنی در سالهای  1345/1346سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ را بنيانگذاری کرد ،ضمن اينکه بهشدت ﻣکانيستی
است ،درعينحال روند تحوﻻت اجتماعی را از شاکلههای ديناﻣيکاش تهی
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ﻣیکند و ارادهی افراد و گروهها را بهجای آن ﻣینشاند .همين دستگاه فکری
بود که برپاکنندگان جمهوری اسﻼﻣی را نمايندهی ﺧردهبورژوازی و
ضداﻣﭙرياليست تحليل کرد و تا جايی پيش رفت که برای تسليح سﭙاه
پاسداران بهسﻼح سنگين ،فراتر از التماس و زاری ،بهجاسوسی هم تن داد.
ج( ضمن اينکه شکلگيری سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ﻣتأثر از
رویکرد ﻣيليتانت گروهبندیهای ﻣوسوم بهطبقهی ﻣتوسط در بسياری از
کشورهای جهان )اعم از پيشرفته و درحال پيشرفت( بود؛ اﻣا بيش از
هرعاﻣل ديگری از کنشوبرهمکنشهای سياسی/اقتصادی/اجتماعی درونی
جاﻣعه ايران تأثير پذيرفته بود .صرفنظر از تحليل نسبتا ً همهجانبه و
ﻣطالعهی بعضی از سنتهای تاريﺨی تقويتکنندهی اين شکل از ﻣبارزه،
بررسی پديدهشناسانه نيز ﻣیتوان گﻔت که پروسهی
اﻣا حتی بهواسطهی
ِ
نظری چرﺧش از سياسیکاری سنتی بهکنشهای ﻣسلحانهی جديد از همان
سالهايی شروع شد که گروه جزنی و همچنين ﻣحافل ﻣتعدد ديگری در نقاط
ﻣﺨتلف ايران درحال شکلگيری بودند .بنابراين ،يکی از عواﻣل شکلگيری
سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ گروه جزنی هم بود که نبايد با بنيانگذاری
آن اشتباه گرفته شود .بنابراين ،اگر گروه جزنی پس از دستگيری اکثر
افرادش بهفعاليت ﺧود بهﻣثابهی يک گروه اپوزيسيون اداﻣه ﻣیداد و اين
تداوم تبارز اجتماعی هم پيدا ﻣیکرد ،آنگاه در بررسی جنبش فدايی
ﻣیبايست ﻣیگﻔتيم :آغاز روند شکلگيری سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ
بهفعل و انﻔعاﻻت گروه جزنی برﻣیگردد .اﻣا حقيقت اين استکه روند
رويداها بهگونهی ديگری واقع شده بودند.
کاری سنتی
چ( ﻣهمترين رانههای سياسی/اقتصادی چرﺧش سياسی
ِ
بهايدهی استﻔادهی از سﻼح بهﻣثابهی ابزار تغيير و تحو ِل
تاکتيکی/استراتژيک )بدون تقدم و تأﺧر( عبارت بودند از :بیاعتباری
روزافزون حزب توده و دوری ﻣحافل اپوزيسون از آن؛ ناکارآﻣدی و
انحﻼل جبههی ﻣلی بهگونهای که ديگر بهلحاظ سياسی قابل اتکا نبود؛ تشديد
سرکوبْ علیرغم انتظارات برﺧاسته از تغييرات دستوری ﻣوسوم
به»انقﻼب شاه و ﻣردم«؛ افزايش عمدتا ً ک ّمی و سرعتيابندهی
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گروهبندیهای ﻣوسوم بهطبقهی ﻣتوسط )اعم از بوروکرات و تکنوکرات
سنتی دکاندار(؛ و ﻣهمتر از همهی عواﻣل ديگر :افزايش
و ﺧردهبورژوازی
ِ
ﺧودی کارگری
ک ّمی تودههای کارگر و زحمتکش ،اﻣا نبود ﻣبارزهی ﺧودبه
ِ
که ﻣیتوانست پناهگاه فعليتيابی سياسی روشنفکران ﻣعترض با گرايش
سوسياليستی نيز باشد .اين واقعيت را نيز نبايد فراﻣوش کنيم که جبههی ﻣلی
تا آغازين سالهای دههی چهل فضای غالب سياسی را تشکيل ﻣیداد و
حتی بسياری از روشنفکران »چپ« ناگزير در چارچوب آن جبهه فعاليت
داشتند.
بههرروی ،ترکيب بسيار پيچيدهای از عواﻣل برشمردهی باﻻ و عواﻣل
ديگری که در اينجا اشارهای بهآنها نشده ،وضعيتی را بهوجود آورد که
سنتی را در تقاب ِل سطحی با حزب توده و
کاری
بهطور ﺧودبهﺧو ْد سياسی
ِ
ِ
ﻣعيارهايش ،بهطرف کنشهای رزمجويانه/ﻣسلحانه سوق ﻣیداد .بربستر
همين روند بود که ﻣحافلی از تبريز ،ﻣشهد ،آﻣل/بابل ،تهران و گيﻼن
بهتدريج از ﻣبارزهی سياسی و سياسیکاری گذر کردند و بهايدهی ﻣبارزهی
ﻣسلحانه و تدارک نسبی آن رویآور شدند .بهطورکلی ،ﻣحافل ﻣتعددی در
ﻣعرض چنين گذاری قرار گرفتند که بهواسطه چند گروه نسبتا ً
سازﻣانيافتهتر بهشکلی غيرارگانيک باهم ارتباط برقرار کردند و
بهواسطهی دو نوشتهی »رد تئوری بقا«)بهنام اﻣيرپرويز پويان( و
»ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم تاکتيک و هم استراتژی«)بهنام ﻣسعود احمدزاده(
بهوحدت نظری نيز رسيدند .تاآنجاکه ﻣن شنيدهام ،اين هردو نوشته و
بهويژه »ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم تاکتيک و هم استراتژی« کار جمعی بوده
که بهنام افراد ﻣنتشر شده است .بنابراين ،اين نظريه که گروه بيژن جزنی
ويا هرگروه ديگری در سال  1346يا حتی در سال  1350/1351بنيانگذار
سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ بود ،از اساس روی ﻣسئلهای ﻣتمرکز شده
که نه تنها غلط و غيرﻣمکن است ،بلکه ﻣعيارهای بورژوايی و ﻣنحرفکننده
را نيز بهتبادل ﻣیگذارد که قطعا ً فروکاهشی عمل ﻣیکنند .چرا؟ برای اينکه
اوﻻً( حتی اگر دو نوشتهی وحدتبﺨش »رد تئوری بقا« و »ﻣبارزهی
ﻣسلحانه هم تاکتيک و هم استراتژی« در سالهای  1345/1346ﻣنتشر
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ﻣیشدند ،بههيچوجه نمیتوانستند وحدتبﺨش باشند .زيرا برای وحدتبﺨش
بودن بايد عناصری با ﺧاصههای همراستا وجود ﻣیداشتند .سالهای
 1345/1346هنوز آن ﻣحافل و گروههايی که در ترکيب باهم چريکهای
فدايی ﺧلﻖ را سازﻣان بدهند ،وجود نداشتند .دوﻣا ً( کليت بحث بنيانگذاری
يک نهاد ﻣبارزات ْی غلط و اسکوﻻستيک است؛ زيرا اين بحث پروسهی
شکلگيری آن نهاد و همچنين زﻣان و ﻣکان ويژهاش را کنار ﻣیگذارد تا
بهﻣثابهی رويدادی ﺧوش بهزﻣان و ﻣکانی بچسباند که فاقد باروری آن
است ،و وقوع آن رويداد يا نهاد تنها بهشکل ﺧلﻖالساعه قابل تعبير و تﻔسير
ﺧواهد بود .سوﻣا ً( بحث بنيانگذاری يک نهاد ﻣبارزاتی بهلحاظ تبادﻻت
آﻣوزشی صرفا ً اعتباری است؛ و هرآنچه صرفا ً اعتباری است ،ناگزير
عملکردی بورژوايی ﺧواهد داشت.
ح( همانطور که قبﻼً هم اشاره کردم ،بيژن جزنی در پاييز سال 1351
بهزندان ﻣوقت شهربانی ﻣنتقل شد که ﻣن هم در آنجا بودم .تا آنجاکه بهياد
دارم ،او بهغيراز گﻔتگوهای شﺨصی و گروهی ،يکبار هم سﺨنرانی
عموﻣی داشت .در اين سﺨنرانی ازجمله سؤاﻻتی که از او کردم که يکی
هم چيزی شبيه همين روايتی بود که آقای پاينده بهگروه جزنی نسبت ﻣیدهد:
»ﻣشی ﻣسلحانه با ﻣحوريت دفاع و تبليغ ﻣسلحانه در ارتباط تنگاتنگ
سياسیـتشکيﻼتی و تئوريک با تودهها« .پاسخ جزنی دقيقا ً همان ﻣسائلی بود
که دو نوشتهی »رد تئوری بقا« و »ﻣبارزه ی ﻣسلحانه هم تاکتيک هم
کار سياسی و نظاﻣی در
استراتژی« ﻣطرح کرده بودند؛ وبا هرگونه تلﻔيﻖ ِ
آن ﻣقطع زﻣانی ﻣﺨالﻔت ﻣیکرد .واقعيت اين استکه ﻣن هيچ اطﻼعی از
صحت و سقم آنچه آقای پاينده بهگروه جزنی نسبت ﻣیدهد ،ندارم؛ و در
واقع ،اين اولين باری است که با اين نظريه بهﻣثابهی باور سياسی گروه
جزنی روبرو ﻣیشوم .اين نظريه را )فقط در حرف و گﻔتگو( از ديگران
شنيده بودم؛ اﻣا برای اولينبار در »آنچه برﻣن گذشت« ﺧواندم که اين
نظريه بهگروه جزنی هم ارتباط داشت.
علی پاينده بهدنبال بحث باﻻ که بهاندازهی کافی دربارهی چيستی و
چگونگی آن نوشتم ،بازهم با نگاهی ﻣکانيکی/اﺧﻼقی دربارهی کسانی
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حرف ﻣیزند که »بهدليل سوابﻖ و اعتقاداتشان ﻣورد قبول زندانيان
بودند« .اينها »دو راه بيشتر در برابر ﺧود نداشتند :يا بايد ﻣستقل و ﻣتعادل
ﻣوضع ﻣیگرفتند و عمل ﻣیکردند و در نتيجه ،در برابر جو احساسی و
تندروانهی حاکم برزندان قرار ﻣیگرفتند« )ص  (153که دراينصورت
»ﻣقبوليت ﺧودرا از دست ﻣیدادند«)ص  .(153يا اينکه از جو حاکم تمکين
ﻣیکردند که همچنان ﻣقبول بمانند» .در اينصورت ،بايد استقﻼل فکری و
اصولی را که بدان پايبند بودند زير پا ﻣیگذاشتند و تابع اراده و ﺧواستهای
جمع ﻣیشدند .کسانی اﻣثال بيژن جزنی ...در سال  1350در زندان
عشرتآباد و در سال  1351در زندان قزلقلعه ...استقﻼل ﺧودرا بهنحو
احسن حﻔظ کردند و در سالمسازی و ارتقای کيﻔی زندان تأثير بسزائی
داشتند ولی بعداً در زندان قصر دچار نوسان شديد شدند ...با جو حاکم بر
زندان همراه شدند«)صص  153و  .(154پس ،جزنی نيز جزو کسانی بود
که »بعدا ً در زندان قصر دچار نوسان شديد شدند«)ص .(154
گرچه از ﻻبﻼی روايت آقای پاينده ﻣیتوان بهپارهای تحوﻻت
سياسی/شﺨصيتی فردی و جمعی پیبُرد؛ اﻣا نگاه ﻣکانيکی/اﺧﻼقی آقای
پاينده که حاصل زندگی سياسی حاشيهای اوست ،ﻣانع از ديدن ويژگی
ْ
روايت گاﻣی از کلیگويی »
راوی
ديناﻣيک اين تحوﻻت ﻣیشود .اگر
ِ
استقﻼل ...بهنحو احسن« و »سالمسازی و ارتقای کيﻔی زندان« فراتر
ﻣیرفت و تعريف و دريافت ﺧودرا از اين عبارات بيان ﻣیکرد ،چهبسا
چرايی بعضی از اين تغيير و تحوﻻت فردی/جمعی ﻣیشد.
ﻣتوجهی
ِ
همانطور که پيش از اين نيز اشاراتی داشتم ،ﻣسئلهی اساسی جنبش
چپ ايران ضديت با حکوﻣت سلطنتی و نهايتا ً سرنگونی آن بود .ازآنجاکه
فرض ﻣسلم ،اﻣا
ت سرنگون شده تعريف نشده بود،
جای
گزين حکوﻣ ِ
ِ
ِ
بهصراحت بيان نشده ،اين بود که سرنگونکنندهی حکوﻣت سلطنتی ،در
پروسهی سرنگون ْی با پشتيبانی ﻣردم )بهطورکلی و بدون تمايز طبقاتی(
بهچنان قدرتی دست ﻣیيابد که تعيينکنندهی حکوﻣت نيز ﺧواهد بود .اﻣا آن
نيرويی که تعيينکنندهی حکوﻣت است ،در واقع ﺧودش ـبهﺧودیﺧود و
بدون واسطهـ ﺧو ِد حکوﻣت است .نتيجهی نهايی اينکه انگيزهی

زندان عشرتآباد

تعيينکنندهی ضديت ﻣيليتانت و ﻣسلح با حکوﻣت سلطنت ْی سرنگونی آن و
بهدست گرفتن حکوﻣت بهنﻔع »ﻣردم« بود .بنابراين ،تعق ِل سياسی در اﻣر
ْ
حکوﻣت حکم ﻣیکند که از »استقﻼل ]بهاصطﻼح[ فکری«
دستيابی به
دست برداشته شود و »پایبندی« بهاصول کهنه نيز بهکناری برود تا در
پيش سرنگونکنندگان حکوﻣت حرکت کنيم،
ﻣقام رهبر و ليدر ،نه تنها پيشا ِ
بلکه بهﺧاطر ﻣنافع »ﻣردم« در رأس حکوﻣت نيز قرار بگيريم.
بنابراين ،در پاسخ بهسؤال آقای پاينده که چرا بيژن جزنی که » ...در
سال  1350در زندان عشرتآباد و در سال  1351در زندان قزلقلعه...
استقﻼل ﺧودرا بهنحو احسن حﻔظ« کرده بود» ،ولی بعداً در زندان قصر
کاری »ﻣشی
دچار نوسان شديد« شد ،بايد گﻔت :بههمان دليلی که سياسی
ِ
ﻣسلحانه با ﻣحوريت دفاع و تبليغ ﻣسلحانه در ارتباط تنگاتنگ
سياسیـتشکيﻼتی و تئوريک با تودهها« جای ﺧودرا بهﻣبارزهی ﻣسلحانهی
»هم تاکتيک و هم استراتژی« داد ،و پس از تثبيت رهبری در زندان،
آﻣوزش و تربيت افرادی را در دستور کار ﺧويش قرار داد که پس از آزادی
از زندان بهدنبال ارتباط و ادغام در عمليات چريکی و ﺧانههای تيمی
ﻣیرفتند.
گرچه بنا بهروال روايت »آنچه برﻣن گذشت« ناگزير بررسی نتيجهی
نهايی اين تغيير و تحوﻻت را بايد بگذاريم برای بعد؛ اﻣا پيشاپيش آشکار
استکه ﺧط بيژن جزنی در جنبش روبهافول فدايی تﻔوق پيدا کرد و اعدام
جنايتکارانهی آن نه نﻔر )و ازجمله ﺧو ِد جزنی( را نيز در تﭙههای اوين
بهدنبال داشت.

مﻼقاتهای غيررسمی
علی پاينده بهبهانهی توضيح »ﻣﻼقات غيررسمی« ،تصويری بهشدت
ت راستی ،دشمنﺧويانه و گستاﺧانهای از فعلوانﻔعاﻻت بهشدت
دس ِ
بﻼهتآﻣيز »بعضی از زندانیها« )از يکسو( ،و توصيﻔات انسانی،
ياریدهنده و فکورانهی بعضی از زندانبانها )از ديگرسو( ارائه ﻣیکند
که اگر »آنچه برﻣن گذشت« در همان سالهای  1350تا  1352ﻣنتشر
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شده بود ،احتماﻻً جايزهی بهترين تبليغات ضدجنبشی را در همراهی با
ساواک نصيب ﺧود ﻣیکرد.
همانطور که قبﻼً هم نوشتهام ،ﻣن علی پاينده را از نزديک ﻣیشناسم.
او شﺨصی شوخ ،ﺧندان و تا اندازهای ﻣهربان و در رابطه با دوستانش
راوی »آنچه برﻣن گذشت« با
علی پاينده بهعنوان
ياریدهنده است؛ اﻣا
ِ
ِ
احساس کبرياي ْی همهی کائنات را بهدو بﺨش تقسيم ﻣیکند تا يک بﺨش را
قربانی بﺨش ديگر کند و بﺨش قربانی نشده را در وساطت جهنم سوزان
ﺧويش )که همين روايت اوست( ،بهسجده و عبوديت فرابﺨواند .اگر کسی
از ﻣن بﺨواهد که جوهرهی »آنچه برﻣن گذشت« را )بهﻣثابهی نهايیترين
پيام اين کتاب( در چند کلمه ﺧﻼصه کنم ،چنين پاسخ ﺧواهم داد :نهايیترين
ت تدوين شده ،اين استکه همهی زندانیها
حرف علی پاينده در اين رواي ِ
بهدرجات ﻣﺨتلﻔی ابله بودند و تنها ﺧود او بود که راه ﺧرد را با سﺨتی و
ﺧوندل پيمود و همهچيز را بهسرﻣنزل ﻣقصود رساند!؟ همان سرﻣنزلی که
بيش از  40سال برسرير قدرت نشسته و »ﺧردﻣندِ« ﻣا نيز در انﻔعالی که
نشانهی تطابﻖ ﺧويش با وضعيت ﻣوجود است ،نظارهگر آن بوده است.
شايد تصويرهايی که او از حماقت و بﻼهت زندانیها ارائه ﻣیدهد،
ذهن اغراقآفرين و زبان اغراقگوی او نباشد؛ اﻣا او پارهای
تماﻣا ً زائيدهی ِ
از وقايع را چنان دستکاری ﻣیکند و چنان پشت هم قرار ﻣیدهد که هر
ﺧوانندهی جوان و بهلحاظ سياس ْی کم تجربهای را بهاين نتيجه ﻣیرساند که
در زندان سياسی سالهای  1350تا ) 1356که پاينده زندانی بود( ،چهار
دسته آدم درهم ﻣیلوليدند :يک دسته کسانی بودند که در ترکيبی از حمايت
و رذالت کَت بعضی از ساواکیها را از پشت بسته بودند؛ دستهی دوم،
کسانی بودند که در ﻣقابل دستهی اول قرار ﻣیگرفتند تا از شدت نتايج ناشی
از کنشهای احمقانه/رذيﻼنهی دستهی اول بکاهند و روال اﻣور را
تااندازهای بهرنگ زندگی درآورند؛ دستهی سوم ،تنها يک نﻔر بهنام علی
پاينده بود که بهطور ضمنی دستهی دوم را راهنمايی ﻣیکرد و بهاين دليل
که اين دسته هم گاه بهبيراههی احمقانه/رذيﻼنهی دسته اول ﻣیافتاد ،چه
رنجها که نکشيد؛ و باﻻﺧره دستهی چهارم آن زندانبانهايی بودند که در
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بانی ساواک« بهپيشوايی انسانی »واﻻتبار« و
ﻣکتب
ِ
»کمونيسم زندانی ِ
ً
»فرهيﺨته« و اتﻔاقا ترکزبان بهنام ساقی تربيت شده بودند که بهلحاظ شأن
ْ
زندان در همسويی با علی پاينده قرار داشتند و بهجز
کنش حضور در
و ِ
ﺧو ِد علی پاينده ،واﻻترينها نيز بودند!!!
علی پاينده درباب حماقت زندانیها روايت ﻣیکند که » ...ﻣثﻼً عدهای
از اعضای افراطی شاﺧهی اصﻔهان ساکا که بهﻣشی ﻣسلحانه ﻣتمايل شده
و عمليات ناﻣوفقی برای ﻣصادرهی بانک انجام داده بودند ،در سال ،1350
در زندان اصﻔهان اعتصاب غذا ﻣیکنند .آنها ابتدا تقاضاهايی ﻣبنی بر
ﺧواستههای صنﻔی ﻣانند ﻣﻼقات ،روزناﻣه ،اعتراض بهکيﻔيت و کميت غذا
و ...ﻣطرح کرده بودند که رئيس زندان نمیپذيرد و آنها اعتصاب غذا
ﻣیکنند .چند روز بعد ،رئيس زندان ﻣیگويد ﺧواستههایتان را قبول کرديم،
اعتصاب غذا را تمام کنيد .آنها ﻣیگويند تقاضاهای ديگری هم داريم.
رئيس زندان فکر کرده بود ﻣثل درﺧواستهای قبلی آنها ،ﺧواستههای جديد
هم صنﻔی است ،ﻣیگويد هرچه ﻣیﺧواهيد بنويسيد و ﻣکتوب بدهيد .آنها
هم يک فهرست ﻣینويسند و بهرئيس زندان ﻣیدهند .دو ﻣورد از اين
فهرست را بهياد دارم :يکی قطع بمباران هانوی و ديگری ،پس دادن
صحرای سينا بهﻣصر بود .وقتی رئيس زندان تقاضاهای آنها را ﻣیﺧواند،
دستور ﻣیدهد آنها را کتک بزنند و بعد ﻣیگويد آنقدر اعتصاب بکنيد تا
بميريد ...آنها دو روز ديگر اعتصاب غذا را اداﻣه ﻣیدهند و وقتی ﻣیبينند
توجهی نمیشود ،بهاعتصاب غذا ﺧانمه ﻣیدهند«)ص .(162
تحقيﻖ دربارهی درستی و نادرستی ويا ﻣيزان اغراق در اين روايت
برای ﻣن کار سادهای است .يکی از اعضای »شاﺧهی اصﻔهان ساکا که
بهﻣشی ﻣسلحانه ﻣتمايل شده و عمليات ناﻣوفقی برای ﻣصادرهی بانک انجام
داده بودند« ،در همين هلند زندگی ﻣیکند ،آقای پاينده هم چند شبی را ﻣهمان
او بود ،و تماس و پرسش از او کار سادهای است؛ اﻣا ﻣن از اينکه در
اينگونه ﻣوارد دست بهتحقيﻖ بزنم ،شرم دارم .چرا؟ برای اينکه قصد از
بيان و انتشار تجربياتی که ﻣا بهﻣثابهی نسل گذشته از سر گذرانديم ،اعتﻼی
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آگاهی و کنش ﻣبارزاتی/انقﻼبی است؛ و اينگونه روايتها )حتی برفرض
اينکه عينا ً هم واقع شده باشند( فروکاهنده و ﻣأيوسکنندهاند .وقتی علی پاينده
از ﻣوج رياضتکشی در زندان حرف ﻣیزند ،از ﻣسئلهای حرف زده است
که عدهی نسبتا ً قابل توجهی درگير آن بودند و بههمين دليل هم ﻣیتوان
بهدنبال علتهای سياسی ،طبقاتی و ﻣنطقی آن گشت؛ اﻣا آن هنگام که
رويدادی ﻣنﻔرد و غيرقابل تکرار )اﻣا ناﻣعقول و صرفا ً عصيانی( را با آب
و تاب ،و در ﻣتن بحثی ﻣطرح ﻣیکند که قصدش ارائهی تصويری عموﻣی
است ،در واقع ،دارد دروغ ﻣیگويد؛ و قصدش ارائهی تصوير تحقيرآﻣيزی
از ديگری است تا ﺧودرا بزرگ بنماياند .اگر چنين نبود ،در ﻣيانهی روايت
زندان عشرتآباد و برشمردن سجايای نگهبانهايی که از سوی ساواک
بهنگهبانی گمارده شده بودند ،بهاصﻔهان و اعتصاب غذای آنجا پرواز
راوی آن چيزی باشد که تصويری حماقتآﻣيز از آن ﻣیدهد.
نمیکرد تا
ِ
آقای پاينده از کجا ﻣیداند که آنها پس از »دو روز« بهاين دليل دست از
اعتصاب غذا کشيدند که ﻣتوجه درﺧواست غيرعقﻼنی و ناشدنی ﺧود شده
بودند؟ چرا آقای پاينده نمیگويد که رئيس زندان ُگه ﺧورد که گﻔت »آنها
را کتک بزنند«؟ بههرروی ،اعتصاب غذای آنها )بهويژه اينکه در زندان
غيرسياسی بودند( بههيچکس و هيچ پرنسيب و نهادی لطمهای نزد و قصد
نهايی شيون و زاری آقای پاينده فقط ارائهی تصوير سياهتری از ﺧو ِد
واقعيت است .اين کار نمونهی بارز دروغگويی و سياهکاری است.
اﻣا آقای پاينده دربارهی نگهبانهای ساواکگمارده ﻣیگويد:
♦ در شرايطی که در زندان عشرتآباد »هيچ اﻣکاناتی« نداشتند،
»غذای ﻣناسب« نمیﺧوردند و لباسها همه »پاره و فرسوده« بود،
»گروهبان افتﺨاری در روزهايی که پُست نگهبانی او بود بهدو ،سه ﺧانواده
ﻣﻼقات ﻣیداد«)ص (155؛ و ﺧانوادههايی که ﻣﻼقات نداشتند ،وسايلی را
بهآنهايی که ﻣﻼقات داشتند ،ﻣیدادند تا بهدست بستگانشان برسانند.
♦ »همانطورکه بهﻣرور ﺧانوادهها لباس ،کتاب و ...برای ﻣا آوردند
شرايط و اﻣکانات زندگی در عشرتآباد بهتدريج بهتر ﻣیشد .عﻼوهبر
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ﻣﻼقات ،افتﺨاری اجازه داد که روزناﻣه هم وارد زندان شود .البته گﻔت
بهديگر نگهبانها نگوييد ،آنها نمیدانند«)ص .(157
♦ »افتﺨاری بهکسانیکه ﻣﻼقات ﻣیداد ،ﻣیگﻔت ساواک از اين
ﻣﻼقاتها ﺧبر ندارد .جايی بازگو نشود که برای ﻣن ﻣسئوليت دارد«)ص
.(155
♦ »بعضی از زندانيان ﻣیگﻔتند افتﺨاری با ﻣجوز ساواک دست بهچنين
عملی ﻣیزند و ﻣیﺧواهد نارضايتی زندانيان را قدری کاهش دهد .ولی ﻣن
هنوز هم باور دارم افتﺨاری بهﻣسئوليت و ابتکار ﺧودش اين کار را
ﻣیکرد .چون رفتارش هم نسبت بههمکارانش در شيﻔتهای ديگر قدری
ﻣتﻔاوت بود ،البته ارفاقهای کموبيش نگهبانهای ديگر شيﻔتها را هم نبايد
ناديده گرفت .افتﺨاری و ديگر نگهبانهای زندان عشرتآباد از
گروهبانهای زير دست ساقی و تحت تأثير کارهای ساقی بودند و افتﺨاری
ﻣیﺧواست بهنوعی از روشهای ساقی برای اداره زندان استﻔاده
کند)«....ص .(156
شيدايی عاشقانه و عارفانهی آقای پاينده نسبت بهاستوار ساقی )اين
از
ِ
بلشويک نﻔوذی در ساواک!!( و ﻣکتب ويژهی زندانبانی او که بگذريم ،اين
تصور که زندانبانهای زندانهای سياسی در کشوری ﻣثل ايران ،رفتاری
ﺧودسرانه و برﺧﻼف کليت سيستم و ﺧصوصا ً برﺧﻼف نهادهايی همانند
ساواک داشته باشند ،نه تنها بهلحاظ عقلی و تجربی غلط است ،بلکه
نشاندهندهی سادگی ﻣوژيکگونهای است که درعينحال حاوی
بدآﻣوزیهای بهشدت ﻣنحرفکنندهای است که بايد بهطور جدی در ﻣقابل
آن ايستاد.
های زندانهای تحت
شايد تحقيﻖ دربارهی شيوهی
نگهبانی زندانبان ِ
ِ
کنترل ﻣستقيم ساواک و شﺨصيت اين زندانبانها )اﻣثال ساقی ،افتﺨاری،
قابلی و ديگران( که ﻣوضوع ِﻣهرورزی علی پاينده واقع شدهاند ،و بعضی
از زندانیهای رژيم سابﻖ نيز بهآن توجه دارند ،ﻣطلقا ً بیارزش نباشد؛ اﻣا
اينگونه تحقيقات بهدﻻيل گوناگون از عهدهی ﻣن ﺧارج است .با وجود اين،
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هرجاکه بهيکی از دوستان و رفقای سابﻖ برﺧوردم ،در اين زﻣينه هم
پُرسوجو کردم تا شايد با شنيدن جزئياتی از شﺨصيت يک يا چند نﻔری از
زندانبانهای ساواک يکطرفه بهقاضی نرفته باشم و در قضاوتم که جنبهی
عمدهی آن بهتبعيت اقتصادی/اجتماعی و کارگزاری آنها برای ساواک
برﻣیگردد ،تعديلی داشته باشم .در يکی از اين پرسوجوها يکی از دوستان
که کتاب پاينده را ﺧوانده بود ،براين نظر بود که پاينده دچار سندورم
استکهلم بوده است که گويا قربانی عاشﻖ قربانیکنندهی ﺧود ﻣیشود .بهنظر
ﻣن شايد بتوان از اينگونه تعبيرها هم استﻔاده کرد؛ اﻣا ﻣسئلهی آقای پاينده
بيش از اينکه روانشناسانه باشد ،سياسی است].[1
[1] https://www.zoomit.ir/health-medical/367535-stockholm-syndrome/

طی همين پرسوجوها بود که حسين سحرﺧيز ﺧاطرهای را در رابطه
با استوار افتﺨاری برايم تعريف کرد که آن را در اينجا نقل ﻣیکنم تا
نمونهی ﻣتﻔاوتی را در ﻣقابل تصويرپردازیهای آقای پاينده از افرادی اﻣثال
استوار ساقی و افتﺨاری ارائه کرده باشم:
روزهای ﻣﻼقات در جمشيديه بهاين ترتيب بود که از قبل ﻣشﺨص ﻣیکردند،
ﻣثﻼً روز دوشنبه ﻣﻼقات است .يک ﻣأﻣور/سرباز ليست ﻣﻼقاتیها را از پشت
ﻣيلهها با صدای بلند ﻣیﺧواند ،و زندانیهايی که نامشان ﺧوانده شده بود ،نزديک
ﻣيلههای جلوی بند جمع ﻣیشدند .بعد ﻣأﻣور ديگری ﻣیآﻣد و همه را بهصف بهاتاق
ﻣﻼقات ﻣیبرد.
ﻣحل ﻣﻼقات يک سالن طوﻻنی بود که از طول بهسه قسمت تقسيم ﻣیشد.
در قسمت وسط اين سالن که از دو طرف سيمهای توری درشت داشت ،ﻣأﻣورين
بهفاصله چند ﻣتر ازهم ﻣیايستادند .زندانیها و ﺧانوادههایشان در دو طرف
توریها ﻣیايستادند و باصدای فريادگونهای باهم صحبت ﻣیکردند .زﻣان ﻣﻼقات
حدوداً  ٢٠دقيقه تا نيم ساعت بود .اين زﻣان را ﻣسئول بند تعين ﻣیکرد؛ و پايان
ﻣﻼقات با سوت نگهبان اعﻼم ﻣیشد.
آن روز برای اولين بار ﻣﻼقات داشتم .ﻣادرم آﻣده بود .پس از ﻣدتها او را
ﻣیديدم .نمیدانم چه اتﻔاقی افتاد که صحبت ﻣا طول کشيد؛ وقتی سوت پايان ﻣﻼقات
را زدند ،هنوز حرفهای ﻣادرم تمام نشده بود .نگهبان يا سرپرست بن ِد آن روز
استوار افتﺨاری بود .او از پشت ﻣرا هل داد که زودتر تمام کنم .گﻔتم اﻻن ﻣیروم؛
دوباره ﻣرا هل داد و با دستش شانهام را بهچنگ گرفت؛ ﻣن هم دستش را پس زدم.
او رفت داﺧل بند و با ﻣن صحبتی نکرد.
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ﻣن با ﻣادرم ﺧداحافظی کردم و بهداﺧل بند رفتم .ﻣﻼقات را قطع کردند و بقيه
را هم از ﻣﻼقات ﻣحروم کردند .چند دقيقه بعد ﻣأﻣور ﻣﻼقات آﻣد و ﻣرا صدا کرد:
»با کليه وسايل بهنگهبانی«!
ازآنجاکه ﻣﻼقات قطع شده بود و ﻣرا با کليه وسايل بهنگهبانی ﺧوانده بودند،
ﻣعلوم بود که افتﺨاری از اينکه هنگام هُل دادن و چنگ زدن بهشانهام ،دستش را
پس زده و بﻼفاصله بهحرفش توجه نکرده بودم ،ﻣﻼقات را قطع کرده و گزارشی
هم عليه ﻣن بهجايی باﻻتر از ﺧودش داده است!؟
وقتی آﻣاده شدم ،بچهها برای ﺧداحافظی جمع شدند؛ همه با حالت کف زدن،
برای روبوسی و احترام بهﻣن در دو طرف سالن جمع شده بودند؛ و با ريتم هو ـ
هو ـ هوشیﻣين دست ﻣیزدند .با تأﺧير بهزير هشت رسيدم که اين هم بهناراحتی
افتﺨاری افزود؛ و با حالت ﺧيلی تند و توهينآﻣيزی ﻣرا بازرسی بدنی کرد و ﻣأﻣور
ديگری دست ﻣرا گرفت و بهبيرون بند بُرد .در آنجا يک ﻣاشين حمل زندانی ،شبيه
در عقب آن را باز کردند .يک نﻔر را از آن پياده کردند و
آﻣبوﻻنس ،ايستاده بودِ .
ْ
ﻣاشين وسطِ نيمکت يک
ﻣرا بهباﻻ و داﺧل ﻣاشين هُل دادند که سوار شوم .داﺧل
طرف نشستم .بعد از يکی/دو دقيقه افتﺨاری با همان لباس کار و پوتينهای ارتشی
آﻣد و روبروی ﻣن نشست .بدون ﻣکث و بیهيچ کﻼم و گﻔتگويی دستش را بهلبهی
نيمکت گرفت و دو پايش را بلند کرد ،و ﻣحکم بهصورت ﻣن کوبيد .چانه ،لب و
ت سرم بهﻣيلههای پنجره ﺧورد و سرم شکست .افتﺨاری ايستاد
بينیام پاره شد؛ پش ِ
و با ﻣشت ضربات ﻣتعددی بهسر و صورتم زد ،و چندتا لگد هم بهساق پايم کوبيد،
و از ﻣاشين ﺧارج شد .تمام اين اتﻔاقات در عرض چند دقيقه روی داد.
نﻔری را پياده که کرده بودند ،دوباره سوار کردند .او در جايی که افتﺨاری
نشسته بود ،روبروی ﻣن نشست .بُهتزده و با دهان باز بهﻣن ﺧيره شد .گويا چهرهی
ﻣن ﺧيلی تغيير کرده بود .احساس ﻣیکردم چشمم باد کرده است .صورتم ﺧون
ﻣیآﻣد ،سرم شکسته بود ،و ساق پاهايم ذوق/ذوق ﻣیکرد.
زدن ﻣن از ﻣاشين پياده و حاﻻ سوارش کرده بودند،
آن کس که قبل از کتک ِ
لطفﷲ قواﻣی بود که بعداً آشنايی نزديک با او پيدا کردم .با تعجب پرسيد چه شده؟
چرا اينطور شدی؟ ﻣن ﺧﻼصهی ﻣاجرا را برايش گﻔتم .شروع کرد بهفحش دادن
بهافتﺨاری.
ﻣا را از جمشيديه بهقزل قلعه بردند .ﻣرا بهاتاق کنار دفتر ساقی فرستادند.
ﻣدتی آنجا ايستادم تا ساقی آﻣد و با عصبانيتی که ساﺧتگی بهنظر ﻣیرسيد ،گﻔت
چه غلطی کردی؟ برای چی بهشاه فحش دادی؟ ﻣن ﺧيلی عصبانی شدم و با حالتی
ناراحت گﻔتم اين ديوس گزارش داده است؟ گﻔت ﺧﻔه شو ،ﻣیدم اينجا زير ضربه
کابل ِلهت کنن! پس چه غلطی کردی ،اگر فحش ندادی؟ ﻣن هم گﻔتم که او ﻣرا در
اتاق ﻣﻼقات ،جلوی ﻣادرم ،هول داد؛ و ﻣنم هم دستشو پس زدم و گﻔتم صبر کن
حرف ﻣادرم تمام بشه ،ﻣیروم .همهی حرفی که ﻣن بهش زدم ،همين بود .ﻣن
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بهکسی فحش ندادم ،و دليلی هم نداشت که بیجهت بهکسی فحش بدهم؛ ولی اﻻن
جاکش عوضی است! گﻔت ُگه زيادی ﻣیﺧوری،
دلم ﻣیﺧواد فحش بدم :اين آدم يک
ِ
ﺧﻔه شو ،برو تو بند سرتو بنداز پايين و ديگر از اين غلطها نکن!
اين واقعه را دهها نﻔر در حياط قزلقلعه شاهد بودند.

بههرروی ،پارهای از نکاتی که آقای پاينده روايت ﻣیکند ،آنچنان با
اغراقگويی آﻣيﺨته شده است که از يک دروغ تمامعيار هم دروغتر
بهحساب ﻣیآيند .برای ﻣثال ،تصويری که او از قزلقلعه ﻣیدهد ،در ﻣقايسه
با آن واقعيتی که ﻣن شﺨصا ً شاهد آن بودم ،فقط رنگ و لعاب نازکی از
ت عنادآﻣيز ﺧو ِد
رويدادهای آنجا را در ﺧود دارد ،و بﺨش اعظم آن تﺨيﻼ ِ
پاينده است که در اداﻣه بيشتر بهآن ﻣیپردازم .او ﻣیگويد» :اين تلقی عمدتا ً
در زندان قزلقلعه ﻣطرح بود«! کدام »تلقی«؟ اين تلقی که »ﻣیگﻔتند
ﻣطالعه ،زندانی را "فسيل" بار ﻣیآورد و او را از عمل انقﻼبی دور
ﻣیکند!«...
زندان قزلقلعه که ﺧو ِد پاينده هم پيشتر اشارهی غيرﻣستقيمی بهآن
داشت ،بيشتر شبيه کاروانسراهای بين راه بود که شيوهی زندگی
ساعتشمارانهای را بهﻣسافرين تحميل ﻣیکرد .بهبيان ديگر ،زندان
قزلقلعه اساسا ً جای ﻣناسبی برای ﻣطالعه و تحقيﻖ نبود .بدينﻣعنیکه اگر
همهی زندانیها آنجا استاد دانشگاه هم بودند و کتاب هم بهفراوانی در
دسترس بود ،بازهم شکلگيری ﻣطالعه )که ناگزير بايد سيستماتيک باشد(
اﻣکان وقوع چندانی نداشت .با وجود چنين وضعيتی ،تعجب ﻣن از اين
استکه علی پايندهی کتاب نﺨوان چرا اينقدر سنگ ﻣطالعه و کتاب ﺧواندن
را بهسينه ﻣیزند؟
از کتاب ﺧواندن/نﺨواندن جناب پاينده يک گام که جلوتر برويم،
ﻣیرسيم بهتصويرپردازیهای او نسبت بهنگهبانهای زندان که آدم را بهياد
بازجوهای »ﺧوب« در ﻣقابل بازجوهای »بد« ﻣیاندازد که فقط آدمهای
سادهای را بهدام ﻣیانداﺧت که تسليم شده بودند .بهطورکلی ،نبايد فراﻣوش
ْ
زندانبان سيستم بههم
کرد که بازجويی و بازجو ،و همچنين زندان و
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پيوستهایاند که درست ﻣثل قسمتهای ﻣﺨتلف يک اتوﻣبيل ،فقط در ارتباط
با هم حرکت ﻣیکنند و جابهجايی را ﻣمکن ﻣیسازند .بنابراين ،احتمال
اينکه »افتﺨاری بههردليل ،يا از روی ُﺧلبازی يا بهعلت آدم بودن
ﻣﻼقات «...بدهد ،چنان ناچيز است و حتی بافرض درستی ادعا چنان
بهسرعت از سيستم دفع ﻣیشود که بايد با هيچ برابرش دانست ،و بهپای
دلتنگیهای دنيای سياه و سﻔيد آقای پاينده گذاشته شود.
راوی عزيز ﻣا ﻣیگويد» :با ورود کتاب بهزندان سياسی عشرتآباد،
اکثر زندانيان شروع بهﻣطالعه کردند .عدهای هم ﻣﺨالف بودند و ﻣیگﻔتند
ﻣطالعه ،زندانی را "فسيل" بار ﻣیآورد و او را از عمل انقﻼبی دور
ﻣیکند ...البته تعداد اين قبيل افراد در عشرتآباد زياد نبود .اين تلقی عمدتا ً
در زندان قزلقلعه ﻣطرح بود .کتاب ﺧواندن تأثير ﻣثبتی بر فضای زندان
داشت و فضای هيجانات عصبی و تندروانه را تا حدی فرونشاند .در همين
ﻣقطع بهبيژن جزنی آزادی عمل بيشتری دادند و رفت و آﻣد او بهبند
عموﻣی بيشتر شد .بيژن ﺧيلی ﻣعقول رفتار ﻣیکرد)«...ص .(157
سر
بدينترتيب ،دو عاﻣل در کنار هم قرار گرفتند تا زندان را تااندازهای ِ
عقل بياورد :يکی ،ﻣساعدتهای از روی آدﻣيت يا ناشی از ُﺧلبازی استوار
افتﺨاری؛ و ديگری ،اعطای »آزادی عمل بيشتری« بهجزنی!؟ درنتيجه،
سرشت همهچيز و همهی وقايع را عواﻣلی تعيين ﻣیکردند که بهطور
تصادفی درکنار هم قرار گرفته بودند ،و ساواک هم هيچ نقشی در آن
نداشت ،و احتماﻻً در آينده هم در کنار هم قرار ﻣیگيرند تا جاﻣعه را از شر
ﻣناسبات طبقاتی رها کنند!!!
آقای پاينده ﻣیگويد از طريﻖ شبکهی نﻔوذی بلشويکها در بﺨش
زندانبانی ساواک )يعنی :نگهبانهای تربيت شده در ﻣکتب استوار ساقی!(
ﻣطلع ﻣیشود که »قرار است ساواک برای بازرسی بيايد« .ﻣأﻣور نﻔوذی
بلشويکها که اسمش گروهبان ايمانی بود ،ﻣیگويد» :هرچيز اضافهای که
داريد ازجمله کتابها را پنهان کنيد که آنها نبينند«)ص .(159
»روز بعد ]که[ ...شيﻔت ]نگهبان[ قابلی بود .قابلی هم گﻔت اين کتابها
را جمعوجور کنيد که ساواک نبيند ،آبروی ﻣا ﻣیرود«)صص  159و
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 .(160چراکه نگهبانها هم ﻣیدانستند که ﺧانوادهها در شيﻔت افتﺨاری
برای زندانیها کتاب ﻣیآورند .باﻻﺧره ،بيژن جزنی برای حل اين ﻣشکل
با نگهبانها صبحت کرد و پرسيد »اين تعداد کتاب ]يعنی 40 :تا  50جلد
کتاب[ را کجا پنهان کنيم«)ص » .(160سرکار قابلی پيشنهاد ﻣیکند
کتابها را بياوريد زير تﺨت ﻣن بگذاريد و بعد از رفتن ﻣأﻣوران ساواک
آنها را برداريد«)ص  .(160اﻣا بﺨشی از زندانیها اين پيشنهاد را قبول
نمیکنند و بيمناک از َکلَک سرکار قابلی ،تقاضای نردبان ﻣیکنند که کتابها
را زير شيروانی پنهان کنند .حتی يکی از زندانیها بهنام صادق هاتﻔی
پيشنهاد ﻣیکند يا »کتابها را وسط حياط تلنبار ﻣیکنيم تا ﻣأﻣوران ساواک
آﻣدند نﻔت روی کتابها ﻣیريزيم و آنها را آتش ﻣیزنيم و دور آن ﻣیايستيم
و سرود ﻣیﺧوانيم«)ص  (161يا »ﻣوقعی که ساواکیها ﺧواستند سلولها
را بگردند ...آنها را کتک «...ﻣیزنيم و در داﺧل سلول زندانیشان
ﻣیکنيم!!! اﻣا ﻣسئله بهاين ترتيب بهپايان رسيد که »نگهبان ﺧودش آﻣد و
گﻔت بازرسی ﻣنتﻔی شد«)ص !(161؟ نتيجه همهی اين ﻣاجراها و گﻔتگوها
فرصتی در اﺧتيار آقای پاينده گذاشت تا با نمونههای فوقالعاده ﻣستند]!؟[
ثابت کند که بسياری از زندانیها بهلحاظ توان تشﺨيص وضعيت زندان و
زندگی اندازهی اﻻغ هم نمیفهميدند!
زندان حدوداً  6سالهام که تا ) 57يعنی :بعداز آزادی پاينده
در طول
ِ
هم( اداﻣه داشت و اغلب در تقابل با آنچه پاينده »تندروی« ﻣیناﻣد ،قرار
داشتم ،بههيچوجه شاهد صحنهها و گﻔتگوهايی نبودم که پاينده تصوير
ﻣیکند ،ضمن اينکه از هيچکسی هم چيز قابل ﻣقايسهای با حرفهای او
نشنيدم .بنابراين ،يا پاينده بهواسطهی ﺧطای حافظه اغراقگويی را بهنهايت
ﺧود رسانده ويا ﺧيلی ساده دروغ ﻣیگويد.
بهطورکلی ،آنچه در روايت پاينده بهطور بارزی در ﻣقابل چشم
ﺧواننده قرار ﻣیگيرد ،از يکطرف تصوير فوقالعاده و حتی کاﻣﻼً جعلی
ت زندانبانهاست که از سرهنگ رئيس بيمارستان
او از ﻣهربانیها و انساني ِ
شروع ﻣیشود و تا استوار و گروهبان و حتی سرباز وظيﻔه هم اداﻣه پيدا
ﻣیکند؛ و از طرف ديگر ،همين برﺧورد )ﻣنتها در جهت عکس زندانبانها(
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با زندانیهايی استکه يا بهنحوی ﻣورد پسند او قرار نگرفتهاند ويا او
بهواسطهی ارائهی تصوير تحقيرآﻣيز از آنها احساس بزرگی و ﺧدايی
ﻣیکند.
ﻣن صادق هاتﻔی را در زندان عشرتآباد ديدم و بهاتﻔاق چند نﻔر ديگر
)نمیدانم بهچه ﻣناسبتی( با کارگردانی او يک نمايشناﻣه هم بازی کرديم.
ﻣوضوع آن نيز برگرفته از ﺧاطرهای بود که ﻣن دربارهی وضعيت
دﺧترانی تعريف کردم که تابستانها در يکی از چاپﺧانههای بزرگ و
ﻣعروف ،فرمهای  16صﻔحهای را برای توليد کتاب بهجای ﻣاشين با دست
تا ﻣیکردند .تعدادی از اين دﺧتران ،درتناسب بين سادگی و زيبايیشان،
ﻣورد فريب و تعرض جنسی صاحب چاپﺧانه که ﺧيلی هم ﻣعروف و قلدر
بود و بنا بهﻣﻼحظات حقوقی اسم او را نمیآورم ،قرار ﻣیگرفتند؛ و اين
ب چاپ پس از پايان کار و صورت نگرفتن ازدواج وعده داده شده،
اربا ِ
دهان اعتراض اوليای دﺧتر را در ترکيبی از قلدری و پول ﻣیبست.
بههرروی ،ضمن اينکه با تﻔکر سياسی صادق هاتﻔی توافﻖ چندانی نداشتم؛
اﻣا در او آن شﺨصيتی را نديدم که پاينده تصوير ﻣیکند.
ضمنا ً بايد اين را نيز يادآور شوم که پايندهای که ﻣن در زندان
رابط بين زندانی و نگهبانها بود ،چراکه چنين ارتباطی
عشرتآباد ديدم ،نه
ِ
از اساس فاقد ﻣعنی بود؛ و نه نمايندهای که او ﺧودش را در قالب آن تصوير
ﻣیکند .همانطور که قبﻼهم گﻔتم :پاينده شﺨصی ﻣهربان ،شوخ ،فعال در
اﻣور اجرايی/صنﻔی زندان بود ،و بههمين دليل هم گراﻣی داشته ﻣیشد و
ﻣورد احترام ديگران بود.
يکی از ويژگیهای علی پاينده در »آنچه برﻣن گذشت« عنادورزی
بسيار شديد او نسبت بهاحمد صبوری است .همين عنادورزی باعث شده که
پاينده بههنگام تصويرپردازی از بﻼهت/رذالتهای آن دسته از زندانیها
که در ﻣقابل دستهی آرامکنندهی وضعيت قرار ﻣیگرفتند تا سرانجا ْم پاينده
را بهﻣقام سنتزی/ﺧدايی برنشانند» ،سهم«]!![ احمد صبوری را هم ادا کند:
»وقتی که گروهبان افتﺨاری ]بهواسطهی ﻣهربانی يا ﺧلبازی ﺧودش
بهطور غيرقانونی[ ﻣﻼقات داد ،ﺧانوادهها برای زندانيانشان لباس آوردند.
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عدهای ﻣﺨالف پوشيدن لباس نو بودند .لباس نو پوشيدن را ﺧوب نمیدانستند
و ﻣیگﻔتند راست َروی است! يک روز بهﻣهدی سليمانی )از مريدان احمد
صبوری( ﻣﻼقات دادند .از ﻣﻼقات که برگشت ،رفت توی اطاق و يک ربع،
بيست دقيقه بعد بيرون آﻣد .برای او يک پيژاﻣه آبی رنگ آورده بودند که
سر
آن را پوشيده بود ولی پيژاﻣهی نو دو وصلهی سبز و قرﻣز داشتِ .
زانوی پيژاﻣهی نو را پاره کرده و دو وصله ،آن هم وصلههای غيرهمرنگ
قرﻣز و سبز ،زده بود که کاﻣﻼً بهچشم بﺨورد .با پيژاﻣه نو ولی وصلهدار
بهحياط آﻣد و شروع کرد بهقدم زدن .بچهها گﻔتند اين چه وضعی است؟ اين
چه کاری است که کردی؟ در جواب ،بهبچهها گﻔت چون نبايد لباس نو
بﭙوشيم .وقتی که ﺧانوادهها بدون اطﻼع از باورهای ﻣا لباس نو را برای ﻣا
ﻣیآورند ،بايد آن را بهلباس کهنه تبديل کنيم«)ص .(159
ﻣطالعهی دقيﻖ اين نقلقول نشان ﻣیدهد که واقعيت هرچه بوده يا نبوده
ت سادهی(
ب بيان و تدوين شدهی باﻻ ،پردازش )و نه فقط رواي ِ
باشد ،ﻣطل ِ
آقای پاينده است .چرا؟ زيرا تنها درصورتی که شﺨصی را بهطور دقيﻖ و
احتماﻻً جمعی زيرنظر داشته باشيم ﻣیتوانيم بگوييم» :از ﻣﻼقات که
برگشت ،رفت توی اطاق و يک ربع ،بيست دقيقه بعد بيرون آﻣد ...و شروع
کرد بهقدم زدن« .اين »يک ربع ،بيست دقيقه« اگر تصويرپردازی ذهنی
صرف نباشد ،قطعا ً حاصل زير نظر داشتن و تعقيب و ﻣراقبت بهﻣنظور
ﻣچ گرفتن و ايجاد هياهوست ،که اينک هم با همان قصد بيان ﻣیشود .فرض
کنيم که همهی آنچه آقای پاينده دربارهی ﻣهدی سليمانی ﻣیگويد صددرصد
درست است .دراينصورت ،جای طرح اين سؤال باز ﻣیشود که بﭙرسيم:
اصوﻻً چرا اين ﻣسئلهی ﻣنﻔرد ويا از جنس »تندروی« ،اﻣا فوقالعاده شديد
و استثنايی ،ﻣطرح ﻣیشود؟ آيا بيان رويدای فوقالعاده که از ﻣيانگين
نمونههای همجنس ﺧويش فاصلهی بسيار زيادی دارد ،ﻣیتواند راهگشای
دريافت حقيقت آن نسبت باشد؟ جواب اين سؤال ﻣیتواند هم آری و هم نه
ﺧاص در
باشد .اگر کسی بﺨواهد تصوير هرچه دقيﻖتری از کنشی
ْ
ﻣﺨتصات زﻣانی/ﻣکانی ﻣعينی را ارائه کند ،ضمن بيان آﻣاری آن کنش
شديدترين آن نيز ﻣیتواند گاﻣی
بهتقريب ،ارائهی نمونههايی از آرامترين و
ِ
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در راستای درک دقيﻖتر حقيقت آن کنش ﻣعين باشد .اﻣا آقای پاينده بهجای
ارائهی آﻣار ،بيان تحليل و آوردن نمونههای حداکثر و حداقل ،يکراست
بهسراغ نمونهی حداکثری/استثنايی آقای ﻣهدی سليمانی و شلوار وصلهدار
او ﻣیرود! چرا؟ قبل از اينکه بهاين سؤال فکر کنيم ،بهتراستکه تأﻣلی
روی اين سؤال داشته باشيم که چرا آقای پاينده بيان ﻣقصود ﺧودرا با جملهی
»يک روز بهﻣهدی سليمانی )از ﻣريدان احمد صبوری( ﻣﻼقات دادند« آغاز
پرانتز »)از ﻣريدان احمد صبوری(« را )که ظاهرا ً در
ﻣیکند؛ و چرا
ِ
زندان عشرتآباد در آن زﻣان هيچ نقشی ندارد( بهجملهی
ارائهی تصوير
ِ
ﺧود اضافه کرده است؟
پرانتز
پاسخ بهدو سؤال آﺧر هرچه باشد ويا نباشد ،نمیتوانيم بگوئيم که
ِ
»)از ﻣريدان احمد صبوری(« سهواً در اينجا آﻣده است .بنابراين ،ﻣیتوان
اينطور هم نتيجه گرفت که يکی از دﻻيل بيان پردازش شدهی قصهی آقای
پرانتز »)از ﻣريدان
ﻣهدی سليمانی و شلوار وصلهدار او ،آوردن همين
ِ
احمد صبوری(« است که چرايی آن را فقط در عنادورزی علی پاينده نسبت
بهاحمد صبوری ﻣیتوان پيدا کرد .البته اين جنبه از نتيجهگيری در صورتی
جنبهای از نتيجهگيری )و نه تماﻣی و تنها نتيجهی ﻣمکن( است که بهجز
حضور اجباری در يک زندان ،واقعا ً رابطهای بين احمد صبوری و آقای
ﻣهدی سليمانی بوده باشد ،که برآورد و دريافت ﻣن حاکی از نبود رابطهای
قابل تعبير بهﻣريد و ﻣرادی است .چراکه ﻣن با تمام وجودم ديده و شنيدهام
که احمد صبوری در برﺧورد و رابطهی دﻣکراتيک با ديگران )اعم از
دوست ،شاگرد ،فرزند ،همسر و حتی کارفرﻣا( چنان وسواسآﻣيز عمل
ت ﻣريدی/ﻣرادی با يک ﺧروار چسب چندقلو هم بهاو
ﻣیکند که عبودي ِ
نمیچسبد.
وجود اينگونه عنادورزیها درﻣورد آقای پاينده نه تنها بعيد نيست،
بلکه طبيعی هم بهنظر ﻣیرسد .کسی که تا ستايش عاشقانه نسبت
ت بهتعادل
بهنگهبانهای ساواکگماردهی زندان پيش ﻣیرود ،در برگش ِ
حاکم ﻣوجو ِد
چارهای جز عنادورزی ندارد .آری ،در آشﻔتهبازار فیالحال
ِ
ﻣعيارها و ارزشها و ﻣناسبات انسانی/انقﻼب ْی انتﺨاب احمد صبوری برای
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ابراز عنادی تعادلبﺨش ،ﻣناسبترين و کمهزينهترين بهنظر ﻣیرسد .برای
اين اندازه از هوشياری و درايت بايد درود فرستاد!!
»روز  25ﻣردادﻣاه يا شهريورﻣاه پرويز ثابتی ،رئيس ادارهی سوم
ساواک )اﻣنيت داﺧلی( ،و دکتر جوان بهعشرتآباد آﻣدند .گﻔتند هرکسی
تقاضايی دارد ،بگويد .ﻣا هم تقاضاهايی ﻣثل ﻣﻼقات ،گرفتن پول از
ﺧانوادهها ،ﻣسائل ﻣربوط بهنظافت زندان ،کتاب ،روزناﻣه و چند ﺧواسته
ديگر را ﻣطرح کرديم .ﻣﻼقات را نﭙذيرفتند ولی همان روز از ﺧانوادههايی
در زندان بودند پول ،ﻣيوه و لباس گرفتند .بهيکباره وضع ﻣا تغيير
که پشت ِ
کرد«)ص .(162
آقای پاينده در توضيح چرايی اين تغيير وضع ناگهانی روی پیگيری
ﺧانوادهها »بهطور آرام« و ﻣراجعهی »دستهجمعی بهﻣراجع ﻣذهبی،
ادارههای حکوﻣتی و ﻣسئوﻻن ذیربط دولتی و سازﻣانهای حقوق بشری
جهانی)«...ص  (162انگشت ﻣیگذارد که بهدليل نبود گزارشهايی از
همان زﻣان )يا وجود گزارشهايی که ﻣن از آن اطﻼعی ندارم( بهنظرﻣن
عاﻣل چندان ﻣؤثری نبودند .بعيد بود که ثابتی )بهعنوان کسی که شاه آب
هم بدون ﻣشورت با او نمیﺧورد( با فشار »ﻣسئوﻻن ذیربط دولتی« وارد
زندان عشرتآباد شود و بهﺧواست زندانیها گوش بدهد .نگرانی ساواک
بيش از هرچيز اداﻣهی همان »تندروی«های ﻣورد تنﻔر آقای پاينده در
بيرون از زندان بود .گرچه ﻣن در اين ﻣورد بهتحقيﻖ ويژهای برﺧورد
نکردهام؛ اﻣا تصورم اين استکه ساواک بهاين نتيجه رسيده بود که در
رابطه با احتمال اينکه زندانیهای آزاد شده از زندان بهجنبش چريکی
بﭙيوندند ،تحبيب توأم با تهديد ﻣؤثرتر عمل ﻣیکند .البته حضور ﻣداوم
ﺧانوادهها برای ﻣﻼقات با فرزندانشان نيز يکی از عواﻣل تغيير سياست
ساواک و برگشت بهشيوهی قبل از پيدايش جنبش چريکی در رابطه با
زندانها بود .از همهی اينها ﻣیتوان چنين نتيجه گرفت که »ﺧلبازی«ها
يا »آدم بودن« گروهبان افتﺨاری و ديگران برناﻣهريزی ساواک بهﻣنظور
دستيابی بهبهترين وضعيت از زاويه ﺧودش بود .وقتیکه ساواک در عمل
ديد که »کتاب ﺧواندن ...فضای هيجانات عصبی و تندروانه را تا حدی
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فرونشاند« ،دست از ﻣﻼقات يواشکی برداشت رسما ً بههمان شيوهای
برگشت که هميشه در رابطه با زندان سياسی اعمال ﻣیکرد.
علی پاينده در پانوشت صﻔحه  162که دنبالهاش بهصﻔحه  163هم
کشيده شده ،ﻣسئلهای را دربارهی تحريک ﺧانوادهها که روی بستگانشان
برای ابراز نداﻣت فشار بياورند ،ﻣطرح ﻣیکند که بنا بهﻣشاهدات و
شنيدههای ﻣن عموﻣيت نداشت؛ و تنها درباره افرادی اعمال ﻣیشد که
ساواک )بهدرست يا غلط( بهاين نتيجه رسيده بود که طرف را بهنوعی
ﻣیتواند جذب کند .البته يکی/دو ﻣورد را ديدم که ﺧانمها روی شوهران
ﺧود فشار ﻣیآوردند که هرطور شده از زندان بيايند بيرون .اينگونه ﻣوار ِد
نادر بيش از اينکه ناشی از تحريک ساواک باشد ،از اﻣور طبيعی و
اجتماعی ﺧو ِد زندگی ﻣشترک نشأت ﻣیگرفت.

رسمی ﺷدن مﻼقات
»روز پانزده يا شانزده شهريور  ،1350پرويز ثابتی ،دکتر جوان ]25
بود يا پانزده؟ ﻣرداد بود يا شهريور؟ با يک صﻔحه اﺧتﻼف و اين همه
تغيير؟[ و يکی/دو ساواکی ديگر بهعشرتآباد آﻣدند .گﻔتند هرکس
هرتقاضايی دارد بگويد .همه يکدل و يک زبان ﺧواهان ﻣﻼقات شديم.
گﻔتند ﻣﻼقات ﻣیدهيم«)ص  .(163در اداﻣه گﻔتگو ﻣعلوم ﻣیشود که
ﻣﻼقات از همان روز است و ﺧانوادهها نيز از  10روز پيش از اين ﻣسئله
اطﻼع داشتند .بدينترتيب ،ساواک با همهی ﺧواستهای زندانیهای
عشرتآباد بهغير از راديو )که جزنی داشت و ﻣیتوانست اﺧبار ﻣهم را
بهديگران بگويد( ﻣوافقت کرد و اجازه ساﺧتن حماﻣی بهجز حمام هﻔتگی
بيرون از زندان )و داﺧل پادگان( را برای دوش بعد از ورزش داد که
»هزينهی ساﺧتن« آن و »ﺧريدن آبگرﻣکن را جزنی بهتنهائی تقبل
کرد«)ص  .(164بعداً درباره وضعيت بسيار ﺧوب ﻣالی و سبک زندگی
بيژن جزنی توضيح ﻣﺨتصری جهت فهم زﻣينهی طبقاتی او ﺧواهم داد.
بههرروی ،علی پاينده در اين قسمت  3صﻔحهای بهچند نکته ﻣیپردازد که
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ﻣهمترين آنها را بهترتيب نقل ﻣیکنم تا با بررسی بسيار کوتاهی بهبﺨش
بعدی بﭙردازيم:
»با رسمی شدن ﻣﻼقات ،دوران عسرت بهپايان رسيد ...هﻔتهای دو يا
سه روز« ﻣﻼقات داشتند؛ »ﺧانوادهها برای ﻣا غذا هم ﻣیآوردند و
بهاندازهای غذا زياد بود که فردای روز ﻣﻼقات هم غذای ﺧانگی داشتيم«.
غذا را دستجمعی ﻣیﺧورند؛ از غذای ﺧانگی به»نگهبان و سرباز زندان
هم« ﻣیدادند )همه نقلقولهای اين پارگراف از صﻔحهی  165است(.
ﻣجموعهی کميت و کيﻔيت غذايی که اغلب ﺧانوادهها برای بستگان
زندانیشان ﻣیآورند ،ﻣجموعا ً از وضعيت نسبتا ً ﻣرفه آنها ﺧبر ﻣیداد.
بههرروی ،تا آنجاکه ﻣن ديده و شنيدهام غذايی که ﺧانوادهها ﻣیآوردند،
ْ
کيﻔيت شبيه همان غذايی بود که در ﻣهمانیها ﻣیپﺨتند.
بهلحاظ
»رسمی شدن ﻣﻼقات وضعيت زندان را تغيير داد ...ديگر کسی
نمیگﻔت غذای ﺧوب ﺧوردن ،از تظاهرات ﺧصلتهای ﺧردهبورژوايی و
بورژوايی است و اگر غذای ﺧوب بﺨوريم ﺧصلتهای انقﻼبی و ﺧوب را
از دست ﻣیدهيم .ديگر کسی نمیگﻔت لباس نو پوشيدن بد است و يا
راست َروی است«)ص  .(165با تکيه بهنحوهی ﻣﻼقات دادن رسمی در دو
ﻣرحله )اولی در » 25ﻣردادﻣاه يا شهريورﻣاه« که »تأثير ﻣثبتی بر فضای
زندان داشت و فضای هيجانات عصبی و تندروانه را تا حدی فرونشاند«،
و دوﻣی در »پانزده يا شانزده شهريور« با نتايجی که نقلقول باﻻ بيان
ﻣیکند؛ يکبار ديگر ﻣیتوان روی اين ﻣسئله تأکيد کرد که ﻣﻼقات دادنهای
ظاهراً
غيرقانونی نگهبانهای ﻣهربان و انسان دوست ،جزئی از برناﻣهی
ِ
ساواک بوده و آقای پاينده بیجهت عاشﻖ و شيدای اين نگهبانها شده بود و
هنوز هم افسوس آن شوريدگی عاشقانه را ﻣیﺧورد؛ و بهدنبال شيطانهايی
ﻣیگردد که اﻣثال ﻣهدی سليمانی را کوک ﻣیکردند .ناگﻔته نماند که آقای
پاينده نقش »بيژن جزنی ]را[ هم در تغيير و بهبود فضای حاکم بر زندان
عشرتآباد ]ﺧيلی[ ﻣؤثر«)ص  (165ﻣیداند که صرفنظر از جنبهی
اغراقآﻣيز آن ،قبﻼً دربارهی چگونگی آن ،و حتی چرايی تغييراتش در
زندان قصر توضيحاتی دادهام.
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علی پاينده در پايان اين قسمت از ايراد گرفتن زندانیهای قزلقلعه از
جزنی رفاهطلب
زندانیهای عشرتآباد و ناﻣهی يکی از زندانیها که برای
ِ
نوشته بود ،حرف ﻣیزند که بهنظر ﻣن بيشتر جنبهی ﻣحﻔلی داشت و دعوا
برسر رهبری بود که هنوز هم )گرچه با شکل و شمايل ديگری( اداﻣه دارد.
ِ
نگاه آن کسی که ناﻣه را ﺧطاب بهجزنی نوشته بود ،همان ﻣعيارهايی را
در بررسیاش بهکار برده بود که پاينده ﻣورد استﻔاده قرار ﻣیداد؛ تﻔاوت
تنها در اين بود که نويسندهی ناﻣه از نقطهی ﻣقابل پاينده بهﻣسائل نگاه
ﻣیکرد .ﺧودت جمع کردهای .بساط اين رفاهطلبی را از عشرتآباد جمع
کن و اجازه بده اين آدمهای ﻣبارز ،ﺧصلتهای انقﻼبی ﺧودشان را حﻔظ
کنند.«...
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يکی از دوستانیکه بهﺧواهش ﻣن برای ويرايش قسمتهای ﻣکتوب
اين »بازﺧوانی« جواب ﻣثبت داده بود ،پس از ﻣطالعهی آﺧرين قسمت
بررسی
)يعنی :قسمت »زندان عشرتآباد«( ،ضمن تأيي ِد کلی شيوهی نقد و
ِ
تاکنونی ،درعينحال توصيهاش کوتاه کردن نکات و ﻣسائل وقايعنگارانه
بررسی ﻣسائل ﻣربوط
بود تا فضا و فرصت بيشتری برای بحث و
ِ
روششناسی و ايدئولوژيک در اﺧتيار داشته باشم .بنابراين ،ضمن تشکر
از توصيه اين دوست گرانقدر ،توصيه او را ﻣیپذيرم و با اشارهی گذرا
بهنکات وقايعنگارانه ،بيشترين تکيه را روی روششناسی و ﻣسائلی
ﻣیگذارم که بهنوعی ايدئولوژيک/سياسی بهحساب ﻣیآيند.
تر ﻣﻔهوم در اﻣر نگارش،
بهطورکلی ،صرفهﻣندی بيشتر و تبادل ساده ِ
بعضا ً ايجاب ﻣیکند که ﻣطالب را با استﻔاده از شمارهگذاری پيش ببريم تا
هم اشاره بههريک از ﻣوضوعات سادهتر باشد و هم هرﻣطلبی استقﻼل
نسبی داشته باشد .بههمين دليل ،در اداﻣه از شيوهی شمارهگذاری استﻔاه
ﻣیکنم.
 {1بازجويی مجدد در زندان اوين

آقای پاينده را »روز بيستوپنج آبان )«1350ص  (167از عشرتآباد
بهاوين ﻣیبرند .او را بهسلولی ﻣیاندازند که کاظم شﻔيعیها هم درآنجا
بود .از او ﻣیپرسد» :در چه رابطهای دستگير شدهای«)همانجا(؟ شﻔيعیها
ﻣیگويد در ارتباط با يک گروه ﻣذهبی دستگير شده است که هنوز نام
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ﻣشﺨصی ندارد .اين گروه پس از چندی ﺧودرا »سازﻣان ﻣجاهدين ﺧلﻖ«
ﻣیناﻣد .علی پاينده در همان اولين برﺧوردها از کاظم شﻔيعیها ﻣیپرسد:
»چه عقايدی داريد«؟ شﻔيعیها پاسخ ﻣیدهد که »ﻣسلمانيم و گروه از نظر
اقتصادی ﻣارکسيسم را قبول دارد و آن را با فلسﻔه اسﻼﻣی تلﻔيﻖ کرده و
تطبيﻖ داده است«)صص  167و .(168
اگر کسی بدون استﻔاده از فشار فيزيکی از ﻣن بﭙرسد» :چه عقايدی
داريد«؟ اگر عصبانی نشوم و بهاصطﻼح نوکش را نچينم ،حتما ً بهنحوی
ﻣسﺨرهاش ﻣیکنم .چراکه جوهره و ُکنه اينگونه پرسشها و
اطﻼعاتطلبیها ،استبدادی/پادگانی و بهاصطﻼح پيشاﻣدرن است .اگر يک
زندانی ديگر بگويد که اجازه ﻣیدهيد که از شما بﭙرسم اتهام
زندانی بهيک
ِ
شما چيست ،تا اندازهای ﻣعقول بهنظر ﻣیرسد؛ اﻣا اين سؤال که شما »چه
عقايدی داريد«]؟[ ،فوقالعاده ﺧشن ،برتریطلبانه و دسﭙوتيک است.
از اين جنبهی ﻣسئله که بگذريم ،ﻣیرسيم بهپاسخ آقای کاظم شﻔيعیها
که »ﻣسلمان« است» ،از نظر اقتصادی ﻣارکسيسم را قبول دارد« و بههمين
دليل هم اين اقتصاد ﻣارکسيستی را »با فلسﻔهی اسﻼﻣی تلﻔيﻖ کرده و تطبيﻖ
داده است«! شايد در سلول اوين و زير تهديد شکنجه و ﻣرگ نه تنها بهذهن
آقای پاينده ،بلکه بهذهن اغلب زندانیها آن دوره نرسد که ﻣلغمهی برآﻣده
از اين »تلﻔيﻖ« و »تطبيﻖ« در فعليت سياسی ،بههرصورت که تزئين شود،
بازهم دارای همان ﺧاصهها و کارکردهايی ﺧواهد بود که »تلﻔيﻖ« و
»تطبيﻖ«های فاشيستی دارا بودهاند .عنوان ناسيونال/سوسياليسم يکی از
همين »تلﻔيﻖ« و »تطبيﻖ«ها بود .نتيجه اينکه عدم پاسخ بهآقای کاظم
شﻔيعیها در سلول اوين قابل توجيه و پذيرفتنی است؛ اﻣا سکوت در ﻣورد
اين »تلﻔيﻖ« و »تطبيﻖ« ارتجاعی و فريبنده در سال  1399سؤالی را
برﻣیانگيزاند که دو جواب بيشتر نمیتواند داشته باشد .يا آقای پاينده
هيچچيز )يعنی :بهلحاظ عملی و نظری ﻣطلقا ً هيچچيز( از ﻣارکسيسم و
انديشهی ﻣارکسی نمیداند ،ويا با چنين »تلﻔيﻖ« و »تطبيﻖ«ی ﻣوافﻖ است.
بههرروی ،فراتر از نگاه شيعی بهسالهای زندان و تعداد اعداﻣیها و
حتی ﻣقدار ﺧونهای برزﻣين ريﺨته ،حقيقت اين استکه اين »تلﻔيﻖ« و
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»تطبيﻖ« )يعنی» :تلﻔيﻖ« و »تطبيﻖ« اقتصاد ﻣارکسی با فلسﻔهی اسﻼﻣی(
در دورهی شاه عمﻼً بههمان افراد ،گروهها و جريانهايی ياری ﻣیداد که
در آستانهی سرنگونی شاه ﺧود را حزبﷲ ناﻣيدند و اينک قدرت را بهطور
ﻣطلﻖ در اﺧتيار دارند؛ و آن ياریدهندگان بهاين عالیجنابان ـنيزـ اﻣروزه
ْ
قدرت ﻣستراحهای کاخ سﻔيد را نگهبانی ﻣیکنند تا
در حسرت دستيابی به
استثمار سياه
هرچه بيشتر و بهتر بتوانند کون ساکنان اين ﻻنهی جنايت و
ِ
و ضدانسانی را بليسند.
ايدئولوژيک ديروز اين »تلﻔيﻖ« و
ﻣدافعان غيرارگانيک ،اﻣا
ِ
ْ
تطبيﻖ« رفسنجانی ،ﻣنتظری ،طالقانی ،ربانی شيرازی و ديگران بودند؛
»
و اﻣروز نيز فرستادگان و دﻻرهای ريز و درشت عربستان و اياﻻت ﻣتحده
و ديگر کانونهای جنايت و استثمار از آنها دفاع ﻣیکنند.
 {2بازجويی مجدد در زندان اوين

آقای پاينده در پانوشت صﻔحه  167روايت ﻣیکند که »در سال ،1346
زندان اوين بهعنوان جایگزين "باغ ﻣهران" بهبهرهبرداری رسيد .گروه
جزنی اولين زندانيان سياسی بودند که اوين را افتتاح کردند .البته همهی
اعضای اين گروه را بهاوين نبردند ،عدهای ﻣانند بيژن جزنی ،عباس
سورکی و ...را در اوين بازجويی کردند و عدهای ﻣانند عزيز سرﻣدی در
قزلقلعه بازجويی شدند .«...ﻣنهای اينکه شنيدهها حاکی از اين استکه
زندان اوين حتی قبل از سال  1346هم ﻣورد استﻔادهی ادارهی هشتم ساواک
قرار داشت و افرادی که پروندهی آنها بهنوعی جاسوسی بود و در ارتباط
ضداطﻼعاتی با دولتهای ﺧارجی قرار داشتند ،در آنجا بازجويی
ﻣیشدند .اﻣا نکتهی ﻣهمتر اين است که بازهم شنيدههای ﻣتعدد )که ﻣنشأ آن
ﺧو ِد جزنی بود( از اين حکايت ﻣیکنند که عبارت »گروه جزنی اولين
زندانيان سياسی بودند که اوين را افتتاح کردند« ،نمونهای از ساﺧتن کوه
از کاه است .چراکه از گروه جزنی فقط دو نﻔر )يعنی :جزنی و سورکی(
را برای چند ساعت بهاوين بردند و دوباره بهقزلقلعه برگرداندند .بنابراين،
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عبارت »و «...که دال برتعدای ناﻣعين است ،از اساس نادرست و
نابهجاست.
 {3بازجويی مجدد در زندان اوين

چرايی انتقالش بهاوين بﭙردازد ،از
علی پاينده قبل از اينکه بهتوضيح
ِ
بازجويیهای ﻣيانپردهای در عشرتآباد صحبت ﻣیکند که ﻣوضوع آنها
رابطهی پاينده با اسکندر صداقینژاد ،جليل انﻔرادی ،علی اکبر صﻔايی
فراهانی و اﻣثالهم بوده است» :گاهی عضدی بهعشرتآباد ﻣیآﻣد و ﻣطلب
جزئی از ﻣن ﻣیپرسيد ...،قبل از آن هم ،بهدليل رفاقت با جليل انﻔرادی،علی
اکبر صﻔايی فراهانی و ...ﻣنتظر بودم که بهسراغ ﻣن هم بيايند.«...
ً
پاينده نقل ﻣیکند که صادقینژاد در دستگيری سال  1348اجبارا از
او نام برده بود؛ چراکه »دربازجوئی از اسکندر ﻣعلوم ﻣیشود که گروه
کوهنوردی سنديکای فلزکاروﻣکانيک و گروه کاوه که ﻣن يکی از اعضای
آن بودم ارتباط ورزشی دارند ...وقتی که ]اسکندر[ آزاد شد بهﻣن ﺧبر داد
که دربارهی تو سؤال کردند و ﻣن اين چيزها را گﻔتم .حواست بهﺧودت
جمع باشد .بعد از اينکه اسکندر ﻣﺨﻔی ﻣیشود ،ساواک کتابﺨانهی سنديکای
فلزکاروﻣکانيک را ضبط ﻣیکند ...در سال  ،1348دويست جلد کتاب
بهکتابﺨانه سنديکا هديه کردم که در چند جلد از اين کتابها نوشته بودم
"کتابﺨانهی شﺨصی عارف پاينده"«)ص (168؛ »در پی ﻣﺨﻔی شدن و
پيوستن اسکندر بهگروه چريکی ،سنديکای فلزکاروﻣکانيک هم ﻣورد تهاجم
ساواک قرار ﻣیگيرد و ﻣأﻣوران با تجسس در کتابﺨانه و بررسی کتابها
بهاين چند جلد کتاب و اسم و اﻣضای ﻣن ﻣیرسند«)صص  168و .(169
اداﻣهی داستان بهاين ترتيب است که پاينده در برابر سؤال عضدی که
رابطهی تو با اسکندر صادقینژاد چه بود ،ﻣیگويد» :ﻣا فقط ارتباط
کوهنوردی داشتيم و ﻻغير«)ص  .(169چرا پاينده اين جواب را بهعضدی
ﻣیدهد؟ چون که »عضدی نمیدانست که سرباز کاظمی بهطور پنهانی
برای ﻣا ]يعنی :برای زندان عشرتآباد[ روزناﻣه ﻣیآورد« و پاينده از
کشته شدن اسکندر اطﻼع دارد؛ از طرف ديگر ،ناصر گارسچی هم که

بازجويی ﻣجدد در زندان اوين

يکی از اعضای گروه کوهنوردی فلزکاروﻣکانيک بود ،از طريﻖ حسنپور
و از قزلقلعه »پيغام داده بود که ﻣن دربارهی تو ]يعنی :علی پاينده[ چيزی
نگﻔتم و تاآنجاکه ﻣیدانم ،اينها از ارتباط تو با فلزکاروﻣکانيک نمیدانند«؛
»البته ]نبايد فراﻣوش کرد که[ ناصر اطﻼعی از حد و حدود روابط ﻣن
]يعنی :علی پاينده[ با سنديکا و فعاﻻن آن ﻣانند اسکندر صادقینژاد نداشت.
بنابراين ،دربرابر عضدی با ﺧيال راحت همهچيز را انکار« ﻣیکند)ص
.(169
تا اينجا ترتيب وقايع بدون اينکه بهصراحت بيان شده باشد ،بهگونهای
پشت هم رديف شدهاند که ﺧوانندهی جوان و حتی نسبتا ً آشنا بهﻣسائل آن
زﻣان را بهاين تصور ﻣیرساند که رابطهی پاينده با اسکندر صادقینژاد و
ديگر فعاﻻن سنديکای فلزکاروﻣکانيک بيش از رابطهای صرفا ً
صنﻔی/کوهنوردی بوده است!! چرا؟ برای اينکه بیاطﻼعی ناصر
گارسچی »از حد و حدود روابط] ...علی پاينده[ با سنديکا و فعاﻻن آن ﻣانند
اسکندر صادقینژاد«؛ و با »ﺧيال راحت همهچيز را انکار« کردن،
بهعﻼوهی پيام اسکندر صادقی نژاد پس از آزادی از زندان در سال 1348
که »حواست بهﺧودت جمع باشد« نمیتواند ﻣعنای ديگری جز وجود
سياسی فعال و لو نرفتهای داشته باشد.
رابطهی
ِ
بههرروی ،وقتی علی پاينده با »ﺧيال راحت همهچيز را انکار«
ﻣیکند ،عضدی ﻣیگويد"»:تا فردا فکرهايت را بکن"« .اﻣا عضدی روز
»بعد هم بهسراغ« پاينده نمیرود .پاينده توضيح ﻣیدهد که اين نوع
بازجويیها بازهم اتﻔاق ﻣیافتد» :يکیدو بار ديگر هم دربارهی علی اکبر
صﻔايی فراهانی و حميد اشرف از ﻣن بازﺧواست«)ص  (169کردند!؟ در
همهی اين بيانات قابل تبيين بهتناقض ،نوعی ابهام نسبت بهچيستی و
چگونگی رابطهی علی پاينده با چريکهايی که از آنها نام ﻣیبرد و با
آنهايی که با چند نقطه ) (...اشاره ﻣیکند ،وجود دارد که چرايی آن نيز
ابهامآفرين است.
گرچه علی پاينده در پانوشت صﻔحهی  169ﻣینويسد» :اين نوع
بازجويیها فقط ﻣحدود بهسؤال و جوابهای شﻔاهی بدون شکنجه و حداکثر
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همراه با تهديد و چند ﻣشت و لگد بهاصطﻼح "سرپايی" بود و ﻣعموﻻً با
گﻔتن "تا فردا فکرهايت را بکن" سروته آن بدون پيگيری جدیتر جمع
ﻣیشد«؛ و در صﻔحه  170نيز توضيح ﻣیدهد که چون ساواک »بچههای
سياهکل را بدون بازجويی همهجانبه ...ﺧيلی سريع اعدام کرده بودند .بعداز
شروع عمليات چريکی ...دنبال رابطههای ساده و رفاقتی آنها هم رفتند...
ﻣن هم يکی از آنها بودم«؛ اﻣا طرح ﻣسئلهی رابطهی دوستانه با چند تن
از چريکها که اساسا ً حول و حوش کوه و کوهنوردی ﻣیچرﺧيد ،اهدای
کتاب بهسنديکای فلزکاروﻣکانيک )که اسم پاينده هم روی بعضی از آنها
بود( ،عضويت اسکندر صادقینژاد و جليل انﻔرادی در اين سنديکا و سه
ت با »ﺧيال راحت همهچيز را انکار« کردم» ،ناصر ]گارسچی که
عبار ِ
عضو گروه کوهنوردی فلزکاروﻣکانيک بود[ اطﻼعی از حد و حدود
روابط ﻣن با سنديکا و فعاﻻن آن ﻣانند اسکندر صادقینژاد نداشت« و
»حواست بهﺧودت جمع باشد« از طرف اسکندر صادقینژاد پس از آزادی
از زندان ،نوعی دوگانگی در بيان وقايع ايجاد ﻣیکند که ﺧوانندهی »آنچه
برﻣن گذشت« را بهاين ابهام ﻣیکشاند که رابطهی علی پاينده با بعضی از
افرادی که پنهان از چشم پاينده و بدون ارتباط با او بهﻣبارزهی چريکی
روی آورده بودند ،با او رابطهای فراتر از رابطهی کوهنوردی داشتند که
ی تنها ﻣیتواند سياسی و ﻣثﻼً نظاﻣی باشد.
برفرض وجو ِد چنين رابطها ْ
»ظرافتی« که در بيان و شيوهی نگارش اين قسمت وجود دارد ،در
اين استکه ضمن اينکه رابطهی سياسی بين علی پاينده با سنديکای
فلزکاروﻣکانيک و »فعاﻻن آن« را القا ﻣیکند ،اﻣا درعينحال با استﻔاده از
عباراتی ﻣثل عبارت »دنبال رابطههای ساده و رفاقتی آنها هم رفتند ...ﻣن
هم يکی از آنها بودم« ،در ﻣقابل کسیکه در قضاوت کليت ﻣطلب )يعنی:
صحتوسقم رابطهی پاينده با بعضی از چريکهای فدايی ﺧلﻖ( دست
بهتحقيﻖ و بررسی بزند ،بهلحاظ حقوقی اين حرف را که علی پاينده ﻣدعی
داشتن رابطهی سياسی با سنديکای فلزکاروﻣکانيک و اسکندر صادقینژاد
و ديگران است را ﻣنکر ﻣیشود .ﻣسئله اين استکه راوی و نگارشگر اين
روايت توجه نمیکنند که گرچه فاصلهی بين »القای« يک ﻣسئله با »بيان
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صريح« آن بهاندازهی فاصله از ﻣاه ﻣن تا ﻣا ِه گردون بهنظر ﻣیرسد؛ اﻣا
تجربه نشان ﻣیدهد که تأثيرگذاری »القا« در اغلب ﻣوارد بيش از بيانات
ذهن طرفیکه در ﻣعرض القا
صريح يک ﻣسئله يا ﻣوضوع است .چراکه ِ
قرار ﻣیگيرد ،فعالتر از آن کسی عمل ﻣیکند که با حکم روشن و صريحی
ﻣواجه ﻣیشود.
القايی
تر« روايت باﻻ در اين استکه بيان ابهامآﻣيز/
نکتهی »ظريف ِ
ِ
رابطهی آقای پاينده با اسکندر صادقینژاد ،صﻔايی فراهانی ،حميد اشرف،
جليل انﻔرادی و ديگران]!؟[ درست درجايی نقل ﻣیشود که پاينده را برای
بازجويی دوباره بهاوين بردهاند؛ و ﻣوضوع بازجويی اسلحهای استکه
پاينده در اﺧتيار کاظم شادور قرار داده و او نيز بهطور کودکانهای اقدام
بهﻣصادرهی بانکی کرده است که ﻣوجودی آن  8هزار توﻣان بود و تيم
اجرايیاش نيز بهوساطت »وفاداری بهرفاقت و احترام بهحﻔظ حرﻣت
دوستی« سازﻣان ]!؟[ يافته بود)ص  ،173پانوشت(.
نگارش القايی در »آنچه برﻣن گذشت« حرف
حال که درباره ظرايف
ِ
زدم ،بیﻣناسبت نيست که نگاهی هم بهپانوشتهای صﻔحهی  170بيندازيم:
»بعدا ً ]بهاحتمال قوی ﻣنظور بعد از پايان بازجويی است[ تهرانی بهﻣن
گﻔت بازجويی تو را از حسينزاده گرفتم و بهسروان آيرﻣلو دادم .چون تو
در سال  1349حسينزاده را قانع کردی که ديگر چيزی برای گﻔتن نداری.
وقتی اين پرونده رو شد ،گﻔت اينقدر ﻣیزنمش تا بميرد)«...پانوشت سوم
از ص  .(170پاينده در اولين پانوشت همين صﻔحه ﻣیگويد» :بعدها سروان
آيرﻣلو با نام ﻣستعار "دادرس" بازجويی ﻣیکرد .او ﻣأﻣور بازجويی از
پروندهای شد که چهرههای ﻣعروف آن ،ﺧسروگلسرﺧی و کراﻣت دانشيان
است«.
تهرانی بازجو بتواند پروندهای را از حسينزاده بگيرد و
اين ادعا که
ِ
بهديگری بدهد ،تﺨيل ﻣحض است؛ چراکه تهرانی در چندﻣين ردهای بود
که در رأس آن همين حسينزادهی جنايتکار قرار داشت .بهطورکلی ،بنا
بهصبغهی نظاﻣی سلسلهﻣراتب ساواک تقريبا ً غيرﻣمکن بود که تهرانی )با
ردهی نسبتا ً پايينش( بتواند پروندهای را از حسينزاده )که در رأس تيم
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بازجودی قرار داشت( بگيرد و بهديگری بدهد .در ﻣورد سروان آيرﻣلو هم
بايد بگويم که چند رده پايينتر از تهرانی بود؛ و تا آنجا که ﻣن ديده و شنيده
بودم ،بازجويی پروندههايی را بهاو ﻣیسﭙردند که نياز چندانی بهتحقيﻖ و
تجسس نداشت .صرفنظر از همهی اينها ،بهراستی چرا پاينده اسم
گلسرﺧی و دانشيان را پيش ﻣیکشد که آيرﻣلو هم بازجوی آنها بود؟ پاسخ
ساده و روشن است :کسب اضافهاعتبار سياسی/اجتماعی! از جزييات
»شکل«گيری گروه گلسرﺧی/دانشيان که بگذريم ،ﻣیبايست روی اين نکته
تأکيد کنم که در اين پرونده ﻣسئلهی ناﻣکشوفی وجود نداشت که احتياج
بهبازجويی پيچيدهای داشته باشد .چراکه ساواک قبل از بازداشت افراد گروه
اطﻼعات نسبتا ً جاﻣعی دربارهی کموکيف آنها داشت؛ و احتماﻻً بههمين
دليل هم بازجويی آن را بهآيرﻣلو سﭙردند.
 {4بازجويی مجدد در زندان اوين

وقتی علی پاينده را بهاطاق بازجويی ﻣیبرند ،بازجو بهاو ﻣیگويد:
»شما در سال گذشته همهی حرفهایتان را نزدهايد ...اگر حرفهايت را
بزنی ﻣا با شما کار نداريم« .پس از اينکه پاينده ﻣیگويد حرفی برای گﻔتن
پ« صورت و با نوک پاهم
ندارد ،بازجو »سی ،چهل کشيده بهسمت چ ِ
بهساق پايش ﻣیزند »که تا يک ﻣاه چشم«اش ورم داشت و کبود بود .پاينده
بههمين ﻣناسبت در پانوشت صﻔحه  170ﻣینويسد» :در سالهای بعد
شنوايی گوش چﭙم را بهطور کاﻣل از دست دادم .پزشکان ﻣتﺨصص دو
دليل برای آن برشمردند که ﻣهمترين آن کشيدههايی بود که آيرﻣلو ]بازجو[
بهﻣن زده بود« .اﻣا اين تمام ﻣاجرای شکنجهی اينبار پاينده نبود .او را
روی تحت ﻣیﺧوابانند ،دست وپايش را ﻣیبندند و آنقدر ﻣیزنند »که از
حال« ﻣیرود .پاينده در اين رابطه ﻣیگويد ...» :ضمن بازجويی سال قبل،
ضربهی ﻣغزی شده بودم و هم چنان درﻣانم اداﻣه داشت و از نظر جسمی
دکتر
ضعيف بودم«)ص  .(170پس از بيهوشی پاينده و ابراز نگرانی
ِ
زندان؛ سروان آيرﻣلوی بازجو و شکنجهگر بهپاينده ﻣیگويد» :ﻣن ﻣدرک
دارم که تو حرفهايت را نزدی .بهتو کمک ﻣی کنم که بقيه حرفهايت را
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بزنی«)ص  .(171البته چاشنی اين سﺨنان ظاهراً ﻣهرآﻣيز با کلی توهين و
بازجويی همراه با شکنجه بهاين ترتيب
فحاشی هم آﻣيﺨته بود .اداﻣهی اين
ِ
استکه »يکی ،دو روز بعد که حالم بهتر شد ﻣن را برای بازجويی بردند.
اين بار کمانگر ]که بهجای آيرﻣلو بازجويی ﻣیکرد[ بدون سؤال و جواب«
پاينده را بهتﺨت ﻣیبندد و از او ﻣیﺧواهد »بهداشتن اسلحه اعتراف« کند.
باﻻﺧره بازجو ﻣیگويد ﻣیﺧواهی برايت ﻣدرک بياورم و در جواب پاينده
که کدام ﻣدرک» :در اتاق را باز کرد .کاظم شادور را ديدم که پشت در
ايستاده بود« .در اينجاست که پاينده چارهای جز اين ندارد که بﭙذيرد بهکاظم
شادور اسلحه داده است .از اينجا بهبعد گﻔتگوی بين آقای پاينده و بازجو
دربارهی  50عدد فشنگ و  4قبضه اسلحه جريان ﻣیيابد که پاينده کتمان
ﻣیکند و بازجو نمیپذيرد؛ اﻣا او را بهسلول ﻣیفرستند تا فکرهايش را
بکند .پاينده نقل ﻣیکند که »پس از انتقالم بهسلول ،از حال ﻣیروم و کاظم
شﻔيعیها هم سلوليم با داد و فرياد و کوبيدن بهدر ،نگهبان را ﺧبر ﻣیکند و
ﻣن را بهبهداری ﻣیبرند .پس از چند ساعت که حالم کمی بهتر شد ﻣن را
بهسلول انﻔرادی بازگرداندند«)ص  .(172صرفنظر از بيان ﻣشاهدات
عينی ،و فقط با توجه بهاينکه همين وضعيت در قزلقلعه هم برای پاينده
پيش آﻣده بود ،ﻣیتوان چنين برآورد کرد که بيماری پاينده )ﻣنهای ﻣنشأ آن
که فهم آن از عهدهی ﻣن ﺧارج است( نوعی صرع بود که در اثر فشار
روحی و جسمی نيز تشديد و فعال ﻣیشد .براساس آنچه ﻣن تجربه کردهام،
گرچه اين بيماری بازجوها را بهرعايت احتياط ﻣجبور ﻣیکرد؛ اﻣا بعيد
استکه چنان بهاحتياط ﻣجبور ﻣیشدند که دست از گمانهها ويا برآوردهای
اطﻼعاتی ﺧود برﻣیداشتند .بنابراين ،چگونگی اداﻣهی بازجويی پاينده
اثر ﻣتصور را از بيماری او گرفته است.
کمترين ِ
 {5بازجويی مجدد در زندان اوين

علی پاينده دستگيری کاظم شادور و ضياء طباطبايی را )که بهانهای
ﻣیشود تا اعتبار دبيرستان دارالﻔنون را بهسابقهی تحصيﻼت عالی و
غيرعالی ﺧود بيﻔزايد!!( اينطور نقل ﻣیکند» :بعداز دستگيری ﻣن ،شادور
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فعاليتی را که باهم شروع کرده بوديم اداﻣه ﻣیدهد .در تيرﻣاه ،1350
روزی برای ﻣصادرهی بانک تعيين ﻣیکنند .آنها سه نﻔر بودند يک نﻔر
سر قرار نمیآيد .روز بعد بهسراغ سيد ضياء ]دانشآﻣوز سابﻖ دارالﻔنون
ِ
ً
ت سابﻖ پاينده[ ﻣیروند که در فرودگاه کار ﻣیکرد .بهاو
و ظاهرا دوس ِ
ﻣیگويند ﻣا برناﻣه ﻣصادرهی بانک داريم .يک نﻔر از ﻣا نياﻣده است تو
قبول ﻣیکنی که رانندهی عمليات ﻣا باشی؟ طباطبايی هم صرفا ً از روی
رفاقت قبول ﻣیکند«)ص  .(173بدينسان ،آنها بانکی را ﻣثﻼً ﻣصادره
ﻣیکنند که ﻣوجودی آن »فقط  8هزار توﻣان« بود؛ و بههنگام فرار توسط
يک ﻣوتورسوار تعقيب ﻣیشوند ،و سرانجام شادور با کمک ﻣردم کوچه و
بازار دستگير و بهکﻼنتری بُرده ﻣیشود» .شادور ]در شهربانی[
شکنجههای شديدی را تحمل«)ص  (174ﻣیکند» .ﻣثﻼً پشت او را چنان
سوزانده بودند که تا سال  ...1352همچنان سوﺧتگی را ﻣداوا ﻣیکرد«)ص
 .(174شهربانی بدون اينکه اعترافی از شادور بگيرد ،او را بهساواک
تحويل ﻣیدهد.
پاينده دربارهی شادور ﻣیگويد :بازجويی او »در اوين بدون فشار
بود ...درحالیکه بازجويی رسمی درکار نبوده و صرفا ً ﺧﻼصهای از
بازجويیهای قبلی برای ارائه بهدادرسی ارتش تهيه و تنظيم ﻣیکردند.
شادور تحت تأثير جو حاکم بر فضای بازجويی قرار ﻣیگيرد .دکتر جوان
بهاو ﻣیگويد ناگﻔتههای زيادی داری همه را بنويس وگرنه سروکارت برای
آﺧرين بار با داغ و درفش است .شادور ﻣیگﻔت :بهﺧودم گﻔتم ديگر طاقت
شکنجه را ندارم ،بگذار هرچه زودتر تمام شود .در اين ﻣرحله از
بازجويی ...بهگرفتن يک قبضه اسلحه از ﻣن اعتراف ﻣیکند«)ص (175
که ﻣنجر بهبازجويی ﻣجدد از پاينده ﻣیشود.
 {6بازجويی مجدد در زندان اوين

صرفنظر از پيشدرآﻣ ِد قبل از بازجويی ﻣجدد آقای پاينده و انتقال او
بهاوين ،که کمی باﻻتر )در بند شماره  ({3بهاندازهی کافی دربارهی آن
بحث کردم؛ اﻣا بهنظر ﻣن همين رابطهی شادور با پاينده ،رابطهی شادور
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با ضياء طباطبائی نسبت بهﻣصادرهی بانک ،داستان چهار قبضه اسلحهی
ﻣوجود و ﻣطرح شده در بازجويی شادور و يک قبضهای که ساواک
ﻣیپذيرد ،چگونگی دستگيری و حتی نوع اعتراف شادور ،و ﺧﻼصه نوع
ﺧاصی از شکنجه که پاينده ﻣتحمل ﻣیشود و در اداﻣه بهآن اشاره ﻣیکنم،
همگی ضمن اينکه ﻣطلقا ً بیتأثير از واقعيت رويدادها و افراد نيستند ،چنين
ﻣینمايد که بازنويسی واقعيت توسط آدﻣی است که کافکا را تقليد ﻣیکند.
ــ آقای پاينده روايت ﻣیکند که » ...يک قبضه سﻼح کمری بهشادور
داده بودم ولی او ﻣیدانست که سه قبضه ديگر هم دارم .آنها را ﻣﺨﻔی کرده
بودم و در اولين ﻣﻼقات با ﺧانواده در قزل قلعه ،بهپدرم گﻔتم کجاست .پدرم
آنها را برﻣیدارد و بهيکی از اقوام ﻣیدهد و او هم جای اﻣنی ﻣﺨﻔی
ﻣیکند«)ص  .(172او در انتهای صﻔحهی  171ﻣیگويد :کمانگر ]که
بازجوی پاينده بود[ » ...گﻔت همهاش يک قبضه؟ گﻔتم بله ،فقط يک قبضه،
آن هم بدون فشنگ بهشادور داده بودم ...کمانگر گﻔت شادور ...ﻣیگويد سه
قبضه سﻼح ديگر هم داری .گﻔتم اين را هم بيﺨود گﻔته .قرار بود چهارقبضه
تهيه کنم .يک قبضه تهيه کردم و بهاو دادم .همان ﻣوقع دستگيرم کرديد و
نتوانستم سه قبضهی ديگر را تهيه کنم«!!؟
ــ »دو يا سه روز بعداز بازجويی ]يعنی :اتمام بازجويی دربارهی
شادور و يک قبضه اسلحهای که او از پاينده گرفته بود[ ،ﻣن را بهاتاق
بازجويی بردند و با آن حال نزار ،بدون سؤال و جواب روی تﺨت ﺧواباندند
و دست و پايم را بستند .دﺧتر جوانی را آوردند و بهاو گﻔتند يا اطﻼعاتت
را بده يا اين ﻣرد را آنقدر ﻣیزنيم که تو بهحرف بيايی .سروان آيرﻣلو و
کمانگر از چپ و راست بهطور وحشيانهای بهجان ﻣن افتادند .نمیدانم چه
حال و روزی داشتم که يک ﻣرتبه آن دﺧتر جوان فرياد زد تو را بهﺧدا بس
کنيد .هرچه بﺨواهيد ﻣیگويم .نزنيدش .بهاو گﻔتند اگر حرف نزنی بازهم تو
را بهاينجا ﻣیآوريم و اين ﺧرابکار را آنقدر ﻣیزنيم تا ﻣجبور بهاقرار
شوی ...بهکمانگر که در اتاق بود گﻔتم اين ديگر چه نوع بازجويی است...
گﻔت بد شانسی آوردی قرار بود يک نﻔر ديگر را بياورند ،تو را
آوردند!!«...؟
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ــ همانطور در نقلقولهای باﻻ ﻣعلوم است ،شادور در شهربانی
اطوی داغ و سوﺧتگی نسبتا ً شديد را در پشت ﺧود تحمل ﻣیکند و حرفی
نمیزند؛ اﻣا »تحت تأثير جو حاکم بر فضای بازجويی قرار ﻣیگيرد« و با
تهديد يکی از بازجوها که »ناگﻔتههای زيادی داری همه را بنويس وگرنه
سروکارت برای آخرين بار با داغ و درفش است« ،بهﺧودش ﻣیگويد
»ديگر طاقت شکنجه را ندارم« و »گرفتن يک قبضه اسلحه از« پاينده را
»اعتراف ﻣیکند«!!؟
ــ چرا ضياء طباطبايی برای ﻣصادرهی بانک با شادور همراه شد؟
جواب حقيقتا ً شبهکافکايی است :بدون بحث ،گﻔتگو ،شناسايی بانک ،بدون
تدارکات برای ﻣﺨﻔی شدن و ﺧﻼصه همينطوری )يعنی :شبهکافکايی( فقط
بهﺧاطر »وفاداری بهرفاقت و احترام بهحﻔظ حرﻣت دوستی«!!؟
ــ پاينده در پانوشت صﻔحه  174ﻣیگويد ...» :وقتیکه جمعيت بهتو
حملهور شد چرا برای دور کردن آنها از اسلحه در حد شليک تير هوايی
استﻔاده نکردی؟ گﻔت :از نظر روحی در شرايط غافلگيرانهای قرار گرفتم
که ﻣغزم قﻔل کرده بود و قبﻼً پيشبينی نکرده بودم که در اينگونه ﻣوارد
چه بايد کرد« .بنابراين ،اسلحهی شادور فشنگ داشت و ﻣیتوانست شليک
کند .با اين وجود ،پاينده در صﻔحه  171بهبازجو ﻣیگويد» :گﻔتم يک قبضه
سﻼح کمری بهشادور دادهام .گﻔت همهاش يک قبضه؟ گﻔتم بله ،فقط يک
قبضه ،آن هم بدون فشنگ بهشادور داده بودم .چيز ديگری هم ندارم که
بگويم .کمانگر گﻔت شادور ﻣیگويد پنجاه تا فشنگ هم بهاو دادهای .گﻔتم
بيﺨود گﻔته ،حتی يک دانه هم ندادم .«...بنابراين ،پروندهی بازجوئی
شادور/پاينده براساس اين اطﻼعات بسته شد که شادور از پاينده فشنگی
دريافت نکرده بود .اﻣا شادور در هنگام دستگيری اسحلهای با فشنگ در
اﺧتيار داشت .ازآنجاکه فشنگ يا از طريﻖ ﻣصادره ويا توسط قاچاقچی
قابل تهيه بود ،اگر ﻣصادره نشده بود ]که هم روايت پاينده و هم ﻣشاهدات
عينی حاکی از اين استکه ﻣصادرهای در اين زﻣينه صورت نگرفته بود[،
پس بايد از کسی )ﻣثﻼً قاچاقچی( گرفته ﻣیشد .تا آنجاکه ﻣن شادور را
ديدم ،کسی با او بهزندان نياﻣد که فشنگ در اﺧتيار او گذاشته باشد .نتيجه
اينکه ساواک پرونده بازجوئی شادور/پاينده را بدون دانستن ﻣنشأ تهيه
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فشنگ بسته بود .گرچه نمیتوان با چنين فرضی ﻣطلقا ً ﻣﺨالﻔت کرد؛ اﻣا
ﺧيلی بعيد )يعنی :سوپر شبهافکايی( است که ساواک بدون شناسايی ﻣنشأ
سر پاينده و شادور برداشته باشد!!؟
فشنگ دست از ِ
ــ از بررسی پنج ﻣورد باﻻ ﻣیتوان چنين نتيجه گرفت که حتی
آنجايیکه علی پاينده ،علیرغم ﻣيل و توصيه ﺧود ،با واسطهی شﺨصی
بهنام شادور ،و با کنشی کودکانه/نظاﻣی و تيم شکلگرفتهای براساس
»وفاداری بهرفاقت و احترام بهحﻔظ حرﻣت دوستی« از حاشيه فعاليت
زندگی
سياسی بهطرف ﻣتن رانده ﻣیشود ،ﻣضمون اجرای نمايش
ِ
ﻣبارزاتی/سياسی او بيش از اينکه تراژيک باشد ،کمدی بهنظر ﻣیرسد.
بنابراين ،اگر کسی چنين فرض کند که زندگی سياسی علی پاينده نمونهی
تيﭙيکی از افراد و گروههايی است که طی چهل سالی که او از آن سﺨن
ﻣیگويد ،بهنوعی فعال سياسی/ضدرژيمی بودند ،چارهای جز اين ندارد که
عطای دستآوردها و تجارب اين چهل سال را بهلقايش ببﺨشد و وقت ﺧود
را صرف ﻣطالعهی قصههای شهرزاد بکند .اﻣا حقيقت اين استکه اوﻻً
شکل و ﻣحتوای زندگی سياسی علی پاينده از هيچ جنبهای ،نمونه و تيﭙيک
نيست؛ و دوﻣا ًـ روايت اين زندگی سياسی قابل توصيف بهاستثنايی نيز ﻣملو
از تصويرپردازیهايی است که بيش از حد ﻣعمول و ﻣرسوم بهتﺨيل آﻣيﺨته
است.
 {7بازجويی مجدد در زندان اوين

انگيز علی پاينده را در صﻔحههای
دوگانگی ويژه و درعينحال شگﻔت
ِ
ِ
 179 ،178 ،177 ،176و  180دوباره و اينبار بهشکل شگﻔتانگيزتری
ﻣشاهده ﻣیکنيم .ﻣنظورم آن دوبُنی و دوئيّتی است که فقط در افرادی همانند
علی پاينده )که از حاشيه بهواقعيت نگاه ﻣیکنند( ﻣیتواند بهوحدت و
يکبُنی برسند .يکی از بُنهای اين دوبُن ْی عشﻖ پُرشور و توصيﻔاتی شيدايی
از افرادی اﻣثال ايوب ساقی )شکنجهگر/زندانبان( ساواک است؛ و ب ُِن
ﻣﺨتلف بدون شواهد و
ديگرش پیبردن بهوقايع و شناﺧتن نسبتهای
ْ
»فهم« بدون آزﻣون و قابل توصيف
نمونههای قابل آزﻣايش ويا بهطورکلی
ِ
» ْ
علم لَد ْنی« است.
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علی پاينده پس از اتمام بازجوئی و روايت افراد ﻣﺨتلﻔی )ﻣانند :تقی
شهرام ،عبدﷲ افسری و باقری( که با او هم سلول بودند ،و نقل ارتباط
بعضی از آنها با سلولهای ديگر ،روايت ﻣیکند که »يک روز ،ﻣحمدتقی
فضلی را بهسلول ﻣا آوردند .فضلی بهنگهبان ...گﻔت يک ساک دارم ،آن
را برايم بياور] ...نگهبان[ پرسيد کجاست؟ گﻔت :انداﺧتندش بيرون ،برام
بيار .وقتی گﻔت انداﺧتندش بيرون ،با ترديد بهﺧودم گﻔتم بچهها بیدليل اين
را از اتاق بيرون نيداﺧتنهاند و ساکش را هم پشت سرش پرت نکردهاند.
احتماﻻً ﻣیتواند ﺧبرچين و جاسوس باشد«)ص  .(176پاينده در اداﻣهی
روايت ﺧود براين اساس که »بهبقيه بچههای سلول اطمينان« داشت،
دربارهی آنها چيزهايی ﻣیگويد ،و قضاوت و ارزيابیهای ﻣثبت ﻣیکند؛
و باﻻﺧره »برای اينکه بههم سلولی«هايش بگويد که نسبت بهﻣحمدتقی
فضلی »چه نظری« دارد ،دستشوئی را بهانه ﻣیکند و در ﻣوقعی که فضلی
داﺧل توالت بود ،بهسيد احمدی که »انسانی زحمتکش ،سﺨتکوش ،آرام،
کم حرف و اﻣتحان ﺧودرا در عمل بهعنوان عنصری ﻣسئوليتپذير و قابل
اعتماد پس داده بود«)ص  (176ﻣیگويد» :اين فضلی آدم ﻣشکوکی بهنظر
ﻣیآيد ...پرسيد از کجا ﻣیگويی؟ گﻔتم ﺧودش و ساکش را از اتاق بيرون
انداﺧتهاند .سيد احمدی با اينکه حرف ﻣن را رد نکرد ولی گﻔت ببينيم چی
ﻣیشود«)ص .(177
بن ديدگاهی(
پاينده در اينجا قضيه ﻣحمدتقی فضلی را )بهﻣثابه يک ِ
ﻣوقتا ً کنار ﻣیگذارد تا بهشرح ﻣﻼقات زندانیهايی بﭙردازد که بهطور
ضمن ْی بُن ديگر ديدگاه دوگانگیطلب و دوئيتﺧواه او را تشکيل ﻣیدهد و
بهبيان درﻣیآورد .اين ﻣﻼقات ،ﻣﻼقاتی بود بين همهی زندانیهای زندان
اوين با ﺧانوادههایشان که دوسوم آنها نيز بعدا ً اعدام شدند.
»دو يا سه روز بعد ]از قضيه ﻣحمد تقی فضلی[ ،ﻣا را برای ﻣﻼقات
سوار سه اتوبوس کردند .تقريبا ً زندانيان دو اتوبوس از سه اتوبوس ،بعدا ً
اعدام شدند .اعضا و عناصر ﻣؤثر و تنی چند از بنيانﮔذاران مرحله جديد
سازمان چريکهای ﻓدايی خلق ،ﻣسعود و ﻣجيد احمدزاده ،عباس و اسدﷲ
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ﻣﻔتاحی ،غﻼﻣرضا َگلوی ،سعيد آريان و ...همه در اين سه اتوبوس بودند.
در حقيقت ،اين ﻣﻼقات برای آنها ﻣﻼقات ﺧداحافظی بود«)ص .(177
ضروری استکه قبل از اداﻣهی اين ﻣطلب نگاهی بهعبارت
»بنيانگذاران ﻣرحله جديد سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ« بيندازيم :اوﻻًـ
افراد ناﻣبرده در نقلقول باﻻ ﺧيلی ساده و روشن )يعنی :بدون هرگونه
تﻔسير و توجيهی( بنيانگذاران سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ بودند؛ و
ﻣقولهی »مرحلهی جديد« ﻣطلقا ً ﻣقولهای جعلی است ،و قصد از ابداع ْ
آن
نيز بهاحتمال بسيارقوی تحريف تاريخ ﻣبارزات سياسی ايران بهنﻔع همان
دستجاتی استکه برای تسليح سﭙاه پاسدارن بهسﻼح سنگين سرودست
ی ﻣرحلهای
ﻣیشکستند .و اﻣا دوﻣا ًـ کليت ﻣقولهای تحت عنوان بنيانگذار ِ
ـحتیـ بدون اينکه نسبت بهسازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ﻣوضوعيت پيدا
نﻔسگی و انتزاع ﻣعنايی ﺧود ،ﻣتناقض است.
کند و بهآن حمل شود ،در فی
ِ
اش
چراکه بنيانگذاشتن هر نهاد ﺧاصی بهدليل وجه عمدتا ً ساکن و ساﺧتاری ْ
همواره يکباره است و ﻣرحلهبندی ْ
گذاری نهادی/ساﺧتاری
آن ناقض بنيان
ِ
است .بهبيان ديگر ،پيدا کردن ﻣراحل عمدتا ً در پروسههايی قابل توجيه
استکه بدون دﺧالت انديشهی بشری و بهطور ﺧودبهﺧودی )ﻣثل ﻣراحل
تکاﻣل اجتماعی يا ﻣراحل تکاﻣل زﻣينشناسی و ﻣانند آن( جريان داشته
باشد؛ در صورتی که بنيادگذاری و بنيانگذاشتن حاکی از اِعمال ارادهی
آگاهانهی انسانی در ايجاد ساﺧتاری ﺧاص است .ﺧﻼصهی کﻼم اينکه
ﻣرحله و ﻣراحل حاکی از انقطاع در تداوم پروسههاست که براساس اﻣکان،
عملی آن اﻣکان ﻣیتوان درهريک از اين انقطاعات
و شناﺧت و انتﺨاب
ِ
يک پروسه ساﺧتاری را ﻣتناسب با نياز يا نيازهايی ﺧاص بنيانگذاری کرد.
بههرروی ،هرآنجاکه ساﺧتار ﻣعينی تناسب ﺧودرا با روند تغييرات و
پيدايش انقطاع ديگری از دست بدهد ،بعضا ً اين اﻣکان وجود دارد که در
ساﺧت آن ساﺧتار تجديدنظر کنيم و برای تجديدساﺧت آن برناﻣه بريزيم.
بههرروی ،بنيانگذاری ﻣرحلهای ﻣقولهی غريبی است.
علی پاينده در اداﻣهی روايت ﺧود ﻣیگويد» :بعداً گروهبانهای
قزلقلعه گﻔتند ساقی اين ﻣﻼقات را بهساواک تحميل کرد«!! چگونه؟
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بدينترتيب که ﺧانوادهها که ﻣترصد زنده بودن فرزندانشان بودند ،دائم
بهقزلقلعه ﻣیرفتند و برای ﻣﻼقات بهساقی فشار ﻣیآوردند» .ساقی ]هم[
بهﺧانواده ﻣیگويد ﻣن بهآنها در اينجا )قزلقلعه( يک بار ﻣﻼقات ﻣیدهم
تا ببينيد آنها زندهاند« .از طرف ديگر» ،ساقی بهﻣسئوﻻن ﻣیگويد بايد
يکبار بهاينها ﻣﻼقات بدهيد ...ﻣرتبا ً ﻣیآيند قزلقلعه و بهﻣن فحش و ناسزا
ﻣیگويند ...ﻣن جوابگو نيستم ،يا ﺧودتان بياييد اداره کنيد يا بهآنها ﻣﻼقات
بدهيد .باﻻﺧره ،ﻣسئوﻻن ساواک ﻣیپذيرند که ﻣﻼقات بدهند«)ص !!(177
نتيجه اينکه بايد لباس بﻼهت و حماقت پوشيد و جيغ بنﻔش کشيد که :زنده
ساقی ﺧردﻣند و فداکار که يک عمر در قالب
و جاويدباد رفيﻖ
ِ
شکنجهگر/زندانبان و در راستای انقﻼب اجتماعی ايﻔای نقش کرد!!
ساقی ﻣيکدهی
اﻣا پردازش تصوير عاشقانه ،شيدا و ﻣالﺨوليايی از
ِ
شکنجه و زندان بههمينجا ﺧتم نمیشود» :در تابستان  ،1350زندانيان بند
عموﻣی قزلقلعه ﺧواستار ﻣﻼقات ﻣیشوند .ﻣیگويند اگر بازجويی ﻣا تمام
شده ،چرا ﻣﻼقات نمیدهيد .ساواک بهتقاضای زندانیها توجهی نمیکند و
ﻣﻼقات نمیدهد .بهتدريج زندانيان بهاقداﻣات اعتراضی دست ﻣیزنند و
اعﻼم ﻣیکنند اگر ﻣﻼقات ندهيد ﻣا شب نمیﺧوابيم؛ و بهاين تهديد عمل
ﻣیکنند«)ص .(177
ﺧﻼصه اينکه ﺧانوادهها که از اعتصاب ﺧواب زندانیها اطﻼع
نداشتند بهﻣراجع ﻣﺨتلف ﻣراجعه ﻣیکنند و برای ﻣﻼقات فشار ﻣیآورند.
باﻻﺧره »يک روز ساقی بهﺧانوادههايی که بهقزلقلعه ﻣیآﻣدند ...ﻣیگويد
فﻼن روز بيايند و ...هرچيز را که ﻣیﺧواهيد بهزندانيان بدهيد بههمراه ﺧود
بياوريد .اقوام درجه دوم هم ﻣیتوانند بيايند .با ﻣسئوليت ﺧودم ﻣﻼقات
ﻣیدهم .روز ﻣقرر ،ﺧانوادهها ﻣیآيند و ...ساقی همهی ﺧانوادهها را بهداﺧل
ﻣحوطهی سيمﺧاردار قزلقلعه ﻣیفرستد و ﻣیگويد :اينجا بايستيد .سﭙس
زندانيان را ﻣیآورد پشت در قلعه و در قلعه را باز ﻣیکند و بهزندانيان هم
ﻣیگويد برويد ﻣﻼقات کنيد ...دور ﻣحوطهی سيمﺧاردار سرباز اضافی هم
نگذاشته بود ...نيم ساعتی که از ﻣﻼقات ﻣیگذرد دکتر جوان ،حسينزاده و
تهرانی ﻣیآيند ...وقتی اين سه بازجو ﻣیآيند و ﻣیبينند زندانیها در بين

بازجويی ﻣجدد در زندان اوين

ﺧانوادهها هستند ...شوکه ﻣیشوند ...داد ﻣیزنند ساقی چه کار ﻣیکنی...
بهاجازهی چه کسی ﻣﻼقات دادی؟ ساقی در جواب ﻣیگويد صﻼح در اين
است .زندانی بايد ﻣﻼقات داشته باشد ...در اينجا ﻣن تصميم ﻣیگيرم .اين
ﻣﻼقات حدود دو ساعت اداﻣه داشت)«...ص !!!(178
اين ﻣطلب طوﻻنی را تايپ کردم که صرفنظر از باور
سادهلوﺧانه/عاﻣيانه بهادعاهايی ﻣانند »با ﻣسئوليت ﺧودم ﻣﻼقات ﻣیدهم«
و »در اينجا ﻣن تصميم ﻣی گيرم«؛ ﺧيلی ساده و بدون نياز بهتحليل و
بررسی بگويم که کليت داستان کشکی است .ﻣن در تابستان  1350در
قزلقلعه بودم و چنين رويدادی را نديدم .تنها واکنشی که در اواﺧر تابستان
ويا ﻣيانههای پائيز در قزلقلعه اتﻔاق افتاد اعتراض بهکمبود جا برای
ﺧوابيدن بود که ﺧودبهﺧود نﺨوابيدن بعضیها )نه همه( را بهدنبال داشت
که با انتقال بﺨشی از زندانیها تمام شد .از هرزاويهای که نگاه کنيم ،اين
واکنش غيرارادی را نمیتوان اعتصاب نامگذاری کرد .ضمنا ً در تابستان
 1350بساط ﻣﻼقات در قزلقلعه بهگستردگی پهن بود ،و غذای ﺧانگی
بهوفور در دسترس بود.
دقيقا ً بهياد دارم که در اثر نداشتن ﻣﻼقات و برای شوﺧی و ﺧنده چندبار
در وردی قلعه/زندان ﻣیايستادم و نام ﺧودم را برای ﻣﻼقات بلند
نزديک ِ
فرياد ﻣیزدم .اين کار باعث ﻣیشد آنها که با ﻣن نزديکتر بودند بهدنبالم
بگردند تا بهﻣﻼقات بروم ،و ازآنجاکه ﺧودم ﺧودم را صدا کرده بودم،
باعث ﺧنده ﻣیشد.
بههرروی ،راوی عزيز ﻣا همين ﻣﻼقات تﺨيلی/کشکی را زﻣينهای
ﻣیداند که بهﻣﻼقات کل زندان اوين »در تابستان  «1350راهبر ﻣیگردد:
»با چنين سابقهای ،اينبار هم ساقی بهﻣسئوﻻن ساواک ﻣیقبوﻻند که
بهزندانيان اوين ﻣﻼقات بدهد«)ص  !!!(178از بررسی جزئيات بهﻣنظور
طوﻻنیتر نشدن اين بازﺧوانی که بگذريم ،بايد بگويم اگر شﺨصا ً پاينده را
نمیشناﺧتم و با اينگونه تصويرپردازیها دربارهی ساقی ﻣواجه ﻣیشدم،
قطعا ً چنين نتيجه ﻣیگرفتم که حاصل قلم عواﻣ ِل ﺧو ِد رژيم است؛ اﻣا چون
پاينده را ﻣیشناسم و بهضديت او با رژيم پهلوی يقين دارم ،فقط ﻣیتوانم
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ساقی
بگويم که نمیدانم چرا پاينده اينچنين جنونآسا عاشﻖ و شيدای استوار
ِ
شکنجهگر/زندانبان و ديگر گروهبانها و زندانبانها شده است!؟ شايد اين
نوعی از بيماری است که چارهی عﻼج آن نزد روانﭙزشکها باشد .اﻣا
بﺨش ديدگاه پاينده نسبت بهزندان
علت هرچه باشد ،يکی از بُنهای وحدت ِ
و زندانی سياسی را شکل ﻣیدهد که در تضاد با ب ُِن ديگر قرار دارد؛ اين
بُن که بيشتر بهجادو شبيه است تا قابل توصيف بهآگاهی باشد ،از همان
نوع و جنسی استکه دربارهی ﻣحمد تقی فضلی ﻣیگويد» :ﻣن و سيد
احمدی در يک اتوبوس بوديم ،او جلو ...و ﻣن عقب اتوبوس نشسته بودم.
کنار دستی سيد احمدی بهاو ﻣیگويد اگر فضلی ناﻣی را پيش شما آوردند
ﻣراقبش باشيد .کنار دستی ﻣن هم ...گﻔت فضلی غيرقابل اعتماد است .گﻔتم
اتﻔاقا ً با ﻣا همسلول است .با تأکيد و قاطعانه گﻔت :پليس است .حواستان جمع
باشد ﺧبرچينی ﻣیکند .بچهها تصميم گرفتند او را افشا کنند .بههمين جهت
از اتاق بيرونش کرديم.«...
پاينده پس از توضيحاتی دربارهی چشماش که در اثر شکنجه کبود شده
جوان بازجو بهاو عينک ﻣیدهد که کبودی را بﭙوشاند ،و اينکه
بود و دکتر
ِ
چشم کبود فرزند ﻣیشود؛ ﻣقداری انشاپردازی سوپر
ﻣادرش ﻣتوجه
ِ
ساقی
رﻣانتيک در رابطه با ﻣادرش ،بهتوصيف قهرﻣانیهای
ِ
شکنجهگر/زندانبان ﻣیپردازد و ﻣیگويد» :حدود بيست دقيقه از ﻣﻼقات
گر/زندانبان اوين[ باﻻی چهارپايه رفت و
نگذشته بود که حسينی ]شکنجه
ِ
داد زد"» :ﻣﻼقات تمام شد .زندانیها سوار اتوبوس شوند".حسينی که از
چهارپايه پايين آﻣد ،بﻼفاصله ساقی باﻻی چهارپايه رفت و گﻔت" :بيﺨود
ﻣیگويد .بايستيد و تا دلتان ﻣیﺧواهد ﻣﻼقات کنيد!!!«".
بدينترتيب ،دوگانهی ديدگاه راوی عزيز ﻣا يکبار ديگر بهنمايش
تصرف ﻣکرر ذهن در
درﻣیآيد تا از يکسو نشان بدهد که هيچ تﻔاوتی بين
ِ
ديالکتيک دوگانهی ذهن )يعنی:
واقعيت )که تﺨي ِل ﻣحض ناﻣيده ﻣیشود( ،با
ِ
تصرف ذهن در واقعيت و تأثير واقعيت بر ذهن( وجود ندارد ،و اساس
شناﺧت و حقيقت همان چيزی است که روايت ﻣیشود؛ و از طرف ديگر،
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گويای اين باشد که يک استوار ساواکی ﻣیتواند بهاندازهی پرويز ثابتی
طنز
)بهﻣثابهی قدرت بیبديل ساواک( قدرتنمايی کند!! اﻣا گذشته از
ِ
سﺨنگو و بعضا ً راهگشای حقيقت ،بايد از آقای پاينده پرسيد :شما که
اينچنين بوی ﺧبرچين و پليس را با نشانههای بدون بررسی و آزﻣون و
پليس شناسناﻣهدار و حقوقبگيری ﻣثل
ﻣشاورهی جمعی ﻣیفهميد ،چرا
ِ
ﻣسعود بطحايی را نشناﺧتيد؟ گرچه در اداﻣهی اين بازﺧوانی قدری
ﻣﻔصلتر بهﻣسعود بطحايی ﻣیپردازم؛ اﻣا پيشاپيش بايد بگويم که ﺧدﻣات
او برای پليس دهها برابر ﻣﻔيدتر از ﺧدﻣات احتمالی ﻣحمد تقی فضلی بود
که ﻣوضوع شناﺧت هيچکس قرار نگرفت و تا آﺧرين لحظه هم بهشغل
»شريف« ﺧويش اداﻣه داد.
آﺧرين عباراتی که پاينده دربارهی فضلی و پليس بودن او ﻣیگويد،
بهاين قرار است» :البته فضلی برای اينکه از ﻣا اطﻼعات بگيرد و گزارش
بدهد ،تﻼشی نکرد .حواس ﻣا هم کاﻣﻼً جمع بود و ﻣشکلی با او نداشتيم.
کارها و ﺧدﻣاتی را که او برای ساواک انجام ﻣیداد قبﻼً انجام داده بود.
فضلی که حافظهی قوی و اطﻼعات وسيع ادبی داشت و ﻣیتوانست پشت
سرهم شعر بﺨواند ،ﻣوجب سرگرﻣی ﻣا در سلول شده بود .پس از ﻣدتی،
فضلی آزاد شد«)ص .(180
ﻣن حتی اسمی هم از شﺨصی بهنام فضلی نشنيدهام؛ بنابراين ،نمیتوانم
روی چگونگی رابطهی او با پليس ويا ﺧبرچين بودن و نبودنش حتی يک
کلمه هم حرف بزنم .اﻣا حرفهای علی پاينده هم دربارهی چگونگی پليس
بودن اين شﺨص اساسا ً افواهی است ،و هيچگونه وجاهت
ضلی از سلولی ديگر اﺧراج
تحقيقی/علمی/انسانی ندارد .همينکه ف
ِ
شده]!؟[ ،و در سلول پاينده هم تﻼشی برای اطﻼعات گرفتن و گزارش دادن
حکم پيشگويانه/جاوگرانه پاينده را زير سئوالی ﻣیبرد که
نداشت ،کليت
ِ
پاسﺨی برای آن نمیتوان پيدا کرد.
گرچه غيرﻣمکن نيست؛ اﻣا بعيد استکه ساواک که ﻣیتواند تشکيﻼت
تهران حزب توده را سازﻣان بدهد ،بهروايتی حداقل تعدادی از افراد گروه
جزنی را بهدام بيندازد ،و از طريﻖ سيروس نهاوندی عدهی کثيری را بهدام
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زندان و ﻣرگ بيندازد ،اينچنين ناشيانه عمل کند که علی پاينده بهواسطهی
سياسی حاشيهای و تجربهی اساسا ً کوهنوردیاش بتواند ﺧبرچينی
تجربهی
ِ
فردی را کشف کند که درعينحال »اطﻼعات وسيع ادبی داشت و
ﻣیتوانست پشت سرهم شعر بﺨواند« .از طرف ديگر ،از فحوای روايت
پاينده چنين نيز برﻣیآيد که زندانيان سياسی در آن سالها ﺧودشان
همسلولیهای ﺧود را انتﺨاب ﻣیکردند و از اين حﻖ برﺧوردار بودند که
افراد ناﻣطلوب را از سلول ﺧود بيرون بيندازند!!؟ اين نيز از عجايب
روايت جناب پاينده عزيز است.

سازمان رهاییبخش ﺧلﻖهای ایران
و سيروس نهاوندی
 {1سازمان رهايیبخش خلقهای...

راوی »آنچه برﻣن گذشت« ضمن اينکه با تعدادی از افراد ﻣرتبط با
ِ
»سازﻣان رهايیبﺨش ﺧلﻖهای ايران« در سال  1349و ) 1350در اوين،
عشرتآباد و قصر( برﺧورد ﻣیکند ،اﻣا بهاين نتيجه ﻣیرسد که »از
تشکيﻼت و فعاليتهای اين سازﻣان اطﻼعی«)ص  (181ندارد .ﻻزم
بهتوضيح استکه پاينده دربارهی برﺧوردش با افراد ﻣرتبط با »سازﻣان
رهايیبﺨش «...از زندان عشرتآباد حرفی نمیزند ،و عشرتآباد را ﻣن
ﻣقابل عبارت »بعدا ً ﻣحمود را در زندان قصر
بهاين دليل آوردم که در
ِ
ديدم«)ص  ،(181بگويم :پاينده قبل از زندان قصر ،ﻣحمود جﻼير را در
عشرتآباد ديده بود که احتماﻻً فراﻣوش کرده است.
 {2سازمان رهايیبخش خلقهای...

از توضيحات آقای پاينده دربارهی »سازﻣان رهايیبﺨش «...بهاين
دليل پَرش ﻣیکنم که در اين زﻣينه نوشتههای جاﻣعتری وجود دارد که
ﺧوانندهی کنجکاو ﻣیتواند با يک جستجوی اينترنتی ساده بهآنها دسترسی
پيدا کند .اﻣا در رابطه با نکاتیکه پاينده دربارهی سيروس نهاوندی ﻣیگويد،
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بهاين دليل که نادرستاند و روايت آنها بيشتر توضيح دهندهی توان
شﺨص پاينده است ،تأﻣل بيشتری ﺧواهم داشت .پاينده دربارهی
جادويی
ِ
سيروس نهاوندی ﻣیگويد ...» :بهباور ﻣن ،کسی که ضعفهای جدی
شﺨصيتی دارد وقتی درهم ﻣیشکند و فروﻣیريزد گام بهگام در ﻣنجﻼب
بیهويتی و تباهی شﺨصيتی فروﻣیرود تا بهچيزی کاﻣﻼً ﻣتﻔاوت با آنچه
قبﻼً بهآن شناﺧته شده بود تبديل گردد«)ص  .(183ﻣن ضمن اينکه
اطﻼعات چندانی از سازﻣان بهاصطﻼح رهايیبﺨش ندارم؛ اﻣا جﻼير،
ايوز ﻣحمدی ،ﻣوﻻزاده ،ابوالﻔضل ﻣوسوی را در زندانهای ﻣﺨتلف ديدم و
از همهی آنها )و ﺧصوصا ً از ابوالﻔضل ﻣوسوی و ايوز ﻣحمدی( بهاشکال
گونگون تأثيرات ﻣثبتی هم گرفتم .بههرروی ،اگر بهﺧارج رفتن سيروس
نهاوندی درست باشد و در برگشت بهايران بازهم با ساواک همکاری کرده
باشد ،چسباندن »ضعفهای جدی شﺨصيتی« بهاو حقيقت وجوديش را بيان
نمیکند؛ چراکه او درست ﻣثل يک پليس کارکشته وارد عملياتی ﻣیشود که
ﺧطر ﻣرگ را هم دربرداشت .بهبيان ديگر ،اگر روايتهای ﻣوجود از
ﻣاجرای سيروس درست باشد ،او بهطور آزادانه و بنا بهباوری سياسی و
ايدئولوژيکیاش در ﺧدﻣت ساواک درآﻣده و نبايد بهعنوان آدﻣی با
»ضعفهای جدی شﺨصيتی« با او برﺧورد کرد .بنابراين ،برﺧورد با او
بايد درست همانند برﺧوردی باشد که با يک ساواکی ﻣؤثر و رده باﻻ
ﻣیشود .از طرف ديگر ،ﻣقولهی »ضعفهای جدی شﺨصيتی« ،ﺧواسته
يا ناﺧواسته ،ﻣناسبات او و افرادی که در اين ﻣناسبات در شکلگيری فعاليت
سيروس نهاوندی نقشآفرين بودند را بری از ﺧطا و اشتباه تصوير ﻣیکند
که در نادرستیاش ﻣیتوان عنوان غيرعلمی و غيرﻣارکسيستی بهآن داد.
اين درست استکه تصميم سيروس نهاوندی در همکاری با ساواک ربطی
بهافراد شاکلهی ﻣناسبات قبلی او ندارد؛ اﻣا همين افراد در پذيرش او
بهعنوان يک انقﻼبی و همچنين در عدم شناسايی او بهعنوان يک ساواکی
ﻣقصر بودند.
بهطورکلی» ،ضعفهای جدی شﺨصيتی« که در تقابل با توانايی جدی
شﺨصيتی قرار ﻣیگيرد ،ﻣقوﻻت تعريف نشده و قابل تعبيری هستند که در

273

274

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

ناديده گرفتن ﻣناسبات اجتماعی/اقتصادی افراد ،حتی آنجاکه کاربرد ﻣثبت
اجتماعی پيدا ﻣیکنند ،بهقهرﻣانگرايی و تقسيم جهان بهقهرﻣان و
دوگانگی
ضدقهرﻣان راهبر ﻣیگردد که شک ِل بهاصطﻼح روشنفکرانهی
ِ
ﺧدا/شيطان در اديان ابراهيمی است .همانطور که دوگانگی
ذهنی/وارونهی ﺧدا/شيطان بهتودههای ﻣولدی که وضعيت ﻣوجود را بدون
اعتراض طبقاتی ﻣیپذيرند ،اﻣکانات طبقات حاکم را در جهانی
غيراينجهانی و ابدی وعده ﻣیدهد ،دوگانهی قهرﻣان و ضدقهرﻣان نيز
ـعمﻼًـ تودههای ﻣردم را بهانﻔعال و تمکين از نتايج عصيان قهرﻣانان در
ﻣقابل ضدقهرﻣانان دعوت ﻣیکند که نتيجهاش بههرصورت بقای جاﻣعهی
طبقاتی است.
 {3سازمان رهايیبخش خلقهای...

علی پاينده ﻣدعی استکه قبل از همه و برﺧﻼف ﺧيلیها از همان
لحظهی شنيدن ﺧبر فرار سيروس نهاوندی ،پیبُرد که او را فرار دادهاند و
در واقع درگير عمليات پليسی شده است» :زﻣستان  ،1351وقتی زندانيانی
که بهدادرسی ارتش رفته بودند بهزندان شمارهی چهار قصر برگشتند و
ﺧبرآوردند که سيروس نهاوندی از بيمارستان فرار کرده ،ﻣن بهصدای بلند
و با صراحت تمام گﻔتم ُگه ﺧورده فرار کرده باشد ،فرارش دادند .عدهای
از اعضای سازﻣان رهايیبﺨش و گروههای ديگر ناراحت شدند .گﻔتند
تهمت ناروا ﻣیزنی و بهﻣن اعتراض کردند .در آن ﻣقطع ،سيروس نهاوندی
ﺧوشنام بود ...در سال  1351که در قزلقلعه بودم ،يکی/دو بار برای
بازجويی و دوبار هم برای ﻣﻼقات ﻣن را بهساﺧتمان بازجويی بردند .در
ضمن ،ﻣسئول آشﭙزی بند عموﻣی هم بودم و از بند عموﻣی بهآشﭙزﺧانه
ﻣیرفتم ،ﻣواد غذايی را برای پﺨتن غذا تحويل ﻣیگرفتم و بهبند عموﻣی
ﻣیآوردم .در اين رفت و آﻣدها ،سيروس نهاوندی را ﻣیديدم .سلول او کنار
در سلول او باز بود و اجاره داشت از اتاق ﺧارج شود .او
اتاق ساقی بودِ .
از قلعه بيرون ﻣیرفت و در ﻣحوطهی سيم ﺧاردار قدم ﻣیزد .بهدفعات
ديده بودم که بهتنهايی در کنار سيم ﺧاردار قدم ﻣیزند .بهتأکيد ﻣیگويم
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چندبار نهاوندی را ديدم که بدون نگهبان و ﻣراقب در کنار سيم ﺧاردار قدم
ﻣیزد .نهاوندی اگر ﻣیﺧواست فرار کند بهراحتی قادر بود که با کمترين
ريسک ،سيم ﺧاردار را باﻻ بزند و فرار کند .احتمال ﻣوفقيتاش باﻻی نود
درصد بود«)ص .(184
گرچه آنچه علی پاينده دربارهی وضعيت سيروس نهاوندی در
قزلقلعه ﻣیگويد ،بهلحاظ پنهانکاری ،در ﻣقابل چشم ديگر زندانیها )که
يکی از آنها علی پاينده بود( ،با طرح فرار ساﺧتگی او ناسازگار ﻣینمايد؛
اﻣا حتی اگر فرض را براين بگذاريم که روايت پاينده عين واقعيت است و
او همانند ﻣوارد قبلی جهت ارائهی تصوير بزرگنمايی شده از ﺧودش
پليسی
فرار
داستانپردازی نکرده است ،بازهم اين ﻣشاهدات برای يقين به ِ
ِ
سيروس نهاوندی ]يعنی :گﻔتن » ُگه ﺧورده فرار کرده باشد ،فرارش
شک قابل بررسی در اين زﻣينه ،کافی نيست .اين اﻣر بهويژه
دادند«[ ،نه
ِ
نسبت بهشﺨص پاينده صادق است که در بيمارستان  501ارتش با وضعيتی
روبرو شد که اﻣکان زيادی برای فرار در اﺧتيار او ﻣیگذاشت)بهصﻔحهی
119-129ﻣراجعه شود(.
بازهم فرض کنيم که پاينده بهطريﻖ ناشناﺧتهای )ﻣثﻼً کشفالشهود(
بهدرستی تشﺨيص داد که فرار سيروس نهاوندی ساﺧتگی/پليسی است؛
دراين صورت او در ﻣقابل اين سؤال قرار ﻣیگيرد که چرا بهطور دائم
روی دريافت ﺧودش اصرار نکرد تا عﻼوهبر زندانیها ،فعالين بيرون از
زندان هم کموبيش بشنوند که يک نﻔر در زندان ـﻣثﻼً بهطور ناروايیـ
بهسيروس نهاوندی ﻣثﻼً قهرﻣان ،برچسب پليسی زده است؟ شايد اين شايعه
در ابتدا از اعتبار علی پاينده ﻣیکاست؛ اﻣا نﻔس وجود شايع ْه سيروس
نهاوندی را بيشتر زير ذرهبين ديگران قرار ﻣیداد و بهاحتمال بسيار قوی
از بُرد فعاليت پليسی او نيز ﻣیکاست.
برای کسی که ﺧودرا برﺧﻼف بسياری از زندانیها و گاه بهطور
پوشيدهای در ﻣقابل آنها ،با تجربه و کارکشته و درگير در حوزههای
گوناگون سياسی و نظاﻣی بهتصوير ﻣیکشد ،و ﺧصوصا ً اينکه از
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چگونگی تشکيﻼت ساواکساﺧتهی ﻣوسوم بهتشکيﻼت تهران نيز اطﻼع
دارد ،کوبيدن برطبل پليس بودن سيروس نهاوندی وظيﻔهای بود که اﻣتناع
ﻣعنی ﺧط بطﻼنی برهمهی ادعاها و ﺧردﻣندیهايی است که
از آن ،عمﻼً به
ِ
پاينده گاه آشکارا و گاه بهطور ضمنی ﻣدعی آن است.
البته پاينده روايت ﻣیکندکه در همان قزلقلعه و قبل از فرار سيروس
نهاوندی »بهبيژن جزنی گﻔتم ﻣثل اينکه وضع سيروس نهاوندی ﻣشکوک
است«)ص  (184و بيژن که هرروز با ﻣجوز و زير نظر نگهبان از »سلول
انﻔرادی کنار حمام«)همانجا( برای شام و ناهار بهعموﻣی ﻣیآﻣد و
ِ
برﻣیگشت» ،گﻔت هر روز نهاوندی را ﻣیبينم ولی بهاين ﻣسئله ]يعنی:
ﻣشکوک بودن سيروس نهاوندی[ فکر نکرده بودم« .پاينده رو بهجزنی
ﻣیگويد» :چه طور فکر نکرده بودی .چرا نمیگذارند تو بهسيم ﺧاردار
نزديک شوی«؟ ﺧﻼصه اينکه پاينده ﻣیگويد» :با جزنی در اين باره
صحبت کرديم و در آﺧر گﻔت حاﻻ ببينيم چه ﻣیشود«)ص .(185
ت فرار ﻣصنوعی/ساواکی سيروس نهاوندی چنان
پاينده در اداﻣه رواي ِ
ُ
راه در ﻣقاب ِل ﺧودش را بهرويدادی عقبتر از زﻣان گﻔتن »گه ﺧورده فرار
کرده باشد ،فرارش دادند« ،فراﻣیافکند که ازجهت تردستی ،قابل توصيف
بهاستادانه است» :بعدها هميشه با ﺧود ﻣیگﻔتم :اگر آن شش نﻔر اعداﻣی
سازﻣان رهايیبﺨش که حکم آنها از سوی شاه با يک درجه تﺨﻔيف بهحبس
ابد تبديل شد ،در همان ابتدا ﻣیگﻔتند ساواک با ﻣا اين قول و قرار را گذاشته
است ،ﻣوضوع سيروس نهاوندی بهراحتی قابل پيشگيری بود و نهاوندی
نمیتوانست آن فجايع را بهبار آورد .بهاشﺨاص و فعاﻻن بيرون از زندان
ﺧبر ﻣیدادند که اين آقا ﻣشکوک است و کسی هم بهاو اعتماد نمیکرد و در
کوتاه ﻣدت رسوا و افشا ﻣیشد«)ص .(185
آه و افسوسی که پاينده در اينجا ترسيم ﻣیکند ،ضمن اينکه بهقول
ﺧودش ﻣبتنی برشنيدههای او از »اعضای پايين« سازﻣان رهايیبﺨش است
و سنديت قابل اتکايی ندارد؛ اﻣا فقط ﻣرثيهای است که ﻣیبايست او را بر
فراز ديگران و در رأس قرار بدهد!
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داستان از اين قرار استکه پاينده ﻣیگويد ...» :چرايی و چگونگی
ﻣعاﻣلهی نهاوندی و ساواک را نمیدانم .ساواک نه تنها با نهاوندی بلکه با
عدهای از اعضای باﻻی سازﻣان رهايیبﺨش هم ﻣذاکره کرده بود .بهغير
از نهاوندی ﻣذاکره با کادرهای باﻻی سازﻣان رهايیبﺨش بهاين صورت
بوده است که شما در دادگاه دفاع سياسی و ايدئولوژيک نکنيد ،ﻣا هم حتی
با ﻣحکوﻣيت اعدام ،شما را اعدام نمیکنيم .اين ﻣطلب را بعداً اعضای پايين
آنها گﻔتند«)ص !(182؟
ﻣطالعهی دقيﻖ »آنچه برﻣن گذشت« از استعداد قصهپردازی و قدرت
ْ
سياست
تﺨيل بسيار قوی پاينده حکايت ﻣیکند .ایکاش آقای پاينده بهجای
کمی ﺧود را با ادبيات آشنا ﻣیکرد و در اين زﻣينه نيز شانس
ﺧودبزرگبينیاش را ﻣیآزﻣود .بههرروی ،پردازش شنيدههايی از
»اعضای پايين« يک تشکيﻼت )که ساواک بهاعضای باﻻی آن گﻔته دفاع
ايئولوژيک نکنند تا اعدام نشوند( ،آنچنان که بتوان از ايجاد يک نهاد پليسی
جلوگيری کرد که تعداد قابل توجهی را بهزندان کشيد و بعضی را هم ُکشت،
بهتﺨيل پُرداﻣنهای نياز دارد که از هرکسی ساﺧته نيست .همهی زندانیهای
سياسی ﻣیدانستند که دفاع ايدئولوژيک و سياسی در دادگاههای نظام
آرياﻣهری برﻣقدار ﻣحکوﻣيت ﻣیافزايد و پروندههای سنگينتر را نيز
بهطرف حکم اعدام سوق ﻣیدهد .نتيجه اينکه ﻣوضوع ﻣعاﻣله دربارهی
دفاع ايدئولوژيک/سياسی اعضای باﻻی سازﻣان رهايیبﺨش ،حتی اگر
درست باشد ،نمیتواند ربط ﻣستقيمی بهفرار سيروس نهاوندی و جناياتی
که او انجام داد ،داشته باشد .اﻣا افشاگری ﻣداوم ﺧو ِد پاينده که يقين داشت
سيروس نهاوندی پليس است ،اگر ريشهی اين دسته از جنايتها را
نمیﺧشکاند ،احتماﻻً از ابعاد آن ﻣیکاست .بهطورکلی ،آنچه علی پاينده
در اين قسمت از روايت ﺧود القا ﻣیکند ،از يکطرف ،بيان برتری سياسی
ﺧودش از بيژن جزنی است که بهدريافت او )که سيروس نهاوند پليس
است( ،اعتنايی نکرد؛ و از طرف ديگر ،ﻣاليدن لجن حاصل از جنايات
سيروس نهاوندی بهسر و بدنهی سازﻣان آزادیبﺨش بهشکل رقيﻖتری
سر اين تشکيﻼت ﻣحسوب
است .البته او از وجه ﻣثبت آنهايی که به نوعی ِ
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ﻣیشدند ،تعريفهايی دارد که بهنظر ﻣن علت بيان ْ
آن ترس از پاسخگويی
سر اين تشکيﻼت بهحساب ﻣیآﻣدند» :در
و ﻣقابلهی افرادی استکه بهنوعی ِ
ضمن ساواک بهآنها گﻔته بود قول ﻣیدهيم اگر در زندان گزارشهای بدی
دربارهی گﻔتار ،رفتار و کردار شما بهﻣا نرسد ،بعد از پنج سال آزادتان
]ﻣی[کنيم .از آنها همکاری ،ﺧبرچينی و از اين قبيل چيزها نﺨواسته بودند.
آنها هم شرايط پيشنهادی را قبول ﻣیکنند .با اينحال ،در زندان اکثر
اعضای اين گروه افراد قابل اعتمادی بودند و بعضا ً افراد قابل تحسينی هم
داشتند«)ص .(182
پليسی سيروس نهاوندی بدون چون و چرا و شک و شبهه
اﻣا چرا فرار
ِ
پيش رو
پذيرفته شد؟ جواب روشن و ساده در بينشی استکه چشماندازهای ِ
براساس آن شکل ﻣیگرفت :گروهی کوچک ،پيشرو و جان برکف،
درهم
بهﻣثابهی قايﻖ ،ﻣوتور )يا رانهای( کوچک ،کشتی يا ﻣوتور بزرگ و
ِ
ﺧلﻖ را بهلحاظ ﻣبارزاتی بهحرکت درﻣی َآو َرد .چنين دريافت و برداشتی از
ﻣبارزه سياسی و طبقاتی بهطور ﺧودبهﺧود اساس عمليات نظاﻣی/ضدپليسی
را بر رشادتها و درايتهای شﺨصی و قهرﻣانانه ﻣیگذارد و در ﻣقاب ِل
ﺧارقالعاده بودن اينگونه عمليات نه تنها بههيجان درﻣیآيد ،بلکه از جنبهی
روانشناسانه نيز تجديدقوا ﻣیکند و روحيه ﻣیگيرد .بهبيان ديگر ،ﻣیتوان
چنين نيز تصور کرد يکی از رؤياهای زندانيانی که در زندان ﺧودرا هوادار
ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری ﻣیدانستند ،فرار قهرﻣانانه از زندان و دست
نظاﻣی شهری بود؛ و ساواک با تحليل همين ﻣسئله دست
زدن بهعمليات
ِ
بهتوطئهای زد که هيچکس بهجز آقای علی پاينده ﻣتوجه آن نشد!!؟

عمومی زندان اوین
ت تقريبا ً  3صﻔحهای که شاﻣل صﻔحههای 189 ،186 ،185
اين قسم ِ
و  188ﻣیشود ،نکتهی ﺧاصی برای بررسی ندارد.
ــ پاينده در ابتدا از دو اطاق عموﻣی زندان اوين ﻣیگويد که در يکی
از اطاقها رهبران جنبش چريکی و در اطاق ديگر افرادی از گروههای
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ﻣﺨتلف ﻣحبوس بودند .زندانیهای اطاق اول در دادگاه دفاع ايدئولوژيک
کردند و تقريبا ً همه اعدام شدند.
ــ علی پاينده و ﻣهدی ساﻣع در يک اطاق بودند .ساﻣع اصرار دارد که
هيچ اعترافی درباره سازﻣان توفان نداشته است؛ درصورتیکه سعادتی
براين باور بود که »بهجز ﻣهدی ساﻣع کس ديگری نبود که اطﻼعاتش ﻣنجر
بهدستگيری ﻣن بشود«]صﻔحه شماره  100و » .[101بهاين ترتيب،
ﻣوضوع ]لو رفتن سازﻣان توفان[ در هالهای از ابهام قرار« ﻣیگيرد و
برای پاينده روشن نمیشود »که به چه طريﻖ و از طرف چه کسی سازﻣان
سر نﺨی داده شد که بهلو رفتن آن سازﻣتان ﻣنجر شد«.
توفان لو رفت يا ِ
ــ پاينده در پانوشت صﻔحه  186دربارهی ﻣاشاﷲ رزﻣی که با او
همسلول بود ،ﻣیگويد او »پسرﺧالهی ﻣناف فلکی بود .رزﻣی را بهﺧاطر
فلکی دستگير کرده بودند و هشت ،نُه ﻣاه بعد از زندان آزاد شد« .اين
درصورتی استکه ﻣن ﻣاشاﷲ رزﻣی را در بند  4،5،6ديدم که به  10سال
ﻣحکوم شده بود .دقيقاًد بهياد نمیآورم؛ اﻣا بهاحتمال بسيار قوی ﻣاشاﷲ
رزﻣی در سال  1357از زندان آزاد شد .شايد او را برای بار دوم دستگير
کرده بودند که پاينده از آن اطﻼعی ندارد .بههرروی ،ظاهراً ﻣاشاﷲ
شکارچی پرندگان بوده و اطﻼعات سرگرمکنندهای هم دربارهی پرندگان
برای همسلولیهای ﻣیگﻔت .گرچه صددرصد ﻣطمئن نيستم؛ اﻣا چندين بار
شنيدهام که ﻣاشاﷲ رزﻣی گرايش پانترکيستی بسيار شديدی پيدا کرده و اين
گرايش را تبليغ ﻣیکند.
ــ پاينده ضمن توصيف روحيه بسيار عالی هردو سلول عموﻣی اوين،
روايت ﻣیکند» :در اتاق دربسته ،هيچگونه اﻣکانات و وسائلی نداشتيم.
شبها دور هم جمع ﻣیشديم و هرکسی دربارهی ﻣوضوعی که در آن زﻣينه
اطﻼعات داشت صحبت ﻣیکرد و سرگرم ﻣیشديم« .ظاهراً ﻣاشاﷲ رزﻣی
که شکارچی بود و در بارهی پرندگان حرف ﻣیزد ،بهکﻼغ عﻼقهی
ويژهای داشت؛ و بههمين دليل دکتر غﻼم ابراهيمزاده ]بهﺧاطر شوﺧی و
ﺧنده[ اسم او را کﻼغ گذاشته بود :بههرروی ،اين قسمت با توصيف بعضی
از شيرينکاریهای چپروانهی دکتر غﻼم ابراهيمزاده که تقريبا ً  25درص ِد
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اين قسمت را دربرﻣیگيرد ،بهپايان ﻣیرسد» :دکتر غﻼم ابراهيمزاده )از
اعضای ستاره سرخ( درعينحال که ﻣواضع راديکال و چپ َروانهای
داشت ،ﺧيلی شوخ طبع و ﺧوش روحيه بود«.

 {1بازهم عشرتآباد و ماجراهای آن

»يک روز ساقی آﻣد و ...بدون سرباز و نگهبان ،سوار جيپ شديم و
ﻣن را بهزندان عشرتآباد برد ...ﻣن را بهسلول انﻔرادی بردند و
در سلول باز بود و ﻣیتوانستيم با
ﻣحدويتهايی برايم در نظر گرفتند .البته ِ
ديگر زندانيان صحبت کنيم و بهحياط برويم ....جزنی ،پاک نژاد و ﻣن در
چنين وضعيتی بوديم .با اينکه عضو کمون نبوديم ...بچهها ﻣیتوانستند از
غذای ﺧودشان بهﻣا سه نﻔر بدهند«)ص .(189
زندانی ويژهاش را ﻣستقيم و بدون
تعجب ﻣن از اين استکه چرا ساق ْی
ِ
کار غيرعادی
درنگ بهزندان عشرتآباد تحويل ﻣیدهد .شايد دليل اين ِ
شورانگيز علی پاينده نسبت بهﺧودش بوده
ساق ْی بیاطﻼعی او از عشﻖ
ِ
باشد؛ وگرنه رفيﻖ ساقی]!؟[ ﻣیبايست ﻣهمان/زندانی ﺧودرا پس از گردش
و عرقﺧوری بهﻣنزل ﻣیفرستاد تا قدری بياسايد و پس از چند روز ﺧودرا
بهعشرتآباد ﻣعرفی کند!؟
گرچه پاراگراف باﻻ طعنهآﻣيز است؛ اﻣا چنانچه کسی حوصله داشته
ت پاينده دربارهی ساقی و ديگر
باشد که همهی تعريف و توصيﻔا ِ
گروهبان/زندانبانهای ساواک را در قزلقلعه و عشرتآباد کنار هم بگذارد
و داستانهای حماسی دربارهی ساقی را نيز بهاين ﻣجموعه بيﻔزايد ،ﻣتوجه
ﻣیشود که پاينده در کنار ساقی ،با نشستن در جيپ او و احتماﻻً بدون دستبند
ﺧودرا بزرگتر و ﻣهمتر از آن ﻣیداند که ﻣثﻼً با دستبند و با يکی از
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ﻣاشينهای حمل زندانی بهعشرتآباد ﻣنتقل ﻣیشد .اگر چنين نيست؛ پس،
چه لزوﻣی دارد که پاينده نقل کند که» :ساقی بهاوين آﻣد و اثاثيهام را تحويل
گرفت .بدون سرباز و نگهبان ،سوار جيپ شديم و ﻣن را بهزندان
عشترتآباد برد«؟
شﺨص ﺧودم در آن هنگام ،تصوير ﺧو ِد پاينده
بهجز ﻣشاهدهی عينی
ِ
هم نشانهی اين است که سلول بهاصطﻼح انﻔرادی در عشرتآباد بهجای
ﻣحدوديت ،حاوی اﻣتيازاتی برای او بود .برای ﻣثال ،ﻣن ،عبداله قواﻣی و
قدير ﺧانجان نژاد در يک سلول ﻣیﺧوابيدم که بسيار ﻣحدودتر از سلولی
بود که پاينده ﻣدعی حضور يک نﻔره در آن است .ضمنا ً ﻻزم بهتوضيح
استکه شنيدههای ﻣن )نه ﻣشاهدهی عينی( حاکی از اين است که همهی
ﻣدتی که علی پاينده در عشرتآباد زندانی بود ،وضعيتی همانند ديگر
زندانیها داشت ،و از اﻣتياز داشتن سلول يکنﻔره نيز بیبهره بود.
 {2بازهم عشرتآباد و ماجراهای آن

علی پاينده روايت ﻣیکند که » ...قبل از ديگران ،بيژن جزنی بهسراغم
آﻣد و اولين سؤالش اين بود که احمدزاده چه ﻣیگﻔت؟ هرچه را که دربارهی
بحث ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک ،اينکه چريک شهری را
تأييد کردهاند و ...شنيده بودم ،و همچنين اﺧبار جريانهای جديد و وقايع
اوين را برای بيژن توضيح دادم«)ص  .(189دو نکته در اين عبارت وجود
دارد که ﻣیتوان روی آن ﻣکث کرد :يکی اينکه عبارات طوری انشا شدهاند
که ﻣیتواند ﺧواننده را بهاين ابهام بکشاند که پاينده دقيقا ً در جريان بحثهای
ﻣبارزاتی جريانها و گروههای ﻣﺨتلف قرار داشت؛ و ديگر
ﻣربوط بهﻣشی
ِ
اينکه جملهی »چريک شهری را تأييد کردهاند« ،ﻣیتواند حاکی از اين
باشد که بيژن جزنی شايعاتی دربارهی عمليات ﻣسلحانهی شهری شنيده بود
که ﺧﻼف گﻔتگوی ﻣحﻔل آنها ﻣبتنیبر ﻣبارزهی ﻣسلحانه در روستا )توجه
داشته باشيم :صرفا ً گﻔتگو و نه حتی تدارک( بوده است.
علی پاينده پس از توضيحاتی درباره تغييرات وضعيت زندان بهلحاظ
ترکيب جريانهای سياسی طی رفت و برگشت او بهاوين ،در پارگراف بعد
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روايت ﻣیکند» :در اواﺧر  ،1350زندانيان بهسه جريان عمده تعلﻖ داشتند:
چريکهای فدايی ﺧلﻖ ،ﻣجاهدين و جريانهای ﻣائوئيستی .بيشتر زندانيان
از چريکهای فدايی بودند .فدايیها و ﻣجاهدين علیرغم اﺧتﻼفات
ايدئولوژی ،براساس توافﻖ دربارهی ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانه در ايران،
عموﻣا ً با هم ﻣتﻔﻖالقول بودند و با ﻣﺨالﻔان اين ﻣشی ﻣرزبندی قاطع داشتند.
باهم توافﻖ کرده بودند که زندان را ﻣشترکا ً اداره کننده .آنها ﻣﺨالﻔان ﻣشی
ﻣسلحانه را بهانحای گوناگون ايزوله ﻣیکردند«)ص  .(190قبل از
هراظهارنظری ﻻزم بهتوضيح است که گزارش علی پاينده دربارهی
فعلوانﻔعاﻻت زندان »در اواﺧر  «1350بهلحاظ وقايعنگارانه )و نه تجزيه
ُروز وقايع( تااندازهای )طبعا ً نه صددرصد و بهطور
و تحليل چرايی ب ِ
تصوير درست و قابل قبولی است ،اﻣا درعينحال کمبودها و
همهجانبه(
ِ
نارسايیهای فراوانی هم دارد که در اداﻣه بهآن ﻣیپردازم.
برای ﻣثال ،آنچه در بيان وقايعنگارانهی پاينده تااندازهای نادرست
است ،عبارت »جريانهای ﻣائوئيستی« است که در عدم ﻣوجوديتش ،عمدتا ً
از سوی ديدگاههای تودهايستی )نه الزاﻣا ً تودهایها يا عناصر وابسته
بهحزب توده( نوعی فحاشی شيعی/روسی )ﻣعادل بیشرف ،ﻣادرقحبه و
حرامزاده( بهحساب ﻣیآﻣد .واقعيت اين استکه در ايران آن زﻣان بعضی
گرايشهای ﻣائوئيستی وجود داشت ،اﻣا گﻔتگو از »جريانهای ﻣائوئيستی«
ت قابل بررسی و شناﺧت است .بهطورکلی ،ﻣنهای بﺨشهايی از
فاقد ﻣادي ِ
ً
آسيا که سازﻣانهای واقعا ﻣائوئيستی فعليت سياسی/ﻣبارزاتی داشتند ،در
ديگر نقاط جهان )وازجمله در ايران( با دهها گرايش ﻣائوئيستی ﻣواجه
ﻣیشويم که ﻣضمون نسبتا ً ﻣشترک آنها ضديت با تز »همزيستی
ﻣسالمتآﻣيز« ،تقابل با ﺧروشچف و ﻣصوبات کنگرهی بيستم و
بيستوچهارم حزب کمونيست شوروی ،تأکيد بر ﻣبارزهی ﻣسلحانه ،و دفاع
از حقانيت]![ سوسياليستی استالين بود .چشمانداز سياسی هيچيک از اين
جريانها ﻣحاصرهی شهرها از طريﻖ روستاها نبود؛ و بيش از اينکه
ﻣائوئيست بهﻣعنای اﺧص کﻼم باشند ،پروچينی بودند.
همسويی ﻣجاهدين با فدائيان در ادارهی ﻣشترک زندان و »ﻣرزبندی
قاطع« اين دو جريان بر ضد ﻣﺨالﻔان ﻣشی چريکی )که علی پاينده بهغلط
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همه را تودهای و ﻣائوئيست ﻣیناﻣد( ،از دو زاويه آبستن فاجعه بود :يکی
صرف را جایگزين دوگانهی واح ِد نظر/عمل
از اين جهت که عملگرايی
ِ
ﻣیکرد که ﻣیبايست بهتحقيﻖ نظری/تاريﺨی و ساﺧتاری/طبقاتی راهبر
»انعطاف«
ﻣیگرديد )که نگرديد(؛ و ديگر اينکه نسبت بهﻣذهب بهچنان
ِ
تابعشوندهای رسيد که گلسرﺧی در دادگاهش ﻣیگويد:
»سﺨنام را با گﻔتهای از ﻣوﻻ حسين ،شهي ِد بزرگ ﺧلﻖهای ﺧاورﻣيانه
آغاز ﻣیکنم .ﻣن که يک ﻣارکسيست/لنينيست هستم ،برای نﺨستينبار عدالت
اجتماعی را در ﻣکتب اسﻼم ُجستم و آنگاه بهسوسياليسم رسيدم ...از اسﻼم سﺨنام
را آغاز کردم .اسﻼم حقيقی در ايران همواره دِين ﺧودرا بهجنبشهای رهايیبﺨش
ايران پرداﺧته است .سيد عبدﷲ بهبهانیها ]و[ شيخ ﻣحمد ﺧيابانیها نمودار
صادق اين جنبشها هستند .و اﻣروز نيز اسﻼم حقيقی دِين ﺧودرا بهجنبشهای
آزادیبﺨش ﻣلی ايران ادا ﻣیکند .هنگاﻣیکه ﻣارکس ﻣیگويد در يک جاﻣعهی
طبقاتی ثروت در سويی انباشته ﻣیشود و فقر و گرسنگی و فﻼکت در سويی
ديگر ،در حالیکه ﻣولد ثروت طبقهی ﻣحروم است ،و ﻣوﻻ علی ﻣیگويد قصری
برپا نمیشود ،ﻣگر آنکه هزاران نﻔر فقير گردند ،نزديکیهای بسياری وجود
دارد .چنين است که ﻣیتوان در اين لحظه از تاريخ از ﻣوﻻ علی بهعنوان نﺨستين
سوسياليست جهان نام برد؛ و نيز از سلمان فارسیها و اباذر غﻔاریها .زندگی
ﻣوﻻ حسين نمودار زندگی اکنونی ﻣاست که جان برکف برای ﺧلﻖهای ﻣحروم
ﺧود در اين دادگاه ﻣحاکمه ﻣیشويم .او در اقليت بود ،و يزيد بارگاه ،قشون،
حکوﻣت و قدرت داشت .او ايستاد و شهيد شد؛ هرچند يزيد گوشهای از تاريخ را
اشغال کرد ،ولی آنچه که در تداوم تاريخ تکرار شد ،راه ﻣوﻻ حسين و پايداری
او بود ،نه حکوﻣت يزيد .آنچه را که ﺧلﻖها تکرار کردند و ﻣیکنند :راه ﻣوﻻ
ﻣارکسيستی اسﻼم حقيقی بهعنوان
حسين است .بدينگونه استکه در يک جاﻣعهی
ْ
يک روبنا قابل توجيه است و ﻣا نيز چنين اسﻼﻣی را اسﻼم حسينی و اسﻼم ﻣوﻻ
علی را تأييد ﻣیکنيم«.

اين درست است که گلسرﺧی و دانشيان با دفاع سياسی و جانفشانانهی
ﺧود ضربهی بسيار ﻣحکمی بهدستگاه سلطنت زدند؛ اﻣا نابﺨردی
وژيک/طبقاتی نهﻔته در اين ضربهی ﻣحک ْم چنان بود که بهاسﻼﻣيون
ايدئ
ِ
)اعم از »حقيقی« و »غيرحقيقی«( فرصت داد تا در ازای جان و تﻼش و
شرف هزاران سياسی دربند و اعداﻣی ،بهنﻔع ﺧو ْد آن چيزی را درو کنند

بازهم عشرتآباد و ﻣاجراهای آن

که شکل »شکﻔتهاش« همين جمهوری اسﻼﻣی است که بﺨشی از فدايیهای
سابﻖ را ﻣثل سگ بهدنبال ﺧود ﻣیدَوانَد.
 {3بازهم عشرتآباد و ماجراهای آن

پاينده در همان صﻔحهی  190ﻣیگويد» :بهطورکلی تا سال ،1357
زندانيان سياسی ]چپ[ عمدتا ً سه جريان بودند :چريکهای فدايی ﺧلﻖ،
ﻣائوئيستها و تودهایها .اين سه جريان چندان ﻣناسبات حسنهای با يکديگر
نداشتند و در لوای اﺧتﻼف ﻣشی سياسی حتی همديگر را نﻔی ﻣیکردند.
رفتارها و برﺧوردها عموﻣا ً ناپﺨته و احساسی بود .يکديگر را بهچپروی،
اپورتونيسم چپ و راست ﻣتهم ﻣیکردند .«...در تصحيح اين
راستروی و
ِ
پ نه چندان کمشماری
نقلقول ﻻزم بهتوضيح استکه افراد و گروههای چ ِ
در زندان بودند که در هيچيک از سه دستهی فوق جا نمیگرفتند .عدهی
نسبتا ً کثيری از آنهايی که ﺧارج از سه دستهی فوق بودند ،دربرگيرندهی
کسانی بود که ﻣشی ﻣسلحانه را رد کرده بودند .بﺨش قابل توجهی از اين
عده پس از آزادی از زندان جريان »را ِه کارگر« را سازﻣان دادند که
هيچيک از دستههای ناﻣبرده توسط آقای پاينده را قبول نداشتند .بهغير از
»را ِه کارگری«های آتی ،تعداد قابل توجهی از زندانیها نيز بودند که در
هيچيک از چهار دستهای که تا اينجا از آنها نام برديم ،نمیگنجيدند.
برای ﻣثال ،بعضی از زندانیها که پايگاه طبقاتی کارگری داشتند،
ب طبقاتی
براين باور بودند که ﻣسئلهی
اساسی يک نهاد کمونيست ْی ترکي ِ
ِ
رهبری در آن و چگونگی رابطهی نهاد کمونيستی با تودههای کارگر و
زحمتکش است .اين عده نيز يکدست نبودند و پس از سرنگونی در سه
»ﺧط پنج«
جريان اساسا ً ﻣتﻔاوت ﻣتشکل شدند که توسط ديگر جريانها
ِ
»ﺧط پنج« ناﻣيده ﻣیشد،
ناﻣيده شدند .صرفنظر از ﻣعرفی جاﻣع آنچه
ِ
کلی اين بهاصطﻼح ْ
ﺧط ﻣیتوان چند
در ارائهی يک تصوير ﻣوجز و ِ
جملهای نوشت :يکی از آنها ،گروه »ﻣشورت« ،با گرايش شديد ضد
روشنفکری بود؛ يکی ديگر »سازﻣان سرخ کارگران ايران« بود که
ﻣیکوشيد بهجای ﻣﻔهوم »ﺧلﻖ« و عملکردهای ﻣتناسب با اين ﻣﻔهوم ،از
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ﻣﻔاهيم طبقاتی و طبعا ً از ﻣﻔهوم طبقهی کارگر استﻔاده کند که عملکردهای
اساسا ً ديگرگونهای را در ﻣقايسه با ﺧلقیگرايی جريانات چپ در دستور
کار ﻣبارزاتی و انقﻼبی ﺧود قرار ﻣیداد .گروه سوﻣی هم در اين زﻣينه
ِ
شکل گرفته بود که ﻣهمترين نشانهی وجودی ْ
آن انتشار نشريه »ﺧبر
کارگر« بود .با وجو ِد همهی اينها ،زندانیهای چﭙی هم بودند که بهلحاظ
گرايش ،باور و عملکرد سياسی با آنچه در باﻻ و ﺧط و ﺧطوط ﻣﺨتلف
ﻣورد بحث قرار گرفت ،هيچ شباهتی نداشتند.
دربارهی » ..سه جريان ]فدايی ،تودهای و ﻣائوئيست که[ چندان
ﻣناسبات حسنهای با يکديگر نداشتند و در لوای اﺧتﻼف ﻣشی سياسی حتی
همديگر را نﻔی ﻣیکردند .رفتارها و برﺧوردها عموﻣا ً ناپﺨته و احساسی
بود« ،ﻻزم بهتوضيح استکه اوﻻًـ ﻣنظور از کلمهی »نﻔی« ،احتماﻻً عدم
پذيرش يا انکار است؛ چراکه آنچه کلمهی »نﻔی« بهذهن ﻣتبادر ﻣیکند،
اگر ﻣنظور نابودی نباشد )که در اينجا چنين نيست( ،بيش از هرچيز تغيير
درپس »نﻔی« ،الزاﻣا ً اثبات شکل ﻣیگيرد .دوﻣا ًـ تبيين اﺧتﻼقات
است که
ِ
سياسی
ﻣنشی
سياسی تحت عنوان »ناپﺨته و احساسی« ضمن القای بزرگ
ِ
ِ
راوی ،درعينحال بيشتر توصيﻔی اﺧﻼقی و عاﻣيانه است که بهجای بيان
شﺨصی راوی را بيان ﻣیکند.
نظر بزرگﻣنشانهی
ﺧاصههای يک نسبتِ ،
ِ
سوﻣا ًـ هرسه جريان ضمن اﺧتﻼف با يگديگر ،اشتراکات همسوکنندهی
نظری نيز داشتند .برای ﻣثال ،هر سه جريان بهروشنی استالينيست بودند.
چهارﻣا ًـ شايد تا اوائل سال  1355بتوان از عدم پذيرش و حتی ستيز نظری
در رابطه با سه جريانی که آقای پاينده بهآن اشاره ﻣیکند ،نام برد؛ اﻣا
کموبيش بههمان ﻣيزانی که عمليات چريکی در بيرون از زندان کاهش پيدا
ﻣیکرد ،ديدگاه بسياری از فدايیها بهديدگاه تودهایها نزديک و نزديکتر
ﻣشترک سازﻣان اکثريت و حزب توده در
نزديکی ﻣواضع
ﻣیشد .اوج اين
ِ
ِ
رابطه با ﻣوجوديت جمهوری اسﻼﻣی بود که بهاشک و آه برای تسليح سﭙاه
پاسداران بهسﻼح سنگين هم ﻣنجر گرديد.
ﻻزم بهتوضيح است که تقسيمات سياسی/ايدئولوژيک داﺧل زندان شاه
که ناگزير تابعی از تحوﻻت و تقسيمات سياسی جاری در بيرون از زندان
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و حتی در تبادل با وقايع سياسی بيرون از زندان بود ،بسيار پيچيدهتر و
ﻣتنوعتر از تصويری است که آقای پاينده ارائه ﻣیکند .برای ﻣثال ،ﻣذهبیها
تقسيماتی داشتند که ﻣهمترينشان ﻣجاهدين و کسانی بودند که توسط ساواک
سازﻣان يافتند و زندانیها آنها را فاﻻنژ ﻣیناﻣيدند .گذشته از اين جنبهی
ﻣسئله ،نکتهی بسيار پيچيده و قابل بررسی ،گسترش تدريجی گرايش افراد
ﻣنتسب بهﻣجاهدين بهجريانهای چپ ،رد باورهای ﻣذهبی و پذيرش
ﻣارکسيسم/لنينيسم بهعنوان راهنمای ايدئولوژيک/سياسی در زندان و
بيرون از زندان بود .بههرروی ،ازآنجاکه بررسی جاﻣع اين ﻣسئله در اين
بازﺧوانی نمیگنجد ،از آن درﻣیگذرم؛ و بررسی »آنچه برﻣن گذشت« را
پی ﻣیگيرم.
 {4بازهم عشرتآباد و ماجراهای آن

»اﺧتﻼف نظر اين سه جريان درصورتی ﻣیتوانست برای چپ ايران
ﻣﻔيد باشد که بهصورت اصولی بهچالش ايدئولوژيک داﻣن ﻣیزد و
بهشکوفايی و عميﻖ شدن انديشهی ﻣارکسيسم در ايران ﻣیانجاﻣيد .ولی نه
تنها چنين نشد که ﻣوجب کدورت و کينهورزی اين جناحها عليه يکديگر
گرديد .البته ،اين رفتار ﻣربوط بهجريانهای آنها با يکديگر بود .اﺧتﻼف
نظرهای زندانيان با يکديگر بيشتر ﻣنشأ سليقهای ،اﺧﻼقی و شﺨصيتی
داشت .زندانيان عمدتا ً بهلحاظ عواطف فردی و عﻼيﻖ انسانی با همديگر
روابط ﺧوبی داشتند ،باهم دوست بودند ،باهم ورزش و بازی ﻣیکردند،
باهم کتاب ﻣیﺧواندند و حتی بدون درگيری يا برﺧوردهای ﺧشن باهم
بحثهای سياسی و تئوريک ﻣیکردند .اين سه جريان بهرغم تضادها و
اﺧتﻼفاتشان در برﺧی ﻣسائل صنﻔی و وقايع درون زندان ،بهعنوان
زندانيان سياسی با هم همکاری ﻣیکردند .با اينحال گروهها و سازﻣانهای
آنها با يکديگر ﻣرزبندی قاطع و غيرقابل انعطاف داشتند«)صص  190و
.(191
ی »آنچه برﻣن
گرچه نقلقولهايی تا اين اندازه طوﻻنی
ِ
حجم بازﺧوان ِ
گذشت« را افزايش ﻣیدهد؛ اﻣا نوع گﻔتار آقای پاينده بهنحوی است که عدم
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ﻣتن روايت او ،بهﻣانعی برای پذيرش ﻣﻔاهيم
استنادهای دقيﻖ و نقل شده از ِ
برآﻣده از بازﺧوانی روايت تبديل ﻣیشود .برای ﻣثال ،کل جملهای که با
»اﺧتﻼف نظر اين سه جريان «...شروع ﻣیشود و به» ...ﻣارکسيسم در
ايران ﻣیانجاﻣيد« ،ﺧتم ﻣیشود ،گرچه حکيمانه و اﺧﻼقی ﻣینمايد؛ اﻣا يک
همانگويی ﻣبهم و کلی استکه از هرگونه ﻣابهازای عينی و بيرونی تهی
است .درست ﻣثل اينکه فردی بگويد :اگر قد ﻣن  10سانت از فﻼنی بلندتر
بود 10 ،سانت قدبلندتر از او بودم؛ اﻣا افسوس که بلندتر نيستم!؟ در واقع،
آقای پاينده با استﻔاده از عبارتهای تعريف نشده و ﻣبهم )ﻣثل »چالش
ايدئولوژيک«»بهصورت اصولی«(» ،عميﻖ شدن انديشهی ﻣارکسيسم در
ايران« را پس از وقوع واقعه پيشبينی ﻣیکند]![ که بهلحاظ ﻣعنايی حد و
ﻣرز تعريف شده و روشنی ندارد و اساسا ً ﻣبهم است .بنابراين ،صرفنظر
از جنبهی حشوگونهی کليت اين جمله ،برای فهم نظر آقای پاينده بايد تا
تعريف ﻣعنی »چالش ايدئولوژيک«»بهصورت اصولی« و »عميﻖ شدن
انديشهی ﻣارکسيسم در ايران« از سوی او ﻣنتظر بمانيم!؟
بهطورکلی ،با ﻣرور دوبارهی قطعهی نقل شدهی باﻻ ﻣتوجه ﻣیشويم
که حرف نهايی و قابل فهم آقای پاينده )بهﻣثابهی کشﻔی حکيمانه( اين استکه
زندانیهای جريانات ﻣﺨتلف علیرغم »ﻣرزبندی قاطع و غيرقابل
انعطاف«»گروهها و سازﻣانهای آنها با يکديگر«» ،عمدتا ً بهلحاظ
ِ
عواطف فردی و عﻼيﻖ انسانی با همديگر روابط ﺧوبی داشتند« .دربارهی
اين حرف نهايی آقای پاينده بايد گﻔت که:
اوﻻًـ طبيعی و کاﻣﻼً درست استکه »گروهها و سازﻣانهای« ﻣﺨتلف
با يکديگر »ﻣرزبندی قاطع و غيرقابل انعطاف« داشته باشند؛ زيرا برای
ت تصميم و اراده شرط نﺨست
دست زدن بههرکار و
انجام هراقداﻣ ْی قطعي ِ
ِ
برای آغاز است.
دوما ًـ گرچه »انعطاف« در باورهای سياسی/اجتماعی از گﻔتگو و
ﻣطالعهی ديگر باورها و نظرات تأثير ﻣیپذيرد؛ اﻣا اساس آن اکسيری که
در اﻣر سياست و کنش سياسی/طبقاتی به»انعطاف« راهبر ﻣیگردد و
زﻣينه »انعطاف« را فراهم ﻣیکند ،پراتيک طبقاتی در وجه عمدهی آن
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است .اين اﻣری است که کليت اپوزيسيون ايران در آن زﻣان )و حتی
هماينک نيز( بهدليل ﺧاستگاه طبقاتی عمدتا ً ﺧردهبورژوايی و بهاصطﻼح
بﺨش ﻣتوسطی ﺧود ـدر نظر و عملـ از آن گريزان بوده و هنوز هم هست!
ِ
»رد تئوری بقا« و »ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم تاکتيک و هم استراتری«
بارزترين شکل تبيين اين گريزان بودگی است .بهبيان روشنتر ،رابطهی
طبقاتی کارگران
کار و سرﻣايه )بهﻣثابه دو بنيان عمده( رابطهی دو ساﺧتار
ِ
و سرﻣايهداران را زﻣينه ﻣیسازد که در اين عمدگی ،کارگران )بهﻣثابهی
گر
ب کليت ﻣجموعه يا نظام را در
يک طبقه( وجه تغييرطل ِ
برابر وجه تثبيت ِ
ِ
طبقهی سرﻣايهداران شکل ﻣیدهند .بنابراين ،زﻣينهی »انعطاف« در
ارتباط
باورها و راهکارهای ريشهای و اساسی ،در
ِ
نظام
ارگانيکشونده/گسترشيابنده با کارگران و زحمتکشان در تقابل با
ِ
ﺧريد و فروش نيرویکار و ازجمله طبقهی سرﻣايهدار است که ﻣیتواند
شکل بگيرد و ﻣعنی داشته باشد .اين درصورتی استکه اپوزيسيون ايران
در آن زﻣان )و هماينک نيز( درصدد سرنگونی نظام شاهنشاهی )يعنی:
نظام اقتصادی ،سياسی و اجتماعی(
ايجاد دگرگونی در شک ِل سياسی آن
ِ
ْ
ايران الگويی/ذهنی بود
بود .نتيجه اينکه اساس دستهبندیهای سياسی در
ب
و اساسا ً از پتانسيل »انعطاف
«پذيری عملی و ريشهای تهی بود و اغل ِ
ِ
ﻖ »انعطاف«ها نيز تنها در شکل سياسی )و نه در پراتيک
قريب بهﻣطل ِ
طبقاتی( بود که شکل ﻣیپذيرفتند و دگرگون ﻣیشدند .آنچه در اين رابطهی
ﺧاص بايد روی آن تأکيد شود ،نمونهی دريافتهای ﺧو ِد آقای علی پاينده
پ ايران را در ﺧويش
است که نه تنها ذاتا ً همان باورهای الگويی چ ِ
بازﻣیتاباند ،بلکه بهلحاظ ﻣضمونهای ﻣطالعاتی و تحقيقاتی نيز بهشدت با
عاﻣيانهگرايی آﻣيﺨته است.
اپوزيسيون دستگاه سياسی
سوماًـ تضاد و اﺧتﻼف جريانهايی که
ِ
ﺧاصی هستند ،بهواسطه ﻣوقعيت اپوزيسيونیشان و در برابر وضعيتی که
در ﻣقابله با آن هويت دارند و ﻣعنی ﻣیگيرند ،فرعی است و بههمين دليل
طبيعی است که افراد وابسته بهجريانات اپوزيسيون »عمدتا ً بهلحاظ عواطف
فردی و عﻼيﻖ انسانی ]دراينجا يعنی :شﺨصی[ با همديگر روابط ﺧوبی«
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داشته باشند .بههمين دليل هم نبايد فراﻣوش کرد که ضمن اينکه چيزی
انسانی« بهطورکلی وجود ندارد ،هرشﺨصی هم زﻣينهی
بهعنوان »عﻼيﻖ
ِ
ً
شﺨصيت ﺧودرا عمدتا از ﻣناسبات طبقاتی و اجتماعی ﺧود ﻣیگيرد ،و
برهمين اساس است که ارادهﻣندی او ﻣمکن و ﻣيسر ﻣیشود.
چهارماًـ اگر قيد »عمدتا ً« را ﻣورد بررسی بدهيم و از جملهی نقل شده
حذف کنيم ،دريچهی عموﻣيت »عواطف فردی و عﻼيﻖ انسانی« کنار
ﻣیرود و با برﺧوردهای سرکوبکننده و تحقيرآﻣيزی ﻣواجه ﻣیشويم که
ت کمی از
بهلحاظ جوهرهی ضدانسانیاش )نه شکل سرکوب( دس ِ
شکنجههای ساواک نداشت .شنيدههای ﻣن )نه ﻣشاهدات عينی و شﺨصی(
حاکی از اين استکه گرچه در سال  1351و ﺧصوصا ً در سال  1352کتک
زدن ﻣﺨالﻔينی که برچسب پليسی بهآنها ﻣیچسباندند ،اﻣری رايج نبود؛ اﻣا
چنان هم نبود که اينگونه کنشها اصﻼً وجود نداشته باشد.
 {5بازهم عشرتآباد و ماجراهای آن

علی پاينده روايت ﻣیکند که »در عشرتآباد ،فدايیها و ﻣائوئيستها
سعی داشتند يکديگر را تحت تأثير قرار دهند«)ص  .(191او در اداﻣه ،از
ث حسين راسخ بهعنوان نماينده ﻣائوئيستها با جزنی ﻣیگويد .بهنظر
بح ِ
ﻣن )که بيش از هرچيز نتيجهی ﻣشاهدات و شنيدههای شﺨصی است( ،هم
برچسب ﻣائوئيست بهحسين راسخ نادرست است و هم اينکه او نماينده
»ﻣائوئيستها« بود .در واقع ،پاينده کلمهی ﻣائوئيست را بهجای
ﻣشی سياسی در
»سياسیکار« بهکار ﻣیبرد که ﻣجموعا ً بيانکننده
ِ
کنشگری اجتماعی بود» .سياسیکار«ها براين باور بودند که هرگونه
اقداﻣی در جهت سرنگونی سلطنت ،بدون پشتوانهی تودههای فرودست،
ﻣحکوم بهشکست است و زنجيرهای ديکتاتوری را نيز سﻔتتر ﻣیکند.
همين جایگزينی کلمهی »ﻣائوئيست« )که بيش از هرچيز يک گرايش
سياسی است( با »سياسیکار« )که يک تاکتيک ﻣبارزاتی است( نشان
ﻣیدهد که علی پاينده در سنديکای فلزکاروﻣکانيک فقط کوهنورد بوده و
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هيچگونه تماس و گﻔتگويی با کارگران اين صنف )بهﻣثابه بدنهی اين
سنديکا( نداشته است .از طرف ديگر ،وقتی پاينده ﻣیگويد »بهروز راد هم
با جزنی وارد بحثهای اسکوﻻستيک ]ﻣی[شد)«...همانجا( ،فراﻣوش
ﻣیکند بگويد که بحث »اسکوﻻستيک« چگونه بحثی است ،هدف جزنی از
تن دادن بهبحث »اسکوﻻستيک« چه بود ،و »اسکوﻻستيک« در اينجا چه
ﻣعنا و ﻣﻔهوﻣی دارد که بهﻣقولهای قابل روايت تبديل شده است.
راوی »آنچه برﻣن گذشت« روايت ﻣیکند که بيژن جزنی »آزادی
ِ
عمل نداشت که بتواند در جلسه ]عموﻣی[ شرکت کند .و اگر هم ﻣیتوانست
در جلسه شرکت کند بعيد بود ﻣستقيما ً اظهارنظر کند«)همانجا( .بهنظرﻣن
اين هردو حکم نادرست است؛ چراکه هم در قزلقلعه ،هم در ﻣوقت
شهربانی و هم در ﺧو ِد عشرتآباد در جلسهی گﻔتگو و سﺨنرانی جزنی
حضور داشتم .پاينده در اداﻣهی همين ﻣسئل ْه حرفهايی ﻣیزند که اگر
درست باشند ،بيانکنندهی نوعی سياستبازی قابل تعبير بهﻣاکياوليستی
است :نظرات جزنی را »ديگران در جلسهی عموﻣی ﻣطرح ﻣیکردند و
بيژن در بيرون از جلسه ،ﻣستقيما ً از نظراتش دفاع ﻣیکرد«)همانجا(!!؟
در صﻔحهی  192رويدادهايی درباره چگونگی ﻣباحثات )بهويژه
ﻣباحثهی بين پرويز بابايی و بيژن جزنی( بهتصوير کشيده ﻣیشود که
بهلحاظ ﻣﻔهوﻣی و تبادﻻت ﻣﻔهوﻣی ،نمونهی ظاهراً انضماﻣی همان ﻣسائلی
است که در صﻔحههای  191و  193تااندازهای انتزاعیتر بيان شدهاند.
بنابراين ،بهﻣنظور صرفهجويی در حجم اين بازﺧوانی از بررسی اين
انضمامها )که اطﻼع چندانی هم از درستی يا نادرستی آنها ندارم(
درﻣیگذرم و فقط بهيک نکته اشاره ﻣیکنم :پس از اينکه بحث بابايی و
جزنی بهجايی نمیرسد ،و ﻣباحثه با اين سﺨن بابايی که » ...ﻣیگذاريم
گذشت زﻣان نشان دهد نظر کداميک از ﻣا صحيح است« ،پاينده ﻣیگويد:
»با اينکه جلسهی بحث آنها از نظر تئوريک نتيجهای نداشت ولی بیتأثير
هم نبود .بهاين نتيجه رسيدند که کاری بهکار هم نداشته باشند و عليه يکديگر
تبليغات ﻣنﻔی نکنند« .شايد تصوير علی پاينده از همان زﻣانی که اين بحث
دونﻔره انجام شد ،درست باشد؛ اﻣا براساس ﻣشاهدات و شنيدههايم،
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دستهبندی سياسی که بهباندبازی هم تعبير ﻣیشد تا زﻣانی که همهی
زندانیهای سياسی آزاد شدند ،همچنان پابرجا بود ،بهاشکال گوناگون
بازتوليد ﻣیشد ،و در بيرون از زندان نيز با اﻣکانات تازه و در قالب
جريانهای سياسی ﻣﺨتلف از سرگرفته شد.
 {6بازهم عشرتآباد و ماجراهای آن

»درعشرتآباد بحثها ﺧيلی داغ بود و بهندرت بهتشنج کشيده ﻣیشد.
جنبهی ناگوار بحثها در اين بود که اگر طرفين بحث از طريﻖ استدﻻل
نمیتوانستند يکديگر را قانع کنند بهاقداﻣات ايذايی ،تﺨريب و ترور
شﺨصيت ﻣتوسل ﻣیشدند .برﺧورد غيرسياسی ﻣیشد و بهبیراهه
ﻣیرفتند) «...ص  .(191ضمن تأييد کليت اين نقلقول؛ اﻣا بايد اضافه کنم
که ﻣنهای فورﻣاليتههای رفتارشناسانه ،در واقعيت اﻣر ،هيچ فرقی بين
»بهتشنج کشيده« شدن و »اقداﻣات ايذايی ،تﺨريب و ترور شﺨصيت« وجود
ت
ندارد .از سوی ديگر ،در جستجوی ريشهها و شکلگيری روبنايی اين سن ِ
ﻣﺨرب بهحزب توده ﻣیرسيم که پايهگذار آن بود ،و تداوﻣش در زندان و
بيرون از زندان نيز نشانهی بازتوليد شيوهها و سنتهای تودهايستی توسط
غيرتودهایهاست! اين واقعيتی استکه ﺧو ِد پاينده هم تا اندازهای بهآن اشاره
ﻣیکند» :برﺧوردهای ﻣنﻔی و جوسازی زندانيان عليه يکديگر ﻣﺨتص
عشرتآباد نبود ،در ديگر زندانها هم ،چنين چيزهايی وجود داشت«)ص
 .(192براساس اين روايت ،دو نتيجهگيری ﻣتنافر ﻣتصور است :يا
»زندان« سياسی بهطور ﺧلﻖالساعه ايجادکنندهی »برﺧوردهای ﻣنﻔی و
جوسازی زندانيان عليه يکديگر« است؛ ويا چنين برﺧوردهايی ريشه در
ﻣناسبات سياسی بيرون از زندان داردکه در زندان نيز بازتوليد ﻣیشود.
بهنظر ﻣن نتيجهگيری دوم بيانکنندهی واقعيت است.
آقای پاينده همچنين روايت ﻣیکند که »در بعضی از زندانها ،کلمهی
ﻣائوئيست ]يعنی :طرفداران استﻔاده از تاکتيکهای سياسی و غيرﻣسلحانه
در جهت سازﻣانيابی ﻣردم کارگر و زحمتکش[ ﻣترادف با ﻣنﻔعل و بريده
ﻣحسوب ﻣیشد .البته بهصراحت نمیگﻔتند ...البته افراد باﻻی فدايیها
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اينطور نبودند .آنها با ﻣائوئيستها وارد بحث و گﻔتگو ﻣیشدند و)«...ص
 .(193در اين ﻣورد هم علی پاينده باز جانب باﻻيیها را ﻣیگيرد! اگر اين
ابراز نظر درست باشد که نظرات جزنی را »ديگران در جلسهی عموﻣی
ﻣطرح ﻣیکردند و بيژن در بيرون از جلسه ،ﻣستقيما ً از نظراتش دفاع
ﻣیکرد« ،چرا نبايد تصور کنيم که برﺧورد پائينیها با چراغ سبز باﻻيیها
صورت ﻣیگرفت؛ و تﻔاوت رفتار پايينیها و باﻻيیها نوعی تقسيمکار
تاکتيکی را ﻣیرساند؟ از تﺨيل و تصور که بگذريم ،واقعيت اين استکه
هرآنچه در زندان انجام ﻣیشد ،بهويژه تا قبل از سرکوب زندان توسط
سرهنگ زﻣانی در سال  ،1352در همآهنگی نسبتا ً همهجانبه بين باﻻ و
پايين صورت ﻣیگرفت؛ و بهنظرﻣن روايت آقای پاينده در اين زﻣينه
نادرست است.
آقای علی پاينده در اداﻣهی بيانات ﺧود ﻣیگويد» :اين قبيل برﺧوردها
نتيجهی کمبود تجربهی زندگی اجتماعی ،ضعف سواد تئوريک و اطﻼعات
سياسی بود .آنهايی که ﻣرتکب برﺧوردهای نسنجيده ﻣیشدند نه تنها
اطﻼعات تئوريک نداشتند بلکه آگاهی سياسی آنها در حد ﻣتعارف هم نبود
و در عينحال جزمانديش هم بودند« .صرفنظر از عبارات تعريف نشده،
ﻣتعارف«
کلی و بعضا ً اﺧﻼقی )ﻣانند» :برﺧوردهای نسنجيده« يا »حد
ِ
آگاهی سياسی( که هرکس ﻣیتواند تعبير و تﻔسير ﺧاصی از آن داشته باشد؛
اﻣا ﻣسئلهی ﻣحوری ﻣطلب نقل شده )که بهگونهای تيﭙيک نگرش آقای پاينده
را بهنمايش ﻣیگذارد( ،اين استکه در دستگاه فکری او ،برﺧﻼف
پير دير و ﻣرشد کاﻣ ِل جنبش را از او القا ﻣیکند]!؟[ ،ذرهای
روايتهايی که ِ
انديشه و نگاه ﻣارکسی و ﻣارکسيستی وجود ندارد .چرا؟ برای اينکه
ريشهی همهی ﻣشکﻼت و نارسايیها به»اطﻼعات تئوريک«» ،ضعف
سواد تئوريک« ،نداشتن »آگاهی سياسی« و ﻣانند اينها برﻣیگردد که با
ﻣطالعه چند جلد کتاب قابل حل است .بدينترتيب ،وضعيت طبقاتی ،تجربهی
ناشی از تﻼش در اﻣر سازﻣانيابی طبقاتی کارگران و زحمتکشان و
باﻻﺧره اشکال گوناگون کنشگری اجتماعی فاقد ﻣعنی و ارزش است.
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بينشی علی پاينده با طرفداران ﻣشی ﻣسلحانه در اين است که
ت
تﻔاو ِ
ِ
آنها بهصراحت از باورهای ﺧود ﻣبنیبر اينکه اﻣکان سازﻣانيابی
کارگری/ﻣردﻣی وجود ندارد ،صحبت ﻣیکردند و ارزش چندانی هم برای
کتاب )نه جزوات سازﻣانی( قائل نبودند؛ اﻣا علی پاينده چنان ﺧودرا در
برفراز اينگونه ﻣقوﻻت نظری/عملی
نظر و عمل باﻻ بهتصوير ﻣیکشد که
ِ
گرايی حاشيهای
فردی التقاط
تجسم
قرار ﻣیگيرد .بهبيان ديگر ،علی پاينده
ِ
ِ
ِ
ت »آگاهی سياسی«» ،اطﻼعات تئوريک«» ،ضعف سواد
است :ﻣقوﻻ ِ
تئوريک« و ﻣانند آن را از سياسیکارها بهعاريت ﻣیگيرد تا با
پردازشهای ذاتا ً چريکی ،ﻣيليتانت و بزرگﻣنشانهی گذشتهی ﺧود]!؟[
سياسی ﻣﺨصوص بهﺧود اوست.
بياﻣيزد و بهﻣلغمهای دست يابد که گرايش
ِ
در سالهای  1350تا  1357افرادی که بهطورکلی )يعنی :ﻣنهای شک ِل
بُروز و عنوانیکه برای ﺧود انتﺨاب ﻣیکردند( بهعلی پاينده شباهت داشتند،
گرچه ﺧيلی زياد نبودند ،اﻣا آنقدر بودند که بتوان بهعنوان تيپ ﻣعينی از
زندانی سياسی از آنها نام برد
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علی پاينده از نيمهی دوم صﻔحه  193تا وسط صﻔحه  196را بهتوطئه
برضد سرباز/نگهبانی اﺧتصاص ﻣیدهد که ﻣن هيچ اطﻼعی از صحت و
سقم آن ندارم .گرچه پاينده اين ﻣاجرا را )که »درسال  «1351اتﻔاق افتاده،
بهاين دليل روايت ﻣیکند که »شايد بتواند از بازتوليد اينگونه رفتارها و
بازﺧوانی اين ﻣاجرا
ترور شﺨصيت در آينده ﻣمانعت کند«؛ اﻣا قصد ﻣن از
ِ
بيشتر بيان اين استکه اينگونه توطئهها نه فقط برای سرباز/نگهبانها،
بلکه ـگاها ًـ برای زندانیهای داﺧل بند نيز برناﻣهريزی ﻣیشد .اين ﻣسئله
را ﺧو ِد پاينده هم بهطور سربستهای تأييد ﻣیکند .او قبل از اينکه بيان ﻣاجرا
را شروع کند ،ﻣیگويد »البته اين يکی از آن ﻣاجراها بود« .اگر »اينگونه
رفتارها و ترور شﺨصيت« در رابطه با سرباز وظيﻔهی داﺧل زندان فقط
دوﻣی آن در ﻣيان نيست ،پس ﻣیتوان نتيجه
يک بار اتﻔاق افتاده و حرفی از
ِ
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گرفت که ﻣابقی اينگونه »ﻣاجراها« در داﺧل زندان و بين زندانیها اتﻔاق
افتاده است.
صرفنظر از شرح جزئيات )که شايد برای بعضی از افراد يادآور
ﺧاطرات تلخ و توهينآﻣيز باشد( ،ﻣن شﺨصا ً شاهد وقايعی قابل ﻣقايسه با
اينگونه »ﻣاجراها« در داﺧل بند و بين زندانیها بودهام ،و دربارهی آن از
ديگران هم بسيار شنيدهام .البته آنچه ﻣن ديده و شنيدهام عينا ً شبيه ﻣاجرايی
نبوده که آقای پاينده روايت ﻣیکند؛ اﻣا بهلحاظ جوهر تحقيرکنندگی و
ﺧﻔتدهندگی حاوی عناصری شبيه همين ﻣاجرايی بوده که پاينده دربارهی
سرباز
سرباز نگهبان زندان تعريف ﻣیکند .تﻔاوت توطئهای که برای
ِ
ِ
نگهبان زندان طرح ﻣیشود با آنچه در ظاهری سبکتر )اﻣا
سرکوبکنندهتر( برای بعضی از زندانیها طراحی ﻣیشد ،در اين بود که
سرباز
عملکرد توطئه برای زندان ْی طوﻻنی و درازﻣدت است ،درصورتی
ِ
نگهبان بهطور حﻖ بهجانبی از آن عبور ﻣیکند.
بهنظر ﻣن تصويری که ﺧو ِد آقای پاينده ،علیرغم ﻣسيحنمايی از
ﺧويش ،در رابطه با صادق هاتﻔی و افرادی ﻣانند هادی جﻔرودی ،احمد
صبوری و حتی بيژن هيرﻣنپور و بعداً بهرام براتی ﻣیپردازد ،حاوی
عناصری از همين توطئهای استکه بغض را بهگلوی او ﻣیدَوانَد!؟
ضمنا ً قبل از شرح و بازﺧوانی اصل ﻣاجرای اين توطئه بايد بگويم:
اشتباه آقای پاينده در روايت اين ﻣاجرا اين استکه همانند ﻣوارد ﻣتعدد
ديگر ،حدود زﻣانی وقوع آن را بهﻣاه و روز ﻣتذکر نشده تا پيوستار وقايع
دقيﻖتر قابل پیگيری باشد .بنابراين ،چارهای جز اين نيست که زﻣان آن را
بهطور تقريبی بيان کنم :زﻣان وقوع اين ﻣاجرا نهايتا ً بايد اوائل آذر سال
 1350باشد که ﻣن را هنوز بهعشرتآباد ﻣنتقل نکرده بودند.
بههرروی ،داستان از اين قرار است که »عدهای از زندانيان ...بهيکی
سربازهای داﺧل زندان ﻣشکوک شدند و گﻔتند :اين سرباز وظيﻔه ﺧبرچينی
ﻣیکند« .اين سرباز وظيﻔه که ﻣأﻣوريتش نگهبانی در داﺧل زندان بود،
ﺧانوادهی ﻣرفهی داشت ،چنانچه »بههيچوجه غذای پادگان را نمیﺧورد و
هرروز از بيرون غذا ﻣیﺧريد و بهتنهايی ﻣیﺧورد« .وضعيت ﻣرفه او
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عدهای از زندانیها را بهاين تصور ﻣیاندازد که او »ﺧبرچين« است؛ و
برای اينکه از نگهبانی در داﺧل زندان برداشته شود ،برضد او بهاين ترتيب
توطئه ﻣیکنند که ﻣبلغ  70توﻣان را در جيب لباس او )که در اطاق
استراحتش آويزان بود( ،قرار ﻣیدهند تا پس از جستجوی همهی اطاقها
پول ظاهرا ً گم شده را در جيب لباس او پيدا کنند و او را
بهاطاق او برسندِ ،
بهدزدی ﻣتهم کنند .پاينده ﻣیگويد »علت ترتيب دادن چنين توطئهای اين بود
که جرأت نمیکردند بهاستوار يا گروهبان ...ﻣأﻣور پادگان در ارتباط با
زندان عشرتآباد بگويند اين سرباز ﺧبرچين است او را از اينجا ببر«يد.
البته قبل از اينکه اين توطئه جنبهی اجرايی پيدا کند» ،عدهی ديگری از
بچهها]ی زندان[ بهآنها ]يعنی :بهکسانی که توطئه را طرح کرده بودند[
ﻣیگﻔتند ...اگر قرار است سرباز بهعنوان ﻣراقب و نگهبان در زندان باشد
و تو هرکاری که دلت ﻣیﺧواهد انجام بدهی و او گزارش ندهد ،آن سرباز،
ديگر نگهبان نيست بلکه يکی از ﻣا است«.
نتيجه اينکه وقتی پول را از جيب آن سرباز برون آوردند» ،دچار
شوک عصبی شد و درحالی که بهشدت گريه ﻣیکرد از جيب شلوارش
پانصد ،ششصد توﻣان )که در آن زﻣان ﻣبلغ قابل توجهی بود( درآورد و
چون نمیتوانست بهﺧوبی فارسی صحبت کند ،بهزبان ترکی گﻔت ﻣن اينقدر
پول دارم .ﻣگر ديوانهام که از اتاق شما هﻔتاد توﻣن پول بردارم«؟
بههرروی ،ﻣعلوم ﻣیشود که گروهبان ﻣسئول او ،با ﺧانوادهی اين سرباز
آشناست و هرﻣاه ﻣقدار قابل توجهی پول از پدر او ﻣیگيرد تا بهسرباز
ﻣزبور بدهد.
روايت اينطور اداﻣه پيدا ﻣیکند پس از آشکار شدن اين توطئه و
جابهجايی سرباز ﻣذکور ،قابلی )نگهبان بازداشتگاه از طرف ساواک( پاينده
را صدا ﻣیزند که باشما کار ﺧصوصی دارم» :بهدفترش رفتم .پشت ﻣيزش
نشست و دو دستش را روی صورتش گذاشت .پس از لحظهای درنگ و با
چهرهای درهم ريﺨته و پريشان ﺧطاب بهﻣن گﻔت آقای پاينده چه توضيحی
برای اين کار داريد؟ ﻣن ﻣیدانم تمام کارهای اﻣروز برناﻣهی از پيش تعيين
شده است .ﻣن چند ده سال است نگهبان زندانام .اشﺨاصی ﻣانند ﺧسرو
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روزبه ،وارطان ساﻻﺧانيان و ديگرانی را که ﻣظهر شرافت و جوانمردی
بودند ،ديدهام و آنها را الگوی زندگی ﺧودم قرار دادهام .ديدن چنين
صحنهی ﻣشمئزکنندهای برای ﻣن اصﻼً قابل هضم نيست .آقای پاينده ﻣن
بهساقی چه گزارشی بدهم بهساقی بگويم عدهای بهعنوان زندانی سياسی
دست بهچنين عمل ننگينی زدهاند؟ از ﻣعدود ﻣواردی بود که ﻣن جوابی
نداشتم .بیاﺧتيار از جايم برﺧاستم و بدون ﺧداحافظی اتاق نگهبانی را ترک
کردم و بهسلول ﺧودم رفتم .بغض گلويم را گرفته بود .دراز کشيدم و
دربارهی تأثير ﻣﺨرب اين قبيل کارها فکر کردم«.
آنچه بيش از هرچيز توجه ﻣن را جلب ﻣیکند ،تناقض آشکار و
غيرقابل قبول بين حرفهای استوار قابلی و ﻣوقعيت او بهعنوان نگهبان
زندانيان سياسی از سوی ساواک است .اگر احتمال جنون را کنار بگذاريم،
از دو حال ﺧارج نيست :يا پاينده در نقل اين گﻔتگو بيش از ح ِد ﻣعمول
ﺧودش تﺨيل بهﺧرج داده؛ ويا استوار قابلی نقش بازی ﻣیکند!؟ چطور
ْ
ﻣمکن است که شﺨصی »ﺧسرو روزبه و وارطان ساﻻﺧانيان« را »ﻣظهر
شرافت و جوانمردی« بداند و آنها را »الگوی زندگی ﺧود« قرار بدهد؛ و
همچنان برای ساواک )که ﻣظهر جنايت و سرکوب ﻣحمدرضاشاهی بود(،
کار کند؟ از طرف ديگر ،سؤال اين استکه چرا بغض گلوی آقای پاينده را
گرفت؟ آيا دلسوزی او برای آن سرباز سادهای بود که ﻣوضوع توطئه قرار
گرفته بود ،يا حرفهای استوار قابلی »بغض« را به»گلوی« او دَواند؟ اگر
علت بغض کردن علی پاينده ستم وارده بهآن سرباز باشد ،ﻣیبايست قبل از
حرفهای استوار قابلی هم نمودی پيدا ﻣیکرد و راوی هم اشارهای بهآن
ﻣیداشت! پس ،بغض پاينده احتماﻻً نه دربارهی ﺧو ِد عم ِل توطئه نسبت
بهآن سرباز وظيﻔه ،که ناشی از آبروی بهاصطﻼح از دست رفتهاش در
ﻣقابل استوار قابلی است که نقل علی پاينده از حرفهای او تناقضی ﻣجسم
و آشکاری را در ﻣقابل شنونده و ﺧوانندهاش قرار ﻣیدهد .حرفهای
استوار قابلی بهعلی پاينده ،بهلحاظ ﻣحتوای ﻣﻔهوﻣی ،همانند حرفهای
ﻣسئوﻻن سازﻣانهای چپ بههنگاﻣی استکه يکی از افراد تحت نظارت او
ﻣرتکب عملی ﻣتناقض با پرنسيپهای سازﻣانی شده و ﻣسئول ﻣربوطهی
نيز همحوزهایهای فرد ﺧاطی را ﻣﺨاطب قرار ﻣیدهد!!
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تحليلی برﺧورد استوار قابلی در اينجا و در ﻣوارد
بررسی
قصد از
ِ
ِ
ﻣشابهی که پاينده بهدفعات روايت ﻣیکند ،اين نيست که بگويم همهی
جزء دستگاه اﻣنيتی ﻣثل باﻻيی جنايتپيشه هستند؛ اﻣا
نگهبانها و ﻣأﻣوران
ِ
حقيقت اين استکه هيچ ﻣأﻣوری نمیتواند برای سالهای طوﻻنی بهگونهای
عمل کند که چهرهی بارز عملکردش برﺧﻼف دستورالعملهای سازﻣانی
باشد که او را در استﺨدام دارد .طبيعی استکه همين اصل بديهی و
عموﻣی/اداری در رابطه با ساواک بسيار سﺨتتر و عدول ناپذيرتر
ﻣیشود .نتيجه اين که در اينجا هم بهرابطهی عاشقانهی علی پاينده و
نگهبانهای ساواک )از استوار قابلی گرفته تا استوار ساقی( ﻣواجه ﻣیشويم
که بههرصورت در ﻣﺨتصات ﻣبارزهی طبقاتی و سياسی قابل توضيح و
تبيين نيست.
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پاينده روايت ﺧود را چنين اداﻣه ﻣیدهد» :از اين قضايا و برﺧوردهای
تأسفآور که بگذريم ،در ﻣجموع عشرتآباد بهفضايی آرام و سازنده تبديل
شده بود .اکثر افراد ﻣشغول ﻣطالعه و بحث و گﻔتگو با هم بودند ...از نظر
شرايط و اﻣکانات زندگی روزﻣره ،در ﻣقايسه با شرايط قبلی زندان ،آنقدر
راحت بوديم که گاهی احساس زندانی بودن نمیکرديم .انواع وسايل و
اﻣکانات را داشتيم ...عمﻼً هرروز ﻣیتوانستيم ﻣﻼقات داشته باشيم ...حتی
تراکتهايی که در بيرون از زندان پﺨش ﻣیشد بهدست ﻣا ﻣیرسيد .چندين
راديو داشتيم و همهی ايستگاههای راديويی را ﻣیتوانستيم بشنويم ...حتی
عدهای از زندانيان همهی اطﻼعات ﺧودشان و تجربههای بازجويی و زندان
را نوشتند و بهبيرون فرستادند ...ساواک هم کاری بهکار ﻣا نداشت ...اين
شرايط ...بهطور استثنايی فقط در زندان عشرتآباد ﻣهيا شده بود«)ص
 .(197در تکميل روايت علی پاينده ،و ابراز شک بسيار جدی در ﻣورد
چرايی استقرار چنين وضعيتی در عشرتآباد ،اوﻻًـ بايد توضيح بدهم که
در بيرونی زندان با بستگان ﺧود و بهطور ايستاده و بسيار
زندانیهاْ پش ِ
ت ِ
نزديک بهيکديگر ﻣﻼقات ﻣیکردند ،و کنترلِ ورود و ﺧروج بهداﺧل پادگان
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)که زندان در آن قرار داشت( چنان فورﻣاليته و سطحی بود که تعدادی از
بچهﻣحلهای ﻣن بههمراه ﻣادرم بهﻣﻼقات آﻣدند .بنابراين ،ﺧيلی ساده اين
اﻣکان وجود داشت که يکی از زندانیها لباس ﺧودرا با يکی از ﻣﻼقاتی
عوض کند و از در پادگان که نزديک زندان بود ،بيرون برود و فرار کند.
از اين گذشته ،اين اﻣکان نيز وجود داشت که هروسيلهای ،از اسلحه گرفته
تا ﻣواد ﻣنﻔجره را وارد زندان کرد .اﻣا هيچيک از زندانیها )اعم از جزنی
و پاکنژاد و ديگران( اهل فرار از زندان نبودند .اين را گذشت زﻣان ،و
کنشهای فردی و گروهی پس از سقوط دستگاه سلطنت نيز بهروشنی نشان
داد .دوﻣا ًـ وضعيت رفاهی زندان قزلقلعه ،ﻣوقت شهربانی و قصر که ﻣن
پس از عشرتآباد ،با گذر کوتاه ﻣدت از جمشيديه و اوين ،بهترتيب ﻣشاهده
کردم ،بهلحاظ رفاهی تﻔاوت چندانی با عشرتآباد نداشت .صرفنظر از
جمشيديه و اوين )که زندان دربسته و بدون ﻣﻼقاتی بود( ،تنها تﻔاوت
عشرتآباد با قزلقلعه ،ﻣوقت شهربانی و قصر نحوه و دفعات ﻣﻼقات و
شدت کنترل بود که ورود و ﺧروج اشيا ،نوشتهها و کتاب را بسيار ﻣحدود
ﻣیکرد .بنابراين ،برﺧﻼف نظر پاينده که در پانوشت صﻔحه » 197دليل
اين کار«]يعنی» :شرايط ...استثنايی« عشرتآباد[ را »رفتار سنجيده و
پﺨته زندانيان عشرتآباد« ﻣیداند ،واقعيت اين است که ساواک با کمبود
زندان تحت کنترل ﻣستقيم ﺧودش ﻣواجه بود ،و بهناچار نگهداری از آن
افرادی را که احتمال بازجويی ﻣجدد آنها وجود داشت را بهعهدهی ارتش
ﻣیگذاشت ،و ارتشیها نيز هنوز نحوهی کنترل و نگهداری از زندانی
سياسی را ياد نگرفته بودند .همهی اينها بهاين دليل بود که تحويل گرفتن
زندانی از زندان قصر بهلحاظ اداری زﻣانبَر و دستوپا گير بود.
ْ
کاران بسياری از اين
بههرروی ،تشکيل کميتهی ﻣشترک ضدﺧراب
ﻣشکﻼت را برای ساواک حل کرد.
ماجرای چشم پزﺷک رفتن پاکنژاد
»شکرﷲ پاکنژاد دچار نارسايی در ديد شده بود و بايد بهچشمپزشک
ﻣراجعه ﻣیکرد« .بعد از يک هﻔته که ﻣجوز رفتن بهچشمپزشک داده شد،
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»يک روز قابلی ،که بهاو حسنآقا هم ﻣیگﻔتند ،بهپاکنژاد گﻔت آﻣاده شو
که بهدکتر برويم «...بدينترتيب ،قابلی »زندان را ]درست ﻣثل دکهی
نوشابه فروشی!!؟[ بهيکی از سربازها سﭙرد)«...ص  (197و بهاتﻔاق
پاکنژاد بهطرف چشمپزشک حرکت کردند.
»قابلی از پادگان يا ساواک اتوﻣبيل نمیگيرد و بهپاکنژاد دستبند
نمیزند ،با هم سوار تاکسی ﻣیشوند و بهﻣطلب دکتر...
ﻣیروند«)همانجا( .وقتی کار ﻣعاينه و نوشتن نسﺨه تمام ﻣیشود» ،از
سر چهارراه سوار تاکسی بشوند و
ﻣطب بيرون ﻣیآيند که بروند ِ
بهعشرتآباد برگردند ،پاکنژاد يا قابلی پيشنهاد ﻣیکند برويم اسﻼﻣبول...
يکی/دوتا آبجو بﺨوريم ...بهيکی از ﻣشروب فروشیهای سرپايی اسﻼﻣبول
ﻣیروند ...پاکنژاد و قابلی چندتا آبجو ﻣیﺧورند و بيرون
ﻣیآيند«)همانجا(.
ﺧﻼصه اينکه در ﻣيان شلوغی ناشی از تعطيلی سينما و ازدحام
جمعيت »قابلی و پاکنژاد از همديگر جدا ﻣیافتند« .هرچه قابلی اين طرف
و آن طرف ﻣیگردد ،پاکنژاد را »پيدا نمیکند ،نااﻣيد ﻣیشود...
بهعشرتآياد برﻣیگردد« .وقتی که پاينده و »بيژن جزنی و چند نﻔر ديگر«
قابلی را با رنگ پريده ﻣیبينند و از او دربارهی پاکنژاد سؤال ﻣیکنند و
او ﻣیگويد» :پاکنژاد را گم کردم« .بهقابلی »ﻣشکوک« ﻣیشوند »که نکند
پاکنژاد را سر بهنيست کرده و حاﻻ ظاهرسازی ﻣیکند«)ص !!(198
قبل از شرح اداﻣهی اين رويداد کميک/تراژيک بايد بگويم همين
ﻣشکوک شدن بهاستوار قابلی »که نکند پاکنژاد را سر بهنيست کرده و
حاﻻ ظاهرسازی ﻣیکند« ،بﻼفاصله )يعنی :پس توصيف اهميت پاکنژاد
که در اداﻣه بهآن اشاره ﻣیکنم(  180درجه تغييرجهت ﻣیدهد» :ﻣا ]يعنی:
ازجمله جزنی و پاينده[ ﺧيلی عاقﻼنه رفتار کرديم .دلداريش ﻣیداديم که
حاﻻ کمی صبر کن ،شايد آﻣد .پاکنژاد در ﻣقابل ﻣردانگی ،ﻣردانگی دارد.
آدﻣی نيست که فرار کند و تو را ]يعنی :استوار قابلی را[ بهدردسر
بيندازد«)ص .(198
شﺨص
اين تغييرجهت  180درجهای ،حتی اگر صرفا ً زادهی تﺨيل
ِ
آور آن ،بهغايت تهوعآور است؛
پاينده هم باشد ،گذشته از جنبهی شگﻔت ِ
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چراکه ﻣبارزهی سياسی/طبقاتی را تا حد فرهنگ و تبادﻻت لوطیهای
نام ﻣحﻼت جنوب تهران پايين ﻣیآورد» :پاکنژاد در
بهاصطﻼح ﺧوش ِ
ً
ﻣقابل ﻣردانگی ،ﻣردانگی دارد« .بههرروی» ،حدودا نيم ساعت ،سه ربع
در زندان ضربه زد و
ساعت نگذشته بود که يکی از سربازهای پادگان به ِ
بهقابلی گﻔت يک نﻔر دم در با شما کار دارد .قابلی با حال نزار بلند شد و
رفت .چند دقيقهای نگذشته بود که ديديم قابلی دست بهگردن پاکنژاد انداﺧته
و هردو ﺧوشحال و ﺧندان و پاکنژاد قهقهزنان بهداﺧل زندان آﻣدند .با آﻣدن
پاکنژاد همهی بچهها ﺧيلی ﺧوشحال شدند و ذوقزده يکديگر را درآغوش
کشيدند«)صص  198و  !!(199پاکنژاد تعريف ﻣیکند در ﻣيان جمعيت
گم ﻣیشود ،نااﻣيد از پيدا کردن استوار قابلی» ،باﻻﺧره ،جلوی يک تاکسی
را ﻣیگيرد و بهراننده ﻣیگويد ﻣن را بهپادگان عشرتآباد ببر .پول هم ندارم
و درآنجا ﻣیگيرم و کرايهات را ﻣیدهم«)ص (199؛ راننده هم قبول
ﻣیکند ،و وقتی از ﻣاجرای ﻣسافرش و استوار قابلی ﻣطلع ﻣیشود ،او را
تشويﻖ ﻣیکند ،و »کرايههم نمیگيرد و ﻣیرود« تا بدينسان در راستای
کوچک چريک ﻣسلحی حرکت کرده باشد که قرار است ﻣوتور
ﻣوتور
ِ
بزرگ ﺧلﻖ را بهحرکت درآورد ،و قدرت ﻣطلﻖ استبداد سلطنتی را در
ﻣقابل قدرت تحرکات چريکی نسبیسازی کند!!؟
يکی از نکات جالب اين قسمت نيز در دو ﻣوضعگيری زندانیها در
ﻣقابل احتمال فرار پاکنژاد و بازگشت اوست .در ﻣقابل آن عده که به»سر
بهنيست« کردن پاکنژاد فکر ﻣیکردند» ،عدهای هم ﻣیگﻔتند ﻣگر پاکنژاد
ُﺧل است که وقتی او را از زندان بيرون بردند ،دوباره بهزندان برگردد.
فرار کرده است«)ص  .(198با همهی اين احوال» ،با آﻣدن پاکنژاد همهی
بچهها خيلی خوشحال شدند و ذوقزده يکديگر را درآغوش کشيدند«)ص
!!(199؟
آقای پاينده در توصيف وجنات شکرﷲ پاکنژاد ﻣیگويد :او »حبس
ابد داشت ،زندانی اسم و رسم داری بود .دربارهی پاکنژاد و شکنجههايی
که در ﻣورد او اِعمال شده بود سروصدای زيادی بهراه افتاد .دفاعيه
پاکنژاد در دادگاه نظاﻣی ﻣﺨﻔيانه تکثير شده بود و در ﻣحافل سياسی و
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دانشجويی دست بهدست ﻣیشد .عدهای فقط بهدليل داشتن دفاعيه پاکنژاد
دستگير و زندانی شدند .پس از پﺨش شدن گستردهی دفاعيه پاکنژاد ،شاه
در يکی از سﺨنرانیهايش از او بهبدی نام برد .شاه گﻔت" :آن که اسمش
پاکنژاد است اﻣا نژادش ناپاک است ،عليه ﻣا ﻣطالبی نوشته و در جاﻣعه
پﺨش کرده که دور از حقيقت است" .با چنين سابقهای ،ناپديد شدن پاکنژاد
ﻣیتوانست سروصدای زيادی بهپا کند«)ص  .(198آنچه پاينده بنا بهتربيت
و تجربهی سياسیاش در توصيف دور و دراز ﺧو ْد ناگﻔته ﻣیگذارد و بعيد
ْ
زندان پاکنژاد
گذاشتن سهوی باشد ،اين استکه فرار از
استکه اين ناگﻔته
ِ
در وضعيتی که حتی بهقول ﺧو ِد پاينده اکثر زندانیها طرفدار ﻣبارزهی
چريکی شهری بودند ،چهبسا بيشتر از بهگروگان گرفتن سﻔير آﻣريکا در
ِ
ﻣحافل روشنفکری و دانشجويی تأثيرگذار و برانگيزاننده ﻣیبود.
کمدی/تراژيک ُ
شبههی فرار پاکنژاد )که ﻣن برای
تماﻣی روايت
ِ
ناچيزی
اولينبار در »آنچه برﻣن گذشت« با آن ﻣواجه شدم( ،نشاندهندهی
ِ
ﻣبارزاتی بسياری از زندانیهای سياسی در زﻣانه و جايی
فريبکارانهی
ِ
است که بيژن جزنی در سﺨنرانی عموﻣی در همين عشرتآباد ﻣیگﻔت:
اگر کسی از زندان فرار کند و روی همين ديوار کشته شود ،از ﺧون او
ﻻلههای سرخ انقﻼبی رويش ﻣیگيرد.
ژگی شﺨصيتی نيز تصويری که آقای پاينده از
از جنبهی
بررسی وي ِ
ِ
زندانبان دستگاه اﻣنيتی ﻣیدهد،
ﻣردانگی« پاکنژاد »در ﻣقابل ﻣردانگی«
»
ِ
ِ
با تصويری که پاکنژاد در دفاعيهاش از ﺧودش ﻣیدهد ،و همچنين
تصويری که ديگر راويان جريانات چپ از او ارائه ﻣیدهند ،ﻣتناقض است.
درحقيقت ،علی پاينده فردی سانتیﻣانتال ،ترسو و ايزوله را ترسيم ﻣیکند
که وقتی از زندان بيرون ﻣیافتد ،دست بهناله و زاری ﻣیزند تا يکبار
ديگر در زندان پذيرفته شود .اين در صورتی است که پاک نژاد در انتهای
دفاعيه ﻣعروفش ﻣیگويد:
»رژيم ديکتاتوری ايران ﻣیﺧواهد با روشهای تﻔتيش عقايد قرون
وسطايی و سلب هرگونه آزادی ،ﻣيهن ﻣا را بهصورت يک قبرستان
درآورد و درعينحال آراﻣش ناشی ار رعب و وحشت را بهعنوان آراﻣش
ناشی از اﻣنيت و رفاه ﻣعرفی کند؛ ولی غافل از اين استکه هيچگاه بههدف
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ﺧود نﺨواهد رسيد .علیرغم اينهمه فشار و روشهای غيرانسانی،
علیرغم رفتار وحشيانهی ﻣأﻣورين ساواک ،علیرغم رژيم ترور و
اﺧتناق ،علیرغم کوشش دستگاه جبار برای ازبين بردن هرگونه صدای
آزادیﺧواهی ،ﻣبارزهی ﻣردم ايران برای کسب آزادی ،برای گسستن
زنحيرهای بردگی ،برای قطع دست اﻣﭙرياليستهای غربی و دست
نشاندگان ايرانی آنان اداﻣه دارد و اين ﻣبارزه تا پيروزی نهايی اداﻣه
ﺧواهد يافت«.

تحليلی/سياسی »ﻣاجرای چشمپزشک رفتن پاک نژاد«،
ﻣنهای جنبهی
ِ
در پرسوجوهايی هم که با چند نﻔر از زندانیهای سابﻖ داشتم ،از وقوع
چنين رويدادی ﺧبر نداشتند و صحت آن را تأييد نکردند .البته آنهايی که
آقای پاينده را بيشتر در زندان عشرتآباد و ديگر زندانها ديده بودند ،بدون
اينکه باهم ﻣرتبط باشند ،تقريبا ً همگی بهياد ﻣیآورند که آقای پاينده با
استوار قابلی بهزبان ترکی گپ و گﻔتگو داشت؛ و بهطورکلی ،بهگپ و
گﻔتگو با ردهی پايين کادر نگهبانی زندانهای ﻣﺨتلف گرايش ويژهای داشت.

برنامه فرار از زندان
»در سال  ،1351اتﻔاق ﺧاصی در زندان رخ داد ...چند نﻔر از اعضای
گروه ستاره سرخ و چند نﻔر از چريکهای فدايی )عليرضا شکوهی،
ﻣحمدعلی پرتوی ،حسين عزتی ،عبدﷲ قواﻣی و (...که در ﻣجموع
تعدادشان بهده نﻔر ﻣیرسيد ،در دادگاه بدوی )اول( بهاعدام ﻣحکوم شدند.
در فاصلهی دادگاه اول )بدوی( و دوم )تجديد نظر( عبدﷲ قواﻣی و دو نﻔر
ديگر را که اساﻣی آنها را فراﻣوش کردهام ،بهعشرتآباد آوردند .بهآنها
پيشنهاد کرديم فرار کنند؛ گﻔتيم حکم گرفتهايد و اعدامتان ﺧواهند کرد .از
عشرتآباد ﻣیشود فرار کرد .هم ﺧودتان را نجات ﻣیدهيد و هم حرکتی
در زندان ايجاد ﻣیکنيد .در ابتدا ﻣوافقت نکردند ولی بعد از چند روز
پذيرفتند .اﻣکانات فرار را فراهم کرديم و قرار شد از سلول ﻣن فرار کنند.
اين سلول از بقيه سلولها بهدر زندان نزديکتر بود و ديوار سمت ﻣحوطهی
پادگان اين سلول ،بسيار سست و فرسوده بود بهطوری که بهراحتی و در
کمترين زﻣان ﻣیتوانستيم سوراﺧی برای عبور افراد در آن ايجاد کنيم.
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برناﻣه فرار کاﻣﻼً ﻣحرﻣانه بود وافراد انگشتشماری از آن اطﻼع داشتند.
در آن ﻣوقع ،هاشمی رفسنجانی با ﻣن همسلول بود ...حدود سه ﻣاه همسلول
بوديم ....با رفسنجانی صحبت کردم .گﻔتم سه نﻔر از بچهها بهاتﻔاق ﻣن
ﻣیﺧواهيم فرار کنيم .ﻣیﺧواهيم از اين سلول برای فرار استﻔاده کنيم...
]رفسنجانی گﻔت[ شب فرار بهبهانهای دراتاق ديگری ﻣیﺧوابم«).(199
»يکی دو روز قبل از ﻣوعد ،ترکيب زندان را بههم زدند و در ترکيب
جديد ﻣوضوع فرار عمﻼً ﻣنتﻔی شد .حدوداً يک ﻣاه بعد فهميديم ﻣاجرای
فرار لو رفته است«).(200
اين نقلقول طوﻻنی را آوردم تا با بيان نکاتی در ﻣورد چگونگی و
چيستی فرار از زندان عشرتآباد نشان بدهم که آقای پاينده از شنيدههای
ﺧود داستانی ﻣنگرايانه و سراسر نادرست پرداﺧته است!؟ بدينترتيب که:
اوﻻًـ افرادی که قرار بود فرار کنند ،بين  10يا  13نﻔر بودند که تعدادی
از بچههای ستاره سرخ بودند؛ نه پاينده و سه نﻔر ديگر.
دوما ًـ اطاقی که قرار بود فرار از آن صورت بگيرد ،اطاق بهروز
سليمانی بود که طراح فرار )يعنی :غﻼم ابراهيمزاده( ،حسين سحرﺧيز را
نيز بهاين دليل که بنايی بلد بود بهآن سلول فرستاده بود تا ِکندهکاری را با
کمک بهروز و يک نﻔر ديگر انجام بدهند .پس از لو رفتن طرح نيز بنايی
و بازسازی ديوار کنده شده را نيز همين سه نﻔر انجام دادند .بنابراين ،اگر
آلزايمر
آقای پاينده آگاهانه دروغ نگﻔته باشد ،بهسﺨتی دچار چيزی شبه
ِ
يکسويه]!؟[ شده است.
سوما ًـ طراحی و ﻣديريت اين پروژه با غﻼم ابراهيمزاده بود که در
ﻣقايسه با آقای پاينده بسيار باسوادتر ،فوقالعاده با تجربهتر و جسورتر بود.
غﻼم ابراهيم زاده ضمن اينکه روابط بسيار گستردهای داشت ،طعم
بازداشت را چندبار چشيده بود ،و در بازجويیها بهسﺨتی ﻣقاوﻣت کرده
بود ،در تناسب با ﻣﺨتصات جاﻣعهی ايران بهلحاظ دانستهها و ﺧﻼقيت
تئوريک نيز فرد فوقالعادهای بهحساب ﻣیآﻣد؛ و بهلحاظ عملی و کار
تشکيﻼتی ،از ﺧيلیها )و ازجمله بيژن جزنی که پاکنژاد و علی پاينده
درﻣقابل او شاگرد دبستانی هم بهحساب نمیآﻣدند( ،باﻻتر و پيچيدهتر بود.
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چهارما ًـ فرار بهﺧاطر اعدام نبود؛ و اکثر افرادی که قرار بود فرار
کنند ،حکم زير اعدام داشتند.
پنجما ًـ علی پاينده از طرح فرار بیاطﻼع بود؛ اﻣا لو رفتن طرح را
که از پاک نژاد شنيده بود ،بهغﻼم ابراهيمزاده اطﻼع داد .ظاهراً پاکنژاد
ﺧبر لو رفتن را از يکی از استوارهای زندانبان شنيده و بهعلی گﻔته بود.
سمت با ِل کوتاه  Lهمه يکجور فرسوده و
ششما ًـ ديوار سلولهای َ
در زندان چيزی بيش از 15ﻣتر نبود و سلول
کهنه بودند و فاصله آنها تا ِ
آقای پاينده نيز دارای ويژگی ترجيحبﺨشندهای نبود.
هﻔمتا ًـ بهنظر غﻼم ابراهيم زاده که طراح و ﻣدير اين پروژه بود،
داستان از اين قرار بود که يکی از زندانیهای ﻣطلع از برناﻣه فرار و
ﻣﺨالف با آن ،ﻣﺨالﻔت ﺧودرا با دادن هشدار ضمنی بهيکی از زندانبانها
ابراز کرده بود که در ابتدا تعداد نگهبانها افزايش ﻣیيابد و بعد اغلب افرا ِد
در ليست فرار بهزندان شماره  3و  4قصر ﻣنقل ﻣیشوند .ﻣنظورم اين است
که برﺧﻼف روايت آقای پاينده ابتدا طرح لو ﻣیرود ،بعد تعداد نگهبانها
بهطور چشمگيری افزايش ﻣیيابند و پس از همهی اينها بچهها را بهزندان
قصر ﻣنتقل ﻣیکنند .نتيجهای که ﻣیﺧواهم بگيريم ،اين استکه روايت آقای
پاينده از ابتدا تا انتها نادرست است که ﻣیگويد ...» :ظاهراً ﺧبر فرار از
بين دستاندرکاران آن درز پيدا کرده بود و بين بچهها پﺨش شده بود .در
هرحال ،ﺧبر وقتی از بين چند نﻔر درز پيدا ﻣیکند ،طبيعتا ً در ﻣحيط بسته
حتما ً بهگوش زندانبان ﻣیرسد .فرار و برناﻣهی آن بهطريقی بهزندانبان
ﻣنتقل شده بود .نگهبان حتما ً جريان را بهساقی گﻔته و ساقی هم که در
ﻣديريت زندان درايت باﻻيی داشت ...ﻣوضوع را بهساواک گزارش
نمیدهد ...افراد ﻣصمم بهفرار را با تعدادی ديگر که حکم اعدام داشتند ،از
زندان عشرت آباد بهزندان جمشيديه ﻣنتقل ﻣیکند)«....صص  200و
 .(201همانطور در بندهای باﻻهم توضيح دادم ،اکثر آنها حکم اعدام
نداشتند؛ و اغلب زندانیها نيز بهزندان قصر فرستاده شدند .اﻣا قبل از اينکه
بهنکتهی بعدی دربارهی فرار از زندان عشرتآباد بﭙردازم ،ﻻزم بهتوضيح
استکه آقای پاينده در پارگراف قبلی در ﻣقام رهبر و سازﻣاندهنده فرار
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ظاهر شده بود ،اﻣا در اين پارگراف )يعنی :در پارگراف دوم(
روايتکنندهای است که در ﻣعرض اﺧبار ﻣربوط بهلو رفتن طرح فرار
ساقی بسيار ﻣهربان و سوپر
قرار گرفته است!؟ جالب اينکه در اينجا هم
ِ
ﻣطلع ،بازهم در ترکيب ﻣهربانی و ﺧردﻣندی ،قضيه را بهساواک نمیگويد
و فﻼن و بهمان ﻣیکند که ﻣرغ پﺨتهی آشنا بهسياست هم از اينگونه
روايتها ﺧندهاش ﻣیگيرد!!
اين تصور که ساقی بدون ﻣوافقت تيم بازجويی بتواند زندانیها را
بهشهربانی تحويل بدهد ،در واقع قدرت و اﺧتيار ساقی و پرويز ثابتی را
اشتباه گرفته است .از همهی اينها که بگذريم ،چه ﺧوب بود اگر آقای
پاينده دربارهی »فرار و برناﻣهی آن ]که[ بهطريقی بهزندانبان ﻣنتقل شده
بود«)ص  ،(200فکر ﻣیکرد و »بهطريقی« را نيز اندکی توضيح ﻣیداد.
اﻣا از طنز و ﻣطايبه و شوﺧی که بگذريم) ،تا آنجا که ﻣن در زندان شاه
ت کمی از آقای پاينده نداشتم( ،حقيقت
بودم و بهلحاظ طول ﻣدت زندان هم دس ِ
اين استکه ساقی و همهی پااندازهای ديگری که ﻣأﻣور زندان و ساواک
بودند ،بدون دستور از باﻻ ـحتیـ آب هم نمیﺧوردند و آقای پاينده هم در
توضيح و تبيين ﻣهربانی» ،درايت« و »ﻣردانگی« اين جانوران هﻔتﺧط
ﻻس ﺧشکه ﻣیزند و سادهلوحی ﺧودش را نشان ﻣیدهد .دنيای غريبی
فقط ِ
است :چند پاراگراف باﻻتر که پاک نژاد در بيرون از زندان »گم« شده
زندانبان ساواک را دلداری
بود ،اغلب زندانیها و بهويژه آقای پاينده
ِ
ﻣیدادند که گمشده بازآيد بهکنعان ،غم ﻣﺨور]!؟[؛ اﻣا چند پاراگراف پايينتر
ت گمشده بهکنعان ،بهطراحی
همين همسويی و روضهﺧوانی برای بازگش ِ
فرار استعﻼ ﻣیيابد و ﻣابقی داستان که اساسا ً واقعی نبوده و سراسر ﻣتناقض
و ﻣضحک و درعينحال تأسفبار است» :حتی يکی از کسانی را که قرار
بود فرار کند در عشرتآباد نگهداشتند و چند نﻔری را که قرار نبود فرار
کنند از عشرتآباد ﻣنتقل کردند تا ﻣا ﻣتوجه نشويم که برناﻣهی فرار لو رفته
است«)ص  !!!(201ﻻبد همان »يکی از کسانی را که قرار بود فرار کند«
و »در عشرتآباد نگهداشتند« ﺧو ِد پاينده بود که همهکاره و در عينحال
هيچکاره بود!؟
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هشتما ًـ تاآنجاکه ﻣن )شﺨصا ً ﻣیتوانم بهياد بياورم( و اﻣکان تحقيﻖ و
پُرسوجو هم وجود دارد ،هيچ نشانه و شاهدی از اينکه رفسنجانی در
عشرتآباد بوده و با آقای پاينده نيز همسلول باشد ،بهغير از روايت ﺧو ِد
پاينده در دست نيست .رفسنجانی عمدتا ً در زندان قزلقلعه و در بند
بهاصطﻼح شمارهی ) 4پشت نگهبانی( بود و رتﻖ و فتﻖ ﻣسائل ﻣذهبی را
در تابعيت و فرﻣانبرداری از ربانی شيرازی ﻣديريت ﻣیکرد .برفرض کــه
رفسنجانی در عشرتآباده بــوده باشد؛ اﻣا اينکه چـــرا آقای
علی پاينده پای او را بهﻣيان ﻣیکشد و برای او اعتبار ﻣیﺧرد ،سؤال
برانگيز است.
نهما ًـ حسين عزتی  10سال ﻣحکوﻣيت داشت و هرگز حکم اعدام و
تﺨﻔيف بهابد را تجربه نکرد.
دهماـ تا آنجا که ﻣن شﺨصا ً ديدهام و پس از انتشار »آنچه برﻣن
ً
گذشت« از بعضیها پرسيدهام ،آقای پاينده در زندان عشرتآباد )ﺧيلی کمتر
از ﺧو ِد ﻣن که کارگر  21سالهای بودم و با »بزرگان« هم نشست و برﺧاست
نداشتم( ﻣوضوعيت سياسی داشت و طرف گﻔتگوی سياسی قرار ﻣیگرفت
و ابراز نظر ﻣیکرد .او در همان سالها ،در گﻔتگو با يکی از بچههای
زندان که ﻣعتمد )و البته نه الزاﻣا ً بسيار ﻣعتبر بود( بهروشنی ﻣیگويد که:
»ﻣن يک ورزشکار بودم و کارهای نبودم .قبﻼًها توی ﻣحﻔلهايی بودم و
بعضیوقتها هم کتاب ﻣیﺧوانديم و توی يکیـدوتا اعتصاب هم شرکت
کرده بودم«! اگر آقای پاينده که حافظهی بسيار ﺧوبی دارد ،کمی فکر کند
بهياد ﻣیآورد که اين حرفها را بهچه کسی گﻔته بود.
يازدهماـ عبدﷲ قواﻣی که بسيار دوستش ﻣیداشتم و هنوز هم دوستش
ً
دارم ،در عشرت آباد بههمراه قدير ﺧانجان نژاد همسلول ﻣن بود و در
همين عشرتآباد بهدادگاه رفت و حکم اعدام گرفت و ﻣحبوبيت بيشتر پيدا
کرد و بعدا ً بههمراه  20نﻔر ديگر )ازجمله ﻣسعود رجوی( عﻔو ﺧورد و
زندانش بهابد کاهش يافت.
*****
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نتيجهی نهايی اين بﺨش و اين قسمت اينکه آقای علی پاينده براساس
پارهای از واقعيات يک داستان علمی /تﺨيلی ساﺧته تا کسی از او سؤال
جويی آن سالها طی اين  40سال
نکند آنهمه فعاليت و تحرک ﻣبارزهی
ِ
که از استقرار جمهوری اسﻼﻣی ﻣیگذرد ،تبلور دوبارهاش چگونه بود،
دستآوردها )و حتی تجارب شکستﺧوردهاش( کداماند؟

 {1قزلقلعه سال 1351

»در اواﺧر ﺧردادﻣاه  ،1351بيژن جزنی ،شکرﷲ پاک نژاد ،بيژن
چهرازی )از اعضای سازﻣان انقﻼبی( و ﻣن را هم بهقزل قلعه
بردند)«...ص .(203
گرچه اطﻼع دقيقی ندارم ،اﻣا بعيد استکه ﻣنتقل شدهها از عشرتآباد
بهقزلقلعه همين  4نﻔر بوده باشند؛ اﻣا ذهن قُلهنورد]!؟[ علی پاينده نه فقط
بهاصطﻼح دانهدرشتها را روايت ﻣیکند و ﺧودرا درﻣيان آنها جا
ﻣیدهد ،بلکه اساﻣی را نيز بهترتيب درجهی اهميتشان ﻣتذکر ﻣیشود.
بههرروی ،اداﻣهی روايت از اين قرار است که برﺧﻼف سال ) 1349که
علی پاينده برای ﻣدت همواره ناﻣعلوﻣی در آنجا بود!؟( کليت زندان بهدو
دستهی ﻣذهبی و چپ تقسيم شده بود ،چپها نيز دو دسته بودند ،و تماﻣی
اهالی قزلقلعه »پيشداوریهای نادرستی نسبت بهزندانيان عشرتآباد
داشتند] .آنها[ ﻣیگﻔتند اينها در آسايش بودهاند .ﺧوردند و ﺧوابيدهاند...
بايد آنها را ﻣجدداً جذب و تربيت کرد)«...ص  .(203در جلسهی سنتی
ﻣعارفه »ﺧيلی سرد« هم با اين  4نﻔر برﺧورد ﻣیکنند ،آن »چهار نﻔر هم
سکوت« ﻣیکنند و »عکسالعملی نشان« نمیدهند.
پاينده ﻣیگويد» :از همان بدو ورود ...ﻣتوجه شديم که فضای بند
عموﻣی ﻣتشنج است و زندانيان چپ باهم اﺧتﻼف دارند و بهدو جناح تقسيم
شدهاند :اکثر زندانيان چپ ،جوانان کم سنوسالی بودند که هنوز گامهای
اوليه فعاليت سياسی را برنداشته بودند که ...دستگير شده بودند ،از اينرو،
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تجربهی زندگی اجتماعی و تجربهی فعاليت سياسی نداشتند .درنتيجه،
عدهای از آنها دست بهحرکات نسنجيده و ناﻣعقولی ﻣیزدند .عدهای هم که
تعداشان زياد نبود نسبتا ً ﻣعقولتر و ﻣنطقیتر رفتار ﻣیکردند ...هرکدام از
اين دو جناح ،ديگری را بهراست َروی و چپ َروی ﻣتهم ﻣیکرد .هردو جناح
نسبت بهﻣا تازه واردين ﻣوضع واحدی داشتند و ﻣا را به"ﺧوشگذرانی" و
"تنپروری" ﻣتهم کرده ]بودند[ .اﺧتﻼفات آنها عمدتا ً برسر نحوهی زندگی
در زندان بود که ]پاينده[ بهچند ﻣورد آن اشاره« ﻣیکند) 203و .(204
اگر از علی پاينده بﭙرسيم تﻔاوت بين آنها که »حرکات نسنجيده و
ناﻣعقول« داشتند با آنها که »نسبتا ً ﻣعقولتر و ﻣنطقیتر« حرکت ﻣیکردند،
چه بود؛ او به»کمون لباس«» ،عدم استﻔاده از تيغ ريشتراشی«)ص (206
و ﻣسئلهی »تميز کردن يا تميز نکردن ﻣواد اوليه غذا ﻣنجمله سبزی« اشاره
ﻣیکند .بدينترتيب که »ناﻣعقول«ها طرفدار اشتراکی کردن لباس و تميز
نکردن ﻣواد غذايی و »عدم استﻔاده از تيغ ريشتراشی« بودند؛ و
»ﻣعقولتر«ها با »کمون لباس« ﻣﺨالف و با »تميز کردن ...ﻣواد اوليه
غذا« و استﻔاده از تيغ ريشتراشی ﻣوافﻖ بودند .بدينترتيب که »اکثر
زندانيان چپ ﻣارکسيست ،همهی لباسهایشان را ،اعم از کت ،شلوار،
پيراهن ،زيرپوش ،جوراب ،و ...اشتراکی کرده بودند«)ص (204؛ و
»عدهای از زندانيان تﻼش ﻣیکردند ﻣواد غذايی را از زندانبان بگيرند ،آن
را کاﻣﻼً تميز کنند و تحويل آشﭙزﺧانه قزلقلعه بدهند .تندروها ﻣﺨالف بودند
و ﻣیگﻔتند زندانبان ﻣوظف است غذای ﻣا را با کيﻔيت ﺧوب بهداشتی و
ُﻣغذی بﭙزد و بهﻣا تحويل دهد .اگر اين کار را نکند بايد او را وادار بهاين
کار بکنيم .عدهای هم سعی ﻣیکردند با تلﻔيﻖ اين دو نظر ،اﺧتﻼف را
برطرف کنند؛ اينها ﻣیگﻔتند ﻣواد اوليه ﻣثل سبزی و حبوبات را ﺧودﻣان
تميز کنيم و بهآشﭙزﺧانه زندان بدهيم ...تندروها هم ﻣﺨالﻔت ﻣیکردند و
ﻣیگﻔتند اين يک نوع بيگاری است .نوعی اﻣتياز دادن بهرژيم
است)«...صص  206و .(207
براساس نقلقولهايی که تا اينجا آوردم ،ﻣجموعهی زندانیهای آن
زﻣان قزلقلعه بهسه دسته تقسيم ﻣیشدند :تندروها که »دست بهحرکات
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نسنجيده و ناﻣعقولی ﻣیزدند«؛ ﻣيانهروها که »نسبتا ً ﻣعقولتر و ﻣنطقیتر
رفتار ﻣیکردند«؛ و باﻻﺧره ﺧردﻣندان]!؟[ که با کمون لباس ﻣﺨالف بودند،
و »با ﻣﺨالﻔان تميز کردن ﻣواد اوليه غذايی وارد بحثهای طوﻻنی و
استدﻻل علمی و تاريﺨی« شدند ،و »تقريبا ً يک ﻣاه طول کشيد تا« توانستند
»برﺧی اﺧتﻼفها ،ﻣثل تميز کردن ﻣواد اوليه غذا را برطرف« کنند)ص
 .(207البته اين دستهبندی زيرﻣجموعههايی هم دارد :برای ﻣثال ،کسانی
از دستهی تندروها که »لباسهای نوی ﺧودرا نگهداشته و لباسهای کهنه
را بهکمون لبای تحويل« ﻣیدادند» .اين قبيل اشﺨاص در ﻣوقع برداشتن
لباس ،لباسهای نو را برﻣیداشتند«.
ﺧﻼصهی روايت آقای پاينده ،براساس نقلقولهايی که در اين قسمت
ﻣیآورم ،اين است که زندانیهای قزلقلعه )که تقريبا ً  70تا  80نﻔر بودند(
در درجهی نﺨست بهدو دستهی تقريبا ً ﻣساوی ﻣذهبی و چپ ﻣارکسيست
تقسيم ﻣیشدند ،ﻣذهبیها دارای دو زير ﻣجموعهی تندرو و ﻣيانهرو بودند؛
و چپهای ﻣارکسيست هم بهچهار دستهی ناﻣساوی تقسيم ﻣیشدند :دستهی
ﺧردﻣندان )يا دستهی  (Aکه ﻣیتوانستند ﻣسئلهی پاک کردن ﻣواد غذايی را
با »بحثهای طوﻻنی و استدﻻل علمی و تاريﺨی«]!![ ساﻣان بدهند،
دستهای که »نسبتا ً ﻣعقولتر و ﻣنطقیتر رفتار ﻣیکردند« )بهﻣثابهی دستهی
 ،(Bدستهی تندروهای صادق ﻣثل غﻼم ابراهيمزاده که »بهحرفی که زده
بودند ،پايبندی داشتند« )بهﻣثابهی دستهی  ،(Cو باﻻﺧره دستهی تندروهايی
که »لباسهای نوی ﺧودرا نگهداشته و لباسهای کهنه را بهکمون لبای
تحويل« ﻣیدادند )بهﻣثابهی دستهی  (Dکه در انتهای هرم سلسلهﻣراتب
قرار داشتند و بهلحاظ ارزش ْی کمترين بودند.
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علی پاينده در تصويرپردازی از قزلقلعهی سال  1351بيش از
هرشﺨص ديگری روی غﻼم ابراهيمزاده )بهﻣثابهی رهبر و ﺧط دهندهی
دستهی  (Bﻣتمرکز ﻣیشود؛ اﻣا تصويری که از غﻼم ﻣیپردازد ،ضمن
دارا بودن عناصری از واقعيت ،از جوهرهی حقيقی تهی است .برای ﻣثال،
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پس از اينکه تصوير اغراقآﻣيزی از کمون لباس ﻣیپردازد که بهابتکار
غﻼم درست شده بود ،دربارهی او ﻣیگويد» :غﻼم دانشجوی پزشکی
دانشگاه شيراز بود و در ارتباط با گروه ستاره سرخ دستگير شده بود .ﺧيلی
تندرویهای
پُرشور و با روحيه ،صادق ،فداکار و بسيار ﻣعتقد و درعينحال َ
بیرويهای ﻣیکرد ...غﻼم آدم شجاعی بود و برﺧﻼف عدهای که ديگران
را تحريک ﻣیکردند و بعد ﺧودشان را کنار ﻣیکشيدند ،هميشه پيشاپيش
همه حرکت ﻣیکرد و بقيه را بهدنبال ﺧودش ﻣیکشيد .کارهايی ﻣانند کمون
لباس که غﻼم و اﻣثال او ﻣطرح ﻣیکردند غالبا ً هيجانی و احساسی بود ولی
نبايد فراﻣوش کرد که اشﺨاصی ﻣانند غﻼم ابراهيمزاده براساس
اعتقاداتشان آن را ﻣطرح ﻣیکردند و انجام ﻣیدادند .در صداقت و شرافت
غﻼم و اﻣثال او ترديدی ندارم«)صص  204و  .(205پاينده پس از اينکه
در توصيف شرافت ،فداکاری ،انتقادپذيری و اعتقاد »ﻣحکم ابراهيمزاده و
اﻣثال او« داد سﺨن سرﻣیدهد ،ﻣیگويد» :ﻣتأسﻔانه در آن برهه از
زندگیشان ...در کنار شرافت و از ﺧودگذشتگی ،تجربه و آگاهی ﻻزم و
کافی نداشتند«.
تصويریکه پاينده از »ﻣحکم« بودن باورهای »ابراهيمزاده و اﻣثال
او« )يعنی :افراد »صادق« دستهی  (Bارائه ﻣیکند و اطﻼعاتی که از آنها
ﻣیدهد ،در واقع آدمهايی را بهتصوير ﻣیکشد که حرکات شجاعانهی آنها
»هيجانی و احساسی« است ،و بههمين دليل هم »دست بهحرکات نسنجيده
و ناﻣعقولی ﻣیزدند« که بههرصورت جهتيابی ﻣبارزاتی و انقﻼبیاش
حتی ﻣیتواند ﻣعکوس هم باشد .بهجز پاينده ،هرکس ديگری هم اگر بﺨواهد
دربارهی غﻼم ابراهيمزاده حرف بزند ،چارهای جز اين ندارد که از
شجاعت ،شرافت ،صداقت و ديگر ﺧصوصيات او تعريف و تمجيد کند؛
چراکه او توسط جمهوری اسﻼﻣی تيرباران شد .اﻣا ﻣسئلهی اساسی درباره
بررسی آرﻣانگرايی آگاهانه و ﻣعقول اوست که بهطور زيرکانهای
غﻼم
ِ
توسط آقای پاينده ﻣورد سؤال قرار ﻣیگيرد .برهمين اساس است که ﻣن
براين باورم که تصوير ارائه شده از »ابراهيمزاده و اﻣثال او« ،تصويری
دفرﻣه از آنهاست .چرا؟ برای اينکه پاينده در سن و سالی نبود که بتواند
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غﻼم را جزو »جوانان کم سنوسالی« بشمار آورد »که هنوز گامهای اوليه
فعاليت سياسی را برنداشته بودند«؛ زيرا غﻼم ﻣتولد سال  1322و پاينده
ﻣتولد سال  1321است که تقريبا ً همسن بهحساب ﻣیآيند و برتری سنی فاقد
ﻣعنی است.
ضمنا ً غﻼم بههنگام دستگيری ،برﺧﻼف نظر آقای پاينده که او را
»دانشجوی پزشکی دانشگاه شيراز« ﻣعرفی ﻣیکند ،پزشک شاغلی در
بيمارستانی واقع در بندر لنگه بود که دورهی تعهد ﺧدﻣت ﺧودرا ﻣیگذراند.
از طرف ديگر ،غﻼم فقط »در ارتباط با گروه ستاره سرخ« دستگير نشده
بود؛ او يکی از پُر رابطهترين رهبران اين جريان چندبﺨشی بود که با دو
زبان انگليسی و عربی آشنايی کاربردی قابل توجهی داشت و بهلحاظ
اطﻼعات و آگاهی سياسی نيز بهﻣراتب از علی پاينده ﻣطلعتر و با تجربهتر
بود ،و در هيچ زﻣينهای هم از بيژن جزنی کمتر نبود .از همهی اينها ﻣهمتر
اينکه غﻼم ابراهيمزاده ﻣهارت و توان فوقالعاده چشمگيری در جلب اعتماد
ﻣردم فرودست و سازﻣاندهی ﻣطالبات آنها داشت که هيچيک از افراد
دستهی  Aدر سلسلهﻣراتب علی پاينده تجربهای در اين زﻣينه نداشتند.
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براساس ﻣشاهدهی ﻣن که حدود دو ﻣاه نيم بعد از پاينده برای دوﻣين
ق بسيار باﻻيی
بار بهقزلقلعه آورده شدم ،روايت پاينده با ضري ِ
ب اغرا ِ
آﻣيﺨته است .هنگام ورود ﻣن بهقزلقلعه نه تنها از پاک کردن ﻣواد غذايی
و عدم استﻔاده از تيغ ريشتراشی ﺧبری نبود ،بلکه حضور در کمون لباس
هم داوطلبانه بود ،و هرشرکتکنندهای نيز ﺧودش ﻣيزان شراکتش را تعيين
ث عموﻣيت بﺨشيدن بهکمون لباس و شراکت عموم
ﻣیکرد .با وجود اين ،بح ِ
با همهی لباسها همچنان درجريان بود؛ اﻣا ﻣن ستيزی بهآن شکلکه پاينده
تصوير ﻣیکند ،بين طرفهای بحث نديدم ،و شﺨصا ً نيز ضمن ﻣﺨالﻔت با
کمونی کردن لباسهای زير ،عضويت کمون را پذيرفتم.
در رابطه با شکلگيری کمون لباس ،پاينده بهدرستی ﻣیگويد:
»ريشهی کمون لباس بهزﻣستان  1350در اوين بازﻣیگشت .زندانيان اوين
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نه تنها ﻣﻼقات نداشتند بلکه برای آنها وسايل هم از ﺧانوادهها نمیگرفتند.
عدهای از زندانیها در شهرستان دستگير شده بودند و آنها را برای
بازجويی بهتهران آورده بودند .ازآنجايیکه بعضی از زندانیها لباس
ﻣناسب نداشتند ،غﻼم ابراهيمزاده پيشنهاد ﻣیکند کمون لباس تشکيل بدهيم
و ﻣیگويد لباسهايمان را روی هم بريزيم که همه از آنها استﻔاده کنند«)ص
 .(204پس ،انگيزه غﻼم از پيشنهاد تشکيل کمون لباس اين بود که »بعضی
از زندانیها لباس ﻣناسب نداشتند« و با وجود کمون لباس »همه
]ﻣیتوانستند[ از آنها ]يعنی :لباسها[ استﻔاده« کنند.
بنابراين ،وقتی آقای پاينده بهدنبال عبارتهای نقل شده در باﻻ ﻣیگويد:
»بنيان تئوريک آن ]يعنی :بنيان تشکيل کمون لباس[ نﻔی ﻣالکيت ﺧصوصی
بود که همهی چپهای ﻣارکسيست بهآن اعتقاد داشتند« ،ضمن اينکه نسبت
به»ريشهی کمون لباس« و »بنيان تئوريک آن«]![ دست بهابداعات هنوز
تعريف نشده و ناﻣﻔهوﻣی ﻣیزند ،و درهای ﻣصنوعی و ناسازگار بين
»ريشه« و »بنيان« بنا ﻣیکند ،درعين ْ
حال علیرغم ﺧردﻣندنمايی
ْ
آفرين گريبان او را ﻣیگيرد و ﻣقولهی »نﻔی
ت اغراق
دائمیاش ،احساسا ِ
ﻣالکيت ﺧصوصی« را با بیانصافی بسيار باﻻيی بهکمون لباس وصل
ﻣیکند و تعميم ﻣیدهد!؟ بهبيان روشنتر ،پاينده اينطور القا ﻣیکند که
چپهايی که با کمون لباس ﻣوافﻖ بودند ،وجود اين کمون را »نﻔی ﻣالکيت
ﺧصوصی« ﻣیدانستند .اين درصورتی استکه کمون لباس ـعمﻼًـ يک
زندگی کسانی بود که در آن
ﻣصرف ﻣوقت برای گذران راحتتر
تعاونی
ِ
ِ
حضور ﻣیيافتند.
ً
ﻣن چيزی در بارهی اينکه غﻼم ابراهيمزاده بعدا »در ﻣورد کمون
لباس ...بهصراحت« گﻔته باشد که »اين عمل ﻣن اشتباه بود«)ص ،(205
نشنيدهام؛ اﻣا براساس شنيدههايم از رفقای نزديک غﻼم بهاين نتيجه رسيدهام
که او تا اين اندازه ﻣعقول بود که اگر عملکردی را اشتباه ﻣیدانست ،قطعا ً
دﻻيل آن را نيز بهروشنی بيان ﻣیکرد .بنابراين ،اينک که حرفی از دﻻيل
اين انتقاد در ﻣيان نيست ،بايد بﭙرسيم :چرا غﻼم ابراهيمزاده بايد از عملکرد
ﺧودش در رابطه با تشکيل کمون لباس انتقاد کرده باشد؟ ﻣگر »ريشهی
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ب« بعضی از زندانیهای زندان اوين و
کمون لباس« نداشتن »لباس ﻣناس ِ
چهبسا قزلقلعه )و از جمله ﺧو ِد ﻣن( نبود]؟[؛ اگر بهقول آقای پاينده چنين
بود ،پس چرا غﻼم بايد »در ﻣورد کمون لباس ...بهصراحت« از ﺧودش
انتقاد ﻣیکرد؟
پاسخ از نظر ْ
ﻣن ﻣعقول )اﻣا فرضی( بهاين سؤال اين استکه اگر
ت تشکيل کمون
انتقادی هم در ﻣيان بوده باشد ،اين انتقاد ﻣﻔروض ،نه کلي ِ
لباس ،بلکه عدم ﻣقابله با آن افرادی را دربرﻣیگرفت که ﺧاصهی کاربردی
ب ديگر زندانیها را بهزيور بهاصطﻼح
کمون لباس برای
ِ
پوشش ﻣناس ِ
تئوريک ﻣیآراستند و از زاويه »نﻔی ﻣالکيت ﺧصوصی« بهآن نگاه
ﻣیکردند .البته بايد توجه داشته باشيم که غﻼم ابراهيمزاده از جنبهی
تئوريک بهآن اندازه با ﻣارکسيسم آشنايی داشت که بهاين دام ابلهانه نيﻔتد که
کمون لباس بهﻣعنی »نﻔی ﻣالکيت ﺧصوصی« است.
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آقای پاينده در ﻣقابله با احتجاج سادهلوحانهی کسانی که کمون لباس را
نوعی نﻔی ﻣالکيت ﺧصوصی ﻣیدانستند ،ﻣیگويد» :آنچه بنيانگذاران
ﻣارکسيسم ﻣطرح کردهاند "نﻔی ﻣالکيت ﺧصوصی بر ابزار توليد" است و
در هيچيک از ﻣتون ﻣارکسيستی ﻣطلبی ﻣبنیبر "عموﻣی شدن وسايل
شﺨصی" ﻣانند پوشاک نوشته نشده است« .گرچه عبارت »هيچيک از ﻣتون
ﻣارکسيستی« در يک نگاه سطح ْی اِشراف راوی نسبت بهکليه ﻣتون
ﻣارکسيستی را القا ﻣیکند؛ اﻣا با توجه بهاينکه اساس ﻣارکسيسم و
نادرستی
انديشههای ﻣارکس/انگلس نه کﭙیبرداری و يقين بهدرستی ويا
ِ
کنشی ﻣعين بهواسطهی ﻣتون )اعم از ﻣارکسيستی و غيرﻣارکسيستی( ،بلکه
نقد عملی/نظری وضعيت ﻣوجود و گسترش ﻣﻔهوﻣی اين نقد بهﻣتون باقی
ﻣانده از گذشته است ،بهسادگی ﻣیتوان چنين نتيجه گرفت که شيوهی
استدﻻل آقای پاينده ــدرست همانند کسانی که او ﻣثﻼً قصد نق ِد آنها را داردــ
نه حقيقتجويانه و بهلحاظ اجتماعی/طبقات ْی پيش َبرنده ،بلکه توجيهکنندهی
نيازها و اﻣيال زيستی و روانی ﺧود آقای پاينده است.
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گرچه ﻣن شﺨصا ً در جريان بحث پاک کردن يا پاک نکردن ﻣواد
غذايی برای آشﭙزﺧانهی زندان قرار نداشتم ،و در هنگام ورود ﻣجددم
بهقزلقلعه ﻣسئله استﻔاده از تيغ ريش تراشی و پاک کردن ﻣواد غذايی تمام
شده بود؛ اﻣا از جنبهی حقوقی و اصول ﻣبارزات ْی نظر آنهايی را درست
ﻣیدانم که زندانبان را ﻣوظف بهارائهی غذای »با کيﻔيت ﺧوب بهداشتی و
ُﻣغذی« ﻣیدانستند؛ و چنانچه حقيقتا ً نيروی ﻻزم برای اِعمال قدرت در
چنين راستايی )حتی بهشکل اعتصاب غذای دستهجمعی و انتقال اﺧبار آن
بهبيرون از زندان( وجود داشت ،استنکاف از اين شکل از ﻣبارزه نوعی
سازشکاری با زندانبان و حتی با کليت رژيم بهحساب ﻣیآﻣد .بنابراين،
ﻣسئلهی اساسی در اين زﻣينه بررسی اﻣکانات و توان ﻣبارزاتی است ،نه
انکار بدون تحقيﻖ و بررسی و توصيف آن بهتندروی .از طرف ديگر،
ِ
ً
زﻣان قزلقلعه
براين باورم که جنبش بهطورکلی و طبعا زندانیهای آن
ِ
آﻣادگی ﻻزم برای يک اعتصاب غذای طوﻻنی و تحمل فشارهای وارده از
طرف دستگاه پليسی را نداشتند .بههمين دليل اگر در ﻣعرض گﻔتگوی پاک
کردن يا پاک نکردن ﻣواد غذايی قرار ﻣیگرفتم ،بدون ابراز برتری و
تحقير ديگر زندانیها ،استدﻻلم را روی عدم اﻣکان ﻻزم برای ﻣبارزهای
طوﻻنی ﻣیگذاشتم و از تندروترينها ﻣیﺧواستم تا در يک بازهی زﻣانی
ﻣعين روی اين ﻣسئله تحقيﻖ کنند و نتيجهی تحقيقات ﺧودرا بهطور ﻣستدل
بهنشست عموﻣی زندانیهای چپ ارائه دهند .بهاحتمال بسيار قوی يک
چنين تحقيقی ،ﻣحققين و طرفداران آنها را ﻣتقاعد ﻣیکرد که از جنبهی
تاکتيک ْی پاک کردن ﻣواد غذايی را قبول کنند تا بهتدريج بتوانيم روی
ﻣبارزهای استزاتژيک ﻣتمرکز شويم.
 {5قزلقلعه سال 1351

»پس از يکی ،دو ﻣاه آن رفتار شتابزده و پيشداوری غلطی که نسبت
بهزندانیهای عشرتآباد وجود داشت ،بهﻣرور ازبين رفت .ﻣا چهار نﻔر
تندروی و کارهای نسنجيده ،باﻻﺧره توانستيم
بهکمک اقليت ﻣﺨالف با
َ
بﺨشی از نظم عشرتآباد را در قزلقلعه پياده کنيم و فضای بهتری در بند
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عموﻣی بهوجود بياوريم .بند عموﻣی ﻣنظمتر شد ،کمون سروساﻣان بهتری
پيدا کرد و جلسههای هﻔتگی تشکيل شد« .تغييرات ﻣورد ادعای آقای پاينده
که طی يکی/دو ﻣاه در قزلقلعه و بهرهبری آن »چهار نﻔر« و »بهکمک
تندروی و کارهای نسنجيده« انجام گرفت ،حقيقتا ً شگﻔتآور
اقليت ﻣﺨالف با َ
و حتی باور نکردنی است؛ و ﻣن باور نمیکنم .پاينده ﻣیگويد »در قزلقلعه
ﻣﻼقات قطع بود ولی با پيگيریهای ﻣا و ﻣراجعههای ﻣکرر ﺧانوادهها،
ساقی قبول کرد از ﺧانوادهها پول و غذا بگيرد .درنتيجه ،وضع غذا و لباس
زندانيان هم بهتر شد« .بهدرست ْی قابل تصور است که »ﺧانوادهها« قبل
ورود آن »چهار نﻔر« بهقزلقلعه هم ﻣسئلهی ﻣﻼقات با بستگان ﺧود را
»پيگيری« ﻣیکردند و در اين رابطه »ﻣراجعههای ﻣکرر« نيز داشتند.
بنابراين ،آنچه ﻣوجب شد تا »ساقی قبول« کند که »از ﺧانوادهها پول و
غذا بگيرد« و » درنتيجه ،وضع غذا و لباس زندانيان هم بهتر« شود ،نه
»پيگيریهای« آن گروه »چهار نﻔر« ،بلکه »ﻣراجعههای ﻣکرر«
ﺧانوادهها( بود .کسانی که حتی تجربهی زندان سياسی دورهی شاه را نداشته
اساسی
باشند ،بازهم بهسادگی ﻣتوجه ﻣیشوند که علتالعلل تغييرات
ِ
تصوير شده توسط آقای پاينده )يعنی :بهتر شدن »وضـع غــذا و لباس
زندانيان«( سياستهای اعمال شده از طرف زندانبان است؛ و رفتار و
عملکرد زندانیها تنها درصورتی ﻣیتواند تأثيرگذار باشد که بهعاﻣل فشار
سياسی تبديل شود .بهبيان ديگر ،آن »چهار نﻔر« بهکنار ،حتی اگر ﻣارکس
و انگلس و لنين و چهگوارا هم وارد قزلقلعه ﻣیشدند ،نمیتوانستند طوری
زندانیها را ﻣديريت کنند که »ساقی قبول« کند که »از ﺧانوادهها پول و
غذا بگيرد« و »درنتيجه ،وضع غذا و لباس زندانيان هم بهتر« شود .البته
همهی اينها ﻣشروط بهاين استکه کليت روايت ،ﻣنهای ارزشگذاریهای
پنهان در آن ،واقعی باشد.
با توجه بهاينکه اغلب زندانیها از ﺧانوادهی ﻣتوسط بودند و اصطﻼحا ً
دستشان بهدهانشان ﻣیرسيد و ﻣیتوانستند لباس و غذا و پول کافی
بهبستگان ﺧود برسانند ،و باتوجه بهاينکه ﺧانوادهی زندانی سيلسی بهترين
اﻣکانات ﺧودرا برای فرزندان زندانیاش هزينه ﻣیکند ،قبول کردن
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زندانبان که »از ﺧانوادهها پول و غذا بگيرد« ،بهطور ﺧودبهﺧود روی
ﻣسائلی ﻣانند پاک کردن ﻣواد غذايی و کمون لباس تأثير ﻣیگذارد و از
اهميت آنها ﻣیکاهد .ضمنا ً در سال قبل که ﻣن از اواسط ﺧرداد تا حدود
آذرﻣاه در قزلقلعه بودم ،هيچيک از ﻣسائلی که آقای پاينده روايت ﻣیکند،
ﻣطرح نبود .اغلب زندانیها ﻣﻼقات داشتند ،و وضعيت غذا که ﺧانوادههای
بهفراوانی ﻣیآوردند ،عالی بود .گرچه دقيقا ً بهياد نمیآوردم ،اﻣا بهگمانم
تيغ ريش تراشی نداشتيم؛ و از کمون لباس و پاک کردن ﻣواد غذايی هم
ﺧبری نبود.
بهطورکلی ،ﻣیتوان چنين نتيجه گرفت که آقای پاينده تغيير و تحوﻻتی
را که در زندان قزلقلعه بهپای ﺧودش و گروه چهار نﻔرهاش ﻣینويسد،
بدون دﺧالت آنها نيز واقع ﻣیشدند .در توضيح اين حکم و قضاوت بايد
بگويم که بﺨشی از تحوﻻت که از سوی زندانبان انجام گرفت ،ربطی
بهرفتار زندانیها و طبعا ً ربطی بهﻣديريت گروه چهار نﻔره نداشت .از
طرف ديگر ،دليل ﻣتقنی در دست نيست که نشان بدهد آن بﺨش از تغيير و
تحوﻻتی که بهﻣناسبات بين زندانیها باهم ﻣربوط ﻣیشد ،بدون حضور
گروه چهار نﻔره انجام شدنی نبود .با اينحال ،ﻣیتوان چنين فرض کرد که
حضور آن »چهار نﻔر« ــاحتماﻻً ،نه قطعا ًــ در بهبود ﻣناسبات زندانیها با
يکديگر ﻣؤثر بود؛ اﻣا روايت آقای پاينده ــهمانند ﻣوارد پيشينــ بسيار
ﻣبالغهآﻣيز است.
 {6قزلقلعه سال 1351

در اين قسمت هم با صحنهای روبرو ﻣیشويم که نوعی ﻣغازله و
ﻣعاشقهی افﻼطونی را بهنمايش ﻣیگذارد :ازآنجاکه پاينده در اثر عوارض
ﻣغزی حال ﺧوشی نداشت و »ﺧيلی هم ﻻغر شده« بود» ،بچهها روزی دو
نوبت« بهاو »کباب ﻣیدادند«)ص  .(208او که زير پنجرهی سلولهای
انﻔرادی ﻣینشست و آواز ترکی زﻣزﻣه ﻣیکرد و سوت ﻣیزد ،ﻣتوجه
ﻣیشود که بوی کباب برای زندانیهای داﺧل انﻔرادی بيدارکنندهی ﻣيل
بهﺧوردن آن است .بههمين دليل هم يک روز دو/سه سيخ کباب برای يک
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جوان آذری که با او آشنا شده بود ،از پنجره بهداﺧل سلول او ﻣیفرستد .از
ب ِد حادثه »همان ﻣوقع گروهبان افتﺨاری در سلول« آن جوان بود و ﻣیبيند
که »سيخ کباب از پنجره آﻣد تو«)ص  .(209افتﺨاری اين قضيه را بهساقی
ﻣیگويد و ساقی هم پاينده را صدا ﻣیکند» :پرسيد کباب را تو رد کردی؟
گﻔتم بله .گﻔت چرا؟ گﻔتم پيش ﺧودم فکر کردم شايد دلش کباب بﺨواهد .گﻔت
ﺧب ،بهﻣا ﻣیگﻔت و ﻣا برايش کباب ﻣیفرستاديم]!!؟[ .گﻔتم زندانی حرفش
را بهزندانی ﻣیگويد نه بهزندانبان)«...ص  .(209گرچه تا اينجای داستان
تا اندازهای رﻣانتيک است؛ اﻣا شور عاشقانهی پوشيده در لﻔافی از جديت
در آﺧرين بﺨش ﻣکالمهی ساقی و پاينده بهنمايش درﻣیآيد» :گﻔت باور کن
اگر تو نبودی کسی که اين کار را کرده بود بهانﻔرادی ﻣیفرستادم .شروع
بهنصيحت کرد که يادت رفته وقتی آﻣدی اينجا چند کيلو بودی و حاﻻ اين
طور ﻻغر شدهای .برو ﻣواظب رفتارت باش«)همانجا( .بنابراين ،علی
پاينده بودن ــبهﺧودی ﺧودــ هم در ﻣيان زندانیها و هم برای زندانبانها
نوعی برتری و استثنا بهحساب ﻣیآﻣد که چرايی آن را فقط ﺧو ِد علی پاينده
ﻣیداند!!
 {7قزلقلعه سال 1351

»در تيرﻣاه  ،1351ﻣا چهار نﻔر رابطهی ﻣتقابﻼً ﺧوبی با زندانيان
ﻣذهبی برقرار کرديم .پاکنژاد و جزنی و چهرازی رابطهی نزديکتری
با آنها داشتند«)ص  .(209پس ،در اين زﻣينه هم همانند ديگر زﻣينهها اين
گروه چهار نﻔره است که در قزلقلعه »پيشتازی« ﻣیکند .چرا پيشتازی؟
اين »رابطهی ﻣتقابﻼً ﺧوبی با زندانيان ﻣذهبی
برای اينکه اگر قبل از ْ
ً
برقرار« شده بود ،نيازی بهاين نبود که دوباره »رابطهی ﻣتقابﻼ ﺧوبی با
زندانيان ﻣذهبی برقرار« شود!
»آقای آيتﷲ حسن ﻻهوتی بسيار شريف بود و شﺨصيتی ﻣحترم
داشت ...در کارها با زندانیهای ﻣارکسيست صميمانه همکاری ﻣیکرد؛
حتی در شوﺧیها و بازیها دستهجمعی زندانيان جوان شرکت داشت ...با
همهی جوانان زندانی ،ﻣﺨصوصا ً با غﻼم ابراهيمزاده ،بسيار شوﺧی
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ﻣیکرد«)ص  .(209تا اينجای روايت ،آيتﷲ حسن ﻻهوتی ــبعد از
رفسنجانیــ دوﻣين و آيتﷲ ربانی شيرازی سوﻣين آﺧوندی است که علی
پاينده بهنوعی از آنها تعريف و تمجيد ﻣیکند؛ تعريف و تمجيدی که
آﻣيزههايی از ستايش و تحسين را نيز درﺧود دارد» :ربانی شيرازی با
زندانيان غيرﻣذهبی ﻣنطقیتر برﺧورد ﻣیکرد] ...او[ ظرف غذای ﺧودرا
بهﻣا ﻣیداد تا برای او غذا بکشيم«)ص .(210
زﻣان اين آﺧوندها )يعنی :رفسنجانی،
اگر از قضاوت و ارزيابی آن
ِ
ﻻهوتی ،ربانی شيرازی( و نيز بقيه زندانیهای ﻣذهبی نسبت بهزندانیهای
چپ اطﻼع داشتيم ،ﻣیتوانستيم جنبههای ﻣﺨتلف »رابطهی ﻣتقابﻼً ﺧوب...
با زندانيان ﻣذهبی« را ﻣورد بررسی قرار بدهيم .اﻣا صرفنظر از اينکه
همهی آﺧوندها )از ريزترين آنها تا درشتترينشان( فعاﻻنه در برپايی
جمهوری اسﻼﻣی نقش داشتند ،و وظيﻔهی ﻣقدﻣاتی اين بهاصطﻼح
جمهوری نيز درهمکوبيدن هرشکلی از ﻣدرنگرايی ،ترقیﺧواهی و بهويژه
سرکوب جنبش و ﻣبارزات کارگری بود؛ نکتهی توجه برانگيز اين استکه
پاينده از يک طرف گروه چهار نﻔره را آغازکننده »رابطهی ﻣتقابﻼً« ﺧوب
با زندانیهای ﻣذهبی اعﻼم ﻣیدارد ،و از طرف ديگر بهبيانات ﺧودش که
»آيتﷲ حسن ﻻهوتی ...با همهی جوانان زندانی ،ﻣﺨصوصا ً با غﻼم
ابراهيمزاده ،بسيار شوﺧی ﻣیکرد« توجه نمیکند! چرا توجه نمیکند؟ برای
کردن آيتﷲ حسن ﻻهوتی »ﺧصوصا ً با غﻼم ابراهيمزاده«
اينکه شوﺧی
ِ
حاکی از رابطهای بهلحاظ عاطﻔی بسيار قویتر از اين است که ربانی
شيرازی ﻣرحمت کند و اجازه بدهد تا برای او غذا بکشند.
ً
ضمنا ً عبارت »با همهی جوانان زندانی ،ﻣﺨصوصا با غﻼم
ابراهيمزاده ،«...بهاين ﻣعنی استکه غﻼم ابراهيمزاده هم جزو »جوانان«
بود و قضاوتها و توصيﻔات آقای پاينده دربارهی »جوانان« شاﻣل غﻼم
ابراهيمزاده هم ﻣیشود!! اﻣا طنز بسيار تلخ اجتماعی/تاريﺨی در اين
استکه جمهوری اسﻼﻣی )يعنی :همان حکوﻣتی که رفسنجانی ،ربانی
شيرازی و آيتﷲ حسن ﻻهوتی ــبا اندکی تﻔاوتــ از ﻣعماران و کارگزاران
آن بودند( ،بنا بهويژگی ذاتی ﺧويش تﻔاوتی بين جوانترها و ﻣسنترها
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اش پاکنژا ِد ﻣسنتر را درست
نمیگذارد؛ و براساس همين ﺧصيصهی ذاتی ْ
بههمان شيوهای تيرباران کرد که ابراهيمزادهی جوانتر را بهجوﺧه سﭙرد!؟
علی پاينده در اداﻣهی روايتاش ،ﻣیگويد» :زندانيان ﻣذهبی در بين
ﺧودشان اﺧتﻼفهايی داشتند که ﻣا از ُکنه آن اطﻼعی نداشتيم« .ظاهرا ً
ﻣوضوع ﻣرکزی اينگونه اﺧتﻼفها ،درست ﻣثل  42سال گذشته ،اقتدار
بيشتر و داشتن جایگاه باﻻتر در سلسلهﻣراتب قدرت بود که پول و ثروت
را بهدنبال ﻣیآورد» .بعدها ...شنيديم و ﺧودشان هم کموبيش گﻔتند که
بودن« ابوالقاسم ﺧزعلی و ربانی شيرازی
اﺧتﻼف بر سر پيشنماز
ِ
بود)ص.(210
در انتهای اين قسمت پاينده از کسانی در ﻣيان ﻣذهبیها حرف ﻣیزند
که »در اﻣور زندانيان غيرﻣذهبی ﻣداﺧله ﻣیکردند« .برای ﻣثال ،جوانکی
با عجلهی ﺧيلی زيادی درﺧواست جلسهی عموﻣی اضطراری ﻣیکند که با
آن ﻣوافقت نمیشود؛ اﻣا وقتی در جلسهی غيراضطراری درﺧواست او
بدون ذکر ناﻣش ﻣطرح ﻣیشود ،جلسه ﻣتشنج ﻣیگردد .درﺧواست او )که
شرعا ً بايد ﻣطرح ﻣیکرد( ،اين بود که »زندانیها سوت نزنند«)ص
» !(211زندهياد ﻣحمد علی بيگدلو که سالها بعد ]توسط جمهوری اسﻼﻣی[
اعدام شد« ،از اسم و رسم درﺧواستکننده ﻣیپرسد که پاينده ناﻣی از او
بهﻣيان نمیآورد .بيگدلو در همان جلسه ﻣیگويد »ﻣیدانم که پيشنهاد دهنده
ﻣذهبی است و شما بهﺧاطر اينکه فضای زندان و روابط فی ْ
ﻣابين ﺧراب
نشود اسم او را نمیﺧواهيد بگوييد .اينها برای ﻣا زندان در زندان درست
کردهاند)«...ص .(211
گرچه آقای »"ج ـ م" بلند شد و گﻔت :ﻣن اين پيشنهاد را دادم«؛ اﻣا
هيچکس و ازجمله گروه چهار نﻔرهی فوق باهوش و بسيار دانا و ذاتا ً رهبر،
ﻣتوجه نشد که »"ج ـ م"« پيشتاز فاﻻنژهايی اﻣثال ﻻجوردی و کچويی بود
که ﺧيلیها و ازجمله ﻣحمد علی بيگدلو را بهجوﺧهی اعدام سﭙردند.
بازپرسی و دادگاه
قبل از اينکه بازﺧوانی اين قسمت را شروع کنم ،ﻻزم بهتوضيح
استکه آقای پاينده در اين قسمت توضيحاتی در ﻣورد نحوهی دادرسی و
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ﻣحاکمه در دادگاههای نظاﻣی و پارهای از ﻣواد قانونی و فورﻣاليتهای
اداری/حقوقی دارد که ﻣن با اشارهی بسيار کوتاه و نقلقولهای ناپيوسته از
آنها ﻣیگذرم تا روی بياناتی ﻣتمرکز شوم که بيشتر جنبهی سياسی/بينشی
بازﺧوانی تحليلی از آنها ارائه داد.
دارند و ﻣیتوان
ِ
 {1بازپرسی و دادﮔاه

پاينده را »در ﻣردادﻣاه  ...،1351برای بازپرسی بهدادرسی ارتش«
ﻣیبرند .از دورهی پهلوی اول »رسيدگی بهپروندهی زندانيان سياسی...
بهدادرسی ارتش واگذار« شده بود» .بازپرس ،افسر ارتش بود و ]ﻣعموﻻً
بهطور رسمی[ سمتی در ساواک نداشت«)ص  .(211بازپرسی »برﺧﻼف
بازجويی ...بدون اِعمال شکنجه و اذيت و آزار بود«.
»ﻣن هم ]يعنی :علی پاينده[ در بازپرسی ]همانند اغلب زندانیها[
همان ﻣطلب بازجويی را نوشتم و اﻣضا کردم«» .وکيل يا "تعيينی" بود يا
تسﺨيری«)ص  .(212همهی وکﻼی دادرسی ارتش افسر بودند؛ و وکيل
تعيينی را زندانی در ازای پرداﺧت پول انتﺨاب ﻣیکرد ،و وکيل تسﺨيری
را ﺧودشان برای زندانی برﻣیگزيدند.
»در زندان کسانی که همپرونده بودند ...بههمديگر ﻣیگﻔتند که
دربازجويی چه ﻣطالبی را گﻔتهاند يا نگﻔتهاند ...در ﻣرحلهی پروندهﺧوانی
صحت و سقم ﺧيلی از آن گﻔتهها ﻣشﺨص ﻣیشد«)ص .(213
»رئيس اين دادگاه بايد حداکثر درجه سرهنگی داشت ...در ابتدای
تشکيل دادگاه ،رئيس دادگاه از زندانی ويا زندانيان ﻣیپرسيد آيا صﻼحيت
دادگاه را قبول دارد؟ کسانی که دفاع حقوقی ﻣیکردند ...ﻣعموﻻً ﻣیگﻔتند
قبول داريم .کسانیکه دفاع ايدئولوژيک و دفاع سياسی ﻣیکردند ،ﻣیگﻔتند
قبول نداريم .زندانی هرجوابی که ﻣیداد تأثيری بر کار دادگاه نداشت...،
اگر زندانی صﻼحيت دادگاه را رد ﻣیکرد ،همان ﻣوقع قضات باهم ﻣشورت
ﻣیکردند و سﭙس رئيس دادگاه ﻣیگﻔت دادگاه صﻼحيت دارد«)ص .(214
اجرای نمايش دادگاه بهاين ترتيب بودکه ابتدا »دادستان ادعاناﻣه را
قرائت ﻣیکرد« ،بعد وکيل با جانبداری از دادگاه و با لحنی تضرعآﻣيز
ادای »دفاع« درﻣیآورد و در بيان بیگناهی ﻣوکل ﺧود تقاضای بﺨشش و
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تﺨﻔيف ﻣیکرد» .سﭙس ﻣتهم يا ﻣتهمان آﺧرين دفاع ﺧودرا« شﻔاهی ويا
ﺧواندن از روی کاغذ ارائه ﻣیدادند .پس از توقف دادگاه ،يک ُ
ور نمايشی
ش ِ
و بازگرداندن ﻣتهم بهصحن دادگاه» ،ﻣنشی دادگاه حکم را قرائت ﻣیکرد
و بعد از آن بهزندانی ﻣیگﻔتند ﻣیتوانيد بهحکم صادره اعتراض کنيد«.
»اگر دادستان بهحکم اعتراض ﻣیکرد ،که اغلب ﻣیکرد ،پرونده بهدادگاه
دوم )تجديدنظر( ارجاع ﻣیشد .دادستان در ﻣواردی ...ﺧواهان تشديد
ﻣجازات بود«)ص .(215
»برای تشکيل دادگاه تجديدنظر ،همان تشريﻔات دادگاه بدوی ]ﻣعموﻻً
بدون بازپرسی[ تکرار ﻣیشد«؛ »رئيس دادگاه تجديدنظر ﻣعموﻻً تيمسار
بود و اعضای دادگاه تجديد نظر هﻔت نﻔر بودند« .پس از صدور حکم در
دادگاه تجديدنظر ،بهزندانی ﻣیگﻔتند که ﻣیتواند فرجامﺧواهی کند .کسانی
که صﻼحيت دادگاه را رد نکرده بودند ،برﺧﻼف کسانیکه صﻼحيت دادگاه
را رد کرده بودند ،ﻣعموﻻً فرجام ﻣیﺧواستند؛ اﻣا »هيچوقت بهاين حﻖ
قانونی اعتنايی نمیشد و فرجامﺧواهی عمﻼً يک قانون بدون ﻣصرف
بود«)ص .(215
احتماﻻً آقای پاينده ﻣیداند]؟![؛ بنابراين ،برای اطﻼع ﺧوانندهی
ﻣﻔروض اين بازﺧوانی بايد بگويم که »تيمسار« نه درجهی ارتشی ،که لقب
نظاﻣی )ﻣانند سرکار ستوان ،سرکار سروان ويا جناب سرهنگ( است؛ و
همهی ارتشیهايی که درجهی باﻻتر از سرهنگ داشتند )ﻣانند سرتيپ،
سرلشگر( با لقب »تيمسار« از آنها ياد ﻣیشد.
آقای پاينده در پانوشت صﻔحه  215از »وقايع و تحوﻻت روز«
ﻣیگويد که »ﻣیتوانست بهطرز شگﻔتآوری بر روی دادگاه نظاﻣی و
ﻣيزان ﻣحکوﻣيت ﻣتهمان سياسی تأثير بگذارد«؛ و »بهعنوان ﻣثال« نقل
ﻣیکند که »يدﷲ ﺧسروشاهی در دادگاه بدوی بهچهارسال حبس ﻣحکوم
شد« .او »بهحکم اعتراض کرد«؛ و »دادگاه تجديدنظر حکم چهار سال او
را بهحبس ابد تبديل کرد« .چرا دادگاه چنين کرد؟ پاينده براين نظر استکه
دادگاه او »در شرايطی تشکيل شد که کمی قبل از آن يکی از افراد سرشناس
ارتش ترور شده بود«.
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بهنظر ﻣن نظر آقای پاينده دربارهی ﻣحکوﻣيت يدﷲ از دو زاويه
نادرست است :يکی اينکه يدﷲ در دادگاه دوم به  10سال )و نه ابد( ﻣحکوم
شد؛ و ديگر اينکه علت افزايش ﻣحکوﻣيت يدﷲ را بايد در فعاليتهای
کارگری او و حمايتی که کارگران پاﻻيشگاه تهران و بقيه نﻔتگران از او
ﻣیکردند ،جستجو کرد .گرچه ﻣن تاريخ دادگاههای يدﷲ را بهﺧاطر
نسﭙردهام؛ اﻣا بهطورکلی ﻣیدانم که کارگران پاﻻيشگاه تهران تا برگزاری
دادگاه ْ
اول لحظه بهلحظه پرونده او را دنبال ﻣیکردند و بهواسطه تشکلی
ت اِعمال نظر نيز
که هنوز نيروﻣند بود ،در جانبداری از يدﷲ از قدر ِ
برﺧودار بودند .اين درصورتی استکه در دادگاه دوم ،گذر زﻣان )عﻼوهبر
سيستماتيک تدريجی( آن پیگيری و آن تشکل نيروﻣند را تا
سرکوب
ِ
اندازهای بهفرسايش برده بود .از طرف ديگر ،ساواک از يدﷲ توقع داشت
که جهت اثرگذاریاش روی سنديکای پاﻻيشگاه تهران را تغيير بدهد و در
همسازی اين سنديکای ﻣبارز با ديگر سنديکاهای فرﻣايشی تﻼش کند .يدﷲ
اهل اينگونه ﻣعاﻣلهها نبود.
ﺧود آقای پاينده هم ﻣیگويد» :حداقل و حداکثر ﻣحکوﻣيت در تمام
ﻣوارد بستگی بهنحوهی دفاع زندانی در دادگاه و در نهايت ،اظهار نظر
ساواک داشت«)ص  .(213بنابراين ،اگر زندانی در دادگاه هرچقدر هم
نسبت بهشاه و سلطنت و اين قبيل ﻣسائل اظهار ﺧاکساری ﻣیکرد،
ﻣحکوﻣيت او از آن ﻣيزانی که ساواک تعيين کرده بود ،گرچه احتمال باﻻتر
رفتن داشت ،اﻣا پايينتر نمیآﻣد.
بهطورکلی ،اين درست است که »وقايع و تحوﻻت روز« در زﻣان
شاه )و حتی همين اﻣروز( روی افزايش ﻣحکوﻣيت زندانی تأثير ﻣیگذاشت؛
اﻣا تبديل  4سال زندان بهحبس ابد بيش از حد اغراقآﻣيز است؛ و در ﻣورد
يدﷲ ﺧسروشاهی )که پروندهاش بهﻣبارزات کارگری ارتباط داشت و هيچ
ربطی بهعمليات ﻣسلحانه نداشت( ،از کمترين احتمال برﺧوردار بود.
]برای اطﻼع بيشتر از فعاليتهای يدﷲ ﺧسروشاهی ﻣیتوان به»تاريخ
شﻔاهی ـ شورای کارگران نﻔت« که حرفهای ﺧود يدﷲ است و نسﺨهی
کتبی و شﻔاهی آن با جستجوی اينترنتی قابل دستيابی است ،ﻣراجعه کرد[.

قزلقلعه سال 1351

بهطورکلی ،اين ﻣسئله که »حداقل و حداکثر ﻣدت ﻣحکوﻣيت در تمام
ﻣوارد بستگی بهنحوهی دفاع زندانی در دادگاه و در نهايت ،اظهار نظر
ساواک داشت« ،گرچه نادرست نيست؛ اﻣا تنها بﺨشی از ﻣسئله را بيان
ﻣیکند .بيان درستتر اين است که بهجز دفاع و اظهار نظر ساواک ،عواﻣل
ديگری ﻣانند ﻣيزان عمليات ﻣسلحانه در سطح کشور )البته نه بهآن درجه
از اهميتی که پاينده بهطور ضمنی بيان ﻣیکند( ،تغيير و تحول در ﻣديريت
و سياستگذاریهای سرکوب ،برﺧوردهای نقادانه يا تأييدآﻣيز ﻣديای
بينالمللی ،آکسيونهايیکه کنﻔدراسيون دانشجويان ايرانی در اروپا و
ﻣذهبی غيرﻣجاهد يا غيرﻣذهبی بودن زندانی،
آﻣريکا برگزار ﻣیکردند،
ِ
ﻣوقعيت اجتماعی/طبقاتی افراد و عواﻣلی از اين دست نيز در ﻣيزان
ﻣحکوﻣيتها تأثير داشت؛ و بهگونهای آن را اندکی کم و زياد ﻣیکرد که
ﻣجموعا ً رون ِد آهستهی صعودی ﺧودرا برای همهی زندانیها حﻔظ ﻣینمود.
با همهی اين احوال ،بيان ﻣعيار دقيﻖ برای ﻣيزان و چگونگی ﻣحکوﻣيتها
در همهی سالهای  1350تا ) 57بهجز اينکه ﻣيزان ﻣحکوﻣيتها از سال
 54بهطور چشمگيری افزايش پيدا کرد( ،بيشتر از اينکه واقعيت را بيان
کند ،حاکی از حدس و گمان شﺨصی استکه نبايد همچون آيهای
چگونگی
ﺧدايی/اشرافی تلقی شود .آﺧرين کﻼم در اين زﻣينه اينکه ﻣسئلهی
ِ
روند ﻣحکوﻣيتها بهبررسی و تحقيﻖ جداگانهای نيازﻣند استکه هنوز کسی
بهآن نﭙرداﺧته است.
 {2بازپرسی و دادﮔاه

آقای پاينده براين باور استکه »در دورهی شاه ،دفاع زندانيان سياسی
چهار نوع بود :دفاع ايدئولوژيک ،دفاع سياسی ،دفاع حقوقی و اظهار
نداﻣت«)ص .(216
ــ »دﻓاع ايدئولوژيک :دفاع عقيدتی و سياسی بود .زندانی صﻼحيت
دادگاه را بهرسميت نمیشناﺧت؛ عقايد و نظريات سياسی و اجتماعی و
هدفهايش را توضيح ﻣیداد و از آنها و فعاليتهايش دفاع ﻣیکرد و
بهصراحت رژيم شاه ،نظام سلطنتی و عملکردهای آن را رد و ﻣحکوم
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ﻣیکرد«)همانجا( .آقای پاينده پس از شرح اينکه »بيشتر رهبران و
اعضای رده باﻻی چريکهای فدايی و سازﻣان ﻣجاهدين ﺧلﻖ ،دفاع
ايدئولوژيک کردند« ،توضيح ﻣیدهد که »در سال های  1350و 1351
اکثر قريب بهاتﻔاق چريکهای فدايی و ﻣجاهدينی که بهدادگاه رفتند ،آنچنان
ﻣحکم و کوبنده دفاع کردند که حتی سربازها و نگهبانهای دادگاه هم تحت
ﻣستقيم شﺨصی و همچنين
تأثير قرار گرفته بودند«)همانجا( .بنا بهتجربهی
ِ
شنيدههايم )که تجربهی غيرﻣستقيم بهحساب ﻣیآيد(» ،تحت تأثير قرار«
گرفتن »سربازها و نگهبانهای دادگاه« که آقای پاينده در اينجا از آن
ِ
صحبت ﻣیکند ،اگر حماسهسرايی ﻣحض نباشد ،ﺧيلی بيش از آن چيزی
است که در واقعيت اتﻔاق ﻣیافتاد .اگر چنين رويدادهايی )چنانچه پاينده
روايت ﻣیکند( اتﻔاق ﻣیافتاد ،قطعا ً اثراتی از ﺧود بهجا ﻣیگذاشتکه ثبت
ﻣیشد واستناد بهبعضی ازنمونههای آن اﻣکانپذير بود.
ﻣسئلهی ديگری که در بيانات آقای پاينده ﺧودﻣینماياند ،دوگانهگويی
او دربارهی ﻣبارزهی چريک شهری است .او از يک طرف ﻣیگويد:
»عدهای اين نحوهی دفاع را ﻣصداق چپ َروی و ناشی از تندﺧويی
ﻣیدانستند نه کينهی طبقاتی .ﻣا ﻣیگﻔتيم] ...اين حرف شما[ را قبول
نداريم)«...همانجا( ،يعنی با دفاع سياسی در دادگاه ﻣوافﻖ بودند؛ و از
طرف ديگر اظهار ﻣیدارد که »ارزش و اهميت پايداری و دفاع آنها در
دادگاه نبايد تحتالشعاع اقداﻣات چپ َروانهی اعضا و هواداران سازﻣان
آنها در زندان قرار بگيرد«)ص  .(217همانطور که قبﻼً هم اشاره کردم،
دريافت علی پاينده از ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری بيش از هرنظر ،نوشته
و واقعهای جنبهی شﺨصی و فردی دارد .او دفاع ايدئولوژيک و سياسی در
دادگاه را ﻣصداق بارز و ﻣؤثر تعرض انقﻼبی ﻣیداند؛ اﻣا همين ويژگی را
ْ
زندانبان چپ َروی ﻣیناﻣد و نکوهش ﻣیکند! شايد علت
در تقاب ِل زندانی با
اين دوگانهبينی و دوگانهگويی اين باشد که تاوان ناشی از تعرض در دادگاه
ْ
زندانبان ناگزير شريک
تاوان ناشی از تعرض به
بهاو برنمیگشت ،اﻣا در
ِ
ﻣیشد!؟
ً
ضمنا در عبارت نقل شدهی باﻻ از »کينهی طبقاتی« بهﻣثابهی
انگيزشی ﻣجموعا ً ﻣثبت ياد شده است .نمیدانم که اين عبارت از کجا و
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توسط چه کس يا کسانی بهعرصهی »دانش ﻣبارزهی طبقاتی« وارد شده
است؛ اﻣا ﻣیدانم که حتی اگر ﻣارکس هم از اين عبارت استﻔاده کرده باشد،
بازهم عبارتی قابل تعبير بهاستالينی است؛ زيرا »کينه« )اعم از طبقاتی و
غيرطبقاتی( ﻣستلزم تﻼفی و انتقام است که ناگزير بهبازسازی ﻣناسبات
طبقاتی راهبر ﻣیگردد .درصورتیکه کمونيستهای پرولتاريايی )يعنی:
آن بﺨش از ﻣدعيان طرفداری از جنبش کمونيستی که در رابطهی
ارگانيک با تودههای کارگر و زحمتکش فعليت ﻣیيابند( ،درصدد
نهادينهسازی ِﺧرد ﻣبارزاتی/طبقاتی در کنشهايی هستند که از عشﻖ
بهرهايی نوع انسان ﻣايه ﻣیگيرد و عاری از هرگونه کينه و انتقامجويی
است.
علی پاينده علیرغم اينکه در ﻻبﻼی گﻔتههايش از اين نيز ﻣیگويد که
»بايد هرچيزی را در جای ﺧودش ديد و ارزيابی کرد«؛ اﻣا ﻣسئلهی »دفاع
ايدئولوژيک« را بهنحوهی بازجويی پس دادن زندانیها و توان »تحمل
ﻣحکوﻣيتهای سنگين و زندان کشيدنهای طوﻻنی ﻣدت«)ص  (217تعميم
ﻣیدهد ،در همسويی و حتی يکسانی با هم تصوير ﻣیکند و ﻣقولهی
»جسارت و شﺨصيت« کسانی را پيش ﻣیکشد که در دادگاه دفاع
ايدئولوژيک و سياسی کردند ،و باﻻﺧره بهاينجا ﻣیرسد که از »گروه
جريان« بگويد که با »تأييد کردن قانون اساسی و نظام شاهنشاهی...
ﻣحکوﻣيتهای ده سال زندان را تا حداکثر سه سال و حتی کمتر تقليل
دادند«)ص  .(217از زاويه ديد آقای پاينده نتيجه اينکه »تحمل
ﻣحکوﻣيتهای سنگين و زندان کشيدنهای طوﻻنی ﻣدت« يکی از تبعات
دفاع ايدئولوژيک است که »بهنﻔع جنبش انقﻼبی« تمام ﻣیشود.
صرفنظر از اينکه »گروه جريان« چه کرد يا چه نکرد؛ و ﻣنهای
اين واقعيت که ﻣن بهجز پرويز بابايی )که برای او احترام بسيار زيادی
قائلم و دوستش دارم( ،ديگر افراد اين گروه را )به جز ﻣرتضی فﺨار که
نمیدانم با اين گروه بود يا نه( چندان نمیشناسم و نمیتوانم دربارهی آنها
نظر بدهم؛ اﻣا حقيقت اين است که ﻣنهای ﻣقاوﻣت در ﻣقابل بازجو که
بههرصورت اﻣری ﻻزم ،ﻣثبت و ﻣبارزاتی است و در اداﻣه بيشتر بهآن
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ﻣیپردازم ،دفاع ايدئولوژيک و سياسی )درصورتیکه دفاعکننده بهلحاظ
نظری بضاعت آن را داشته باشد( بهﻣوقعيت دفاعکننده )يعنی :بهرابطهی
ﻣشﺨص او با جنبشی که از آن برﺧاسته( بستگی دارد ،و اين رابطه يا
ﻣوقعيت است که درستی ويا نادرستی اقدام بهدفاع ايدئلوژيک را تعيين
ﻣیکند .بنابراين ،کلیسازی از ﻣسئلهی دفاع ايدئولوژيک ﻣعنای ديگری
ت ﻣبارزاتی و ويژگی رابطه با جنبش ندارد که اينيک نيز
جز حذف ﻣوقعي ِ
بهنوبهﺧود بهﻣعنی قهرﻣانگرايی فراجنبشی است که در ﻣواردی )ﻣثل
فاﻻنژهای لبنان( حتی ﻣیتواند ارتجاعی هم عمل کند.
شﺨص تحت بازجويی
در رابطه با ﻣقاوﻣت و تقابل با بازجو ،گرچه
ِ
ت ﺧود دارد؛ اﻣا حد و حدود اين ﻣسئوليت
ﻣسئوليت ﻣعينی در حﻔظ اطﻼعا ِ
شﺨص تحت بازجويی با آن افراد يا نهادهايی تعيين ﻣیکند که
را رابطهی
ِ
بازجو با توسل بهانواع شکنجههای روحی و بدنی درصدد کسب اطﻼعات
دربارهی آنهاست .تجربههای ﻣکرر نشان داده استکه ﻣقاوﻣت ﻣداوم در
ْ
ﻣدرن غيرﻣمکن است ،و
ﻣقابل شکنجه و بهويژه شکنجههای بهاصطﻼح
گﻔتگو از ﻣمکن بودن اينگونه ﻣقاوﻣتها نهايتا ً چيزی جز حقهبازی ﻣحض
نيست.
تجربهی پنهانکاری سياسی در ﻣورد نهادهايی که از انسجام تشکيﻼتی
نسبی برﺧوردارند ،ﻣنهای بررسی تکنيکهای ﻻزم برای سوزاندن
اطﻼعاتی ﺧاص )که بستگی بهچيستی ،چگونگی و اهميت آنها در
ﻣﺨتصات ﻣعينی دارد( ،حاکی از اين واقعيت است که بايد طوری
برناﻣهريزی کرد که ﻣسئوليت فر ِد تحت بازجويی تا نهايت اﻣکان کمتر
باشد .بنابراين ،ﻣناسبات فرد و نهاد يا تشکيﻼت سياسی را بايد طوری
سازﻣان داد که تشکيﻼت در کمترين زﻣان ﻣمکن از دستگيری افراد وابسته
بهﺧود ﻣطلع شود .اين اﻣر تنها درصورتی ﻣمکن استکه نهاد يا تشکيﻼت
ارتباط
سياسی ﻣﻔروض ،بهلحاظ تاکتيکی/استراتژيک ،کوشندهی ايجاد
ِ
ﻣبارزاتی ارگانيک با تودههای کارگر و زحمتکش باشد ،و رابطهای
ِ
بالنسبه ارگانيک با ﻣحيط طبقاتی/اجتماعی ﺧود نيز داشته باشد .بدينترتيب
دﺧالتگری ،نظارت و همياری تودهای اين اﻣکان را فراهم ﻣیکند که افراد
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دستگير شده با حداقل ﻣقاوﻣت ،دستگاه پليس را گمراه کنند و تشکيﻼت
سياسی ﻣربوطه نيز بتواند قرارها ،ﻣدارک و انواع نشانههايی که پليس و
دادگاه ﻣیتوانند ﻣحکوﻣيت فر ِد دستگير شده را بهآن استناد کنند ،ازبين ببرد.
دربارهی اينکه چرا بين سالهای  1332تا  1357چنين نهادها و
شيوههايی در ايران ﻣتحقﻖ نشد ،صرفنظر از جزئيات ،تنها ﻣیتوان چنين
ابراز نظر کرد که چون ﻣردم کارگر و زحمتکش از ﻣعادلهی ﻣبارزاتی
سياسيون اپوزيسيون )اعم از سياسیکار
ﻣحذوف بودند و اساس نگاه و عمل
ِ
يا نظاﻣیکار( نﺨبهگرايانه و قهرﻣانﻣدارانه بود .برای ﻣثال ،در سال
1353که جنبش چريکی براين اساس سازﻣان يافته بود که کارﺧانهها
ﻣحاصرهی نظاﻣی شدهاند و طبقهی کارگر بهدليل ﺧاستگاه روستايیاش فاقد
کنشهای ﻣبارزاتی/سازﻣانيابنده است ،کارگران پاﻻيشگاه تهران بههنگام
تعميرات اساسی دست بهاعتصاب زدند و ﺧواهان آزادی يدﷲ ﺧسروشاهی
شدند .بهقول ﻣديريت آن زﻣان پاﻻيشگاه و صنعت نﻔت ،ﺧسارت ناشی از
آن اعتصاب  90ﻣيليون توﻣان )ﻣعادل  12ﻣيليون دﻻر( بود؛ و تازه پس از
اينکه ﻣعلوم شد علت اساسی بازداشت يدﷲ سياسی است و ربط چندانی
بهﺧواستهای سنديکای پاﻻيشگاه تهران ندارد ،کارگران توانستند بهساواک
و ﺧصوصا ً شرکت نﻔت بقبوﻻنند که حقوق يدﷲ را تا زﻣانی که در زندان
است ،بﭙردازند.
علی پاينده نسبت بهدفاع سياسی و ايدئولوژيک براين باور است که
»دادگاه )حتی غيرقانونیاش( ﻣحلی است که زندانی ﻣیتواند از ...حيثيت
و هويت ﺧودش ،سازﻣانش و زندانی سياسی دفاع کند .عمل او ﻣستقيم يا
غيرﻣستقيم در جاﻣعهی ايران و دنيا ﻣنعکس ﻣیشود و بهنﻔع جنبش انقﻼبی
است و بهعنوان پشتوانهای در تاريخ ﻣردم عليه ظلم و استبداد ،بهيادگار
ﻣیﻣاند«)صص  216و  .(217پاينده در پانوشت صﻔحه  ،217دفاع ﺧسرو
گلسرﺧی در دادگاه را دفاع ايدئوژيک با تأثير »ﻣستقيم« و دفاع شکرﷲ
پاکنژاد را دفاع ايدئولوژيک با تأثير »غيرﻣستقيم« نمونه ﻣیآورد.
قبل از اينکه بهچگونگی ،چيستی ،و تأثيرات اجتماعی ،طبقاتی و
سياسی دفاع ايدئولوژيک گلسرﺧی و پاکنژاد بﭙردازم ،ﻻزم استکه
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يکی/دو نکته را توضيح بدهم تا اشارهای بهاين باشد که درک و فهم علی
پاينده از ايدئولوژی بيش از اينکه شباهتهای ﻣارکسيستی و سوسياليستی
داشته باشد ،ضدسلطنتی و بورژوايی است .عبارت »تاريخ ﻣردم عليه ظلم
ربطی تاريﺨیاش بهطبقهی کارگر ،ﻣارکسيسم و
ِ
و استبداد« ،ضمن بی
سوسياليسم ،بيش از هرچيز برگرفتهای بهاصطﻼح چپْ از اصطﻼحات
بورژوايی تااندازهای
جبههی ﻣلی ايران با چشمانداز يک جاﻣعهی
ِ
»دﻣکراتيک« در ﻣﺨالﻔت با استبداد آرياﻣهری است .اين عبارت ،چهبسا
ناﺧواسته و نادانسته ،اﻣا عمﻼً سازﻣانيابی طبقاتی در راستای استقرار
سوسياليسم را نه تنها ناديده ﻣیگيرد ،بلکه بهعنوان ﻣﻔهوم و کنشی ﻣزاحم،
بهﻣقابله با آن نيز برﻣیﺧيزد .بهطورکلی ،ﻣجموعهی افراد ،گروهها و
بورژوايی کﻼم
گرايشهايی که جبههی ﻣلی را شکل ﻣیدادند ،حتی بهﻣﻔهوم
ِ
راديکاليسم اجتماعی/تاريﺨی ﺧود
هم انقﻼبی نبودند .اين ﻣجموعه در اوج
ِ
با استبداد سلطنتی تا آنجايی ﻣﺨالﻔت ﻣیکرد و رفورﻣيست بود که دستگاه
سلطنت اﻣکانات گسترش سرﻣايه را بههمراه استبداد ذاتیاش ُکند ﻣیکرد.
رفورﻣيسم ويژهی ايران ْی وقتی با ﻣردم کارگر و زحمتکش ﻣواجه
اين
ِ
ﻣیشد ،برای اِعمال هژﻣونی و رهبری ﺧويش تصويری عاﻣيانه از ﻣﻔاهيم
سياسی ارائه ﻣیکرد تا بتواند از آنها بهﻣثابهی بازوی اجرايی يا گوشت دَم
توپ بهرهگيری کند.
از سوی ديگر ،وقتی آقای پاينده از »سازﻣان«ی صحبت ﻣیکند که
زندانی در دادگاه ﻣیتواند از آن دفاع کند ،کﻼﻣی دربارهای اين نمیگويد
که از کدام »سازﻣان« بايد دفاع کرد ،و اصوﻻً »سازﻣان« سياسی و
ﻣبارزاتی دارای چه ويژگیها و ﺧاصههايی است ،و فرق »سازﻣان« با
گروه ويا حزب چيست.
بهباور ﻣن در ايران ،ﻻاقل تا سال  ،1357بهﻣعنای طبقاتی و از ديدگاه
سوسياليستی هيچ »سازﻣانی« شکل نگرفته بود ،و حتی حزب توده هم
های
علیرغم گسترهی نسبتا ً وسيع کمی ْ
اش بهﻣعنای طبقات ْی فاقد ويژگی ِ
»سازﻣان« بود .در توضيح چرايی اين ﻣسئله ،بهطورکلی ،ﻣیتوان گﻔت:
ﻣحﻔل ،گروه ،سازﻣان و حزبْ نهادهايی هستند که بارزترين شاﺧصهی
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آنها ناشی از چگونگی ارتباط طبقاتی آنهاست .بهاين ترتيب که در
طبقاتی کارگری که ذاتا ً راستای ضدسرﻣايهدارانه دارد ،ﻣحﻔل با
ﻣبارزهی
ِ
ساﺧتاری ناپايدار ﻣیتواند کارگری ويا حتی ﺧردهبورژوايی و غيره باشد؛
گروه سوسياليستی با ساﺧتاری نسبتا ً پايدار ،اگر آلودگیهای اساسی
ﺧردهبورژوايی و بورژوايی نباشد ،نهادی است که ﺧاستگاه آن عمدتا ً يکی
ْ
سازﻣان سوسياليستی با ساﺧتاری
از اقشار درون طبقهی کارگر است؛
ﻣنسجم و پُر تحرک ،نهادی است که کليت طبقهی کارگر را نمايندگی ﻣیکند
حضور ﻣؤثر دارند؛
و افرادی از همهی قشرهای کارگری در رهبری آن
ِ
و باﻻﺧره حزب کمونيست ،نهادی است که تماﻣی نيرویهايی را نمايندگی
ﻣیکند که براين آگاهاند که رهايیشان در گروی لغو کا ِر ﻣزدی و رفع
استثمار انسان از انسان است.
همانطور که کمی باﻻترهم اشاره کردم ،آقــای پاينده در رابطه با
دفاع ايدئولوژيک و اثرگذاری اجتماعی آن ،دو نمونه ﻣیآورد :يکی ،ﻣستقيم
)که دفاع گلسرﺧی در دادگاه از آن جمله است(؛ و ديگری ،غيرﻣستقيم
)ﻣانند دفاع پاکنژاد در دادگاه نظاﻣی( .برای فهم دقيﻖتر پاينده ،بهتر
استکه عين حرفهای او را ابتدا دربارهی دفاع گلسرﺧی و سﭙس درباره
دفاع پاکنژاد باهم بﺨوانيم:
ﻣستقيم دفاع ايدئولوژيک زندانی سياسی برجاﻣعه
»نمونهی بارز تأثير
ِ
ايران دفاع ﺧسرو گلسرﺧی بود .دادگاه آنها بهطور ﻣستقيم از تلويزيون
پﺨش شد .دفاع گلسرﺧی ﻣوجب تهييج شور انقﻼبی ﻣردم ايران شد و چنان
تأثير عميقی برجای گذاشت که حتی انکار آن در ﻣنظر بدﺧواهان هم
غيرﻣمکن شد«.
براساس آنچه ﻣن در نظر و عمل از »دانش ﻣبارزهی طبقاتی« يا
ﻣارکسيسم بهﻣثابهی روندی روبهتکاﻣل )نه تﻔسير آيهگونهی آثار
ﻣارکس/انگلس ،لنين و ديگر ﻣارکسيستها( ﻣیفهمم ،دفاع گلسرﺧی
هيچيک از ويژگیهای دفاع ايدئولوژيک را نداشت .همچنان که در صﻔحه
 284سﺨنان او در دادگاه را نقل کردم ،اين زندهيا ْد بهجای تبليغ »دانش
انداز ايدئولوژيک سوسياليستی ،شکل
ﻣبارزهی طبقاتی« ،ﻣارکسيسم و چشم ِ
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دفرﻣهای از سوسياليسم تﺨيلی )يعنی» :سوسياليسم« ﺧداپرستانهای( را تبليغ
اسﻼﻣی تحت فشار جنبش تودهای ــدر نظر و
راديکاليسم
کرد که در اوج
ِ
ِ
سوءاستﻔاده قرار گرفت که بهجای عمدگی دو
عملــ در آن راستايی ﻣورد
ِ
طبقهکارگر و سرﻣايهدار و تبيين چگونگی ﻣبارزهی طبقهی کارگر برضد
نظام سرﻣايهداری ،دربارهی دو گروهبندی ﻣجعول ﻣستضعﻔان و
ﻣستکبران سﺨنسرايی ﻣیکرد.
شور ]قابل تعبير
درست است» ،دفاع گلسرﺧی ﻣوجب تهييج
ِ
به[انقﻼبی ﻣردم ايران شد«؛ اﻣا دروکنندگان اين »شور« که قطعا ً
سوسياليستی نبود و تصويری اسﻼﻣی از سوسياليسم ارائه ﻣیداد ،همان
چﭙاولگرانه و
ت
افراد و گروههايی بودند که اينک ﻣديري ِ
بورژوايی جمهوری اسﻼﻣی را در دست دارند ،و همانند
سرکوبکننده/
ِ
ْ
فرودست روزگار
ﺧﻔاش با ﻣکيدن ﺧون و شرف و حرﻣت انسانی تودههای
ﻣیگذرانند .آری ،دفاع گلسرﺧی »چنان تأثير برجای گذاشت که حتی انکار
تأثير سوسياليستی نبود،
آن در ﻣنظر بدﺧواهان هم غيرﻣمکن است«؛ اﻣا اين ْ
تأثير سياسی/اجتماعی که سوسياليستی نباشد ،حتی اگر با ﺧون
و آن
ِ
گلسرﺧی هم آبياری شود )که شد( ،بازهم در جهت بازسازی نظلم
سرﻣايهداری ﻣورد استﻔاده قرار ﻣیگيرد .تحليل تاريﺨی اﻣام حسين و اﻣام
علی هرچه باشد ،ﻣترقی يا غيرﻣترقی ،اﻣا ﻣطلقا ً ربطی بهﻣارکس ندارد.
ﻣارکسيسمی که گلسرﺧی در دفاعيهاش ارائه کرد ،نه تنها ﻣارکسی نبود،
بلکه عناصر برآﻣده از رنسانس و عصر روشنگری را نيز از ﺧود رانده
بود .نتيجه اينکه دفاع گلسرﺧی در دادگاه ،نه ايدئولوژيک ،که
سياسی/ضدسطنتی با ﺧوشآﻣدگويی به»اپوزيسيونی« بود که بهواسطهی
ﻣاهيت دينیاش بههنگام دستيابی بهقدرت ـناگزيرـ چنين عمل ﻣیکند که
طی اين  42سال کرده است.
نمونهی ديگری که آقای پاينده بهعنوان دفاع ايئولوژيک روی آن
ﻣتمرکز ﻣیشود ،دفاعيه شکرﷲ پاکنژاد است» :نمونهی بارز آن ]يعنی:
اثرگذاری »غيرﻣستقيم«[ شکرﷲ پاکنژاد است .دفاعيه پاکنژاد ﻣﺨﻔيانه
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از زندان بهبيرون برده شد و ﻣﺨﻔيانه در ايران تکثير شد .دفاعيه پاکنژاد
ﻣوجب گسترش آگاهی و داﻣن زدن شور فعالين انقﻼبی گرديد«.
براساس آنچه تااينجا گﻔتهام ،دفاعيه پاکنژاد در دادگاه نه تنها
ايدئولوژيک نبود ،بلکه از ضديت با کليت سيستم سلطنتی نيز پرهيز داشت.
آنچه از ُکنه دفاعيه گلسرﺧی ﻣیتوان دريافت ،ﻣطالبهی سرنگونی شاه و
جمع شدن بساط سلطنت است؛ اﻣا دفاعيه پاکنژاد تنها با ﻣحمدرضا شاه
ﻣستبد ضديت دارد و عمﻼً ﺧواهان اين استکه شاه بهجای حکوﻣت ،فقط
ْ
ﻣضمون برگرفته از فرهنگ
سلطنت کند .بهطورکلی ،اين دفاعيه بهلحاظ
سياسی بﺨشهای ﻣيانی جبههی ﻣلی است ،ربطی بهﻣارکسيسم ندارد ،و از
ِ
جنبهی اجتماعی/طبقاتی نيز رفورﻣيستی ،اﻣا ﻣيليتانت است .قطعهی زير
از دفاعيه پاکنژاد را عينا ً تايپ کردم تا ﻣستن ْد اِبراز نظر کرده باشم:
»قانون اساسی بين افراد ﻣملکت و حکوﻣت ،بين افراد ﻣملکت
و ﻣحاکم ،بين افراد ﻣملکت و قوای سهگانهی ﻣقننه ،قضائيه و
ﻣجريه ،حاکم ﻣطلﻖ است و حکوﻣت قانون اساسی در تمام شئون
قانون ِی ﻣملکت ﻻزماﻻتباع است .هر اقدام و عملی که در ﻣملکت
صورت بگيرد ،بايد در چهارچوب قانون اساسی باشد و هر اقدام و
عملی که ﻣغاير قانونی اساسی باشد ،ﻣعتبر نيست و ﻻزماﻻتباع
نمیباشد و هيچکس هم ﻣجبور نيست آن را تبعيت و اطاعت کند«.

تا آنجاکه ﻣن از بعضی زندانیها ﻣیپرسيدم و رفتار آنها در زندان
نيز نشان ﻣیداد ،بهاستثنای کسانی که دفاع ﻣوسوم بهايدئولوژيک ﻣیکردند،
تأييد قانون اساسی رواج داشت و توجيه آن نيز ريشهدار بودن آن در
تحوﻻت ﻣوسوم بهانقﻼب ﻣشروطه بود ،که البته سلطنت ﻣشروطه هم جزئی
از آن قانون اساسی بهحساب ﻣیآﻣد.
 {3بازپرسی و دادﮔاه

آقای پاينده در تعميم ﻣقولهی »دفاع ايدئولوژيک« بهنحوهی بازجويی
زندانیها ،با عبور از سه تقسيمبندی در رابطه با نحوهی بازجويی و
برﺧورد زندانیها با روند بازجويی ﺧو ْد از شﺨصی بهنام »"ف"« نام
ﻣیبرد که طرح اين ﻣسئله از زاويه رئوفت انسانی/سوسياليستی جای تأﻣل
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بندی قابل توصيف
و بررسی بسيار دارد .ابتدا نگاهی بهاين سه تقسيم ِ
بهﺧوب/بد/زشت]!؟[ بيندازيم تا زﻣينهی فهم بيانات راوی عزيز ﻣا
دربارهی آقای »"ف"« فراهمتر شود.
دستهی اول» :عملکردشان در بازجويی ﻣوجب افتﺨار بود ،ولی
بهبازجويی ﺧود افتﺨار نمیکردند«.
دستهی دوم» :عملکردشان در بازجويی ﺧوب نبود ،ادعايی نداشتند و
شرﻣنده هم بودند«
دستهی سوم» :نه تنها بازجويی را ﺧراب کرده بودند بلکه رفتار يا
رفتارهای ناشايستی هم از آنها سرزده بود«)صص  217و .(218
بندی قهرﻣانجويانه،
تﻼش نهﻔته و القايی آقای پاينده در اين تقسيم ِ
قهرﻣانگرايانه و عمدتا ً ذهن ْی بيش از هرچيز جستجوی جای ﻣناسب و
بسيار باﻻ برای ﺧودش در دستهی اول است! اﻣا از قضاوت و ارزيابی که
بگذريم ،واقعيت اين استکه تقسيمبندی آقای پاينده ﻣسئلهای نبود که
زندانیها با آن آشنا باشند ،و از آن گﻔتگو کنند؛ زيرا اغلب قريب بهﻣطلﻖ
زندانیها )البته بهجز آقای پاينده!؟( زير شکنجه کموبيش حرف زده بودند
و اين اﻣر پذيرش عموﻣی داشت که اغلب دستگير شدگان در بازجويی ﻻاقل
ﻣقداری از اطﻼعات ﺧودرا بهواسطهی شکنجه در اﺧتيار پليس گذاشتهاند.
البته تعداد بسيار ناچيزی از افرادی هم بودند که داستانهای عجيب و قريبی
دربارهی آنها ساﺧته ﻣیشد و سينه بهسينه هم نقل ﻣیشد و هنوز هم نقل
ﻣیشود .اينگونه افسانهسازیها بيش از هرچيز ناشی از نياز بهآدم/اسطوره
در ﻣناسباتی است که حضور تودههای کارگر و زحمتکش اساسا ً کاغذی،
صرفا ً اعتباری و غيرواقعی است.
بدون اينکه نيازی بهگستراندن بيشتر اين ﻣقوله باشد ،تنها بهاين
تجربهی تشکلهای چريکی اشاره ﻣیکنم که قرار ﻣقاوﻣت در ﻣيانگين
جهانیاش تنها  6ساعت بوده است .بهنظر ﻣن اگر کسی  6ساعت زير
شکنجهی ﻣداوم ﻣقاوﻣت کند و اطﻼعات و قرارهای اساسیاش را بسوزاند،
ناپايدار ﻣحﻔلهای
ﻣشروط بهاين که از ﻣناسباتی پيچيدهتر از ﻣناسبات
ِ
سياسی/روشنفکرانه برﺧوردار باشد ،ﻣجموعا ً ﻣیتواند برندهی ستيز بين
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بازجو و بازجويیشونده باشد .از طرف ديگر ،بدون اينکه احتياجی بهنام
بردن از کسی باشد ،ﻣن شﺨصا ً کسی را ﻣیشناسم که پاهايش دوبار جراحی
پﻼستيک شد ،کمتر از سه سال ﻣحکوﻣيت گرفت ،پس از سال  57در
اکثريت ادغام شد ،و اکنون نيز بدون هرگونه وابستگی بهجمهوری اسﻼﻣی
بهراهی ﻣیرود که ﻣجموعا ً بورژوايی و ابلهانه است.
بهطورکلی ،تاآنجاکه ﻣن ديده ،شنيده و ﺧواندهام ،ضمن اينکه ﻣيزان
فردی افرا ِد باورﻣند بهاداﻣهی ﻣبارزه )نه آنهايی با پليس وارد
ﻣقاوﻣت
ِ
ﻣعاﻣله ﻣیشود( ،در ﻣقايسه با يکديگر يکسان نبوده و پس از اين نيز
يکسانی در اين زﻣينه فاقد ﻣعنی است .اين ﻣيزان )يعنی :ﻣيزان ﻣقاوﻣت
در بازجويی بهساعت و روز( در يک فرد ﻣعين هم هميشه يکسان نبوده
و يکسانی آن در آينده هم بعيد بهنظر ﻣیرسد .ﻣجموعهای از عواﻣل
شﺨصی ،عاطﻔی ،بيولوژيک و ﻣناسبات ْی بههمراه آﻣوﺧتههای
سياسی/اجتماعی و طبقات ْی در ترکيب بسيار پيچيدهای سازای چگونگی و
پليسی توأم با شکنجهاند.
ﻣيزان ﻣقاوﻣت اشﺨاص در برابر بازجويیهای
ِ
گرچه پيشاپيش بﺨشی از اين پاراﻣترها قابل بررسی و حتی شناسايی را
بهسوی شناﺧتناپذيری ﻣیراند و تنها دريچهی برآورد را در ﻣقابل ﻣا
ﻣیگشايد.
ً
نکتهی قابل توجهی را شﺨصا در اين زﻣينه ديدهام .فردی را ديدهام که
بازجويی توأم با
دستگيری ﻣقاوﻣت فردی بسيار باﻻيی در
در دور اول
ْ
ِ
شکنجه از ﺧود نشان داد و بههمين دليل هم بدون ﻣحاکمه آزاد شد ،اﻣا همين
فرد در بازداشت و بازجويی در دستگيری بعدیاش که حدود يک سال بعد
اتﻔاق افتاد ،بهسرعت درهم شکست .نکتهی حيرتانگيز ديگر اينکه بازهم
ﻣن شﺨصا ً عکس اين رابطه را هم ديدهام! براساس همين رویکردهای قابل
عقلی
تعبير بهﻣتناقض و بهلحاظ علل بُروز ،هنوز ناشناﺧته ،استنتاج
ِ
برﺧاسته از تجرب ْه حکم ﻣیکند که در تقابل بازجو و بازجويیشونده بايد
)يعنی :ضروری استکه( ﻣسئوليت عمده بهعهده ﻣناسباتی گذاشته شود که
بازجويیشونده جزيی از آن است .پس از اين توضيحات ،ﻣیتوانيم
بهروايت آقای »"ف"« برگرديم که کمی باﻻتر ﻣطرح کردم:
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»ﻣثﻼً "ف" ...در بازجويی ،بيژن چهرازی را شﻼق زده بود! البته
عمل ﺧودش را توجيه ﻣیکرد .ﻣیگﻔت درحين شﻼق زدن بهچهرازی
رساندم که چه چيزهايی را گﻔتهام و چه چيزهايی را نگﻔتهام .بيژن هم تأييد
کرد که او اينها را بهﻣن گﻔت«)ص .(218
ﻻزم بهتوضيح استکه بهباور ﻣن حتی ادای شﻼق زدن ديگران
غيرانسانی است؛ و قصدم ازﻣطرح کردن اين روايت ،طبعا ً نه دفاع از آقای
»"ف"« ،بلکه جانبداری از آن پرنسيﭙی است که پاينده بهدرستی بهبيژن
چهرازی نسبت ﻣیدهد .پس ،برای فهم بهتر آقای پاينده و پرنسيپهای بيژن
چهرازی بهاداﻣهی روايت ﻣیپردازيم.
در صﻔحه  218دو پانوشت وجود دارد که هردو دربارهی آقای
»"ف"« است .پاينده در پانوشت دوم ﻣیگويد» :ﻣن ﻣیدانستم و ﺧيلیهای
ديگر هم ﻣیدانستند زندهياد بيژن چهرازی بهدليل شﺨصيت واﻻيی که
داشت و همچنين ارزش و احتراﻣی که برای کراﻣت انسانی قائل بود و حﻔظ
شأن افراد را ضرروی ﻣیدانست از گﻔتن همهی حقايﻖ در ﻣورد
همپروندهاش ﺧودداری کرد تا ﻣوجب سرافکندگی و بدناﻣی او نشود«!؟
دو نقلقول باﻻ ،تا اينجای »آنچه برﻣن گذشت« ،شگﻔتانگيزترين
ﻣسئلهای استکه توسط آقای پاينده ﻣطرح شده است .چرا؟ برای اينکه آقای
پاينده برﺧﻼف تعريف و توصيف »شﺨصيت واﻻيی که ]»بيژن چهرازی[
داشت« ،اوﻻًـ بدون اينکه از ﺧو ِد چهرازی شنيده باشد ،ﻣیدانست که
»زندهياد بيژن چهرازی ...از گﻔتن همهی حقايﻖ در ﻣورد همپروندهاش
ﺧودداری کرد تا ﻣوجب سرافکندگی و بدناﻣی او نشود«؛ و دوﻣا ًـ با ناديده
گرفتن »شﺨصيت واﻻی« بيژن چهرازی بهطور سربستهای آدرس آقای
»"ف"« را ﻣیدهد تا »تا ﻣوجب سرافکندگی و بدناﻣی او ]و بستگانش[«
را فراهم کند"» :ف" دوسال حبس ﻣحکوم شد ...او در سال  1352از زندان
قزلحصار آزاد شد و بعدها بهصﻔوف يکی از تشکلهای چپ پيوست و در
ﻣيانه بهمنﻣاه سال  1395درگذشت«)پانوشت اول ،ص !!(218
نياز بهگﻔتن ندارد؛ با ﻣشﺨصاتی که پاينده از آقای »"ف"« ﻣیدهد،
دانستن اينکه نام کاﻣل و واقعی او چيست ،با کمی پُرسوجو قابل دستيابی
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است .نتيجه اينکه هرچه »ارزش و احتراﻣی که ]بيژن چهرازی[ برای
کراﻣت انسانی قائل بود و ]بههمين دليل هم[ حﻔظ شأن افراد را ضروری
ﻣیدانست« ،برای علی پاينده ارزشی ندارد .اﻣا يک نکتهی سربسته و
رازآﻣيز هم بیجواب ﻣیﻣاند :چرا آقای پاينده نمیگويد که از کدام ﻣنبعی
شﺨص »"ف"« ويا »بيژن چهرازی« ﻣیدانست که چهرازی »از
بهجز
ِ
گﻔتن همهی حقايﻖ در ﻣورد همپروندهاش ﺧودداری« کرده بود؟
 {4بازپرسی و دادﮔاه

آقای پاينده از دو گونه دفاع بهاصطﻼح ايدئولوژيک حرف ﻣیزند:
بعضیها »آگاهانه و بدون اينکه تحت تأثير ديگران باشند در دادگاه دفاع
ايدئولوژيک ﻣیکردند« ،و تاوان اعدام و زندانهای طوﻻنی آن را نيز »با
روحيه ﺧوب« ﻣیپرداﺧتند .دستهی ديگری هم بودند که »ظرفيت ﺧودشان
را ﺧوب نمیشناﺧتند ،از ظرفيت و توانايی واقعی ﺧود شناﺧت درستی
نداشتند و پایبندی بهاعتقاداتشان براساس احساسات و آرﻣانگرايیهای
ﻣتأثر از جو حاکم بر زندان بود ...اين عده ...در همان اوايل يا در ﻣيانهی
راه ،ﺧراب ﻣیکردند و بههرطريﻖ که شده ،ﻣیﺧواستند از زندان آزاد
شوند .نمونهی ﻣشﺨص اين قبيل افراد ﻣسعود بطحايی است که در ﻣبحث
"نادﻣين و ﺧبرچينها" بهاو ﻣیپردازم«)صص  218و .(219
بندی اساسا ً غيرواقعی و صددرصد
علی پاينده با اين تقسيم ِ
ﻣندرآوردی ،و بيان اينکه »نمونهی ﻣشﺨص اين قبيل افراد ﻣسعود بطحايی
است«؛ و اصوﻻً باور بهاﻣکان وجود کسانی که »پایبندی بهاعتقاداتشان
براساس احساسات و آرﻣانگرايیهای ﻣتأثر از جو حاکم بر زندان« بودند؛
نشان ﻣیدهد که برﺧﻼف ادعاهای آشکار و پنهانش ،نه تنها شناﺧتی از
ﻣحرکها و رانههای کنشگرانهی سياسی ندارد ،بلکه آنجايی هم که از
تصرف پیدرپی ذهنیاش بهدنيای واقعی برﻣیگردد ،چنان
انتزاع صرف و
ِ
بهﺧطا ﻣیآﻣيزد که ﻣیتوان غيرقابل جبران و حتی ﻣنحرفکننده و
ﺧطرناک توصيفاش کرد .در توضيح اينگونه ﺧطاهای ﻣنحرفکننده و
ﺧطرناک ،ﻣﺨتصر و ﻣﻔيد بايد بگويم :اوﻻًـ ﻣسعود بطحايی قبل از دادگاه و
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دفاع بهاصطﻼح سياسیاش هم بهاندازهی کافی با ساواک همکاری کرده بود
و در اداﻣهی همين بازﺧوان ْی ﻣشروح دﻻيلم را ارائه ﻣیکنم؛ و دوﻣا ًـ
بیاعتبار دانستن »پایبندی بهاعتقادات ...براساس احساسات و
آرﻣانگرايیهای ﻣتأثر از جو حاکم بر زندان« ،در آنجايی که حرفی از
طبقات و ﻣبارزهی طبقاتی وسياسی در ﻣيان نيست ،ﻣعنای ديگرش اين
بندی ]بهاصطﻼح حقيقی[ بهاعتقادات« ،اگر ژنتيک نباشد،
استکه »پای ِ
ﻻبد ﻣنشأ آن ارتباط افراد با نيروهای آسمانی و ﻣاورائی است!؟
آقای پاينده در اداﻣهی روايت ﺧود از ﻣقولهی دفاع ايدئولوژيک بهجايی
ﻣیرسد که ﻣیگويد» :عﻼوه براين ،کسانی هم ﻣانند بهرام براتی بودند که
دفاع ايدئولوژيک بهآنها تحميل ﻣیشد .طبيعی استکه اين افراد نتوانستند
تحمل کنند .بهاين ﻣورد هم در جای ﺧود اشاره ﺧواهم کرد«)ص .(219
وقتی علی پاينده پس از جملهای که اسم بهرام براتی را ﻣیآورد ،ﻣیگويد:
روشن بين بيان
»طبيعی استکه اين افراد نتوانستند تحمل کنند« ،در سايه
ِ
ﻣبهم و صريح ،در واقع ﻣیگويد :بهرام براتی هم نتوانست زندان را تحمل
کند! اين قضاوت دربارهی بهرام براتی نه تنها از اساس دروغ است ،بلکه
نارفيقی ْ
آن آدم را بهطرف ﺧﻔگی هم ﻣیراند.
بوی
ِ
ﻻزم بهتوضيح استکه ﻣن اولين کسی بودم که در زندان ﻣوقت
شهربانی بهبهرام براتی گﻔتم قبل از اينکه او ﺧودش را بهپليس ﻣعرفی کند،
همپروندهایهای او دستگير شده بودند و سير تا پياز ﻣناسبات ،حرفها و
آرزوهایشان را بهطور ﻣشروح برای شهربانی و ساواک گﻔته بودند.
گرچه در اداﻣهی اين بازﺧوانی دربارهی اين ﻣسئله توضيحات ﻣشروحی
ﺧواهم داد؛ اﻣا در همينجا بايد بگويم که عﻼوهبر رابطهی دوستی نسبتا ً
طوﻻنی در بند  6زندان شماره يک قصر ،پس از آزادی از زندان درسال
 1357هم رابطهی ﻣن با بهرام ﻣجموعا ً رابطهای ارگانيک بود .اين رابطه
تا  1363بسيار فشرده و ﻣستقيم بود؛ و پس از آن نيز رابطهام با او
سياسی/تشکيﻼتی و غيرﻣستقيم بود .با توجه بهاين که در اداﻣهی اين
بازﺧوانی بازهم بهبهرام براتی ﻣیپردازم ،در همينجا اشارهوار بايد بگويم
که زندگی پس از زندان بهرام براتی بهلحاظ تبادﻻت طبقاتی و سوسياليستی
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بسيار باورﻣند ،بهطور ﻣداوم آگاه شونده ،ﻣرتبط با ﻣردم کارگر و
زحمتکش ،راديکال و انقﻼبی بود .برهمين اساس هم باورم براين استکه
آقای پاينده درهنگام گﻔتگو از بهرام براتی حتما ً بايد ايستاده حرف بزند.
ادب انسانی/سوسياليستی اينگونه رفتاری را ﻣیطلبد؛ و رفتاری جز اين
بیادبی سوسياليستی بهحساب ﻣیآيد.
 {5بازپرسی و دادﮔاه

آقای پاينده در اداﻣه توضيحاتش درباره انواع دفاعيات در دادگاه از
»دفاع سياسی« و »دفاع حقوقی« هم گﻔتگو ﻣیکند .او دربارهی »دفاع
سياسی« ﻣیگويد» :ﻣتهم ...بهﻣاهيت و عملکرد شاه ﻣیپرداﺧت «...،و
ضمن دفاع از »فعاليتها و اقداﻣات ﺧود ....توضيح ﻣیداد چرا با حکوﻣت
شاه ]و نه با سلطنت بهطورکلی ويا نظام سرﻣايهداری[ ﻣﺨالف است«)ص
.(219
اگر از سالهای آﺧر دههی  60بهعقب برگرديم و اينگونه دفاعيات
سياسی را با کليت جمهوری اسﻼﻣی ﻣقايسه کنيم ،ﻣتوجه ﻣیشويم که همهی
ﻣطالبات نهﻔته در آن دفاعيات با استقرار نظام سرﻣايهداری اسﻼﻣی ﻣتحقﻖ
شدهاند!؟
پاينده براين استکه هنگاﻣیکه ﻣتهم »قانون اساسی و نظام ﻣشروطه
را قبول« ﻣیکرد ،دفاع او در دادگاه» ،حقوقی« ﻣحسوب ﻣیشد» .در دفاع
حقوقی ﻣتهم بههيچوجه اظهار شاه دوستی يا نداﻣت نمیکرد ...بلکه ...با
استناد بهقانون «...اتهاﻣات دادستان را رد ﻣیکرد» .از سال ....1352
ﻣحکوﻣيت دفاع حقوقی هم بهحداکثر« ﻣمکن رسيد» .در زندان اکثرا ً
ﻣﺨالﻔتی با دفاع حقوقی نداشتند«)ص .(219
تا آنجاکه ﻣن ديده و پرسيدهام ،شايد تعداد بسيار اندکی در ﻣوضع
»دفاع حقوقی« ﻣیگﻔتند» :ﻣسائل و ﻣشکﻼت در کشور وجود دارد و ﻣن
برای برطرف کردن آنها فعاليت و اقدام کردم« .در توضيح چرايی اين
اﻣر ،ﻻزم بهتوضيح استکه اوﻻًـ دادگاه بياناتی از اين دست را دفاع سياسی
تلقی ﻣیکرد و بر ﻣيزان ﻣحکوﻣيت ﻣیافزود؛ و دوﻣا ًـ ﺧو ِد اين ادعا )يعنی:
اينکه افراد و گروهها بدون ﻣأﻣوريت دولتی بهبرطرف کردن »ﻣسائل و
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ﻣشکﻼت در کشور« اقدام کنند ،براساس قوانين ﻣملکتی اقداﻣی غيرقانونی
و حتی قابل تعبير بهضديت با قانون بود .بههرروی ،بهنظر ﻣن اين حرف
آقای پاينده دربارهی »دفاع حقوقی« نادرست است.
»بيژن جزنی ازجمله کسانی بود که بهدفاع در حد توان و ظرفيت
شﺨص تأکيد ﻣیکرد ...فرضاً ،يکی را براساس ظرفيتی که در او ﻣیديد
تشويﻖ بهدفاع حقوقی ﻣیکرد و حتی امکان پيوستن بهسازمان چريکهای
ﻓدايی خلق را برايش ﻓراهم میکرد و بهديگری توصيه ﻣیکرد از فعاليت
سياسی حرفهای کنارگيری کند و بهکارهای فرهنگی و زندگی شرافتمندانه
ِ
بﭙردازد«)ص  .(220در اين نقلقول دو نکتهی سؤال برانگيز وجود دارد
که آقای پاينده حتی زﻣينهای برای پيدا کردن پاسخ آنها فراهم نکرده است.
اولين سؤال که بيشتر جنبهی علمی و فنی دارد ،اين استکه براساس کدام
نشانهها و آزﻣونهای قابل اجرا در زندان ،اين اﻣکان بهوجود ﻣیآﻣد که
نوع دفاع در دادگاه بهافراد زندانی توصيه شود؟ سؤال دوم که اهميت آن
برابر سؤال اول است ،اين استکه بيژن جزنی چگونه برای زندانیها
دهها
ِ
»اﻣکان پيوستن بهسازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ را ...فراهم ﻣیکرد«)ص
سؤال سؤالبرانگيز
(220؟ ﻣسئلهی ﻻينحل اين استکه از درون اين سؤال،
ِ
ديگری نيز سربرﻣیآورد :اگر »اﻣکان پيوستن بهسازﻣان چريکهای فدايی
ﺧلﻖ« از جنس ارتباطات ﻣﺨﻔی از چشم پليس بود )که جز اين نمیتوانست
باشد( ،براساس کدام ﻣعيار ويا آزﻣونی ﻣیتوانيم ﻣطمئن باشيم که اين
ارتباطات ظاهرا ً ﻣﺨﻔی تحت کنترل پليس قرار نداشت؟
»نوع ديگر دفاع زندانی در دادگاه ]در واقع شکل پنجم دفاع[ اظهار
نداﻣت ،...ﻣحکوم کردن افکار و عقايد و فعاليتهای ﺧود ،تأييد همهجانبهی
رژيم ،اظهار شاه دوستی و ﻣحکوم کردن ﻣﺨالﻔان حکوﻣت بود« .پاينده
ضمن اينکه ﻣیگويد» :زندانيان سياسی نسبت بهکسی که اظهار نداﻣت
ﻣیکرد نظر ﺧوبی نداشتند و احتمال بايکوت شدن نادﻣين زياد بود«)ص
 ،(220فراﻣوش ﻣیکند چگونگی پیبردن بهنحوهی دفاع زندانی را نيز
توضيح بدهد .بههرروی ،بهبرآورد ﻣن درصد قابل توجهی از زندانیها در
دادگاه اظهار نداﻣت ﻣیکردند و در ﻣقابل ديگر زندانیها از دفاع حقوقی
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حرف ﻣیزدند .پاينده در اينجا هم حماسهسرايی ﻣیکند تا ﺧودش را در
اوج )يعنی :فقط چند سانت پايينتر از ﺧو ِد ﺧدا( بنشاند .بههرروی ،گرچه
بايکوت در زندان )که از نظر ﻣن عمل جنايتکارانهای است( وجود داشت؛
اﻣا بيش از اينکه ناشی از دفاعيه دادگاه باشد ،اغلب نصيب کسانی ﻣیشد
که علیرغم نداشتن دارودسته ،ﻣﺨالفﺧوانی هم ﻣیکردند.
 {6بازپرسی و دادﮔاه

راوی عزيز ﻣا دربارهی وضعيت ﺧودش روايت ﻣیکند »در ﻣردادﻣاه
 1351که ﻣن را بهبازپرسی بردند ،...همپروندهایهای ﻣن ،اعضای
سازﻣان توفان ،همه بهدادگاه رفته و حکم گرفته بودند ولی ﻣن بﻼتکليف
بودم .يک روز که تهرانی در دفتر زندان قزلقلعه نسشته بود پيش او رفتم
و گﻔتم ...چرا ﻣن را بهدادگاه نمیفرستيد؟ ...گﻔت هرﻣوقع حرفهايت يادت
آﻣد و گﻔتی ،آن ﻣوقع تو را هم بهدادگاه ﻣیفرستيم .گﻔتم چيزی ندارم که
بگويم و گﻔت :پس برو پی کارت و دادگاه را فراﻣوش کن«)ص  220و
.(221
جای »آنچه برﻣن گذشت« ،وقوع اتﻔاقاتی
يکی از ويژگیهای تا اين ِ
است که دسترسی علی پاينده بهبازجوهای ريز و درشت ساواک را
اﻣکانپذير ﻣیکند! همين نمونهی باﻻ را نگاه کنيم :احتمال اينکه تهرانی
در دفتر داﺧلی زندان قزلقلعه چنان بنشيند که ديگران هم بهاو دسترسی
داشته باشند ،بسيار ناچيز است .البته فرض ﻣن براين است که ديدار پاينده
با تهرانی در دفتر داﺧلی زندان )يعنی :دفتر نگهبانی( صورت گرفته باشد؛
وگرنه ديدار در دفتر ﻣحوطهی بازجويی ،داستان ديگری است که ﺧو ِد
پاينده بايد چگونگی آن را توضيح بدهد .بههرروی ،روايت علی پاينده با ِتم
حماسی/ﻣظلوﻣانه بهاينترتيب اداﻣه پيدا ﻣیکند» :با توجه بهروابط
گستردهای که داشتم و اينکه يکباره پروندهی ديگری برايم رو شده بود،
ساواک شک داشت که ﻣبادا روابط و ﻣسائل ديگری هم داشته باشم .برای
همين پروندهام را بهدادرسی ارتش نمیفرستاد .ﻣوقع پروندهﺧوانی ﻣتوجه
شدم ﻣادهی اشرار را برايم درنظر گرفتهاند .در داگاه بدوی دفاع حقوقی
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کردم و ﻣادهی اشرار شکسته شد و براساس ﻣاده يک ﻣقُدﻣين عليه اﻣنيت
کشور بهده سال ﻣحکوم شدم .نسبت بهحکم صادره اعتراض کردم«)ص
!!(221؟
 {7بازپرسی و دادﮔاه

افسوس که در جاﻣعهی همهجانبه استبدادازدهی ايران استعدادهای
فراوانی بهبیراهه ﻣیافتند و از بين ﻣیروند .همين آقای پاينده را درنظر
آغاز »آنچه برﻣن گذشت« همه و همهچيز را بههم بافته
بگيريم :از همان
ِ
ً
که ثابت کند آدم ﻣهم و بیهمتايی است .ﻣن ،شﺨصا و براساس همين »آنچه
برﻣن گذشت« بهاين باور رسيدهام که راوی عزيز ﻣا استعداد و تﺨيل
ت حکايات و داستانسرايیهای رنگارنگ دارد؛ و
فوقالعاهای در رواي ِ
ﻣیتواند کاه را چنان بهروايت بکشد که شنوندهاش تصويری همانند کوه از
آن پيدا کند.
او تا اينجای »آنچه برﻣن گذشت« حکايتی دوسويه را روايت کرده
است :از يکطرف ،بارها از بازجويی ،شکنجههايی که بسيار سﺨت
ﻻغری راهبر بهکباب
ﻣینمودند ،ضربهی ﻣغزی ،انتقال بهبيمارستان،
ِ
ﺧوردن]![ ،بیهوش شدن و ﻣانند ْ
آن گﻔته است؛ و از طرف ديگر ﻣناسباتی
را که اساسا ً بهکوهنوردی ارتباط داشتند و از جنبهی سياسی حاشيهای
فراتشکيﻼتی سياسی/نظاﻣی رنگآﻣيزی
ت
ﻣحسوب ﻣیشدند ،چنان با فعالي ِ
ِ
کرده که ﺧوانندهی تازهوارد بهعرصهی ﻣبارزهی سياسی چهبسا بهاين نتيجه
برسد که علی پاينده يکی از ﻣؤثرين افرادی است که جنبش چريک شهری
در ايران را آغاز کرده بودند!!؟
چرا علی پاينده در همينجا نمیگويد که در دادگاه دوم  10سال
ت دادگاه اول او بهپنج سال تقليل پيدا کرد؟ پاسخ حاضر و آﻣاده
ﻣحکوﻣي ِ
بيان وقايع بهترتيب گذر زﻣان است .اﻣا نحوهی روايتگويی پاينده )که
ﻣنگرايانه/اغراقآﻣيز است( ،اين تصور را نيز برﻣیانگيزد که قصد او
ارائهی تصوير بزرگنمايی شده از ﺧودش است.
بيان کاهش ﻣحکوﻣيت ﺧود بهپنج سال را عمدا ً
ﻣنهای اينکه پاينده ِ
زﻣانی وقايع بوده
بهتعويﻖ انداﺧته يا اين تعويﻖ بهواسطهی رعايت ترتيب
ِ
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باشد]؟[ ،واقعيت اين است که تصوير آقای پاينده تا اينجا )يعنی :تا صﻔحهی
 221در »آنچه برﻣن گذشت«( تا برسد بهصﻔحهی  288و  ،289با 10
سال ﻣحکوﻣيت تأثير عميﻖتری از بزرگی و اهميت بر ذهن ﺧواننده
ت راوی طی
ﻣیگذارد تا همين ﻣسير  60صﻔحهای با پنج سال ﻣحکوﻣي ِ
شود .بههرروی ،پاينده در صﻔحه  288دربارهی کاهش  10سال ﻣحکوﻣيت
به  5سال ﻣیگويد» :اين بار هم ﻣانند دادگاه بدوی ،دفاعيهام حقوقی بود...
البته ،در دادگاه تجديدنظر ﻣحکمتر دفاع کردم ...ﻣحکوﻣيتم بهپنج سال
کاهش پيدا کرد .نه ﺧودم و نه وکيلم )آقای نيابتی( انتظار چنين حکمی را
نداشتيم .نيابتی کم شدن ﻣدت زﻣان ﻣحکوﻣيتم را بهحساب ﺧودش گذاشت و
گﻔت ﻣن عمداً جلسه دادگاه را بهبيست و هشت اسﻔند انداﺧتم که آﺧرين
دادگاه اﻣسال باشد .ﻣعموﻻً آﺧرين دادگا ِه سال ،سبکتر بود .احتماﻻً بيماری
ﻣن که حاصل بازجويی بود نيز بیتأثير نبود«)صص  288و .(289
در ﻣقابل توضيحی که پاينده دربارهی علت کاهش ﻣحکوﻣيت ﺧود
ﻣیدهد ،ﻣیتوان بهنمونهی ناصر کاﺧساز توجه کرد که طی بازجويی
بهشدت ضربهی ﻣغزی شده بود و بينايی چشم او را بهﺧطر انداﺧته بود ،با
رهبران جنبش چريکی )آنچنان که پاينده نسبت بهﺧودش ﻣدعی است(
ارتباط نداشت ،قبل از عمليات چريکی و شدتيابی ﻣحکوﻣيتها ﻣحاکمه
شده بود ،و ﻣحکوﻣيتش هم حبس ابد بود.
)ضمنا ً ناصر کاﺧساز در يکی از ﻣصاحبهها ﺧود بهعنوان دوست
بسيار نزديک شکرﷲ پاکنژاد نکاتی را ﻣیگويد که نقل آن در انتهای اين
قسمت بهفهم دقيﻖتر زندهياد پاکنژاد ،زندان در دورهی شاه و وضعيت
جنبش بهطورکلی کمک ﻣیکند(.
برای سنجش رابطهی چگونگی فعاليت ﻣتهمين سياسی با ﻣيزان
ﻣحکوﻣيت آنها ﻣیتوان بهنمونهی ﻣهدی فرد )برادرم( نيز توجه کرد .او
را در سال  1355و در ارتباط با چند فرد گرفته بودند که با يکديگر کتاب
َردوبدل ﻣیکردند .ﻣحکوﻣيت او  5سال زندان بود .در ﻣقايسهی ﻣهدی و
تصويری که پاينده از ﺧودش ﻣیدهد )البته اگر اين تصويرپردازی واقعی
باشد ،که نيست( ،ﻣحکوﻣيت پاينده بايد بيش از  100سال ﻣیبود) ،که
الحمدﷲ چنين نشد(.
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ناصر کاﺧساز در گﻔتگويی که در سال  2014در برناﻣهی با
سی بهزبان فارسی دارد ،ﻣیگويد:
»بهعبارت
ِ
ديگر« بیبی ِ

» ...و دوست ﻣن که ﻣهمترين شﺨصيت گروه فلسطين بود،
اصﻼً قبلش قرار بود بِره ﻣصر؛ و بعد فلسطين بهعنوان يک انتزاع
رفتن از
ديگری آﻣد جای انتزاع ﻣصر را گرفت و هدف بههرحال
ِ
اين ﺧﻔقان و ديکتاتوری بود .ولی اصل قضيه اين بود که ﻣا برای
انجام کاری عليه ديکتاتوری وفاق داشتيم؛ و ﻣبارزه ﻣیکرديم و ﻣا
که آدمهای ﻣثل پاکنژاد و بنده که عضو جبههی ﻣلی بوديم و از
اونجا ﻣیآﻣديم و ﻣبارزه لگاليستی ﻣیکرديم ،در کودتای پانزده
ﺧرداد که کودتايی بود عليه فعاليتهای لگاليستی در ايران که اين
قطع شد ،ﻣا ﻣیﺧواستيم به]اين[ قطع ]شدن[ واکنش نشان بدهيم و
ﻣبارزه بکنيم ،ولی هيچ اﻣکانی نبود ،درنتيجه ﺧارج ﻣطرح شد....
يعنی کودتا از جانب ديکتاتوری حاکم بود که اوﻣد اين جایگزينی
رو انجام داد ،با ناآگاهی و بهﺧاطر بهاصطﻼح سرکوب ﺧمينی
جبههی ﻣلی دوم رو که ﺧيلی هم ﻣحافظهکار بود و هيچ نوع ﻣبارزهی
راديکالی هم حتی بهشيوهی ﻣصدق هم نداشت ،اون رو هم تعطيل
کرد و ﻣا اعضای جبههی ﻣلی رو با پُروبلم اجتماعی بزرگی ﻣواجه
کرد که اين ﻣاجراها ]يعنی :شکل و ﻣاهيت »گروه فلسطين«[ که
شما فرﻣوديد بهوجود آﻣد ... .پس از کودتای  15ﺧرداد چپ بهدنيا
پ ايدئولوژيک
آﻣد ...و اونوقت اين چپ بعدا ً استحاله پيدا کرد بهچ ِ
و در کنارش هم ﻣذهب سياسی رشد کرد و ﻣارکسيسم/لنيسيم از يک
طرف و دين سياسی از يک طرف ...ديکتاتوری بهبهانه سرکوب
ﺧمين ْی جنبش لگاليستی رو سرکوب کرد ...وضعيتی پيش اوﻣد که
ﻣا ﻣليّون اون دوره ،جوانان ﻣلی اون دوره بهچپ گرايش پيدا کرديم.
ﻣن از اولين نمايندگان اين تحول ﻣلی بهچپ در توی اون دوره
هستم ...اگر ﻣیرفتن ]ﺧارج[ ،فلسطين هم نمیرفتن ،کمااينکه چند
نﻔری که رفتن و از ﻣرز رد شدن هرگز پاشون بهفلسطين نرسيد...
يعنی اين ]رفتن بهفلسطين[ يه چيزی سمبليک بود برای رفتن از
ايران .قبﻼً يه زﻣانی پاکنژاد ﻣیﺧواست بره کوبا .گﻔت بريم کوبا.
بعداً شد ﻣصر و بعد شد فلسطين .يعنی ُﻣد اون روز بود که ...تا
اونجايی که بهپاکنژاد ﻣربوطه ،پاکنژاد عضو حزب ﻣلت ايران از
احزاب جبههی ﻣلی بود ،زندهياد فروهر رهبرش بود ،و بعداً که از
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حزب ﻣلت ايران بيرون آﻣد ،ولی اساسا ً يه تيپ غير کمونيستی بود
و همچنان چهرهی ﻣلی داشت و ﺧودش اوﻣد تو دادگاهش گﻔت ﻣن
افتﺨار ﻣیکنم که ﻣارکسيست/لنينيستم و اين از عجايب روزگاره،
درحالی که همه کمونيستهايی که اون رو ﻣیشناﺧتن اون رو
بهکمونيستی قبول نداشتن و هم ﻣن که با اون نزديک بودم«....

نقل حرفهای آقای کاﺧساز بهﻣعنی تأييد و يا
ﻻزم بهتوضيح استکه ِ
حتی تکذيب تحليلها و نظرات او نيست .قصد از تايپ حرفهای او ،صرفا ً
بيان نظر يکی از نزديکترين دوستان پاکنژاد در بارهی روندی استکه
پاک نژاد را بهگروه فلسطين و دفاعيه ﻣعروف او راهبر شد.
بههرروی ،آنچه برای ﻣن تعجبانگيز است ،اين استکه چرا برﺧی
ْ
سرشت در زندان بهبازداشتیهای تازه وار ْد کمک ﻣیکردند تا
افراد نيک
دفاعيههای ﺧالی از تجربهی طبقاتی/سياسی ﺧود را بنويسند]!؟[:
سياسی فاقد
دفاعيههايی که برفرض انتشار بيرونیاش ،از يکطرف ،تهييج
ِ
کار ﻣمکن و عملی را در ﻣحافل دانشجويی داﻣن ﻣیزد؛ و از طرف
راه ِ
ديگر ،صاحب اينگونه دفاعيهها را زير حمايتهای سلطهگونهی ﻣستقيم يا
غيرﻣستقيم زندانيان ﻣتنﻔذ ﻣیکشاند و دريافت پادگانی را )بهﻣثابهی
عنصری تثبيتگر( بيش از پيش داﻣن ﻣیزد.
ً
زﻣانیکه ﻣن پاکنژاد را در سه ﻣاهه آﺧر  1350و حدودا سه ﻣاهه
اول  1351در زندان عشرتآباد ديدم ،و ﺧصوصا ً از زﻣانیکه ﻣسئول
کتابﺧانهی زندان شدم ،گﻔتگوهای ناﻣنظم ،اﻣا نه چندان ناچيزی ،با زندهياد
پاکنژاد داشتم .آنچه در آن ﻣقطع زﻣانی در پاکنژاد ديدم ،توان باﻻی او
برای تحمل زندان طوﻻنی )ﻣثﻼً صدساله( با روحيه بسيار باﻻ بود .اﻣا اين
روحيه قوی بهلحاظ ديدگاه سياسی و دريافتهای ايدئولوژيک همچنان
طرفدار جبههی ﻣلی باقی ﻣانده بود و با الﻔبای ﻣارکسيسم نيز آشنايی
نداشت.
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در اين قسمت ،آقای پاينده پس از بيان اينکه »در ﻣهرﻣاه ...1351
بهزندان ﻣوقت شهربانی ﻣنتقل« گرديد)ص  ،(223تصويری از ساﺧتمان،
ﻣعماری و تاريﺨچهی اين زندان ارائه ﻣیکند که با اشاراتی کوتاه از آن
عبور ﻣیکنيم :اين زندان چهار طبقه و ﻣدور بود؛ بهدليل همين ﻣدور بودن
در اتاقهای هريک از طبقههای فلکه بهتراس
آن را فلکه نام داده بودندِ » .
ﻣدور باز ﻣیشد و ﻣشرف بهحياط ﻣدور بود و از هرطبقه دو راهرو از دو
طرف ﻣنشعب ﻣیشد و حوض گرد و ﻣدوری هم وسط حياط قرار داشت.
ﻣدور سه طبقه را ،نرده کشيده بودند .تا سال ،1352
دورتادور تراسهای
ِ
در طبقه سوم فلکه ،اتاقهای راهروها بهزندانيان غيرسياسی و اتاقهای
دور تراس ﻣدور به زندانيان سياسی اﺧتصاص داشت«)همانجا(.
زندان ﻣوقت شهربانی گذرگاهی برای تشکيل پرونده و انتقال زندانی
زندان ﻣوقت کارهای اداری را
بهزندان قصر بود» .در ﻣدتی که ﻣأﻣوران
ِ
انجام ﻣیدادند ،زندانی ]اعم از سياسی يا غيرسياسی[ در اتاق عموﻣی که
بهآن "قرنطينه" ﻣیگويند ،بسر ﻣیبرد«)ص  .(224ﻣوی سر زندانيان
سياسی را برﺧﻼف زندانیهای غيرسياسی نمیتراشيدند .پس از انجام
کارهای اداری ،زندانیهای غيرسياسی را بهداﺧل راهروها و زندانيان
سياسی را بهاتاقهای فلکه ﻣیفرستادند که شاﻣل چهار اتاق ﻣیشد.
ﻣوقعی که آقای پاينده بهفلکه فرستاده شد» ،يک اتاق دراﺧتيار
ﻣذهبیهای سنتی و چند نﻔر ﻣجاهد بود و در سه اتاق ديگر ،زندانيان چپ
از گروهها و سازﻣانهای ﻣﺨتلف ﻣیﺧوابيدند«)صص  224و .(225
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قبل از اداﻣهی بازگويی و بازﺧوانی روايت آقای پاينده ﻻزم بهتوضيح
استکه ﻣن حدود يک ﻣاه قبل از پاينده بهﻣوقت شهربانی ﻣنتقل شده بودم،
و هنگام ورو ِد او را دقيقا ً بهياد دارم .اين بهياد ﻣاندن دقيﻖ هم علتی دارد که
در اداﻣه اشاراتی بهآن ﺧواهم داشت .قصدم از بيان اين نکته اين استکه
بگويم روايت پاينده از هنگام ورودش بهﻣوقت شهربانی با آنچه ﻣن بهياد
دارم ،ناهمﺧوانیهای بسياری دارد! برای ﻣثال ،آقای پاينده ﻣیگويد »همان
شب ورود ﻣا ،طبﻖ رسم زندان سياسی ،جلسهی ﻣعرفی برگزار شد ...در
همان جلسه بهپيشنهاد بيژن جزنی ،رأیگيری شد و ﻣن را بهعنوان
نمايندهی زندانيان )رابط بين زندانیها با زندانبان( انتﺨاب کردند .ﻣن گﻔتم
بهدو شرط قبول ﻣیکنم :اوﻻً بتوانم در ﻣوارد ضروری که تصميم گرفتن
فوريت دارد مستقل تصميم بگيريم و ثانيا ً دو نﻔر از سه نﻔری که بايکوت
بعدی ﻣطلب نقل
هستند از بايکوت ﺧارج شوند«)ص  .(225در پاراگراف
ِ
شدهی باﻻ ،آقای پاينده دربارهی سه نﻔری که بايکوت شده بودند و پارهای
نکات و ﻣسائل توضيحاتی ﻣیدهد که پس از بررسی ﻣطلب باﻻ بهآن
ﻣیپردازم .پس ،ابتدا بهﻣطلب نقل شدهی باﻻ نگاهی بينداريم:
يک( در تجربهای که ﻣن از جابهجايیها از قزلقلعه ،بهعشرتآباد،
جمشيديه ،اوين ،قزلقلعه ،ﻣوقت شهربانی و زندان قصر )با حياط سهگوش(
داشتم ،و طی اين بازﺧوانی هم گاها ً ارجاعاتی بهآنها کردهام ،نه »جلسهی
ﻣعرفی« فوری و »در همان شب ورود« فرد يا افراد جديد )بهﻣثابهی »رسم
زندان سياسی«( ديدم ،و نه حتی در اين رابطه )بهجز همين روايت آقای
پاينده( چيزی دربارهی آن شنيدهام .البته يک ﻣورد استثنايی را ديدم :وقتی
بيژن جزنی را بهﻣوقت شهربانی آوردند ،ازآنجاکه همه او را )ﻻاقل بهاسم(
ﻣیشناﺧتند ،همان شب جلسهای برگزار شد و بيژن هم در آن جلسه
سﺨنرانی کرد.
ت ثبت شده در حافظهام
دو( تا آنجاکه ﻣن بهياد ﻣیآورم و ترتيب اتﻔاقا ِ
نيز ياری ﻣیرساند ،در »همان شب ورود« علی پاينده »جلسهی ﻣعرفی «
برگزار نشد .در اداﻣه بهوقايع ثبت شده درحافظهام برﻣیگردم که يکی از
اتﻔاقات فراﻣوش نشدنی و تأثيرگذار در زندگیام بوده است!؟
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سه( بهنظرم آقای پاينده اشتباه ﻣیکند که ﻣیگويد »در همان جلسه
بهپيشنهاد بيژن جزنی ،رأیگيری شد«؛ زيرا بازهم تاآنجاکه ﻣن در حافظه
دارم و ترتيب وقايع فراﻣوشن نشدنی در زندگیام نيز ﻣؤيد آن است ،جزنی
بههنگام ورود علی پاينده بهﻣوقت شهربانی در آنجا نبود و بعدا ً بهاين زندان
آورده شد .اينکه جزنی و پاينده را همزﻣان در زندان ﻣوقت شهربانی ديده
باشم ،نه تأييد و نه تکذيب ﻣیکنم؛ چراکه در اين رابطه رويدادی بهياد
ﻣاندنی و ﺧاص اتﻔاق نيﻔتاد که در حافظهام ﻣانده باشد.
چهار( بههنگام ورود علی پاينده بهﻣوقت شهربانی وضعيت اين زندان
ازجهت برچسب زدن ،پليس ناﻣيدن ﻣﺨالﻔان نظری و بايکوت آنها بسيار
ﺧرابتر و وﺧيمتر از آن »سه نﻔر« بايکوت شدهای بود که آقای پاينده برای
ْ
ﻣسئوليت شرط ﻣیگذارد که »دو نﻔر از ...بايکوت« شدهها بايد »از
پذيرش
بايکوت ﺧارج شوند«!؟
ت »بتوانم در ﻣوارد ضروری که تصميم گرفتن فوريت دارد
پنج( عبار ِ
شرط شﺨص پاينده برای پذيرش ﻣسئوليت
مستقل تصميم بگيريم« بهعنوان
ِ
فاقد ﻣعنی است؛ ﻣگر اينکه فعل »بگيريم« اشتباه چاپی باشد ،و بهجای آن
بايد نوشته ﻣیشد» :بگيرم«!؟
 {2زندان موقت شهربانی

پس از دو يا حداکثر سه روزی که بهﻣوقت شهربانی وارد شده بودم،
دو نﻔر که آنها را در زندانهای قبلی ديده بودم و جزو آنهايی هم نبودند
که پاينده از آنها نام ﻣیبَرد ،بهطور جداگانه پيش ﻣن آﻣدند ،و دربارهی
رفتار ﻣﺨربی که با آنها شده بود ،و اينکه بهناروا بهآنها برچسب پليسی
زده و بايکوتشان کرده بودند ،گﻼيه کردند .از طرف ديگر ،فرستادهی
»کمو ِن غذا« هم نزد ﻣن آﻣد و بهتﻔصيل دربارهی کسانی که بهزعم او
ﺧبرچينی ﻣیکردند و بايکوت شده بودند ،سﺨنسرايی کرد ،و با تحکم
ضمنی گﻔت که از ايجاد رابطه با آنها پرهيز کنم .پاسخ ﻣن بهفرستادهی
»کمو ِن غذا« از جنبهی ﻣعنايی )نه عين کلمات که فراﻣوش کردهام( اين
بود که نظر شما را شنيدم و بهآن توجه ﻣیکنم ،اﻣا دربارهی چگونگی
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رفتارم با ديگران بهتشﺨيص ﺧودم عمل ﻣیکنم؛ و درعينحال ،برای او
توضيح دادم که بهنظر ﻣن )که براساس تجزبه و تحليل کمونيستی و همچنين
تجربه و تعقل ﻣبارزاتی شکل گرفته است( ،بايکوت زندانی عملی
غيرانسانی است ،و برندهی اصلی آن نيز شبکهی پليسی و رژيم است .در
اداﻣه گﻔتم :بايکوت تنها آنجايی درست و انسانی بهنظر ﻣیرسد که طرف
ــعمﻼً و بدون هرگونه شک و شبههایــ بهعنوان يکی از اعضای دستگاه
پليس کار کند که در اين صورت نه زندانی ،بلکه پليس است که بايکوت
ﻣیشود.
فرستادهی »کمو ِن غذا« از چندين نﻔر و ازجمله از بهرام براتی نام
برد که در ليست بايکوت قرار گرفته بودند .اينکه در آن زﻣان »حميد
ﻣلکی« )که آقای پاينده از او حرف ﻣیزند( در ﻣوقت شهربانی بود يا نه،
و اينکه آيا دربارهی او هم اطﻼعاتی بهﻣن دادند يا نه ،چيزی در حافظه
ندارم؛ اﻣا ﻣیدانم درﻣدتی که در ﻣوقت شهرباتی بودم» ،حميد ﻣلکی« را
ديدم و دربارهی داستانهايی که بهاو نسبت ﻣیدادند ،هم چيزهايی شنيدم .با
همهی اين احوال ،آنچه بيش از همهی شنيدههايم از فرستادهی »کمو ِن غذا«
بهياد دارم ،حرفهای او دربارهی بهرام براتی بود .فرستادهی »کمو ِن غذا«
با اصرار و جديت ويژهای داستان بهرام را اينطور تعريف کرد که ﺧودش
را بهپليس ﻣعرفی کرده ،همهی اطﻼعات ﺧودرا در اﺧتيار بازجو گذاشته
و هماينک نيز بايکوت است.
پس از اين گﻔتگوی اﺧطارآﻣيز ،بدون هرگونه نگرانی و احتياط با آن
دو نﻔر که در زندانهای قبلی با آنها آشنا شده بودم ،گﻔتگو و قدم زدن دور
فلکه را شروع کردم .با همين کار بعضی از نگاهها اندکی کج شد .گرچه
دقيقا ً بهياد نمیآورم؛ اﻣا بهنظرم با يکی/دو نﻔر ديگر هم که بايکوت بودند،
حرف و گﻔتگو را آغاز کردم .انگيزهی گﻔتگو با اين يکی/دو نﻔر فقط و فقط
نظم بسيار ﻣﺨرب ،شبهفاشيستی و درعينحال
ابراز ﻣﺨالﻔت با
ِ
سرگرمکنندهای بود که بهنظر ﻣن از تازه بهدوران رسيدگی )در همهی
جوانب زندگی( نشأت گرفته بود .گرچه ﻣجريان اين نظم با اجرای ْ
آن
سرگرم ﻣیشدند و با پرتاب »درد« ﺧويش بهورای روابط و ﻣناسبات
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ﻣوجود و جاری بين انسانها ْ احساس آراﻣش ﻣیکردند و ﺧودرا ارزشمند
ت اين »درد«ی
ُرسش جستجوگرانه در چيستی و ﻣاهي ِ
ﻣیپنداشتند؛ اﻣا در پ ِ
ْ
پاسخ جوابگوی اين سؤال
که در فرافکنی بهآراﻣش ﻣیرسيد ،تنها يک
بود» :دردِ« ناشی از شکمسيری و بیدردی که در نمايشی عصيانگونه
بهعرصهی سياست نيز پرتاب شده بود.
چندباری که از کنار بهرام رد شدم و چشمم بهچشم او افتاد ،ترکيبی از
صميمت و دلآسودگی ،اﻣا آﻣيﺨته بهغ ْم در چشمهای او ﻣیديدم؛ و همين
سر صحبت را با او باز کنم.
نگاه بود که ﻣرا بهطرف او ﻣیکشاند تا بتوانم ِ
آنقدر بهبهرام سﻼم کردم و حال او را پرسيدم تا باﻻﺧره توقف کرد و
حرف زدن را شروع کرد :چند دقيقهای از صحبت نگذشته بود که جمﻼتی
را وظيﻔهگونه و ﻣکانيکی بهزبان آورد که ﻣضمون آن )نه عين کلمات که
دقيقا ً در ﺧاطرم نمانده است( چنين بود :ﻣن ﺧودم را بهپليس ﻣعرفی کردم،
همهچی را گﻔتم ،باعث دستگيری ﺧيلیها شدم ،و حاﻻ هم بايکوتم کردهاند!
وادادگی آگاهانه که دست و د ِل گرم رفاقت را ﻣیطلبيد،
حقيقتا ً از اينهمه
ِ
حيرت کردم .بهرام براتی بدون اينکه صراحتا ً با ﺧودش حرف زده باشد،
ﻣیدانست که داستانی را که برايم تعريف ﻣیکرد ،ساﺧتگی است .او
همانگونه رفتار ﻣیکرد که همپروندهایهای او بهآن نياز داشتند .بهرام
پاس ايجاد رفاقتی که در همهی زندگی  23سالهاش در جستجوی آن بود،
به ِ
صليب ﺧطاهايی را بهدوش ﻣیکشيد که تنها دريافتی گنگ و ﻣبهم از آن
داشت .بهرام براتی زايش دوبارهی ﻣسيح در زندان ﻣوقت شهربانی بود؛ و
ﻣن اين شانس را داشتم که با او روبرو شوم و از او بﺨواهم که با ﺧودش
حرف بزند.
گﻔتگوی يکی/دو ساعته با بهرام ،يک روز
گرچه بعد از چند جلسهی
ِ
گﻔت که برای ﻣن و تو ﺧوب نيست باهم حرف بزنيم؛ اﻣا بهرام طی همين
چند جلسه که سعی داشتم پروسهی ﻣبارزات سياسی جاﻣعهی ايران از
شکلگيری جنبش ﻣشروطيت تا سازﻣانيابی چريکهای فدايی ﺧلﻖ را با
ديدگاه ﻣارکسيستی و کارگری برای او تجزيه و تحليل کنم ،يکبار ديگر
براساس اندوﺧتههای طبقاتیاش بهﺧودش باور کرده بود و بهجای تﻔنگِ
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شکستهاش تﻔنگی ديگر ،از جنس باور بهرهايی ﻣردم کارگر و زحمتکش
سر نشانده
و بهطورکلی باور بهرهايی انساني ِ
ت انسان بهدست گرفته و در ْ
بود .آری ،دلشکستگی بهرام از آنجايی شروع شد که پس از ﺧلع سﻼح
پُست نگهبانی پادگان ،تﻔنگِ بهغنيمت گرفتهاش ،از کمر شکست و بهچماقی
بیارزش فروکاست.
دربارهی اينکه چرا بهرام گﻔتگو با ﻣن را قطع کرد ،هرچه فکر کردم
بهنتيجهی قابل قبولی نرسيدم .تنها ﻣسئلهای که ﻣیتوانست بهرام را بههراس
بيندازد و او را بهچنين تصميم شتابزدهای وادار کند ،ايجاد تصور پليسی
عاطﻔی نسبتا ً عميﻖ و شتابنده
از ﻣن در او بود؛ اﻣا ازآنجاکه رابطهی
ِ
بهسوی تبادل عقﻼنی/ﻣبارزاتی با او داشتم ،و او در اين رابطه بهﺧودش،
بهگذشته و بهآيندهاش بهگونهی ديگری فکر ﻣیکرد ،باورم نمیشد که حتی
اگر برچسب پليسی در ﻣيان باشد ،بازهم او بهقطع گﻔتگو با ﻣن تصميم
کنش
بگيرد و بهعبارتی ﻣن را بايکوت کند .از طرف ديگر،
ﻣيانگين ِ
ِ
زﻣان ﻣوقت شهربانی را تا اين اندازه غيرانسانی و
زندانیهای سياسی آن
ِ
فرقهگرايانه برآورد نمیکردم که بهﻣنظور کنترل و دراﺧتيار داشتن بهرام
براتی ،ﻣن را نزد او پليس ﻣعرفی کنند و او را از رابطهای ﻣحروم کنند که
ﻣیتوانست برايش سازنده باشد.
علت قطع رابطهی بهرام در ﻣوقت شهربانی را در زندان شماره چهار
قصر )با حياط چهارگوش( فهميدم .داستان بهاين ترتيب بود که پس از اينکه
ﻣن و چند نﻔر ديگر را از ﻣوقت شهربانی بهقصر تحويل دادند ،از تکتک
ﻣا سؤال کردند که سابقهی زندان داريم يا نه .ازآنجاکه سابقه نداشتم ،گﻔتم:
نه .دقيقا ً بهياد ندارم ،اﻣا فکر کنم يکی/دو نﻔر ديگر هم در ﻣيان ﻣا بودند که
سابقه داشتند .بعد که وارد زندان شماره چهار شدم ،يکی از اولين کسانی
را که ديدم بهرام براتی بود ،اﻣا درعينحال ﻣتوجه شدم که اغلب زندانیهای
اين زندان همان افرادی هستند که قبﻼً آنها را در زندانهای قبلی ديده و با
آنها آشنا شدهام.
پس از سﻼم و احوالپُرسی ،از بهرام سؤال کردم قديمیها کجا هستند،
گﻔت همه را بهزندان شماره سه ﻣنتقل کردند و هرکس را هم که سابقه داشته
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باشد ،بهشماره سه ﻣیفرستند .با شنيدن اين چند جمله ،احساس کردم که
گوهر بسيار گرانبهايی را از دست دادهام .شوق فراوانی برای ديدن
زندانیهای قديمی )ازجمله صﻔرﺧان ،افسران سازﻣان نظاﻣی حزب توده
و ديگران( داشتم .اين شوق در آن لحظه بهآرزويی از دست رفته و چهبسا
غيرقابل دستيابی تبديل شده بود .در اين لحظه که برای ﻣن بهﻣعنای يک
بحران بود ،قدم زدن و رفتوبرگشت در طول راهروی نسبتا ً پَهن ﻣقابل
در وردی بند
در ورودی بند را با بهرام براتی شروع کردم؛ و هربار که به ِ
ِ
ﻣیرسيدم ،طوری بهدر ﻣیکوبيدم که گويی با نگهبان کار دارم ،اﻣا
بهسرعت کنار ﻣیکشيدم تا ديده نشويم .گرچه بهرام از اين رفتار ﻣن ﻣتعجب
شده بود ،اﻣا در اين باره حرفی نزد.
در زندان را بهآراﻣی کوبيدم ،نزديک در ايستاديم و با
چندينبار که ِ
صدای بلند برای بهرام حرفهايی را »تعريف« کردم که بهطورکلی درست
بهنظر ﻣیرسيدند ،اﻣا ﻣنشأ آنها چيزهايی بود که دربارهی زندان شماره
چهار شنيده بودم :اطاق عمويی اينجا بود! صﻔرﺧان توی اون اطاق انتهای
راهرو زندگی ﻣیکرد! آقای يوسﻔی را از اون اطاق بهتبعيد فرستادند!
افسرهای سازﻣان نظاﻣی کمون جداگانهای داشتند! ...و از اينگونه حرفها
که کليتشان حاکی از اين بود که گوينده قبﻼً زندانی آن زندان بوده است.
در زندان باز شد و نگهبان ﻣچ دست ﻣن
در ﻣيانه اينگونه حرفها بودم که ِ
را گرفت و گﻔت تو سابقه داری و دروغ گﻔتی که سابقه ندارم .از او اصرار
که دروغ گﻔتی؛ و از ﻣن اصرار که نه ،ﻣن سابقه ندارم .بههرروی ،نگهبان
ﻣن را بهزور بهطرف بيرون ﻣیکشيد و ﻣن هم ضمن تظاهر بهﻣقاوﻣت،
آهنی حدودا ً  70سانتیای
اﻣا همراه او ﻣیرفتم .يک پايم آن طرف ديوارهی
ِ
بود که پاشنهی در ازآنجا شروع ﻣیشد ،و چنين ﻣینمود که ﻣن را قطعا ً
از آن زندان ﻣنتقل ﻣیکنند ،بهرام براتی بهطرف ﻣن دويد و گﻔت :تو حتی
اگر پليس هم باشی ،بازهم آدم ﺧوبی هستی ،و تو را فراﻣوش نمیکنم.
بدينترتيب بود که هم دليل قطع رابطهی بهرام در ﻣوقت شهربانی را
بازی فريبدهندهی ﻣن ﻣؤثر واقع شد و ﻣن را بهﺧيال اينکه
فهميدم؛ و هم
ِ
سابقهی زندان دارم ،بهزندان شماره  3ﻣنتقل کردند.
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در واقع ،ﻣن با در زدن ﻣکرر ،نگهبان را بهاين فکر انداﺧته بودم تا
پشت در بايستد و بهﻣحض اينکه کسی در را زد ،از دريچهی  20در20
سانتیﻣتری که فقط از بيرون باز ﻣیشد ،او را ببيند .بدين ترتيب بود که
نگهبان حرفهای بلند ﻣن بهبهرام را شنيد و ﻣسئله فراتر از آن ترتيبی پيش
رفت که او فکرش را کرده بود .بههرروی ،هم بهزندان شماره سه قصر
ﻣنتقل شدم؛ و هم راز قطع رابطهی بهرام رافهميدم .بهاو گﻔته بودند که ﻣن
پليسام!
نظم سرگرمکننده/هويتبﺨشندهی
ﻣیدانستم که بهﺧاطر حﻔاظت از ِ
براتی ﻣسيحگونه
نگهداشتن بهرام
حاکم بر زندان ﻣوقت شهربانی و همچنين
ِ
ِ
در قالب يهودا ،در روندی توطئهآﻣيز عليه ﻣن دست بهتبليغات ﻣنﻔی زده
بودند تا ايزولهام کنند ،و بههمين دليل هم پس از برﺧوردی که در جلسهی
عموﻣی پيش آﻣد )که در اداﻣه بهآن ﻣیپردازم( ﺧودم را از همهچيز و
همهکس کنار کشيدم و ﻣطالعهی بسيار جدی روزانهام را شروع کردم؛ اﻣا
هنوز فضای آن روزگار ،آن زندانیها و آن جنبش را تا بهاين اندازه
نمیشناﺧتم که ﻣیتوانند ﻣﺨالﻔين روش و بينش ﺧودرا پليس ﻣعرفی کنند.
بههرروی ،انتقال بهزندان شماره سه قصر ضمن اينکه بهيکی از آرزوهايم
تحقﻖ بﺨشيد ،پی بردن بهچرايی قطع رابطهی بهرام با ﺧودم را نيز بهﻣن
فهماند ،و اين فهم زﻣينهی درک روشنتری از جنبش و ﻣبارزهی طبقاتی
را برايم زﻣينه ساﺧت .يکی از اثراتی که آﺧرين جملههای بهرام بههنگام
انتقال ظاهراً اجباریام بهزندان شماره سه بهﻣن گﻔت ،اين بود که بهﺧودم
ياد دادم که نه از کف زدنها و هورا کشيدنهای ديگران چنان بههيجان
بيايم که استقﻼل عمل و انديشهام را از دست بدهم ،و نه از برﺧوردهايی
دهندگان حاکم برفضای زندان ﻣوقت شهربان ْی آنچنان ﻣکدر
همچون نظم
ِ
شوم که بهرﺧنه يا وقﻔهای در راهی تبديل شود که علیرغم بازانديشیهای
ﻣکرر نسبت بهدرستی آن ،نظر درستی دارم.
فضا ،ﻣعيارها و ﻣناسبات حاکم در ﻣوقت شهربانی چنان نظاﻣی،
سلطهگرانه و بهلحاظ تبادﻻت ﻣهرورزانه و انسان ْی ﻣاشينی بود که ﻣن را
بهتناقض با ﺧودم قرار داد و بهﺧودم ﻣیگﻔتم :يا اين فضا/ﻣعيارها/ﻣناسبات
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با فهم ﻣن از ﻣبارزهی طبقاتی و کمونيستی بیربط است ،ويا ﻣن درکی
غيرواقعی از ﻣبارزهی طبقاتی و کمونيستی دارم .گرچه بﺨش قابل توجهی
از ذهنم درگير اين شک و دوگانگی شده بود؛ اﻣا بیاعتنا بهنظمی که
ناظمهای ﻣنتسب بهچريکهای فدايی ﻣیطلبيدند و بدون توجه بهبايکوتها
و اﺧطارها ،باهرکس که ﻻزم ﻣیديدم حرف ﻣیزدم و ارتباط برقرار
ی« قبل از
ﻣیکردم .اين وضعيت دوگانه در آﺧرين جلسهی »کمون غذا ِ
ورود علی پاينده که در آن شرکت کردم ،بهپايان رسيد و بهاين فکر رسيدم
که اين فضا/ﻣعيارها/ﻣناسبات ربطی بهجنبش کمونيستی و ﻣبارزهی
کار ﻣزدی و استقرار
تودههای فرودست ندارد ،و
راستای آن هم رفع ِ
ِ
سوسياليسم نيست.
قبل از اينکه تصويری از حضور در آﺧرين جلسهی عموﻣی »کمون
غذا« و نتيجهی آن )قبل از ورود علی پاينده بهﻣوقت شهربانی( بدهم ،ﻻزم
ت« اين زندان نسبت بهآنچه در زندانهای
است که بهبعضی »تغييرا ِ
ً
سياسی دورهی شاه ﻣعمول بود ،ﻣثﻼ در ﻣقايسه با قزل قلعه در اوائل تابستان
 ،1351اشاراتی داشته باشم :در قزلقلعهی اوائل تابستان  ،1351برﺧﻼف
سالهای قبل در زندانهای ديگر ]که افراد ﻣتعددی ﺧرج و دﺧل ﺧودرا
بهتنهايی ﻣیچرﺧاندند و اصطﻼحا ً تکی زندگی ﻣیکردند ،و جمعهای
همﺧرج ﻣتعددی هم وجود داشت[ ﺧرج و دﺧل همهی زندانیهای قزل قلعه،
با هرپرونده و عقيدهای ،جمعی و بهاصطﻼح کمونی بود .هرﻣاه يک نﻔر
را برای ادارهی اﻣور ﻣربوطه تحت نام »استاندار« در جلسهی عموﻣی
انتﺨاب ﻣیکردند؛ و روزانه چند نﻔر هم بهطور نوبتی و ﻣشروط بهتوانايی،
تحت عنوان »شهردار« بهکار نظافت و اﻣور روزانه ﻣیپرداﺧتند .اين
ترتيب ،بعدها )يعنی :تازﻣانی که زندانهای شاه برقرار بود( ،البته ﻣنهای
عموﻣيت و جنبهی همگانی و عنوانهای آن ،در همهی زندانهای سياسی
ــکموبيشــ برقرار بود .نتيجه اينکه :فضا ،ﻣعيارها و ﻣناسبات در زندان
ﻣوقت شهربانی )و احتماﻻً زندان شماره چهار قصر( در ﻣقايسه با همهی
سياسی بعد از سال  ،1350نه تنها استثنائی بود ،بلکه برﺧوردها
زندانهای
ِ
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پس ﺧويش ﻣیانباشت و
و باورهای راهبر بهکنشهای فاشيستی را هم در ِ
پنهان کرده بود.
ﻣسئوليتها در ﻣوقت شهربانی برﺧﻼف همهی ديگر زندانهای
سياسی در دورهی شاه نه تنها ﻣتعدد و پرشمار بودند ،بلکه گرايش بهافزايش
گذران قابل توصيف بهاﻣور
هم داشتند .جمع اشتراک غذايی و
ِ
زيستی/صنﻔ ْی کمافیالسابﻖ »کمون« نام داشت؛ اﻣا عناوين »کموندار« و
»شهردار« سابﻖ )ﻣثﻼً قزلقلعهی اوائل
»کمونيار« جای »استاندار« و
ِ
تابستان سال  (1350را گرفته بود .ﻣسئول ﻣيوه پُستی جداگانه بود؛  3يا 4
چراغ شبيه والور )که ﻣورد استﻔادهاش پﺨتن و گرم کردن غذا بود( ،بيش
از يک ﻣسئول داشتند .گرچه جزئيات را بهﺧاطر نسﭙردهام ،اﻣا ﻣیدانم که
عﻼوه براين ﻣسئوليتها ،ﻣسئول ﻣﻼقات ،ﻣسئول کتابﺧانه هم وجود
داشت؛ و باﻻﺧره اينکه تعداد ﻣسئوليتها بيش از اينها بود که از آنها ياد
کردم .با همهی اين احوال ،ﻣسئلهی اساسی در ﻣوقت شهربانی تعدد
ﻣسئوليتها بهتنهائی نبود .رابطهی ﻣسئولين با يکديگر
نظاﻣی/پادگانی/طبقاتی بود ،بههمين دليل هم ﻣسئولين و هم کسانی که
بهنوعی ﺧودرا چريک فدايی ﺧلﻖ ﻣیدانستند ،طبقهای باﻻی طبقهی
غيرچريکها را تشکيل ﻣیدادند ،و چهبسا ناﺧواسته همان رفتارهايی را
تقليد ﻣیکردند که ويژهی اليگارشهای نظاﻣی بود .بهنظر ﻣن اگر زندان
ﻣوقت شهربانی بهﻣدت دو سال ديگر بقا پيدا ﻣیکرد ،بهاحتمال بسيار قوی
با فجايع غريبی )ﻣانند شورش طبقهی تحت سلطه برعليه طبقهی ﻣسلط(
ﻣواجه ﻣیشد.
 {3زندان موقت شهربانی

عموﻣی هﻔتگی )يعنی :جلسهی قبل از ورو ِد علی
در آﺧرين جلسهی
ِ
پاينده بهﻣوقت شهربانی( ،شديدتر و عصيانیتر از جلسات قبلی بهﻣناسبات،
ﻣعيارها ،رفتارها ،بايکوتها و باﻻﺧره بهديکتاتوری شبه نظاﻣی افرادی
که ﺧودرا چريک ﻣیدانستند و طبقهی حاکم زندان را تشکيل داده بودند،
اعتراض کردم .دقيقا ً تعدادشان را نمیدانم ،اﻣا فکر کنم بين  7تا  10نﻔر از
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اين طبقهی حاکم از همان پروندهای ﻣیآﻣدند که از بهرام براتی يک يهودا
ساﺧته بودند .بحثی ستيزآﻣيز دربارهی ﻣاهيت و چيستی کمون درگرفت.
حرف ﻣن اين بود که استﻔاده از عنوان »کمون« برای جمع اشتراک غذا و
گذران زيستی/صنﻔی زندان تنها در صورتی کلمهی بهجا و با ﻣعنايی است
ياری رفيقانه همراه باشد؛ و بهعبارت دقيﻖتر:
که با تساوی ،رئوفت و هم ِ
ياری رفيقانه را توليد کند و بهتبادل بگذارد که بار
نوع ويژهای رئوفت و هم ِ
سوسياليستی و انقﻼبی داشته باشد .درغير اينصورت استﻔاده از واژهی
»کمون« نوعی تقابل با همهی آن تﻼشها ،رنجها و ﻣبارزاتی استکه
ايجادکنندهی ذات ﻣعنايی آن است .سﺨن که بهاينجا رسيد ،يکی از
همپروندهایهای بهرام براتی )که نسبت بهﻣن بسيار قدبلندتر بود و هيکل
چهارشانهای هم داشت( بنا را برتﺨطئه و توهين گذاشت .عين کلمات و
عبارات او را بهياد ندارم؛ اﻣا ﻣضمون حرفهايش اين بود که :فﻼن فﻼن
شده تو داری با اين حرفهای پليس ْی کمون ﻣا را که توليد هم دارد ،ﺧراب
ت کمونی ،رفاقت و
ﻣیکنی! پرسيدم :اگر قرار براين نيست که در ﻣناسبا ِ
همياری و رئوفت را توليد کنيم ،پس از نظر شما توليد کمون چيست که از
توليدی بودن آن هم حرف ﻣیزنيد؟ در اينجا بود که برﺧورد طرفی که
روی سﺨنم با او بود )يعنی همان فرد قدبلند که اسم او را بهياد ندارم(،
بهعﻼوهی حرفهای ديگران که او را تأييد ﻣیکردند ،بهشدت
پرﺧاشجويانه ،تهاجمی و تهديدآﻣيز شد .واکنش ﻣن در ﻣقابل برﺧوردهای
توهينآﻣيز و تهديدکنندهی آن جمع ،عصبانيت و تندﺧويی بود؛ چنانکه بعد
از رد و بدل شدن حرفهای ناﻣﻔهوم و پرﺧاشگرانه ،گﻔتم :قبول دارم ،شما
در کمون توليد هم داريد ،اﻣا اين توليد چيزی جز ُگه نيست .چند ثانيهای از
گﻔتن اين حرف نگذشته بود که طوری بهديوار چسانده شده بودم که
دستهای ِﻣر ِد قدبلن ِد قوی هيکل بيخ گلويم بود و پاهايم نيز آويزان :درست
نمايش کميکْ ﻣن را بهحالت ﺧﻔگی
شبيه فيلمهای کميک .ازآنجاکه اين
ِ
انداﺧته بود ،از روی ناچاری و درحالت نيمهﺧﻔگی فرياد زدم :ﻣن
کمونيستم ،کارگرم ،با شما رفيقم و !...با بيان اين کلمات بود شاﻣل عﻔو
دار ﻣکافات آقای قدبلن ِد هيکلدار رها شدم
قرار گرفتم و با کمک ديگران از ِ
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و ديگر )يعنی :تا آﻣدن علی پاينده بهﻣوقت شهربانی( با آنها حرف نزدم و
در جمعشان و همچنين از سﻔرهشان فاصله گرفتم و بهطور جدی روی
ﻣطالعه ﻣتمرکز شدم.
گاهی اوقات فقط با چند نﻔری حرف ﻣیزدم ،تکی زندگی ﻣیکردم؛
بدين ﻣعنیکه فقط غذای زندان را ﻣیﺧوردم و سيگار هم نمیکشيدم ،در
واقع نداشتم که بکشم .اﻣا بهطور ﻣتمرکز ﻣشغول ﻣطالعه شدم .برای ﻣثال،
همهی آثار ﻣوجود برشت را ﺧواندم .يک روز که ﻣشغول کتاب ﺧواندن
بودم ،احساس کردم تعداد کسانی که دور فلکه قدم ﻣیزدند ،بهتدريج افزايش
ﻣیيابد .ضمن اينکه سعی داشتم ذهنم را روی ﻣطلب کتاب ﻣتمرکز کنم،
يکﻣرتبه سکوتی سنگين جای همهمهی روبهافزايش را گرفت .بدون
تصميم قبلی سرم را بلند کردم ،علی پاينده را ديدم که بهﻣن نگاه ﻣیکند.
نگاهش کردم .با کلماتی ﺧودﻣانی و آﻣيﺨته بهشوﺧیهای شﺨص ْی اعتراض
کرد که چرا جلو نرفتم و با او احوالپُرسی نکردم .گﻔتم :ﻣن پليس شدهام و
انقﻼبيون هم بايکوتم کردهاند تا آلوده نشوند! جوابش فقط يک کلمه بود :غلط
کردی ،بيا ببينم چی ﻣیگی!؟
برﺧﻼف روايت پاينده که ﻣیگويد »همان شب ورود« ،در دو/سه روز
بعد جلسهی عموﻣی تشکيل شد و درجريان اين جلسه قرار گرفتم .بدين
ﻣعنی که يکی از افراد طبقهی حاکم زندان]!؟[ با استﻔاده از کلمهی رفيﻖ،
از ﻣن دعوت کرد که در جلسهی عموﻣی شرکت کنم .بدينسان بود که
بهسﻔرهی غذای جمعی برگشتم .احتماﻻً علی پاينده ضمانت ﻣن را کرده بود!
در جلسهی رسمی برای انتقاد از ﺧودم وقت گرفتم و از ﺧودم انتقاد کردم.
ﻣضمون حرفم )نه عين کلمات و جملهها( اين بود :ﻣن برای ﺧورد و
ﺧوراک چربتر ﻣدتی با پليس همکاری کردم ،اﻵن بهاين نتيجه رسيدهام که
سﻔرهی شما ﺧردهبورژواها چربتر از سﻔرهی پليس است .بههمين دليل
سﻔرهی شما را ترجيح ﻣیدهم و با شما همسﻔره ﻣیشوم .البته اگر وزنهی
علی پاينده )با پروندهی فلزی و قهرﻣان آسيب ديده از شکنجه و آشنايی با
چريکهای بسيار( نبود ،اينبار کتک ﻣﻔصلی ﻣیﺧوردم .فکر کنم بدون
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علی پاينده هم از اين قبيل حرفها ﻣیزدم .ﻣن بزرگ شدهی ﻣحلهی اتابک
تهران بودم و بهدعوا و کتککاری و کتک ﺧوردن عادت داشتهام.
 {4زندان موقت شهربانی

آقای پاينده در توضيح اينکه چرا با بايکوت »حميد ﻣلکی« ﻣوافقت
داشت ،ﻣیگويد :او »از هواداران سازﻣان چريکهای فدايی بود که ﺧودش
را بهساواک ﻣعرفی ﻣیکند؛ همهی اطﻼعات و دانستههايش ،حتی تصورات
و استنباطهايش ،را بهبازجويان ساواک ﻣیگويد و هرکسی را که ﻣیشناﺧته
لو ﻣیدهد .ﻣلکی عدهی زيادی از جمله پرويز نويدی ،حسين ُزهری و...
را گرفتار کرده بود)«...ص  .(225تصادف عجيبی است! عبارتِ »همهی
اطﻼعات و دانستههايش ،حتی تصورات و استنباطهايش ،را بهبازجويان
ساواک ﻣیگويد« بهلحاظ ﻣعنايی بهعبارتی شباهت دارد که آقای پاينده قبﻼً
)در صﻔحههای  111و  (112دربارهی هادی جﻔرودی )البته بدون ﻣعرفی
بهساواک و پس از ﻣقاوﻣت چندين روزه( از آن استﻔاده کرده است.
بهنظر ﻣن اگر آقای پاينده بهجای سرهمبندی کردن گذشتهای که او را
سلحشور و عاقل و فوق انقﻼبی بهتصوير ﻣیکشد ،بهآينده هم )که هم اينک
باشد( نگاهی ﻣیانداﺧت ،ﻣیبايست ﻣیگﻔت که گرچه پرويز نويدی ﻣستقيما ً
اکثريتی نبود ،اﻣا در اين طيف قرار داشت و دارد؛ و ﻣهمتر از پرويز
سوءاستﻔاده از نام سازﻣان
نويدی ،وضعيت حسين ُزهری است که با
ِ
چريکهای فدايی ﺧلﻖ ـعمﻼًـ درگير گانگستريسم وحشتآفرينی استکه
بسياری از چپها از ترس ترور توسط او ،دربارهاش سکوت ﻣیکنند.
بنابراين ،اگر پس از انتشار اين نوشته ﻣن هم بهبﻼی ناگهانی دچار شدم،
احتمال اينکه صادرکنندهی بﻼی آسمانی آقای حسين ُزهری باشد ،چندان
هم کم نيست .گذشته از اين ﻣطايبهی نيمه جدی ،ﻣسئله در اين ﻣور ِد ﻣعين
اين است که اگر از آقای پاينده سؤال کنيم که چرا » ...بهنظر] ...او[...
بايکوت ﻣلکی تصميمی کاﻣﻼً درست و بجا بود و همه آن را تأييد
ﻣیکردند«؛ در پانوشت همين صﻔحه  225اينطور جواب ﻣیدهد» :کسانی
که در ارتباط با او دستگير شده بودند ﻣیگﻔتند حميد ﻣلکی در ﻣعرفی ﻣهدی
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فضيلت کﻼم و ﻣحمد صﻔاری آشتيانی که در درگيری ﺧيابانی کشته شدند
نقش بسزايی داشته است«.
بنابراين ،درستی تصميم آقای پاينده نسبت بهبايکوت ﻣلکی براساس
نظر يا شهادت کسانی بود که »در ارتباط با او دستگير شده بودند« .اين
ﻖ حقوقی را حتی دستگاههای قضايی بورژوازی اروپايی هم
شيوهی تحقي ِ
روزگار حميد
ت آن
قبول ندارد .تأسف در اين استکه صرفنظر از وضعي ِ
ِ
ﻣلکی در رابطه با ساواک ،رويهی قضايی آقای پاينده در اينجا نيز بهشدت
تحت تأثير شيوهی قضايی جمهوری اسﻼﻣی است :چند نﻔر عاقل و بالغ
شهات ﻣیدهند که تو ﻣرتکب فﻼن جرم شدهای ،اگر اينطور نيست و
ﻣرتکب فﻼن جرم نشدهای ،ثابت کن که اين اتهام نادرست است!!؟ ضمنا ً
تصوير آقای پاينده از »بايکوت« نيز بيش از اينکه
ﻻزم بهيادآوری استکه
ِ
واقعيت ﻣربوط بهزندان سياسی را بيان کند ،از تﺨيﻼت او نشأت گرفته
است» :بايکوت شدن بهاين ﻣعنی بود که هيچيک از زندانیها با شﺨص
بايکوت شده صحبت نکند يا تماس نگيرد .فقط نماينده اجازه داشت با آنها
صحبت کند و تماس بگيرد«!؟ چرا سرچشمهی اين حکم تﺨيل است؟ برای
اينکه ،در عمل ،هيچوقت اين شکل از همبستگی و يکپارچگی در زندان
وجود نداشت که »هيچيک از زندانیها با شﺨص بايکوت شده صحبت نکند
يا تماس نگيرد«!
بهطورکلی ،نکتهی عجيبی در تصويرپردازیهای آقای پاينده وجود
دارد که فاقد هرگونه بار زيبايیشناسانه و عطوفت انسانی است .او که وقايع
گذشته را طوری بههم ﻣیبافد تا تصويری حماسی/انقﻼبی/ﺧردﻣندانه از
ﺧود بدهد ،در بسياری از ﻣوار ْد قضاوتش در ﻣورد زندانیها بسيار
سﺨتگيرانهتر از قضاوتی است که نسبت بهزندانبانها دارد .از صحيح يا
ناصحيح بودن روايتی که در اينجا بهآن ﻣیپردازم که بگذريم ،ﺧو ِد اين
تصويرپردازی از شقاوتی حکايت ﻣیکند که بههرصورت سوسياليستی
نيست .چنين بهنظر ﻣیرسد که تصويرپردازیهای ﺧودستايانهی قبلی آقای
پاينده در اينجا به»جهش« رسيده و همانند اَبَرﻣرد نيچه از کوهستان
بهجنگل آﻣده تا چشمانداز سلحشوران را ﻣدافع و ﻣبلغ باشد .ابتدا داستان
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پروندهی ﻣنسوب بهبهرام براتی را از آقای پاينده بشنويم تا بتوانيم نگاهی
تحليلگرانه نسبت بهآن داشته باشيم» :روز ده اسﻔند  ،1350در ﻣيدان
توپﺧانه تهران انﻔجاری رخ داد که طبﻖ شايعه دو ،سه نﻔر کشته شدند.
ﻣردم گﻔتند کار ﺧود رژيم است و با اين کار ﻣیﺧواهد گروهها را بدنام کند.
ولی اين انﻔجار ربطی بهرژيم نداشت و اين کار را گروهی ﻣتمايل بهچپ
انجام داده بود .اين گروه کوچک که در رأس آن شﺨصی بهنام ولیﷲ
جعﻔريان قرار داشت ،در زندان ،ﺧودرا ]ﻣانند اغلب زندانیها[ هوادار
سازﻣان چريکهای فدايی ﻣعرفی ﻣیکرد .«...ﻣنهای اينکه ﻣن در زندان
ﻣوقت شهربانی ـهمزﻣانـ با پاينده چيزی از اين انﻔجار و ﺧصوصا ً اينکه
ﻣردم اين کار را از سوی رژيم ﻣیدانستند تا »گروهها را بدنام کند«،
نشنيدم؛ اﻣا فرض کنيم که روايت آقای پاينده عين واقعيت باشد .در
اينصورت :اوﻻًـ رژيم در ﻣقابله با »شايعه دو ،سه نﻔر کشته« ،دو/ـسه نﻔر
را اعدام ﻣیکرد .دوﻣا ًـ اين سؤال پيش ﻣیآيد که آقای پاينده با کدام شبکهی
قدرتمند و نسبتا ً وسيعی ارتباط داشت که هم توان تحقيﻖ در ﻣيان ﻣردم را
داشت و هم ﻣیتوانست نتيجهی تحقيقاتش را بهگوش زندانیهای سياسی
برساند؟ سوﻣا ًـ نتيجهی سياسی رويدادی که آقای پاينده دربارهی پروندهی
بهرام براتی روايت ﻣیکند ،اين است که اين گروه )چهبسا همانند بسياری
از گروههای کوچک ديگر که انگيزهی تحرک بﺨش آنها احساسات بود(
دست بهعمليات چنان زشت و ضدﻣردﻣیای زده بود که »ﻣردم ]ﻣی[گﻔتند
]که اين عمليات[ کار ﺧود رژيم شاه است و با اين کار ﻣیﺧواهد گروهها
را بدنام کند«!!؟ و باﻻﺧره ،چهارﻣا ًـ باز با اين سؤال روبرو ﻣیشويم که
چرا هرچه بیعقلی و زشتی و نادانی است ،از سوی گروههای چپ انجام
ﻣذهبی غيرﻣجاهد از اينگونه نارسايیها و
ﻣیشود ،و افراد و گروههای
ِ
ﺧطاهای )گاه بهشدت قابل نکوهش( بری بودهاند و نمونهای از آن را در
»آنچه برﻣن گذشت« نمیبينيم؟
بههرروی ،پانوشت او ِل صﻔحهی ) 226با اين عﻼﻣت (* :چنين
روايت ﻣیکند» :تعداد زيادی از گروههای چپ که عدهی اعضای آن کم
بود و فعاليتشان در حد صحبت و در بعضی ﻣوارد بهتهيه چند قبضه سﻼح
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ﻣنتهی ﻣیشد ،ﻣعموﻻً درنتيجهی بیاطﻼعی و تجربهی کم با کوچکترين
اشتباهی دستگير ﻣیشدند .اين قبيل گروهها که بيشتر تحت تأثير احساسات
و هيجانات حاکم برفضای روشنفکری قرار داشتند ﺧود را هوادار
چريکهای فدايی ﻣعرفی ﻣیکردند« .آنچه در اين نقلقول بهطور نسبتا ً
بارزی ﺧود ﻣینماياند ،عدم فهم رابطه )يا ديالکتيک( بين نها ِد پيشتاز و
رهبریکننده )از يکسو( و کليت جنبش و فعالين آن )از سوی ديگر( است.
بههمين دليل استکه در اينجا هم آقای پاينده با نگاهی استادکارانه از
باﻻيیها و استادان جانبداری ﻣیکند و ناتوانی همين باﻻيیها و استادان
را فرا ﻣیافکند و بهگردن جنبش و فعالين آن )بهﻣثابهی شاگردان(
استاد/شاگردی
ﻣیاندازد .درصورتیکه اگر قرار براين باشد که از ديدگاه
ِ
ت ﻣناسبات پيشاسرﻣايهدارنه دست بکشيم و بهطرف نگاهی
برﺧاسته از سن ِ
اﻣر ﻣبارزهی سياسی و طبقاتی حرکت کنيم ،بهاين نتيجه
ﻣارکسی بههستی و ِ
ﻣیرسيم که نارساي ْی نه در »گروههای چپ که عدهی اعضای آن کم بود«،
بلکه در سازﻣان فدائيان بود که در اﻣر سازﻣانيابی فعالين برآﻣده از جنبش
تدارک نظری و عملی تهی بود و بهجای پيشبينیهای برآﻣده
از هرگونه
ِ
از تحقيﻖ در اﻣر سازﻣانيابی و فعليت يافتن افراد و گروههای برآﻣده از
جنبش ،و همچنين آلترناتي ِو سرنگونی شاه ،ﻣنهای طرح ﻣسائل آرﻣانگرايانه
)که ﻣیتواند بهپاسيﻔيسم نيز راهبر گردد( ،هرگونه تدارک سازﻣاندهنده و
ت کشتی بزرگ ﺧلﻖ ﻣوکول کرده بود .غافل از
سازﻣانيابنده را بهحرک ِ
کشتی بهحرکت درآﻣدهی سازﻣاننايافته و بدون آلترناتي ِو ﺧلﻖ
اينکه
ِ
ﻣیتواند تحت کنترل روحانيت شيعه دربيايد و جمهوری اسﻼﻣی را
بهﻣثابهی »آلترناتيو« برﻣسند قدرت بنشاند)که نشاند(.
 {5زندان موقت شهربانی

آقای علی پاينده پس از اينکه توضيحاتی درباره پروندهی بهرام براتی
و اينکه او »سرباز وظيﻔه بود« و »از اسلحهﺧانهی پادگان يک قبضه تﻔنگ
 M1برﻣیدارد و ﻣتواری ﻣیشود«)ص (226؛ بهآقای »"رـع"«
ﻣیپردازد که او نيز »ﺧودش را بهساواک ﻣعرفی کرده«)همانجا( و
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بايکوت شده بود و او با بايکوتش ﻣﺨالﻔت ﻣیکند و از بايکويت درﻣیآورد،
و بهبهرام براتی بازﻣیگردد و ﻣیگويد» :ولیﷲ جعﻔريان با بهرام صحبت
کرده و بهاو گﻔته است بيرون آﻣدن تو از بايکوت ﻣشروط است .ﻣا بهشرطی
تو را از بايکوت بيرون ﻣیآوريم که در دادگاه دفاع ايدئولوژيک بکنی .اگر
اعداﻣت کنند قهرﻣان ﻣیشوی و اگر اعدام نشدی که ﻣیﻣانی و باهم زندان
ﻣیکشيم .بهرام براتی که هجده ،نوزده ساله بود و کاﻣﻼً بیتجربه شرط را
ﻣیپذيرد«)ص  .(227پاينده ﻣیگويد وقتی که از اين ﻣسئله ﻣطلع ﻣیشود،
بهطور جدی با او صحبت ﻣیکند که توضيح آن ﻣیﻣاند برای »قسمت
ﻣربوط بهزندان قصر«.
قبل از اينکه صحتوسقم ،ويا دقت بيانات آقای پاينده دربارهی آنچه
را در عبارات باﻻ نقل کردم ،ﻣورد بررسی قرار بدهيم ،فرض را بردرستی
کاﻣل آن ﻣیگذاريم تا از ﻻبﻼی نگاه راوی ﻣحتر ْم بتوانيم نگاهی بهوضعيت
و پتانسيل ارزشی/انسانی زندان ﻣوقت شهربانی در سال  1351بيندازيم.
با احتمال بسيار باﻻيی ﻣیتوان گﻔت که آنچه ولیﷲ جعﻔريان بهعنوان
نظر
ِ
شرط »بيرون آﻣدن ...از بايکوت« بهبهرام گﻔته بود ،نمیتوانست فقط ِ
ت بهرام بهواسطهی
نظر شﺨصی او ،بايکو ِ
شﺨصی او باشد؛ زيرا فراتر از ِ
جمع تصميمگيری شده بود که )طبﻖ روايت آقای پاينده( توان اجرايی
يک
ْ
آن را نيز داشت .پس ،ولیﷲ جعﻔريان فقط يکی از افراد آن بود!
بهطورکلی ،ﻣیتوان چنين نتيجه گرفت :همان جمعی که بهرام را بايکوت
شرط »بيرون آﻣدن ...از بايکوت« را نيز ﻣطرح
کرده بود ،ﻣیتوانست
ِ
کند .اين جمع ــعلیاﻻصولــ همان جمعی استکه اﻣورات داﺧلی زندان را
رتﻖوفتﻖ ﻣیکرد و طبﻖ بيانات آقای پاينده ﻣﺨلوطی از هوادارن و
وابستگان بهسازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ بودند .بنابراين ،براساس
تصويری که آقای پاينده از زندان ﻣوقت شهربانی ﻣیدهد ،جمع
رتﻖوفتﻖکنندهی زندان ﻣوقت شهربانی با استﻔاده از اهرم بايکوت ،شﺨصی
را بهﻣسيری ﻣیانداﺧتند که ﻣیپنداشتند احتمال اعدام هم در آن وجود دارد!
اگر آن کسانی که راه دفاع ايدئولوژيک را در ﻣقابل بهرام براتی گذاشتند،
ﺧودشان هم همين کار را ﻣیکردند ،شيدا و شوريدهای بهشدت چپرو
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بودند؛ اﻣا اگر چنين کاری نکردند )که تصور نمیکنم که چنين کرده باشند(،
دستورشان بهبهرام فقط با واژههای جنايت و فاشيسم قابل توصيف است.
روايت آقای پاينده که اساس را بر درستی آن گذاشتيم ،بهجز وجه
جنايتکارانهاش يک جنبهی کميک/ابلهانه هم دارد» .بهرام براتی هجده،
نوزده ساله و کاﻣﻼً بیتجربه ،شرط را ﻣیپذيرد« .کدام شرط را ﻣیپذيرد؟
اين شرط را» :بهشرطی تو را از بايکوت بيرون ﻣیآوريم که در دادگاه
دفاع ايدئولوژيک بکنی«!؟ از بهرام که طبيعتا ً تصوری از ايدئولوژی ندارد
و چهبسا حتی ﺧو ِد اين واژه را در همين زندان شنيده باشد که بگذريم ،سؤال
آشکارکننده حقيقت اين استکه آيا شرطگذاران ﻣعنی اين کلمهی
ترﻣينولوژيک را ﻣیدانستند؟ بهنظر ﻣن نه! چراکه باقیﻣاندگان آن
شرطگذاران که اﻣروز هم در نقش اپوزيسيون ظاهر ﻣیشوند )البته بههمراه
ﻣارکسيستی نسبتا ً جاﻣع و ُکنکرتی
جناب پاينده( ،هنوز هم نمیتوانند تعريف
ِ
از چيستی وکارکرد ايدئولوژی و تحول تاريﺨی اين ﻣﻔهوم ارائه کنند .اين
جماعت نهايت که بگردند و جستجو کنند و بﭙرسند ،ﻣیتوانند يکی/دوتا
آلمانی« ﻣارکس/انگلس بياورند که الزاﻣا ً
»ايدئولوژی
نقلقول از رسالهی
ِ
ِ
ﻣمهور بهﻣهر زﻣانهی ﺧويش و شبکهی ﻣعنايی آن رساله است .اگر کسی
ﻣیگويد :نه ،چنين نيست؟ اين گوی و اين ﻣيدان؛ بﻔرﻣائيد بنويسيد تا از
شماهم بياﻣوزيم.
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تصويری که آقای پاينده از بهرام براتی ﻣیپردازد ،گرچه دلسوزانه
ﻣینمايد ،اﻣا در واقع تحقيرکننده و کوچکشمارنده است .از تجزيه و تحليل
چرايی اين نوع تصويرپردازی بگذريم که يکی از ارکان ديدگاه سياسی
علی پاينده است؛ اﻣا حقيقت اين استکه:
ــ »بهرام براتی هجده ،نوزده ساله« نبود .تا آنجاکه ﻣن در حافظه
دارم بهرام دو سال از ﻣن بزرگتر بود؛ بنابراين ،او در سال  ،1351حدوداً
 22يا  23ساله بود .حتی اگر از ﻣن بزرگتر هم نبوده باشد ،با قطعيت
ﻣیتوان گﻔت که بين  21و  22سال سن داشت.
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سرباز
ــ بهرام اسلحه را »از اسلحهﺧانهی پادگان« برنداشته بود .او
ِ
ﺧلع سﻼح شده نيز نه »يک
پست نگهبانی را ﺧلع سﻼح کرده بود؛ و تﻔنگِ ِ
قبضه تﻔنگ  ،«M1بلکه يک قبضه تﻔنگ  G3بود.
ــ اين درست استکه بهرام براتی در عرصهی ﻣبارزهی سياسی
)همانند بسياری از زندانیهای ﻣوقت شهربانی( اطﻼعات نظری و ﻣثﻼً
ﻣارکسيستی چندانی نداشت ،اﻣا توصيف او با عبارت »کاﻣﻼً بیتجربه«،
سنی/تجربی آقای پاينده از زندان قزلقلعه ﻣیاندازد
بندی
ﻣن را بهياد دسته ِ
ِ
که غﻼم ابراهيمزاده )که يک سال از او جوانتر بود( را در ﻣيان جوانهای
بیتجربه بستهبندی ﻣیکند .بههرروی ،تاآنجاکه ﻣن بهرام براتی را
ﻣيانگين همساﻻن و همردههای وضعيت و
ﻣیشناﺧتم ،از بهرهی هوشی
ِ
ﻣناسبات زندگی ﺧودش نه تنها چيزی کم نداشت ،بلکه يک سروگردن هم
از آنها باﻻتر بود .و همين هوشياری طبقاتی بود که او را بهلحاظ
سياسی/طبقاتی بهفعليت و فعاليت واﻣیداشت؛ فعليت و فعاليتی که برﺧﻼف
آقای پاينده تا آﺧرين لحظههای زندگیاش نيز اداﻣه داشت.
ــ اين تصوير که ولیﷲ جعﻔريان بهرام را با استﻔاده از فشار بايکوت
بهدفاعی در دادگاه ﻣجبور ﻣیکند که احتمال حکم اعدام هم دارد؛ تنها
درصورتی قابل قبول است که بهرام براتی را فاقد تعادل روحی/روانی
فرض کنيم .چراکه پذيرش احتمال نه چندان ضعيف ﻣرگ در ازای بيرون
ْ
بايکوت بهﺧودی ﺧود نشاندهندهی عدم تعادل روانی است.
آﻣدن از
ــ حقيقت اين استکه گرچه بهرام در آن زﻣان روحيه ،حوصله و
جسارت ﻣقابله با وضعيتی را نداشت که بهدروغ در ﻣقابل او ترسيم کرده
بودند؛ اﻣا ﻣتقاعد شده بود که قربانی است .بهطورکلی ،در آغاز که بهرام
را ﻣسبب دستگيری ديگران ترسيم کردند ،او قبول کرد؛ اﻣا کمی بعد )و
قطعا ً قبل از آشنايی با آقای پاينده( بهواسطه قرائن و شواهد بسيار ،فهميد
که همهی اين حرفها فرافکنانه بوده و بهدنبال بﻼگردان ﻣیگشتند تا از
ﻣيان ُگهکاریهای ﺧويش قهرﻣان بيرون بيايند .بههمين دليل ،حتی اگر
فرض کنيم حرفهايی که پاينده بهجعﻔريان نسبت ﻣیدهد ،درست باشد؛ اﻣا
تأثيری در بهرام نداشت ،و تصميم او در رابطه با دفاع ايدئولوژيک )که
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برای او بهﻣعنی برﺧورد تهاجمی بود( بهباورها و زﻣينهی طبقاتی او
برﻣیگشت که بعداز آزادی از زندان در سال  1357هم اداﻣه پيدا کرد،
ﻣستحکمتر شد ،و سالها بهعنوان کارگر و در ﻣيان کارگران زندگی کرد
تا بتواند گاﻣی در راستای آگاهی و سازﻣانيابی طبقاتی آنها بردارد.
 {7زندان موقت شهربانی

يکی از ﻣاجراهايی که آقای پاينده از زندان ﻣوقت شهربانی روايت
ﻣیکند» ،ﻣاجرای آزاد شدن حميد ﻣلکی« است)ص  .(228او که »در
ت اعدام برايش[ در
بازپرسی ...دوبار ﻣادهی اشرار ]با
حداکثر ﻣحکوﻣي ِ
ِ
نظر گرفته شده بود ،در دادگاه بدوی بهعلت همکاری همهجانبهاش با
ساواک...از اتهاﻣات وارده ...تبرئه شد و در همان روز حکم آزاديش را
صادر کردند«)همانجا( .وقتیکه حميد ﻣلکی را برای آزادی صدا ﻣیکنند،
بقيه زندانیها بهشدت عصبانی ﻣیشوند و »با ﻣشت و لگد بهجان او
ﻣیافتند ...ﻣلکی رفت و بچهها هم بهدنبال او رفتند ...هرچه دمپايی ،کاسه،
ﻣﻼقه ،باديه و ...که در دسترس بود بهسوی حميد ﻣلکی که برای اﻣضای
برگهی آزاديش در حياط ايستاده بود ،پرتاب کردند .ﻣلکی ﺧيلی ترسيده بود
و بهشدت ﻣیلرزيد)«...صص  228و  .(229آقای پاينده ﻣیگويد» :با اينکه
رفتار بچهها را درست ﻣیدانستم و واقعا ً حقش بود ،ولی از پياﻣد آن که
ﻣیتوانست واکنش ﺧشن پليس باشد نگران بودم .سعی کردم بچهها را کنترل
کنم ولی در آن اوضاع و احوال چنين کاری از توانايی ﻣن ﺧارج بود«)ص
 .(229قبل از اينکه شرح اين »ﻣاجرا« را )که پياﻣدهای آن شگﻔتانگيزتر
هم ﻣیشود( ،اداﻣه بدهم ،ﻻزم بهتوضيح استکه اين ﻣاجرا زﻣانی واقع شده
بود که ﻣن در ﻣوقت شهربانی نبودم؛ و دربارهی آن هم چيزی از هيچکس
نشنيدهام .بههرروی ،قصد ﻣن از بازگويی اين ﻣاجرا بيش از ﺧو ِد ﻣاجرا،
ارزشی/اﺧﻼقی/انسانی بﺨشی از تندروترين زندانیهای
نشان دادن پتانسيل
ِ
ً
سال  1351است .قبﻼ اشارهای بهوضعيت آتی آقايان پرويز نويدی و حسين
زهری داشتم ،در اينجا بايد اضافه کنم که از ﻣيان همپروندهایهای بهرام
براتی )که بايد جزو پرتکنندگان »دمپايی ،کاسه ،ﻣﻼقه ،باديه« بهطرف
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حميد ﻣلکی بوده باشند( افرادی هم پيدا شدند که با ساواک همکاری کردند و
ﺧيلی زود آزاد شدند .در اين رابطه ﻣؤکداً بايد بگويم که اوﻻًـ اسم شﺨص
ﻣعينی را بهطور دقيﻖ بهياد نمیآورم؛ و دوﻣا ًـ بههيچوجه اشارهام بهولیﷲ
جعﻔريان نيست؛ چراکه از آينده او هيچ اطﻼعی ندارم .تاآنجا که تصوير
ﻣبهمی در ذهنم ﻣانده ،يکی از افرادی که از پروندهی بهرام براتی ﺧيلی
زود آزاد شد ،يا اهل شيراز )يا بوشهری (...بود ويا کلمهی شيراز )شايد
هم شيرازی( جزئی از نام ﺧانوادگی او بود .گرچه صددرصد ﻣطمئن نيستم،
اﻣا فکر کنم همان آقای قد بلن ِد چهارشانهای که ﻣن را چسباند بهديوار نيز
ﺧيلی »زود« آزاد شد .فکر کنم که کلمهی صدرا ،صدرايی ويا چيزی شبيه
اين ،جزئی از نام ﺧانوادگی او بود.
آﺧرين نکتهای که قبل از اداﻣهی بازگويی ﻣاجرای آزاد شدن حميد
ﻣلکی و پياﻣدهای ْ
آن بايد روی آن تأکيد کنم ،اين استکه تاريخ )هم در
عرصهی جهانی و هم در ايران( نشان داده استکه کتک زدن و وارد آوردن
فشار فيزيکی يا روانی بهآن افرادی که )البته نه ﺧو ِد نهادهای فعال( بهنحوی
از استبدا ِد حاکم جانبداری کردهاند ويا در ﻣقابل ضداستبداديون،
جريانهای ترقیﺧواه ويا انقﻼبی قرار ﻣیگيرند ،اساسیترين نتيجهای که
برجای ﻣیگذارد ،ايجاد زﻣينه برای بازسازی ﻣجدد استبداد بهشکل ديگر
)چهبسا توسط ﺧو ِد ضداستبداديون و انقﻼبيون( است .بنابراين ،بهنظر ﻣن
حﻖ )در کوبندگیِ طبقاتی و اجتماعی و تاريﺨیاش( اين بود و همچنان اين
استکه حرﻣت شﺨصی افرادی ﻣانند حميد ﻣلکی ،علیرغم زشتکاریها
و جناياتی که انجام دادهاند ،همچنان حﻔظ شود؛ و از هرگونه برﺧورد
انتقامجويانه بهطور وسواسآﻣيزی پرهيز کنيم.
آقای پاينده روايت ﺧودرا اينطور اداﻣه ﻣیدهد :جريان پرتاب کردن
»دمپايی ،کاسه ،ﻣﻼقه ،باديه« تقريبا ً نيم ساعت طول کشيد» .در اين ﻣدت
زندان ﻣوقت شهربانی از ﺧشم و ﺧروش زندانيان سياسی
ساﺧتمان
ِ
لرزيدن بنای ساﺧتمان
ﻣیلرزيد«)ص  .(229اگر ﻣنظور از اين لرزيدن،
ِ
باشد ،بيش از حد اغراقآﻣيز است .بههرروی» ،حميد ﻣلکی که رفت ،حدود
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پنجاه پاسبان ﻣسلح بهتجهيزات ضدشورش بهطبقه سوم آﻣدند .بهسرعت جلو
رفتم و گﻔتم ﻣیﺧواهيد چهکار بکنيد؟ افسر ﻣسئول آنها گﻔت همه بهاتاقشان
بروند .بهاو گﻔتم ﻣن نمايندهی زندانيان هستم .اگر اجازه بدهيد بروم با جناب
سروان صحبت کنم .اين افسر که اسمش را بهﺧاطر ندارم ،عاقﻼنه رفتار
کرد .بهپاسبانها گﻔت صبر کنيد ايشان بروند با جناب سروان صحبت
کنند ...ﻣن رفتم پيش ﻣعاون زندان ...شﺨص ﻣعتدل و ﻣنطقی بود .برای
زندانيان سياسی احترام ﺧاصی قائل ﻣیشد و با نمايندهی آنها بهعنوان
شﺨصيت سياسی برﺧورد ﻣیکرد ...تا ﻣن را ديد شروع کرد بهداد و فرياد
که :اين چه اوضاعی است؟ ﻣیزنيم ،ﻣیکشيم ،پدر درﻣیآوريم .«...علی
پاينده از او برای صحبت فرصت ﻣیﺧواهد و رو بهاو شرح ﻣیدهد که
»ﻣلکی ﺧيلی از اطرافيان ﺧودش را لو داد که دستگير شدند و عدهای هم
کشته شدند ...حاﻻ يکﻣرتبه آزادش کردند« .ﻣعاون ﻣیگويد »در زندان ﻣن
اغتشاش شده و بايد آرام کنم« .پاينده جواب ﻣیدهد» :او رفت و اعتشاش
هم تمام شد ...از شما ﺧواهش ﻣیکنم اگر ﻣیﺧواهيد داﻣنهی اغتشاش
گسترده نشود ﻣأﻣوران ﺧودتان را احضار کنيد .ﻣن کتبا ً تعهد ﻣیدهم.
تضمين ﻣیکنم ...اگر اغتشاش شد ...،ﻣن را ببريد و هرکاری ﺧواستيد،
بکنيد ...تعهدناﻣهی کتبی هم نوشتم ...سروان فريدون ...تصميم عاقﻼنهای
گرفت ...بچهها هم بهاتاقهای ﺧودشان رفتند و قضيه تمام شد .حدودا ً يک
ساعت بعد ،سروان فريدون ...که عصبانيتش فروکش کرده بود ﻣن را
بهدفتر کارش فراﺧواند و گﻔت بهدليل احترام ﻣتقابلی که بين ﻣن و شما است
تعهدناﻣه را ﻣیدهم ،ﺧودت پاره کن! و اين کار را کرد«) 129و .(130
از دو حالت ﺧارج نيست :يا جناب پاينده سوپر ﺧوششانس است که
هميشه با ﻣأﻣورانی برﺧورد ﻣیکند که »ﻣعتدل و ﻣنطقی«اند» ،عاقﻼنه
رفتار« ﻣیکنند» ،تصميم عاقﻼنه« ﻣیگيرند ،با او »بهعنوان شﺨصيت
سياسی برﺧورد« ﻣیکنند ،و درنتيجه »احترام ﻣتقابلی« بين او و ﻣأﻣوران
برقرار ﻣیشود؛ يا در چشمهای آقای پايندهی عزيز قدرتی جادويی وجود
دارد که ﻣیتواند ﻣأﻣوران زندانهای ساواک و شهربانی را تحت تأثير ﺧود
قرار بدهد.
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اﻣا ازآنجاکه در دنيای واقعی و ﺧارج از ذهن ،تضادهای درونی يک
بيرونی
نسبت )يا ﻣجموعه( تعيينکنندهی حرکت آن نسبتاند و تضادهای
ِ
ْ
ﻣمکن ﻣیتوانند )بهﻣثابهی
نسبتها فقط تأثيرگذارند و در بهترين ﻣوقعيت
ديناﻣيزم درونی نسبتها را تسريعکنند ،و همين
ﻣکانيزم تسريعکننده(
ِ
ِ
عموﻣی ﻣردم بهشانس
کنندگی ﻣکانيزمهای بيرونی استکه در ديدگاه
تسريع
ِ
ِ
تعبير ﻣیشود؛ و ازآنجاکه تغيير و حرکت نسبتها ضمن اينکه ويژهاند،
و بنا بهسرشت ﻣادی ﺧويش نمیتوانند تقديری/پيشبودی حرکت کنند؛ از
بيرونی تسريعکننده )يعنی :آنچه بهشانس هم
تأثير
تکرار وقوع
اينرو،
ِ
ِ
ِ
تعبير ﻣیشود( در راستايی ﻣعين و همگون بعيد بهنظر ﻣیرسد .از اينرو،
وقوع ﻣداوم برﺧوردهای بهاصطﻼح »عاقﻼنه« از سوی پليس/زندانبان )که
در پارگراف باﻻ بهآن اشاره شده و سابقهی وقوع آن را در زندانهای قبلی
هم از آقای پاينده شنيدهايم( ،گرچه ﻣطلقا ً غيرﻣمکن نيست ،اﻣا بعيد بهنظر
ﻣیرسد ،و احتمال وقوع ﻣکرر آنها بسيار ناچيز است .از طرف ديگر،
ﻣیدانيم که ﻣنشأ نيروی جذبکنندهی جادويی در چشم آدمها ،نه واقعيت
ﻣادی که تﺨي ِل ﺧرافی است .بنابراين ،ﻣیتوان چنين گمان بُرد که احتمال
وقوع آنچه آقای پاينده دربارهی روابطاش با ﻣأﻣوران زندانهای ﻣﺨتلف
ﻣیگويد ،چنان ناچيز است که بعيد ﻣینمايد .اگر همين ﻣسئله را با ﻣحک
تجربه نيز بسنجيم ،باز بههمين نتيجهای ﻣیرسيم که با تحليل
ﻣاترياليستی/ديالکتيکی بهآن رسيديم .بههرروی ،ﻣن شﺨصا ً ﻣناسباتی
اين ْ
چنين »عاقﻼنه« بين زندانی و زندانبان نديدهام؛ از هيچکس هم دربارهی
چنين ﻣناسباتی چيزی نشنيدهام؛ و در ﺧاطرات ﻣنتشر شده هم که از
زندانیهای ﻣﺨتلف ﺧواندهام ،نکتهای نديدهام که تأييدکنندهی گﻔتههای آقای
پاينده در روابطش با زندانبانهای ﻣﺨتلف باشد.
بهطورکلی ،روايت آقای پاينده از گﻔتگويش با ﻣعاون زندان ﻣوقت
شهربانی درست ﻣثل گﻔتگوی نمايندگان دو دولت ﻣتﺨاصم استکه پس از
جنگ ،در راستای ﻣعاهدهی صلح بهگﻔتگو ﻣینشينند .بههرروی» ،کتبا ً
تعهد« دادن نشانهی صلح پس از جنگ است؛ و پس دادن »تعهدناﻣه« و
»پاره« کردن آن نيز بهايجاد يک بلوکبندی واحد و اتحاد کشورهای ﻣﺨتلف
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در راستای اهداف اقتصادی/سياسی ﻣعين شباهت دارد!؟ بههرروی ،چنين
ﻣینمايد که ﻣيزان اغراق در بيان اين رويداد چنان باﻻ رفته که آن را
بهدروغی کاﻣل تبديل کرده است.
 {8زندان موقت شهربانی

اعتراض« زندانيان سياسی نسبت »بهکتک
»ﻣسئله ]يا ﻣاجرای[ دوم،
ِ
ً
زدن يک زندانی غيرسياسی بود« .اين زندانی را که ظاهرا »بهدﺧتر
ﺧودش تجاوز کرده« بود» ،با کابل و ﻣشت و لگد بهقصد ُکشت
ﻣیزدند«)ص  .(230زندانيان سياسی آقای پاينده را صدا ﻣیکنند ،و بهاو
ﻣیگويند» :بهسروان سﻼﻣی بگو حﻖ ندارد اين شﺨص را کتک
بزند«)همانجا( .پس از ﻣقداری بحث و گﻔتگو ،پاينده نزد سروان ﻣیرود
و ﻣیگويد» :پليس حﻖ ندارد در برابر ﻣا کسی را کتک بزند« .جواب
ﻣیشنود که »شما حﻖ نداريد در ﻣورد کار ﻣا دﺧالت کنيد«)همانجا(.
باﻻﺧره سروان سﻼﻣی بهسروان فريدونی تلﻔن ﻣیکند و او ﻣیآيد و پس از
گﻔتگويی ﻣﺨتصر ،پاينده ﻣیگويد» :ﻣا قصد حمايت از اين شﺨص را نداريم
و از نظر ﻣا هم عمل و رفتار او ﻣحکوم است .قص ِد دﺧالت در کار شما را
عرف زندان را رعايت کنيد و
هم نداريم؛ فقط از شما ﺧواهش ﻣیکنيم ُ
زندانی را در حضور زندانيان ديگر کتک نزنيد«)ص  .(231در تمام اين
ﻣدت که پاينده با اين دو سروان حرف ﻣیزد» ،زندانيان سياسی بهعنوان
اعتراض بهراهرو آﻣده ،راه ﻣیرفتند يا ايستاده بودند«)همانجا( .باﻻﺧره،
زندانی زير ﻣشت و لگد[ را
سروان فريدون »بهسﻼﻣی گﻔت :او ]يعنی:
ِ
بهداﺧل بندش بيندازيد و از فردا هم اگر ﺧواستيد زندانی را بازجويی يا تنبيه
کنيد ،اين کار را در اينجا انجام ندهيد«.
ﻣﺨتصر »ﻣسئله ]يا ﻣاجرای[ دوم«ی که آقای پاينده از
قبل از بررسی
ِ
زندان ﻣوقت شهربانی روايت ﻣیکند ،بايد بگويم ﻣن چنين ﻣاجرايی را
شﺨصا ً نديدم و دربارهی آن از ديگران نيز چيزی نشنيدم .ﻣتأسﻔانه آقای
پاينده فراﻣوش کرده که تاريخ اين رويداد را )ﻣانند وقايع ﻣربوط  30سال
پيش( بيان کند .بنابراين ،اصل را براين ﻣیگذاريم که اين ﻣاجرا در زﻣانی
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اتﻔاق افتاده که ﻣن در ﻣوقت شهربانی نبودم .بههرروی ،در نگاه ﻣﺨتصر
بهﻣاجرايی که علی پاينده دربارهی کتک زدن زندانی غيرسياسی در ﻣقابل
زندانيان سياسی روايت ﻣیکند ،چارهای جز اين ندارم که بگويم :اين اتﻔاق
ث ظاهرا ً
استثنايی و ﺧارقالعاده بود .اينکه
افسر ﻣسئول زندان در بح ِ
ِ
حقوقی با يک زندانی سياسی ،جانب زندانی را در برابر ﻣعاون ﺧود بگيرد،
از عجايب آن روزگار است .اينکه افسر ﻣسئول زندان از زندانی »کتبا ً
تعهد« بگيرد و يک ساعت بعد هم تعهد کتبی را بهنويسندهاش پس بدهد تا
ﺧو ِد او »پاره« کند هم از عجايب زندانهای دورهی سلطنت است.
زندانبان
اﻣا از همهی اينها شگﻔتآورتر اينکه زندانيان سياسی از
ِ
عرف
ﺧود که در قدرت است ،بهطور تحکمآﻣيزی ﺧواهش ﻣیکنند که » ُ
زندان را رعايت کنيد و زندانی را در حضور زندانيان ديگر کتک نزنيد«؛
زندانبان در
اﻣا ﺧودشان )که آرزوﻣند دستيابی بهقدرتاند( درست همانند
ِ
قدرت »با ﻣشت و لگد بهجان او ]يعنی :حميد ﻣلکی[ ﻣیافتند] ...و[ هرچه
دمپايی ،کاسه ،ﻣﻼقه ،باديه و ...که در دسترس بود بهسوی حميد ﻣلکی ،...
پرتاب« ﻣیکنند!!؟
ب »آنچه برﻣن گذشت«،
جدا از دو ﻣورد باﻻ که ﻣن بهجز همين کتا ِ
چيزی دربارهی آنها نديده و نشنيده و نﺨواندهام ،ﻣوردی را در زندان ﻣوقت
شهربانی شاهد بودم که با ﻣاجرايی که آقای پاينده از کتک زدن آن زندانی
حوض
غيرسياسی روايت ﻣیکند ،بیشباهت نيست .اين زندانی را داﺧل
ِ
حياط انداﺧتند تا ﺧيس شود ،و ضربات شﻼق ﻣؤثرتر روی بدن او بنشيند.
صرفنظر از جزئيات ﻣاجرا و ُجرم آن زندانی که فراﻣوش کردهام ،اﻣا
کتک
ﺧيلی صريح و روشن بهياد دارم که زندانيان سياسی در اعتراض به ِ
بیرحمانه و بسيار شديدی که بهاو ﻣیزدند ،بهتدريج دور نردههای فلکهی
طبقه سوم جمع شدند و بهطور همآهنگشوندهای سرو ِد هو،هو ،هوشیﻣين
را ﺧواندند .اين سرودﺧوانی ﻣؤثر واقع شد و بساط کتک زدن زندانی
غيرسياسی در وسط حيات جمع شد.
 {9زندان موقت شهربانی

آقای پاينده در انتهای بﺨش ﻣربوط به»زندان ﻣوقت شهربانی«
غيرﻣجاز زندانيان سياسی با زندانيان غيرسياسی روايت
ارتباط
دربارهی
ِ
ِ
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ﻣیکند که اين ارتباط »بهانحای ﻣﺨتلف برقرار بود« ]و[ »ﻣا از اﻣکانات
آنها استﻔاده ﻣیکرديم و آنها بعضی از وسايل ﻣورد نياز ﻣا را تهيه
ﻣیکردند«)ص  .(232پاينده ضمن بيان اينکه »بهعنوان نمايندهی بند
سياسی ﻣجاز بودم در داﺧل ]ديگر بندهای[ زندان رفتوآﻣد کنم« ،از
شﺨص سرﻣايهداری حرف ﻣیزند که دَ ِم همهی »ﻣسئوﻻن زندان را از باﻻ
تا پايين ديده و ]آنها را[ دراﺧتيار گرفته بود .هرروز از زندان بيرون
ﻣیرفت ،کارهايش را انجام ﻣیداد و شب بازﻣیگشت« .داستان از اين قرار
اداﻣه پيدا ﻣیکند که آقای پاينده »بهعلت همزبانی و همشهریگری« با اين
سرﻣايهدار »آشنا« ﻣیشود؛ و بهواسطهی همين آشنايی »او چيزهای ﻣورد
نياز ﻣا را ﻣانند :تيغ ،کاغذ ،کاربن ،ﻣداد ،ﺧودکار و ...بهزندان ﻣیآورد و
بهﻣن ﻣیداد .يکبار يک راديوی بزرگ آورد و گﻔت آوردنش با ﻣن و حاﻻ
حﻔظ آن با ﺧودتان است .حتی يکی ،دوبار "ريزنويسی"های ﻣا را بيرون
برد و بهاشﺨاص ﻣورد نظر ﻣا تحويل داد«)ص  .(232البته پاينده در
پانوشت همين صﻔحه ﻣیگويد که از گرفتن راديو بهاين دليل که »اﻣکان
نگهداری آن ﻣيسر نبود« ،ضمن تشکر ،اﻣتناع ﻣیکند.
ضمن بيان اينکه ﻣن بههيچوجه در جريان اينگونه ﻣراودات نبودم و
س َرک هم نمیکشيدم؛ اﻣا بازهم ﻣجبورم که با
قاچاقی بهبندهای غيرسياسی َ
شگﻔتی فراوان از انگيزهی يک سرﻣايهداری بﭙرسم که »بهعلت
ابراز
ِ
اﺧتﻼف ﻣالی با هويدا )نﺨستوزير وقت( زندانی شده بود«)ص !(232؟
هرچه بيشتر با ﺧودم کلنجار رفتم تا بهانگيزهی اين سرﻣايهدار پیببرم،
هيچ دليل قابل قبولی بهذهنم ﺧطور نکرد .از تيغ و کاغذ و راديو که بگذريم،
اﻣا انتقال »"ريزنويسی"ها« از داﺧل زندان بهبيرون و تحويل آنها
بهديگرانی که ﻻبد بهنوعی دارای ارتباط سياسی با گروههای اپوزيسيون
بودند ،بهويژه برای او که »بهعلت اﺧتﻼف ﻣالی با هويدا )نﺨستوزير
وقت( زندانی شده بود« ،ﺧطرات بسياری دربرداشت و ﻣیتوانست
بهﺧانهﺧرابی ﻣطلﻖ او بينجاﻣد .بههرروی ،بدون اينکه نسبت بهصحت
ت اغراقگويی بهاو بدهم،
حرفهای آقای پاينده شک کنم و بﺨواهم نسب ِ
چارهای جز اين ندارم تا بهاين نتيجه برسم که آن سرﻣايهدار )که نبايد ﺧيلی
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چريک
هم ابله بوده باشد( ،يا طرفدار جنبش چريکی شده بود و همانند
ِ
ﺧانههای تيم ْی جانش را در دستانش گرفته بود ،ويا چنان تحت تأثير علی
پاينده قرار گرفته بود که ﻣﺨتصات ارادی ﺧودش را با ﻣﺨتصات ارادی
پاينده عوض کرده بود!!؟
اينکه وقوع چنين فرضياتی )که ﻣن برای قانع کردن ﺧودم »ابداع«
کردهام]!؟[( ،بعيد بهنظر ﻣیرسند ،و تجربهی ﻣبارزاتی نيز بعيد بودن آن
را )بهويژه در هنگاﻣی که جنبش در ﻣوقعيت اعتﻼيی قرار ندارد( تأييد
ﻣیکند ،ربطی بهﻣن ندارد؛ ﺧو ِد آقای »ﻣنافزاده«)يعنی :همان سرﻣايهدار
شيدا( بايد اينگونه ﻣسائل را جواب بدهد!
اﻣا ازآنجا که دستﻣان بهآقای »ﻣنافزاده« نمیرسد ،ﻣجبوريم
اﻣر ضداطﻼعاتی/اﻣنيتی
بﭙذيريم که علی پاينده توان فوقالعاده زيادی در ِ
دارد که در عرض دوﻣاه )درست ﻣانند زندانهای قبلی( هم در کنار
ﻣسئولين زندان قرار ﻣیگيرد و آنها را ﻣديريت ﻣیکند و هم ﻣیتواند يک
سرﻣايهدار را که علیاﻻصول ﻣار ﺧورده تا افعی )يعنی :سرﻣايهدار(
بشود ،درست بههمان شيوههايی بهکار بگيرد که چکا در شوروی سابﻖ
سوسيال رولوسيونرهای چپ را بهکار ﻣیگرفت!؟
حيف که بهجای حاکميت نيروهای طرفدار ﻣبارزهی ﻣسلحانهی
شهری ،آﺧوندها بهحاکميت رسيدند .اگر »حﻖ بهحﻖدار« ﻣیرسيد و
طرفداران ﻣبارزات چريکی بهقدرت ﻣیرسيدند ،قطعا ً آقای پاينده را
ضدجاسوسی نظام انقﻼبی/چريکی
بهعنوان وزير اطﻼعات و اﻣور
ِ
ﻣنصوب ﻣیکردند.
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از آنجاکه ﻣن در وقايع و رويدادهايی که پس از ْ
اين در کتاب »آن چه
برﻣن گذشت« روايت ﻣیشود ،غالبا ً حضور ﻣستقيم و تجربی نداشتم؛ از
اينرو ،در اداﻣهی اين بازﺧوانی ،ضمن ارائهی تصويری کلی از وقايع
روايت شده توسط آقای پاينده ،عمدتا ً روی جنبهی ﻣنطقی/انديشگی راوی و
روند حرکت رويداها ﻣتمرکز ﻣیشوم .اينکه چرا ﻣیتوانم روی جنبهی
ْ
شﺨص راوی نظر بدهم،
زندان و
ﻣنطقی/انديشگی ﻣسائ ِل روايت شده از
ِ
از اين قرار استکه پس از آزادی در  23آذر  ،1351اوائل پائيز 1353
دوباره دستگير شدم و تا دوم آبان  1357که بههمراه  1125نﻔر ديگر آزاد
شدم ،با وضعيت عموﻣی زندان ،تﻔکرات رايج در آن دورهی زندان ،اشکال
ب زندانیها ،شيوههای ﻣقاوﻣت و زندگی در ﻣقابل فشارهای آگاهانه
سرکو ِ
اِعمال شدهی دورهی سرهنگ زﻣانی ،تبادﻻت عاطﻔی و انسانی زندانیها
با يکديگر و با ﺧانوادهها ،گروهبندیهای داﺧل زندان ،تحوﻻت
روحی/روانی در زندان و بهطورکلی با ﻣﺨتصات زﻣانی/ﻣکانی زندان و
زندانی در آن دوره از زندان شاه آشنايی حضوری و فعال داشتم؛ و پس از
آزادی از زندان هم بدون وقﻔه )تا سال  1375در ايران و سﭙس در هلند(
تدارکاتی ﻣربوط بهسازﻣانيابی طبقاتی/اتحاديهای و
درگير ﻣسائل
ِ
سوسياليستی فعالين جنبش کارگری بودهام .بههرروی ،از اينجا بهبعد با
ارائه تصوير ﻣﺨتصری از رويدادهای روايت شده در »آنچه برﻣن
گذشت« ،روی جنبهی تعقلی ،ﻣنطقی ،و انديشگی ﻣوضوعات نقل شده
ﻣتمرکز ﻣیشوم.
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آقای پاينده ﻣیگويـد» :اواﺧر آبان ﻣـاه  ،1351بيژن جزنی و دو ،سه
روز بعد حدود بيست نﻔر از زندانيان را که ﻣن هم جزو آنها بودم بهزندان
قصر ﻣنتقل کردند .«....آن روز »هوا بسيار سرد بود؛ برف سنگينی باريده
و سطح ﺧيابان بهطور لغزنده و يخزده بود که رانندهی اتوبوس بهآراﻣی
حرکت ﻣیکرد)«...ص .(233
اولين نکتهای که در اين نقلقول توجه ﺧواننده را جلب ﻣیکند ،اين
عبارت است» :بيژن جزنی و دو ،سه روز بعد حدود بيست نﻔر که ﻣن هم
ت کلی و عام قابل تصور است :يا
جزو آنها« بودم ...در اين رابطه دو حال ِ
علی پاينده چنان شيدای بيژن جزنی است که رويدادهای زندگیاش را در
ﻣبدأ رويداهای زندگی بيژن جزنی ﻣیسنجد؛ ويا آوردن اسم بيژن جزن ْی
بزرگی و سرکردگی او را القا ﻣیکند!؟ ﻣطالعهی نسبتا ً دقيﻖ »آنچه برﻣن
گذشت« نشان ﻣیدهد که علی پاينده ضمن تأييد جزنی ،درعينحال انتقاداتی
هم )گرچه بهطور ضمنی( بهاو دارد؛ و اين دوگانهی تأييد و نق ْد اين اﻣکان
را بهاو ﻣیدهد که در ﻣقايسه با بيژن جزنی ،تصوير ﻣهمتر و بزرگتری
از ﺧودش القا کند.
بهنظرم آقای پاينده در بيان اينکه » ...برف سنگينی باريده و سطح
ﺧيابان بهطوری يخ زده بود که رانندهی اتوبوس زندان)«...همانجا( ،اشتباه
ﻣیکند .چراکه ﻣن پنجشنبه  23آذر  1351از زندان شماره  3قصر آزاد و
دو روز بعد )يعنی :شنبه  25آذر( در چاپﺧانهی آسمان واقع در ﺧيابان
ناصرﺧسرو بهکار ﻣشغول شدم؛ و چيزی حدود يک ﻣاه هم در قصر بودم
که آزاد شدم .بنابراين ،بهاحتمال بسيار قوی در اواسط آبان بهقصر ﻣنتقل
شده بودم و بههنگام انتقال هم ﺧبری از برف سنگين و يخبندان نبود .ضمن
اينکه بههنگام آزادی )يعنی :حدود يک ﻣاه پس از انتقال بهقصر( نيز سرﻣا
و يخبندانی در بين نبود .بههرروی ،با ﻣراجعه بهاسناد هواشناسی هم
ﻣیتوان فهميد که اواﺧر آبان  1351هوا سرد و برفی بود يا نه ،آقای پاينده
اشتباه ﻣیکند.
در اﻓزوده} :برای شﺨص ﻣن )که ﺧودم را بهشکل جيمزباندی از
زندان شماره  4بهزندان شماره  3پرتاب کرده بودم( ،ﻣهمتر از هرچيز اين
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بود که بههنگام ورود بهزندان شماره  3بﻼفاصله بهديدار صﻔرﺧان بروم.
بهنظرم کسی که ﻣن را راهنمايی کرد ،ناصر رحمانینژاد بود که آن روزها
ﻣسئول کمون بزرگ بچههای چپ بود .ﻣشغول صحبت با صﻔرﺧان بودم
که بيژن جزنی با عنوانی که روی ﻣن گذاشته بود ،صدايم کرد و با او
ت
اس فورد آلمانی« و پش ِ
روبوسی کردم .اين عنوان در ﻣقابل ﺧودم »عب ِ
سرم »عباس پرولتر« بود که نوعی هجو ﻣثﻼً دوستانهی نظرات سياسی و
گرايش کارگری و طبقاتی ﻣن بهحساب ﻣیآﻣد{.
ِ
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"زير
آقای پاينده پس از توضيح ﻣﺨتصری دربارهی وضعيت » ِ
هشت"«» ،راهرويی ...که در دو طرف« آن »تعدادی اتاق قرار داشت«
و »زندانيان ...ﻣیتوانستند ]برﺧﻼف سالهای  1353تا  [1356آزادانه
بهاتاقهای ديگر رفتوآﻣد کنند«» ،حيات ...وسيع ...و باغچه و
درﺧتکاری« شده ،و »يک رديف پنجرهی زندان شماره سه ...که در
ﻣنتهااليه ديوار حائل بين زندانهای شماره سه و چهار«)ص (233؛
بهحضور »يک ﺧبرچين« در اتاقهايی اشاره ﻣیکند که از پنجرهی اين
اتاقها حيات زندان شماره چهار ديده ﻣیشد و تماس بين بند  3و  4را
اﻣکانپذير ﻣیساﺧت .اين ﺧبرچينها تماس دو زندان شماره سه و چهار را
کنترل ﻣیکردند و درصورت ايجاد تماس بهﻣأﻣوران زندان گزارش
ﻣیدادند)ص .(234
»زندانيان شماره چهار اکثرا ً دستگيریهای بعد از سال  1350و غالبا ً
از پيروان ﻣشی ﻣسلحانه )اعم از چريک فدايی و ﻣجاهدين ﺧلﻖ(« بودند.
تعدادی زندانی قديمی که پرونده آنها »جاسوسی ،قاچاق اسلحه ،ﻣعاودت
و جرائمی از انواع اﺧتﻼفات ﻣالی با وابستگان حکوﻣتی« بود» ،اغلب
ﻣزاحم آسايش و آراﻣش زندانيان سياسی« ﻣیشدند» .زندانيان سياسی ...با
ب
سابقه را ...بهزندان شماره سه يا به ...تبعيد« فرستاده بودند .ترکي ِ
پروندهای زندانیها بهاين ترتيب بود» :حدود پنجاه درصد هوادار
چريکها ،...سی درصد ﻣجاهدين ،...ده درصد ...ﻣائوئيست و حدود ده
درصد ...ﻣذهبی و تودهای«)ص .(234
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»فضای حاکم برزندان ،فضای ناشی از غالب بودن ﻣشی ﻣسلحانه و
گسترش آن در جاﻣعهی بحرانزدهی آن دوره بود«؛ ﻣجاهدين و چريکها
»ﻣجموعا ً حدود هشتاد درصد از زندانيان ...را تشکيل ﻣیداند« و »بهلحاظ
اعتقادی که ...بهﻣشی ﻣسلحانه داشتند؛ ﻣیگﻔتند ﻣا با همديگر ﻣشترکات
تاکتيکی و استراتژيک داريم .البته در اشتراک وحدت تاکتيکی آنها حرفی
نبود ولی بهلحاظ اشتراک استراتژيک جای بحث داشت .از نظر
ايدئولوژيک تﻔاوت آنها اساسی بود«)صص  234و .(235
بررسی ﻣﻔصل باشد ،آشکار استکه
بدون اينکه نيازی بهبحث و
ِ
جاﻣعهی ايران در سال  1351از هيچ زاويهای )يعنی :از زاويه اقتصادی،
سياسی و اجتماعی( قابل توصيف بهصﻔت »بحرانزده« نبود؛ و »ﻣشی
ﻣسلحانه« نيز نه»در جاﻣعه« بهطورکلی ،بلکه تنها در ﻣحافل ﻣوسوم
بهروشنفکری و دانشگاهی درحال »گسترش« بود .اﻣا صرفنظر از اين
بينش فراطبقاتی و کلیگرا ،ﻣسئلهی اساسی اين استکه اوﻻًـ واژهی
»اعتقاد« بيشتر حاکی از پذيرشهای بهاصطﻼح ﻣعنوی و دينی است؛ و
دوﻣا ًـ ﻣنهای اين ﻣسئله که اهميت چندانی هم ندارد ،ﻣسئلهی بسيار ﻣهمتر و
اساسیتر اين استکه »ﻣشترکات تاکتيکی و استراتژيک« ويا حتی
»ﻣشترکات« صرفا ً »تاکتيکی« ،نوعی از همگرايی ويا ﻣشترکات
ايدئولوژيک را بهﻣثابهی ﻣقدﻣهی ضروری ﻣیطلبد که ﻣعموﻻً ﻣورد
بررسی قرار نمیگيرد.بهبيان ديگر ﻣارکسيستها که بهلحاظ ايدئولوژيک
اپوزيسيون سياس ْی
در ﻣقابل افراد و گروههايی قرار دارند که در کنشهای
ِ
ﺧداباورند ،ﻣنهای اتحا ِد عملهای ﻣوقتی ،نمیتوانند با همين افراد و
ﺧداباور »ﻣشترکات تاکتيکی و استراتژيک« ويا حتی
گروههای
ْ
ً
»ﻣشترکات« صرفا »تاکتيکی« داشته باشند .درنتيجه ،آنجاکه »ﻣشترکات
تاکتيکی و استراتژيک« ويا حتی »ﻣشترکات« صرفا ً »تاکتيکی« در
ﻣتناقض
های بهلحاظ ايدئولوژيکْ ﻣتنافر و
ْ
دﺧالتگری سياسی گروه ِ
وجودی همسو ،ﻣؤثر و تعيينکننده پيدا ﻣیکند ،ﻻبد بهلحاظ ايدئولوژيک نيز
ﻣشترکاتی وجود داردکه پوشيده ﻣانده و ﻣورد بررسی و تحقيﻖ قرار نگرفته
است.
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بهطورکلی ،تلقی تاکتيکی ويا استراتژيک از ﻣبارزهی ﻣسلحانه،
ﻣبارزهی صرفا ً سياسی ويا ﻣبارزهی اقتصادی ﻣحض )که شکلهای ﺧاصی
از اشکال گوناگون ﻣبارزهی سياسی/طبقاتیاند( بهطور ﺧودبهﺧود اين
زﻣينه را ايجاد ﻣیکند که جنبهی صرفا ً
جای
شکلی/سياسی ﻣبارزهی طبقاتی ِ
ِ
ديالکتيک تبادﻻت سازﻣاندهندهی طبقاتی ،و همچنين
ديناﻣيزم تاريﺨی،
ِ
ﻣناسبات نهادهای ﻣبارزاتی با يکديگر را بگيرد؛ و ﻣبارزهی طبقاتی را
ت وحدتبﺨشنده و تداومدهندهی ﻣبارزهی ايدئولوژيک
بدون توجه بهضرور ِ
و تباد ِل آﻣوزههای ﻣربوط بهآن ،در تداوﻣی تقليليابنده بهطرف انحﻼ ِل
تدريجی بکشاند .بدينترتيب است که تﻼش در راستای سازﻣانيابی تودهای
و همچنين ﻣبارزهی ﺧودبهﺧودی/اقتصادی کارگران و زحمتکشان بهاﻣری
ضددولتی
ﻣذﻣوم و قابل تعبير بهرفرﻣيستی ،و تحرکات شورشگرانهی
ِ
ﻣحض بهعنوان اﻣری پسنديده ،بهاصطﻼح ﻣعقول و انقﻼبی توصيف
ْ
ﻣیشود.
تاکتيک در اﻣر ﻣبارزهی طبقاتی و حتی در تحقيقات علمی ـنيزـ همانند
نﻔی آگاهانه و عملی ﺧود ،زنجيرهی زنجير
دانهی زنجيری استکه در ِ
)يعنی :استراتژی را( در دانهی ديگری بهاثباتی نﻔیشونده ﻣیرساند تا از
آن نيز در گاﻣی ﻣتکاﻣلتر درگذرد .بهبيان ديگر ،تاکتيک در همهی اﻣوری
که بهنحوی علمی ،عملی و تحقيقاتی ﻣحسوب ﻣیشوند ]و حتی در بعضی
از دانشگاهها نيز بهانحای گوناگون يکی از ﻣوضوعات آﻣوزشی است[،
گذر ناگزير از وجه
ﻣقطع هدفمندی از
ِ
تداوم ﻣاديتی استراتژيک است که ِ
کنونی/اجتماعی ﺧود را در وجه تاريﺨیاش تحققی تکاﻣليابنده ﻣیبﺨشد.
ديالکتيک تاکتيک/استراتژی اينطور نيز ﻣیتوان گﻔت
دربارهی رابطه يا
ِ
ت تاکتيکی يا
که دوگانهی واحدی است که يکی بدون ديگری ﻣادي ِ
کنش
استراتژيک ﺧودرا از دست ﻣیدهد که بدينترتيب ،نه پای حرکت و ِ
استراتژی ﻣعينی ﻣیتوان
تاکتيکی درﻣيان ﺧواهد بود و نه تصوری از
ِ
داشت .بهطورکلی ،تاکتيکْ ساﺧتاری استکه در کنشگری ارادهﻣندانهاش
ساﺧتار کنشگرانه/ارادهﻣندانهی
از جنبهی ﻣاهوی نﻔی ﻣیشود تا در
ِ
ت ﺧويش بهگونهی نﻔیشوندهای تثبيت شود.
ديگری با تکيه بر ذا ِ
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بنابراين ،آنجا که صحبت از »ﻣشترکات تاکتيکی و استراتژيک« در
شکل ﻣبارزهی ﻣسلحانه پيش ﻣیآيد و اصل پايهای همراستايی
ايدئولوژيک/طبقاتی کنار گذاشته ﻣیشود و شکل حرکت جایگزين
جوهرهی تاريﺨی حرکت ﻣیشود ،تنها نتيجهی ﻣعقولی که ﻣیتوان گرفت،
اين است که همسويی ايدئولوژيک )فراتر از عناوين و اساﻣی( ،از جنبهی
ذاتی/طبقاتی پيشاپيش برقرار بوده است .اين همسويی ايدئولوژيک بهزبان
زندهياد گلسرﺧی چنين بيان شد که او سوسياليسم را در ﻣکتب ﻣوﻻ علی
آﻣوﺧت و بعد بهﻣارکس روی َآور شد!؟ نتيجهی نهايی اينکه عبارت »در
اشتراک وحدت تاکتيکی آنها ]يعنی :فدائيان ﺧلﻖ و ﻣجاهدين ﺧلﻖ[ حرفی
نبود ولی بهلحاظ اشتراک استراتژيک جای بحث داشت« ،حاکی از اين
بازی سرگرمکنندهای
استکه گوينده و تدوينکنندهی اين عبارت ـعمﻼًـ در
ِ
تاس
تاس تاکتيکِ ،
درگيرند که با استﻔاده از سه عدد تاس پيش ﻣیرودِ :
طنز حقيقتگو که بگذريم ،ﻣسئله از اين
استراتژی و ِ
تاس ايدئولوژی!؟ از ِ
قرار است که ضمن وجود تﻔاوتهايی که بين چريکهای فدايی ﺧلﻖ و
ﻣجاهدين ﺧلﻖ وجود داشت .اﻣا اين تﻔاوتها بههيچوجه »ايدئولوژيک...
]و[ اساسی«) ،يعنی :ذاتی/طبقاتی/تاريﺨی( نبود.
هرفردی که ﻣیﺧواست بهسلک ﻣجاهدين درآيد ،ﻣیبايست از سه
ﻣشﺨصهی »اساسی« برﺧوردار ﻣیبود1 :ـ ﻣسلمان باشد که
غيرﻣسلمانزادهها با گﻔتن »اشهد ان ﻻ اله اﻻ ﷲ و اشهد ان ﻣحمد رسول
ﷲ« ﻣسلمان ﻣیشدند؛ 2ـ بﭙذيرد که در ﻣقابله با دستگاه سلطنت ،تحت فرﻣان
ﻣرکزيت دست بهعمليات ﻣسلحانه بزند و از جان ﺧود نيز دريغ نکند؛ 3ـ
رابط و ﻣعرف ﻣناسبی پيدا کند که سﻼﻣت سياسی ،جسارت و شهاﻣت او
را تأييد و تضمين کند .همين نکات را )گرچه با تﻔاوتهايی در شکل( نزد
افرادی ﻣیيابيم که ﻣیﺧواستند بهسازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ بﭙيوندند.
بدينترتيب که بهجای اعﻼم ﻣسلمان بودن ،ﻣیبايست ﺧودرا
ﻣارکسيست/لنينيست ﻣعرفی ﻣیکردند و ﻣطالبی هم بهاندازهی يک جزوهی
حدوداً ده صﻔحهای دربارهی ﻣارکسيسم/لنينيسم ﻣیدانستند .ﻣورد  1و  2هم
عينا ً همانی بود که برای ورود بهتشکيﻼت ﻣجاهدين ﻻزم بود.
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اگر بﭙذيريم که جانﻣايه بقا و تداوم ﻣارکسيسم بهﻣثابهی دانش ﻣبارزهی
طبقاتی نق ِد نظری/عملی وضعيتهای سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
ارتباط سازﻣانگرانه و آگاهکننده با تودههای فرودست
بهاصطﻼح ﻣوجود در
ِ
ﻣارکسيسم تاکنونی را نيز دربرﻣیگيرد؛ آنگاه بايد بﭙذيريم
استکه نقد ﺧو ِد
ِ
بودن درصد فوقالعاده باﻻيی )و چهبسا همهی(
که ﻣارکسيست/لنينيست
ِ
درگير
هواداران چريکهای فدايی ﺧلﻖ )اعم از کادر و غيرکادر( نه تنها
ِ
چنين پروسهای از ﻣارکسيست شدن نبودهاند ،بلکه درصد قابل توجهی از
آنها و همچنين بقيه زندانيان سياسی چپ حتی تصوری هم از چنين
پروسهای نداشنتد .اين اﻣری استکه ﺧو ِد آقای پاينده و همچنين تدوينکنندهی
»آنچه برﻣن گذشت« را نيز دربرﻣیگيرد؛ و بدون اينکه بﺨواهند بهآن
اذعان داشته باشند ،با ارائهی تصوير بزرگنمايی شده از ﺧويش ،بهدفعات
و در اشکال گوناگون تحت عنوان جوانی و بیتجربگی بهآن اشاره ﻣیکنند.
ﺧﻼصه اينکه اين ﻣسئله که ﻣجاهدين و چريکها »بهلحاظ اعتقادی
که ...بهﻣشی ﻣسلحانه داشتند؛ ﻣیگﻔتند ﻣا با همديگر ﻣشترکات تاکتيکی و
استراتژيک داريم« ،نه تنها ربط و سنﺨيتی با نگاه ﻣارکسی و ﻣارکسيستی
بهﻣبارزهی سياسی و طبقاتی ندارد ،بلکه عمﻼً در ﻣقابل آن قرار ﻣیگيرد؛
نظر نقدکننده/راوی اين حکم )يعنی :جناب پاينده( نيز علیرغم ادعا و
و ِ
ﻣارکسيستی رويدادها
القائات رنگارنگ ،بهجای تحليل ﻣارکسی و
ِ
بهواسطهی ربط و ﻣاديت ذاتی آنها ،وقايع و نظرات را همانگونهای
روايت ﻣیکند که همهی چالشها و برهمکنشهای سياسی و ﻣبارزاتی
بهدستﻣايهای برای بزرگنمايی ﺧود راوی تبديل شود» :البته در اشتراک
وحدت تاکتيکی آنها حرفی نبود ولی بهلحاظ اشتراک استراتژيک جای
بحث داشت .از نظر ايدئولوژيک تﻔاوت آنها اساسی بود«.
علی پاينده پس از روايت وضعيت  80درصد از زندانیهای زندان
شماره چهار ،بهسراغ  20درصد بقيه ﻣیرود که »"سياسیکار"« بودند ،و
علیرغم سن و تجربهی بيشتر ،بهدليل فضای غالب در زندان نمیتوانستند
»ﺧط ﻣشی ﻣورد نظر ﺧود را پيش ببرند« .عدهای از آنها »رفورﻣيست
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بودند«» ،ولی درصد قابل توجهی ...گرايشات ﻣائوئيستی داشتند و نه تنها
رفورﻣيست نبودند بلکه بهﻣشی و روش انقﻼبی باور داشتند«.
يکی از ويژگیهای بارز و درعينحال گمراهکنندهی »آنچه برﻣن
ترﻣينولوژيک ﻣارکسيستی را )که
ت
گذشت« اين استکه واژهها و عبارا ِ
ِ
بنا بهﻣﺨتصات زﻣانی/ﻣکانی ﻣتﻔاوت( ﻣیتوانند تعابير ﻣتﻔاوت ،ﻣتنافر و
حتی ﻣتناقضی هم داشته باشند ،بدون تعريف ويا حتی تصويرپردازی از
آنها ،چنان بهکار ﻣیبرد که گويی از نان سنگک حرف ﻣیزند .برای ﻣثال،
در نقلقول باﻻ »رفورﻣيست« بهچه ﻣعناست؛ و عمﻼً چه تﻔاوتی با »ﻣشی
و روش انقﻼبی« دارد؟ ويا »درصد قابل توجهی ...گرايشات ﻣائوئيستی
داشتند و نه تنها رفروﻣيست نبودند بلکه بهﻣشی و روش انقﻼبی باور
داشتند« ،صرفنظر از بیﻣعنايی نظری اين عبارت ،در عمل از چگونه
اعمالی گﻔتگو ﻣیکند؟ باﻻﺧره اينکه ،اين جماعت باورﻣند به»ﻣشی و
روش انقﻼبی« و »ﻣائوئيست« چه ﻣیکردند ،چه کرده بودند ،و چه
ﻣیﺧواستند بکنند که از انجام آن بازﻣانده بودند ،ناگﻔته و ﻣبهم ﻣیﻣاند.
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»از سال  1350با شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه ،...،نحوهی برﺧورد و
ارتباط با نگهبانها ...دگرگون شد ...فرهنگ چريکی بر زندانهای سياسی
ايران حاکم شد و فرهنگ قبلی را تحتالشعاع ﺧودش قرار داد«)ص .(235
تصوير صرفا ً گزارشی و بدون هرگونهای از ارزيابی بهنظر
گرچه اين
ْ
ﻣیرسد؛ اﻣا با درنظر گرفتن پانوشت همين صﻔحه که عبارتی را بهزبان
ترکی از يک دوست نقل ﻣیکند ،ﻣیتوان بهاين استباط نه چندان غيردقيﻖ
هم رسيد که آقای پاينده فرهنگ قبل از ﻣبارزهی ﻣسلحانه را برای زندان
ﻣناسبتر ﻣیداند» :يکی از دوستان ترکزبان در توصيف دگرگونيی که
ﻣشی ﻣسلحانه در زندان پديد آورد ﻣیگﻔت" :ايستی سئوﻣوزا سئوخ سو
قاطيﻼر" )آش داغمان را با آب سرد درآﻣيﺨتند( .ﻣنظورش اين بود که
"آراﻣش چندين ساله زندان را برهم زدند و اغتشاش و ناآراﻣی را جایگزين
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آن کردند)«".ص  ،235پانوشت( .بههرروی ،در اينجا هم همانند برﺧی
جاهای ديگر نظرات ضدونقيص و تشتت افکار ناياب نيست.
سياسی قبل از ﻣبارزهی ﻣسلحانه
آقای پاينده دربارهی گروهبندیهای
ِ
در زندان ﻣیگويد :در دورهی  1339تا  1349گروهبندی »زندانيان سياسی
در ايران بهاين ترتيب بود :زندانيان ﻣذهبی که عمدتا ً ﻣربوط بهاين گروهها
بودند" :ﻣؤتلﻔه اسﻼﻣی" )در زندان به"قتله ﻣنصور" شهرت داشتند(،
"حزب ﻣلل اسﻼﻣی" و چند نﻔر از اعضای نهضت آزادی؛ عﻼوه براين،
عدهای از روحانيون )از طلبه تا ﻣجتهد( که بهعلت سﺨنرانی ،نشر اعﻼﻣيه
و ...بدون ارتباط تشکيﻼتی و بهصورت فردی زندانی شده بودند .زندانيان
ﻣلیگرا که چهرهی شناﺧته شده و شاﺧص آنها داريوش فروهر رهبر حزب
ﻣلت ايران بود .زندانيان چپ ،شاﻣل اين جريانها ﻣیشدند :اعضا و
هواداران حزب توده ،گروه ﻣوسوم بهنيکﺨواه ،گروه جزنی ،پروسه
)بهروز راد ـ داﻣغانی( ،گروه فلسطين و افراد ديگری که در کنﻔدراسيون
دانشجويان ايرانی در ﺧارج از کشور فعاليت ﻣیکردند و هنگام آﻣدن
بهايران ساواک اغلب آنها را شناسايی و بازداشت ﻣیکرد«) 235و .(236
ﻻزم بهتوضيح استکه ﻣن اطﻼعات ﻻزم برای تأييد ،اصﻼح ويا
تکذيب ﻣطلب نقل شدهی باﻻ را ندارم؛ با وجود اين ،بهنظرم عاقﻼنهتر و
حقيقیتر بود که آقای پاينده تصويرپردازی گزارشگونهی ﺧود را نه از
ﻣذهبیها )که در آن زﻣان نيرويی بهحساب نمیآﻣدند( ،بلکه از چپها
شروع ﻣیکرد که صرفنظر از اثرات ﻣثبت يا ﻣنﻔی سياسیشان ،بهلحاظ
فرهنگی ﻣدرن بهايران نقش قابل توجهی ايﻔا نموده
انتقال دستآوردهای
ِ
ت »زندانيان ﻣلیگرا که
بودند .ضمنا ً اين را هم بگويم که بهنظرم عبار ِ
چهرهی شناﺧته شده و شاﺧص آنها داريوش فروهر رهبر حزب ﻣلت ايران
شﺨص فروهر جانبدارانه انشا
بود« ،نسبت بهﻣلیگراها و همچنين نسبت به
ِ
شده است .بههرروی ،علی پاينده از »عدهی قليلی« زندانی هم ياد ﻣیکند
که يا پروندهی سياسی غيراپوزيسيونی داشتند و يا بهواسطهی اﺧتﻼف ﻣالی
با سران رژيم زندانی شده بودند ،که نوعی گروگانگيری برای تصﻔيه
حساب ﻣالی بهحساب ﻣیآﻣد.
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آقای پاينده يک بحث نسبتا ً طوﻻنی در باب انﻔعال و فعاليت در دو
ﻣقطع زندان باز ﻣیکندکه  4صﻔحه از کتاب »آنچه برﻣن گذشته« را بهﺧود
اﺧتصاص ﻣیدهد ،اﻣا سرانجام ﻣعلوم نمیکند که چه شيوهای از زندگی در
ْ
روش فعال و ﻣبارزهجويانه است.
زندان ﻣنﻔعل و ﻣحافظهکارانه و کدام
ْ
او نقل ﻣیکند که »در سالهای  1339تا  ،1349آراﻣش و فقدان
تحرک بر زندان سياسی حاکم بود«)ص  .(236از نظر آقای پاينده،
زندانیها براين باور بودند که بايد در آراﻣش زندگی کنند تا بتوانند
»اطﻼعات و آگاهی سياسی و تئوريک ﺧودرا باﻻ« ببرند)همانجا( .راوی
با »ﻣثبت« شمردن وجود چنين فضايی در زندان ،درعينحال در نقدی نه
چندان روشن ﻣیگويد» :ولی در آن دوره توجه نمیکردند که حﻔظ آراﻣش
و آسايش يک ﻣوضوع است و ﻣنﻔعل بودن ﻣوضوع ديگری است« .او در
اداﻣهی ﻣیپرسد :آيا »زندانی سياسی فقط و فقط بايد ﻣطالعه و بحث کند يا
اينکه وظايف ديگری هم دارد«)همانجا(؟
آقای پاينده ضمن بيان اينکه در زندانهای آن دوره » ...نه تحرکی
وجود داشت نه ﻣبارزهای در کار بود« ،بحث ﺧودرا اينطور اداﻣه ﻣیدهد
که رژيم شاه قبل از واقعهی سياهکل زندانيان سياسی را »جدی
نمیگرفت« .اين زندانیها که تعدادشان هم »زياد ...نبود« ،از »اﻣکانات
ﺧوبی« برﺧوردار بودند که »افراد عﻼقمند بهفعاليت سياسی ]»در بيرون
قصر قبل از
از زندان« هم[ از آن ﻣحروم بودند« .پاينده اﻣتيازات زندان
ِ
واقعهی سياهکل را بدينترتيب برﻣیشمارد :دسترسی بهانواع کتاب و
راديو ،هﻔتهای سه بار ﻣﻼقات غيرحضوری 5 ،روز ﻣﻼقات حضوری
بهﻣناسب عيد نوروز» ،اﻣکانات پﺨتوپز و اﻣکانات ﻣالی ﺧوب« ،اﻣکان
]ء[ )حتی ﻣمنوعه(«،
بيرون فرستادن و وارد کردن »ﻣطالب و اشيا ِ
برگزاری »جلسههای ﻣنطم بحث و انتقاد« و حتی برگزاری جلسات »درس
و آﻣوزش و  ...بحث سياسی«)صص  236و .(237
بهنظر ﻣن بهتر است قبل از اداﻣهی بررسی و بازﺧوانی نظرات آقای
وی
پاينده بهنکتهی بسيار ظريﻔی بﭙردازم که ﻣتأسﻔانه در دستگاه فکری را ِ
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عزيز ﻣا و بسياری از ﺧاطرهنويسان و ﺧاطرهگويان جايی ندارد .اين نکتهی
ظاهراً پيشپا افتاده ،اﻣا بسيار اساسی و اصطﻼحا ً زيربنايی ،ﻣناسبات و
اﻣکانات اقتصادی/طبقاتی است!
پاينده از »اﻣکانات ﺧوبی« در زندان صحبت ﻣیکند که »افراد عﻼقمند
بهفعاليت سياسی ]»در بيرون از زندان« هم[ از آن ﻣحروم بودند« .نگاه
دوبارهای بهاين اﻣکانات بيندازيم تا ببينيم حقيقتا ً ﻣردم »عﻼقمند بهفعاليت
سياسی ]»در بيرون از زندان«[« از آن ﻣحروم بودند؟ کتاب و راديو
بهشرط اﻣکان ﻣالی برای »افراد عﻼقمند بهفعاليت سياسی ]»در بيرون از
زندان« هم[« فراهم بود؛ ﻣسئلهی ﻣﻼقات هﻔتگی و ساﻻنه هم که در بيرون
اشياء »)حتی ﻣمنوعه(« و همچنين
از زندان ﻣعنی ندارد؛ رد و بدل کردن
ِ
جلسات بحث و آﻣوزش و اﻣثالهم نيز در بيرون از زندان ﻣمکنتر از داﺧل
زندان است .تنها چيزی که شايد بعضی از »افراد عﻼقمند بهفعاليت سياسی
]»در بيرون از زندان«[ از آن ﻣحروم« بودند» ،اﻣکانات پﺨتوپز و
]بهويژه[ اﻣکانات ﻣالی ﺧوب« است که اين نيز زائيده زندان نبوده و در
ب زندانیها
اﻣر حاصل ﻣناسبات
واقعيت ْ
اقتصادی/طبقاتی ﺧانوادههای اغل ِ
ِ
بود .چرا چنين بود؟ برای اينکه درصد فوقالعاده باﻻيی از زندانيان دورهی
شاه )چه قبل از واقعهی سياهکل و چه بعد از آن( برﺧاسته از ﺧانوادهها و
ﻣناسباتی بودند که ﺧردهبورژوايی يا اصطﻼحا ً طبقهی ﻣتوسطی بهحساب
ﻣیآﻣدند .بههمين دليل هم بهجز دورههای بازجويی و تنبيهی» ،اﻣکانات
پﺨتوپز و اﻣکانات ﻣالی« زندانهای سياسی تا سال  1357بهگونهای
ﻣيليونی ﻣردم کارگر و فرودست ،حتی بدون
برقرار بود که تودههای
ِ
هرگونه عﻼقهای »بهفعاليت سياسی« نيز از آن ﻣحروم بودند .نتيجه اينکه
طبقاتی ﺧردهبورژوايی و بیاطﻼعی نظری
آقای علی پاينده بهدليل ﺧاستگاه
ِ
و عملیاش نسبت بهﻣارکسيسم و دانش ﻣبارزهی طبقاتی ،ﻣناسبات
اقتصادی/طبقاتی زندانيان سياسی را بهﻣسائلی فراﻣیافکند که اجنه هم
نمیتوانند رويدادها و روندهای ﻣﺨتلف را اينچنين بغرنج و صرفا ً ذهنی
سرهمبندی کنند .حتی از اين هم ذهنیتر ،آقای علی پاينده زندان و تحوﻻت
آن را بهگونهای بهتصوير ﻣیکشد که گويی نهادی ﺧودبنياد ،و بیربط
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بهتحوﻻت اقتصای/سياسی/اجتماعی است؛ و اساسا ً تبادلی با جاﻣعه و
تحرکات ﻣبارزاتی/طبقاتی آن ندارد ،و تأثيرگذار و تأثيرپذير هم نيست.
آقای پاينده در توضيح رابطهی بين زندانی و زندانبان در دورهی
انﻔعالی  1339تا  1349ﻣیگويد» :ﻣسئوﻻن زندان هم با
ﺧودش
زعم
ْ
به ِ
ِ
آنها ]يعنی :زندانيان[ کاری نداشتند؛ نه اينکه بیﺧبر باشند ،هميشه در
زندان ﺧبرچين بوده است و ﻣسئوﻻن و نگهبانهای زندان از اولين کسانی
بودند که از آﺧرين اﺧبار زندان اطﻼع داشتند .اگر واکنش نشان نمیدادند،
بهدليل اين بود که نيازی بهنشان دادن واکنش نمیديدند«)ص (237؛ چرا
ﻣسئولين زندان در ﻣقابل »جلسههای ﻣنظم بحث و انتقاد و حتی درس و
آﻣوزش و جلسههای بحث سياسی« نيازی بهواکنش نداشتند؟ برای اينکه
»از اين رفتار ،گﻔتار و فعاليتها احساس ﺧطر نمیکردند«)همانجا(.
زندان سالهای  1339تا 1349
آقای پاينده ضمن اشاره بهجنبههايی از
ِ
زندان بعد
و ﻣقايسهی بعضی از پديدههای آن دوره ،با بعضی از پديدههای
ِ
از » ...شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه] ...که[ »شيوهی زندگی«» ،نحوهی
برﺧورد و ارتباط زندانيان و با نگهبانها] ...را[ بهطور اساسی تغيير«
داد)ص (235؛ بدون اينکه بهتغيير و تحوﻻت اقتصادی/سياسی/طبقاتی
بﭙردازد ،اين دو ﻣقطع را در ﻣقابل هم قرار ﻣیدهد؛ و زندانیهای ﻣقطع
 1339تا  1349را عمدتا ً »حﻔظ«کنندهی »وضعيت« زندان ،و زندانيان
پس از »شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه« را با بعضی باﻻ و پايين رفتنها
»ﺧواستار تغيير فضای زندان« ﻣعرفی ﻣیکند .گرچه آقای پاينده تعريﻔی
ﻣعنی ﻣارکسی و
از واژهی تغيير نمیدهد ،و چهبسا هيچوقت هم به
ِ
ﻣاترياليستی/ديالکتيکی آن فکر نکرده است؛ اﻣا ﻣضمون و جانﻣايهی
روايت او چنين ﻣیرساند که او تغيير در زندان و رابطهی زندانی و
زندانبان را اﻣری ﻣثبت و بهاصطﻼح ﺧوب ،و حﻔظ وضعيت زندان را
اﻣری ﻣنﻔی و اصطﻼحا ً بد ﻣیداند.
شکی در اين نيست که تﻔاوتها و تغييرات بسيار فاحشی بين اين دو
دورهی زندان که آقای پاينده در ﻣقابل هم قرار ﻣیدهد ]يعنی :دورهی قبل
از »شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه« و دوره پس از آن[ ،پديد آﻣده بود و وجود
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ت تاريﺨی در زندان نيست.
داشت؛ اﻣا همين تﻔاوتها بهﻣعنی تکاﻣل و حرک ِ
اگر کسی بﭙذيرد که اين تغييرات بهصرف اينکه تغييراند و از حالتی
بهحالتی ديگر ﻣیروند ،حاوی عناصری از تکاﻣل و يا حتی پيشرفت در
اﻣر ﻣبارزهی طبقاتیاند ،آنگاه بهچشمهای او نگاه ﻣیکنم و ﻣیگويم :فهم
شما از ﻣﻔهوم تغيير عاﻣيانه و حتی ضدﻣارکسيستی است!
اگر از تبيين ﻣﻔصل و نسبتا ً جاﻣع اصل ﻣاترياليستی/ديالکتيکی تغيير
صرفنظر کنيم ،ﻣﺨتصر و ﻣﻔيد بايد بگويم که:
»تغيير را فقط با آﻣيﺨتگی آن بهﻣﻔهوم حرکت ﻣیتوان بهشيوهی
صحيح دريافت ،و تغيير هنگاﻣی با اين ﻣﻔهوم آﻣيﺨته ﻣیگردد که آن را در
ذات بههم پيوستهی تغييرات )يعنی در حقيقت ذاتی آن( فهم کنيم .بدون
ﻖ هردگرگونی با حقيقت ذاتیاش ،نمیتوان از اصولی
درک پيوند عمي ِ
ت باور بهاين اصل سﺨن راند.
بودن و صح ِ
يک دگرگونی ـانتزاعا ً و بهصورت ﻣجردـ درﺧود هيچ عنصری از
رشد ،تکاﻣل و تعالی ندارد؛ زيرا تغيير ـبههرصورتـ فاقد سمتوسو است،
ﻣگر آنکه آن را در ديالکتيک حرکت و در حقيقت ذاتیاش بازشناسی کنيم.
ضعف عمدهی واقعهنگاری ـبرﺧﻼف تاريخـ در اين نکته نهﻔته
تصوير ﻣجموعهای از تغييرات بیسمت و سو
استکه واقعهنگاری جز
ِ
نيست؛ و تنها بيان دگرگونیهايی استکه واقعهنگار ،بیآنکه حقيقت ذاتی
آنها را کشف کرده باشد) ،صرفا ً براساس تقدم و تأﺧر وجودیشان( آنها
را رديف ﻣیکند.
اگر جهان را سراسر دگرگونیها و تغييرات صرف ـبا حذف حقيقت
آفرينش بیوقﻔه ـهرگزـ آفريده نمیشود،
ذاتیشانـ بينگاريم ،آنچه در اين
ِ
برتغيير صرف و باور
هستی آدﻣی ﺧواهد بود .تکيه
بیشک همان هستی و
ِ
ِ
بهآن )بیآنکه درصدد کشف حقيقت ذاتی آن باشيم و بیآنکه هر تغييری
اقيانوس درهمی
را در فرايند تغييرات ديگر بررسی کنيم( قبل آنکه تصوير
ِ
تشريح ويرانی انسان و ذهول و ذبول آدﻣی در
از واقعيت پراکنده باشد،
ِ
وقايع بیپايان و بیارتباطـ ﺧواهد بود .چنين تصويری از جهان پيش از
ير درهمشکستهی جهان در آينهی ذهن باشد ،تصوير جهان در
آنکه تصو ِ
آينهی شکستهی ذهن آدﻣی است«.

تغيير يک شئ ،نسبت يا پديده )برای ﻣثال ،رابطهی
صرف
بنابراينِ ،
ِ
ْ
زندانبان بدون رابطهی آن با ﻣبارزه و سازﻣانيابی طبقاتی
زندانی سياسی با
ت تضاد عمده ،شکلدهنده و
تودههای کارگر و زحمتکش بهﻣثابهی فعلي ِ
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تداومبﺨشندهی جاﻣعهی سرﻣايهداری و زﻣينهساز نﻔی تاريﺨی آن( نه تنها
الزاﻣا ً اﻣری تاريﺨی/تکاﻣلی نيست ،بلکه حتی ﻣیتواند حاکی از تﺨريب و
اضمحﻼل هم باشد .از ديدگاه ﻣارکسی و انقﻼبی/سوسياليست ْی تغييرات در
نهادهای جاﻣعهی سرﻣايهداری ،درصورتی ﻣثبت و تکاﻣلی و ارزشمند
ﺧواهد بود که بهنحوی با پتانسيل ﻣبارزاتی کارگران و زحمتکشان
همراستا باشند و حرکت ﻣبارزاتی آنها را در تحقﻖ پتانسيل و اﻣکانات
ْ
ﻣبارزات تسريع کنند.
طبقاتی و اجتماعی/تاريﺨی اين
تغيير ،برای ﻣثال ﻣیتوان روی
ﻣنﻔی
در رابطه با جنبهی تﺨريبی و
ْ
ِ
رفورمهايی انگشت گذاشت که بورژازی بهﻣنظور ايجاد شکاف در درون
صﻔوف طبقهی کارگر ويا بهقص ِد ﻣانعتراشی در روند ﻣبارزهی تودههای
فرودست جاﻣعه بهآن اقدام ﻣیکند .آری ،اين درست که درجريان اينگونه
رفورمها ﻣناسبات و نهادهای بسياری )حتی در ارتباط با بﺨشهايی از
طبقهی کارگر( تغيير ﻣیکنند ،اﻣا از آنجاکه اين تغييرات نه تنها در
پيوستار حقيقی جاﻣعه )يعنی :الغای استقرار سياسی بورژوازی در راستای
ِ
قدرتيابی همهجانبهی نهادهای گوناگون طبقهی کارگر( نيستند ،و کاﻣﻼً
برعکس ،تﺨريب چنين روندی را َﻣ ِد نظر دارند؛ از اينرو ،اينگونه
اﻣکان
تغييرات بهدليل اينکه در ﻣقابل پتانسيل ﻣبارزات کارگری بهﻣثابهی
ِ
تاريﺨی حرکت جاﻣعه قرار دارند ،در نظر و عمل ارتجاعیاند.
ِ
زندان قبل از »شروع ﻣبارزهی
بنابراين ،چنانچه آقای پاينده،
ِ
ﻣسلحانه« و دوره پس از آن را در رابطه با ﻣبارزات تودهای ﻣورد بررسی
زندان دورهی پس از ﻣبارزهی
و تحليل قرار ﻣیداد و اثبات ﻣیکرد که
ِ
ﻣسلحانه در رابطه با ﻣبارزات تودهای نقش ﻣؤثرتری داشت؛ آنگاه تعبير
زندانيان »حﻔظ«کنندهی »وضعيت« ﻣوجو ِد زندان ،در ﻣقايسه با زندانيان
»ﺧواستار تغيير فضای زندان« ،ﻣیتوانست نشاندهندهی حرکت تکاﻣلی در
ﻣبارزاتی کليت جاﻣعه باشد .اﻣا از آنجاکه ﻣعيار
تناسب با اﻣکانات
ِ
ارزشگذاری آقای پاينده بيشتر احساسی/عاطﻔی است و نهايیترين هدفش
ت »آنچه برﻣن گذشت« توضيح برتریهای ﺧو ِد اوست؛ از اينرو،
از رواي ِ
همچنان که در رابطه با ﻣﻔاهيم تاکتيک ،استراتژی و ايدئولوژی بهطور
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صرف کنکاش ﻣیکند ،و بدون
تغيير
گذرا ديديم ،فقط در ﻣحدودهی شکل و
ْ
ِ
اينکه عمد و تصميمی در کار باشد ،روند زندگی را با نگاهی عاﻣيانه،
بدون جوهرهی حرکت و تکاﻣل تاريﺨی و
همانند عکسهايی ﻣیبيند که
ِ
اجتماعی/طبقاتی ،فقط بعضی از نشانههای زندگی و کشمکشهای سياسی
را بازﻣیتابانند.
با همهی اين احوال ،آنچه غيرقابل انکار و ﻣشهود است ،اين است که
زندان سياسی بعد از
زندان سياسی قبل از »شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه« با
ِ
ِ
»شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه« با هم تﻔاوتهای بسياری داشتند که تغييرات
چشمگيری را بيان ﻣیکنند؛ که البته بدون تحقيﻖ نسبتا ً دقيﻖ و جاﻣع نبايد
بهاين تصور رسيد که زندان بعد از »شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه« ﻣتکاﻣلتر
و انقﻼبیتر از زندان قبل از »شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه« بود .براين اساس،
اولين سؤال ﻣعقولی که نسبت بهاين تﻔاوت بهذهن ﺧطور ﻣیکند ،اين استکه
ﻣنشأ اين تغييرات را در کجا بايد جستجو کرد؟ با کنار گذاشتن تبيين اساسا ً
ارادهگرايانه و قهرﻣانپرورانهی فردی/گروه ْی بايد بهتغييرات اصطﻼحا ً
کﻼن اجتماعی ،بهﺧاستگاه طبقاتی زندانیها و بهﻣطالبات آشکار و پنهان
جنبشی ﻣراجعه کرد که ﺧاستگاه سياسی زندانیها را نشان ﻣیدهد.
پ قبل از »شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه« ﺧاستگاهی عمدتا ً
زندانیهای چ ِ
ﺧردهبورژوايی/ﻣتوسطی و تااندازهای هم سنتی داشتند؛ بهلحاظ سياسی
عمدتا ً )نه ﻣطلقاً( تابع سياستهای اتحاد جماهير شوروی بودند؛ بيش از
اينکه در تقابل با حاکمان سياسی و اقتصادی باشند ،در ﻣقابله با جبههی
ﻣلی صفبندی ﻣیکردند؛ و بدون تﻼش در راستای آﻣيزشها و آﻣوزشهای
ای شکست و سرکوب سنگينی را از سرگذرانده بودند.
ريشهدار توده ْ
پ بعداز »شروع ﻣبارزهی
گرچه ﺧاستگاه طبقاتی زندانیهای چ ِ
ﻣسلحانه« هم ﻣانند زندانیهای دورهی قبل ،عمدتا ً ﺧردهبورژوايی )و ﻣثﻼً
بورژوازی بسيار انبوهتر
ﻣتوسطی( بود؛ اﻣا تﻔاوت در اين بود که اين ﺧرده
ِ
)در ﻣقايسه با سلف ﺧويش( ،بهلحاظ کيﻔی چنان از ﻣواهب تحوﻻت ناشی
از رفورم و »ﻣدرنيسم« شاه تأثير پذيرفته و بهرهﻣند شده بود که در
پروسهی ادغام با بوروکراسی )بهﻣثابهی بوروکرات و تکنوکرات(

389

390

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

بهاهميت و نقش اجتماعی ﺧويش نيز واقف گرديد ،و درنتيج ْه طلبيدن سهم
ﺧود از قدرت سياسی را نيز آغاز کرد .از طرف ديگر ،اين
ﻣلی ﻣضمحل
ﺧردهبورژوازی بهاصطﻼح نوين )که اﻣيد ﺧود را از جبههی ِ
شده و گردهمآيیهای ﺧيابانی پرشمار نيز از دست داده بود( ،حيران در
ﻣيانهی نزاع شوروی و چين ،بيش از هرچيز ﻣتأثر از آﻣوزههای ﺧيزش
جهانی طبقه ﻣتوسطیهای برآﻣده از ساﺧتوسازهای پس از جنگ دوم
جهانی قرار گرفت که کمابيش )گرچه تااندازهای پيچيدهتر( همان ﻣسيری
را پيموده بودند که ﺧردهبورژوازی وطنی ﻣا پيموده بود و همان سهمی از
قدرت را ﻣیطلبيدند که اين ﺧردهبورژوازی هم آرزويش را داشت.
اقتصادی/سياسی/اجتماعی
ﻣنهای جوهرهی همسان ﻣناسبات
ِ
ﺧردهبورژوازی قديمی و »جديد« ،اين شک ِل از بُروز ﻣناسبات
ﺧردهبورژواي ْی در اين زﻣينه نيز همسوکننده بود که فعالين ﺧود را طوری
تربيت ﻣیکرد که برای طبقهی کارگر و زحمتکشان )که فاقد نهادهای
طبقاتی ﺧويش بودند( تره هم ُﺧرد نکنند .ﻣنهای توجيهات ﻣتﻔاوت
کار ﻣبارزاتی با تودههای کار و
بهاصطﻼح تئوريک ،حقيقت اين استکه ِ
زحمت ،کاری طوﻻنی و بسيار پيچيده است که از حوصلهی
ﺧردهبورژوازی ﺧارج است .ﻣنشأ بیﻣحتوايی بحث و جدلهای داﺧل
زندان و بيرون از زندان بين ﺧردهبورژواهای شکست ﺧورده و صبر پيشه
کردهی قديم و ﺧردهبورژواهای عصيانزدهی »جديد« حاکی از همين
عملی سازﻣاندهی و
اﻣر
فاصله گرفتن از تودههای فرودست است .وگرنه ِ
ِ
سازﻣانيابی تودههای ﻣردم فرودست ،صدها ﻣسئلهی فرهنگی و تاريﺨی و
اجتماعی قابل بررسی و تحقيﻖ را پيش ﻣیگذارد که جايی برای
اقتصادی
ِ
ستيزهگریهای کموبيش ﺧشن و گاه ﻣشمئزکننده در داﺧل و ﺧارج از زندان
باقی نمیگذاشت و نمیگذارد.
جناب پاينده در اداﻣه روايت ﺧود از زندان قصر در سالهای 1351
و  1352ﻣیگويد» :از سال  1346بهبعد ،تﻼشهايی برای ايجاد تحرک در
زندان بهعمل آﻣد .ﻣثﻼً هوشنگ تيزابی ﻣعتقد بود زندان سياسی بايد ﻣحيط
فعال و پرتحرکی باشد تا زندانی سياسی دچار انﻔغال نشود« .او »ﺧيلی
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تﻼش کرد ولی بهنتيجهی قابل تأﻣلی نرسيد«» .در سال  1347گروه جزنی
ﺧواستار تغييراتی درجهت فعال شدن فضای زندان و ﺧارج شدن از حالت
انﻔعالی شدند« .اين گروه »براين نظر بودند که ضمن حﻔظ آراﻣش و آسايش،
زندان سياسی بايد حالت اعتراضی بهوضع ﻣوجود را در برناﻣهی ﺧود
داشته باشد .اين گروه طرح جديدی را تبيين ﻣیکرد که نه تنها ﻣتﻔاوت با
فضای حاکم بر زندان سياسی بود بلکه در تقابل ]با آن[ قرار داشت و بهسهم
ﺧودشان اقداﻣاتی هم در اين زﻣينه بهعمل آوردند؛ ﻣثﻼً بهلحاظ صنﻔی و
سياسی پيشنهاد کردند "کمون بزرگ" بهعنوان تشکل صنﻔی فراگير
زندانيان سياسی تشکيل شود«)ص .(237
قبل از اين پيشنهاد هر گروهی ﻣتناسب با تﻔکر و سليقه و اينگونه
ﻣسائل ،کمون ﺧودش را داشت و بعضیها هم بهتنهايی زندگی ﻣیکردند که
البته اين بهﻣعنای ﺧبرچين و جاسوس و ...نبود .بههرحال» ،تودهایها
پيشنهاد جزنی را برای تغيير وضع ﻣوجود ...نمیپذيرند و ﻣیگويند با
ﻣشی ﻣا نمیﺧواند« )ص  .(238قتلهی ﻣنصور چپها را نجس ﻣیدانستند
و »حتی وسائل و ظروف ﺧود را از آنها جدا کرده بودند«)همانجا( .بقيه
زندانیها هم پيشنهاد گروه جزنی را نﭙذيرفتند .بدينترتيب» ،بهرغم فعاليت
تبليغی و توضيحی گروه جزنی ،کمون بزرگ بهدليل غالب بودن شمار
"حافظان وضع ﻣوجود" شکل نگرفت«)ص  .(238اﻣا گروه ﺧودشان
]يعنی :گروه ﻣوسوم بهگروه جزنی[ بههمراه چند نﻔر ديگر ،کمون
ﻣﺨصوص بهﺧودشان را در ابعاد کوچک تشکيل دادند.
در بازﺧوانی عبارات نقل شدهی باﻻ بايد گﻔت :هيچيک از عباراتی که
آقای پاينده در وصف تﻼش برای ايجاد تحرک در زندان بهزبان ﻣیآورد،
ﻣعنای روشن و ﻣلموسی ندارد ،و همهی آنها در کلی بودنشان ،بهلحاظ
عاطﻔی نيز برانگيزاننده و تبليغاتیاند» :زندان سياسی بايد ﻣحيط فعال و
پرتحرکی باشد تا زندانی سياسی دچار انﻔغال نشود«؛ ُﺧب! زندانی سياسی
بايد چهکار بکند که »پرتحرک« باشد؟ کتاب بﺨواند؟ ﻣقاله و کتاب بنويسد؟
ورزش کند؟ بهدنبال بهانهجويی از نگهبانها برای اعتصاب غذا باشد؟ از
زندان فرار کند؟ باﻻﺧره ،چهکار بايد بکند؟ پاينده هيچ حرف ﻣشﺨصی در
اين رابطه ندارد که بگويد.
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اينکه هوشنگ تيزابی »ﺧيلی تﻼش کرد« ،چهکار ﻣشﺨصی کرد تا با
توجه بهآن تجربه بتوانيم راهها و ﻣسيرهای ديگری را بﭙيماييم؟ اگر قرار
براين است که »زندان بايد حالت اعتراضی بهوضع ﻣوجود را در برناﻣهی
ﺧود داشته باشد« ،اين برناﻣه چيست و ﻣشﺨصههای آن کداماند؟ اينکه
گروه جزنی »ﺧيلی تﻼش کرد ولی بهنتيجهی قابل تأﻣلی نرسيد« درست؛
اﻣا اين تﻼشها بهلحاظ عملی و نظری چگونه بودند؟ آن طرحهای
»جديدی« را »اين گروه طرح] ...و[ تبيين ﻣیکرد که نه تنها ﻣتﻔاوت با
فضای حاکم بر زندان سياسی بود بلکه در تقابل قرار« داشت ،چه بودند؟
لطﻔا ً يکی از آن »طرح«ها را )ﻣنهای پيشنهاد تشکيل کمون بزرگ( نام
ببريد تا از شما و زندانیهای نوع جديد و طرفدار تحرک در زندان
بياﻣوزيم!
واقعيت اين استکه پاينده چيزی برای گﻔتن ندارد .قصد او از طرح
ت ذاتی/حقيقی/توسطيه )که
ﻣبهم ناظر
همهی اين ﻣسائل
برتغيير فاقد جه ِ
ِ
ِ
کﻼﻣی هم دربارهی ديالکتيک آن نمیداند( اين استکه گروه جزنی )و اساسا ً
ﺧودش را بهعنوان نقا ِد همرا ِه اين گروه( بهعنوان پيشتاز فضا و شرايطی
بهتصوير بکشد که پس از »شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه« در زندانها شکل
گرفت ،و او نمايندهی هميشگی آن ،و درعينحال نگهبان هميشگی آن فضا
و دريافتها و قهرﻣانگرايیها باقی ﺧواهد ﻣاند!
حقيقتا ً شگﻔتانگيز است! پاينده در يکجا ،گروه جزنی را بهعنوان
ﻣرحله يا فاز نﺨست ﻣبارزهی ﻣسلحانه )يعنی :حتی قبل از سال (1346
ﻣعرفی ﻣیکند؛ اﻣا در اينجا از »شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه« در سال 1350
حرف ﻣیزند!!؟ حتی اگر فرض را براين بگذاريم که ايدهی ﻣبارزهی
انجام ﻣبارزهی ﻣسلحانه يکسان گرفته شود]!!؟[ ،بازهم
ﻣسلحانه بتواند با
ِ
گروههای ﻣتعددی پيش از سال  1350آشکار يا ضمنی از لزوم ﻣبارزهی
ﻣسلحانه حرف زده بودند و حتی گروه رهايیبﺨش قبل از سياهکل و
ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری بهعمليات ﻣسلحانهی چشمگيری اقدام کرده بود.
همهی اينها را گﻔتم که بگويم نﺨستين بودن گروه جزنی ،در نظر و عمل،
با واقعيتهای سياسی و ﻣبارزاتی جاﻣعهی ايران همﺧوانی ندارد؛ و
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سالهاست که پارهای افراد و گروهها از گروه جزنی اﻣامزاده ساﺧتهاند تا
ﻣتولی آن ،هويتی برای ﺧود دستوپا کنند .يکی از اين افراد ،آقای
بهعنوان
ِ
علی پاينده است که بهتنهايی نيز از عهدهی اين ﻣهم برنياﻣده است.
 {6زندان قصر 1352-1351

»ﻣهمترين تأثير گروه جزنی در زندان قصر ،اقدام چهار نﻔر از افراد
اين پرونده )سعيد کﻼنتری ،عباس سورکی ،عزيز سرﻣدی و چوپانزاده(
برای فرار از زندان بود که ﻣوفﻖ بهفرار نشدند« .ازآنجاکه آقای پاينده در
پانوشت صﻔحه  238شرح اين فرار را بهبعد ﻣوکول ﻣیکند ،ﻣن هم از
بررسی آن ﻣیگذرم و ﺧﻼصهای از پياﻣدهای اين فرار را در اينجا
ﻣیآورم.
ﻣﺨتصر پياﻣدهای اين فرار ،بايد دربارهی يکی از
بيان
ِ
اﻣا قبل از ِ
زندان سياس ْی بهروايت آقای پاينده چند جملهای بنويسم :فضای
شگﻔتیهای
ِ
ً
دوگانهای که آقای پاينده تصوير ﻣیکند ،حقيقتا اعجابآور است :از يک
زندان عشرتآباد بهطور ناﻣعلوﻣی لو ﻣیرود؛ و از
طرف ،طرح فرار از
ِ
زندان عشرتآبا ْد
طرف ديگر ،پس از بازگشت پاکنژا ِد گمشده در ﺧيابان به
ِ
همه ﺧشنود ﻣیشوند و پايکوبی ﻣیکنند؛ و باﻻﺧره ،گروه جزنی بدون
حضور ﺧو ِد او )که گروه را بهناﻣش ثبت کردهاند( ،اقدام بهفراری ﻣیکنند
که ناﻣوفﻖ از آب درﻣیآيد!؟ از جزئيات بهاين دليل ﻣیگذرم که چيزی در
ﻣورد آنها نمیدانم؛ اﻣا ،هم لو رفتن فرار از زندان عشرتآباد ﻣشکوک
بهنظر ﻣیرسد و هم عدم ﻣوفقيت فرار گروه چهارنﻔرهی بدون جزنی!؟
»اقدام آنها بهفرار ،ﻣوجب واکنش شديد زندانبان شد .بهطوری که
همهی اﻣکانات رفاهی ﻣانند ﻣﻼفه ،چراغ ﺧوراکپزی ،وسائل نجاری ،ﻣيز
پينگپنگ ،توپهای واليبال و فوتبال ،کﻔشهای ورزشی ،قاشﻖ و ظروف
غذاﺧوری و ...را از زندانيان سياسی گرفتند .اين وضع ﻣوجب شد تا
زندانيان سياسی بهدو گروه تقسيم شوند و در ﻣقابل هم ﻣوضعگيری کنند و
زندانيان قديمی برصحت روش ﺧود صحه بگذارند«)ص  .(238اگر آقای
پاينده از کميت اين دو گروه آﻣار ﻣیداد ،و در بارهی ﻣوضوعات ﻣورد
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ﻣشاجره توضيحات ﻣشﺨص و ﻣلموسی ارائه ﻣیکرد ،با ﻣسئلهای ﻣواجه
ﻣیشديم که قابل فهم بود .اﻣا آنچه براساس روايت آقای پاينده فهم ﻣیشود،
نﻔس وجودی »ﻣوضعگيری« دو گروه از زندانیها در ﻣقابل يکديگر نسبت
ِ
بهشيوهی زندگی در زندان است؛ اﻣا چيزی دربارهی جزئيات و چيستی اين
اﺧتﻼف نظرها )که ﻣیتواند آﻣوزنده باشد( بيان نمیشود.
ْ
فلسطين تغييراتی در فضای زندان پديد آﻣد .وقتی افراد
با آﻣدن گروه
اين گروه وارد زندان شدند» ،پليس همهی اﻣکانات را از زندانيان گرفته
بود و بهتدريج و يک بهيک پس ﻣیداد« ،اﻣا اين گروه همهی آنها را يکجا
ﻣیﺧواست؛ و همين ﺧواستهی آنها »ﻣوجب تحرکی جديدتر در راستای
کسب آن ﺧواستههايی شد که تيزابی و گروه جزنی برای تغيير وضع ﻣوجود
در زندان سياسی ﻣطرح کرده بودند« .نتيجهی بهصراحت بيان نشده اينکه
تنها راهی که ﻣیتوانست به ُر ِم ظاهراً نوين و رهايیبﺨش ﺧتم شود )که
بهواسطهی نشنيدن انتقادهای جناب پاينده بهنتيجه نرسيد( ،همان ﺧط و
راهی بود که جزنی و گروهش حتی در زندان هم آغازکننده آن بودند ،و
جناب پاينده را نيز بهعنوان نقا ِد هميشه درصحنه ،گاه در کنار ﺧود و اغلب
هم برفراز ﺧويش داشتند!
 {7زندان قصر 1352-1351

تا بهمن  1349رفتار رژيم با زندانيان سياسی »الزاﻣا ً« استﻔاده از
ﺧشونت نبود .سياست رژيم نسبت بهدستگيرشدگان عمدتا ً وادار کردن آنها
بهﻣصاحبه بود .ﻣثﻼً دستگيری نيکﺨواه که در ﺧارج ﺧيلی سروصدا کرد،
و تظاهرات گستردهای هم که کنﻔدراسيون دانشجويان در دفاع از او برگزار
کرده بود ،پس از اينکه » ...نيکﺨواه ﻣصاحبه کرد« بهضد ﺧود تبديل شد
و »تأثير بدی روی فعاﻻن ﺧارج از کشور گذاشت«)ص .(239
»البته کسانیکه ﻣصاحبه ﻣیکردند اهميت يکسانی برای رژيم
نداشتند .بهبعضی ﻣصاحبهها اهميت ﻣیدادند ﻣثﻼً ﻣصاحبهی تلويزيونی
عباسعلی شهرياری ﻣعروف به"اسﻼﻣی" و "ﻣرد هزار چهره" ،با بوق و
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کرنا و تبليغات و جوسازی ﻣﻔصل همراه شد ...اﻣا وقتی احمد ﻣنصوری از
افراد پرونده نيکﺨواه ﻣصاحبه کرد نه تنها ﻣصاحبهی او از تلويزيون پﺨش
نشد ،بلکه حتی ﺧبرنگاران روزناﻣهها را ]هم[ ...دعوت نکردند«)ص
 .(239بهنظر ﻣن ﻣقايسهی ﻣصاحبهی عباس شهرياری با ﻣصاحبهی احمد
ﻣنصوری غلط و نابهجاست.
شهرياری ﻣأﻣور ساواک بود .او در رأس تشکيﻼت تهران قرار داشت
که از يکسو ادعا ﻣیشد شاﺧهی فعال حزب توده در ايران است و عناصر
انقﻼبی ساده و صادقی را نيز جذب کرده بود ،و از سوی ديگر ،در واقع،
بﺨشی از ساواک بود که اعضای ﻣهمی از ادارهی سياسی ساواک در آن
فعال بودند ،و پس از دستيابی بهبزرگترين دستآوردش از نظر نظام
)يعنی :ترور بنيانگذار ساواک ،تيمور بﺨتيار ،که از نظر شاه در آن ﻣقطع
بزرگترين ﺧطر ﻣحسوب ﻣیشد( تداوم فعاليت آن در نقش قبلی بههيچ
روی اﻣکان نداشت؛ و ﻣصاحبهی او برای ساواک بهﻣنزلهی قدرتنمايی و
دهنکجی بهکليت گروههای جنبش بود که در سراسر دههی چهل کموبيش
از تشکيﻼت تهران ضربه ﺧورده بودند .اين درصورتی است که ﻣنصوری
فشار جنايتکارانهی رژيم و ساواک شکسته
يک فعال سياسی بود که زير
ِ
ْ
انگاشتن قضيه عکس ﻣار و کلمهی ﻣار را بهياد
بود .اين دو ﻣسئله را يکی
ﻣیآورد.
گرچه ﻣصاحبهها بیتأثير نبود ،اﻣا »تأثير چندانی بر زندانيان
نداشت ...بنابراين ،کمتر غافگير شده و عموﻣا ً شوکه نمیشدند ﻣگر در
ﻣواردی که واقعا ً دور از انتظار بود .«...زندانیهايی که ﻣصاحبه ﻣیکردند
بايکوت ﻣیشدند» .البته آن زندانی که ﻣصاحبه کرده بود طبﻖ قول و
قرارش با ساواک در زندان نمیﻣاند و آزاد ﻣیشد .تنها ﻣورد استثناء ،احمد
صبوری از اعضای گروه فلسطين بود که آن هم ساواک بهاو قول آزاد شدن
از زندان نداده بود بلکه رسما ً بهاو گﻔته بودند اگر ﻣصاحبه کنی ﻣحکوﻣيت
تو از حبس ابد بهسه سال زندان تبديل ﻣیشود .صبوری ﻣصاحبه کرد و
بهسه سال حبس ﻣحکوم شد«)ص  ،(240که بهاين ترتيب اين »تنها ﻣورد
استثناء« هم هيچ استثنايی دربر نداشت!
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همانطور که تا اينجا نشان دادهام ،اﺧبار و اطﻼعات غلط و
شگﻔتآور ،بهعﻼوهی احکام بدون استدﻻل و فاکت ،و درواقع دلبﺨواهی
در »آنچه برﻣن گذشت« بهفراوانی يافت ﻣیشود؛ اﻣا نقلقول باﻻ در
دنی آقای پاينده رکورد ﻣیزند و
زﻣينهی دانستههای پياﻣبرانه و لَ ِ
ْ
ﻣمکن احکام دلبﺨواهی راوی ﻣحترم را نشان ﻣیدهد.
بهبارزترين شکل
سؤال ﻣن از آقای پاينده اين استکه چرا دربارهی قرارداد بين ساواک و
احمد صبوری از شﺨص ﺧودش ]يعنی :از علی پاينده[ نﭙرسيده که براساس
قاطع به ِجلد آدمهای همهدان ﻣیﺧزد و ﻣیفهمد که ساواک
کدام ﻣنبع اينچنين
ْ
چه چيزهايی بهاحمد صبوری گﻔته و احمد صبوری هم چه جوابهايی
بهساواک داده است؟
از سه حالت ﺧارج نيست :يا اطﻼعاتی که آقای پاينده در رابطهی
قراردا ِد ساواک و احمد صبوری ﻣیدهد ،از اساس کشکی ،ﻣندرآوردی و
دلبﺨواهی است؛ يا پاينده اين اطﻼعات را از ﺧو ِد ساواک شنيده که بعيد
ﻣینمايد؛ و باﻻﺧره ،احتمال سوم اين استکه ﻣنبع اين اطﻼعات ﺧو ِد احمد
صبوری باشد که احتمال آن فوقالعاده ناچيز است و پاينده نيز در هيچجا
اشاره نکرده که ﻣستقيما ً با شﺨص صبوری دربارهی هيچ ﻣوضوعی گﻔتگو
کرده باشد ،يا از جزنی که ظاهرا ً بهاو نزديک بود ،چيزی شنيده باشد و
هيچ زندانی ديگری نيز چنين ادعايی را تأييد نکرده است .پس انگيزهی او
از اﺧتراع اين قصهی دايیﻣردکی چيست!؟
نتيجهای که ﻣن در اين رابطه ﻣیگيرم ،اين استکه علی پاينده در باره
اين ﻣسئله )همانند ﻣوار ِد پيشين و ﻣوارد بعدی که بهآنها ﻣیپردازم(
کشکی ،دلبﺨواهی و تااندازهای هم عنادورزانه حرف ﻣیزند .اينکه از قيد
عنادورزانه استﻔاده ﻣیکنم ،بهاين دليل است که هرجا اسم احمد صبوری
پيش ﻣیآيد ويا بهعمد و اغلب بیﻣقدﻣه پيش آورده ﻣیشود ،با شيطانی
ﻣواجه ﻣیشويم که نوع شيطانيت او شيطنتآﻣيزتر از بقيه شيطانهايی است
که آقای پاينده ﻣیپردازد تا در قياس ضمنی با آنها ،بزرگ و بزرگتر و
بزرگترين نمايانده شود!!
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»بعد از دستگيریهای ﻣرتبط با واقعهی سياهکل و در اداﻣهی آن از
سال  1350بهبعد که اعضا و هواداران سازﻣانهای چريکهای فدايی ﺧلﻖ
و سازﻣان ﻣجاهدين ﺧلﻖ بهطور وسيع و گسترده دستگير شدند ،فضای حاکم
بر زندان سياسی بهطور اساسی تغيير کرد«]عمدا ً کلمهی تغيير را ﻣشﺨص
کردم[)ص  .(240اين تغييرات در زندان )و همچنين بيرون از زندان(
عبارت بودند از :ﻣيانگين سن زندانیها به  25سال کاهش يافت؛ تقريبا ً
دار ﻣشی ﻣسلحانه بودند؛
همهی دستگيرشدگان و دستگيرنشدگان طرف ِ
طرفداران ﻣشی ﻣسلحانه در ﻣقايسه با زندانیها قديمیتر آگاهی و
اطﻼعات کافی نداشتند؛ دستگيرشدگان بهدستآوردهای پيشين در زندان
توجه نمیکردند؛ زندانیهای جديد اساسا ً عملگرا بودند؛ »درگير هيجانات
جنگ چريک شهری در ﻣقابله با ساواک در کوچه و ﺧيابانهای شهرها
بودند«؛ بهﻣطالعهی آثار تئوريک بهايی نمیدادند و »توجه ﻻزم بهﻣبارزات
تحرک« زندان را نمیپذيرفتند؛
اجتماعی نداشتند«؛ نظم ﻣوجود و »بی
ِ
]بهدرستی[ »براين نظر بودند که زندان بﺨشی از جنبش سياسی و ﻣبارزات
اجتماعی است«؛ براساس وجود جنبش ﻣسلحانه در بيرون ،براين باور
بودند که »ﻣسئوﻻن و نگهبانهای زندان نمايندهی رژيم شاهاند و بايد ﻣبارزه
و ﻣقابله با آنها را در زندان اداﻣه داد« ،و »بايد با آنها دائما ً در جدال
پنهان و آشکار بود و ﻣرتبا ً تقاضاهايی را ﻣطرح کرد«)ص  240و .(241
تصويری که آقای پاينده از زندانيان قديم و زندانيان جديد ﻣیدهد،
رفتار ﻣياندارانهای است که ضربالمثل »نه سيخ بسوزد؛ نه
ﻣصداق بارز
ِ
کباب« بيان عموﻣی آن است ،و در اﻣر سياست و تبيينهای سياسی نيز
اين روش برﺧورد با ﻣسائل را »نشستن بين دو صندلی« ﻣیناﻣند.
بههرروی ،راوی عزيز ﻣا ـهمـ ﻣنتق ِد قديمیهاست ،هم جديدیها را ﻣورد
انتقاد قرار ﻣیدهد» :از سال  1350تا ]سرکوب بسيار شديد و ﻣقاوﻣت
بسيار ضعيف[ پنج تير  ،1352سکون و آراﻣش قبلی زندان از بين رفت،
تﻔسيری که آنها از زندان زنده و پرتحرک ﻣیدادند ،زندانی بود که زندانيان
دائما ً با پليس )افسران ،درجهداران و پاسبانها( درگير باشند .با اينکه
بﺨشهايی از اين تحليل دربارهی تحرک ،فعاليت و پيوستگی ﻣبارزهی
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اجتماعی ﻣیتوانست درست باشد ولی هنر ﻣديريت بحران و درک شرايط
ﻣشﺨص و تحليل سنجيده از اوضاع زندان و ارائه برناﻣهی ﻣشﺨص در آن
شرايط چيزی نبود که اين جوانان پرشور انقﻼبی قادر بههضماش باشند.«...
بهنظر ﻣن تصويری که آقای پاينده از طرفداران ﻣبارزه ﻣسلحانه
ﻣیدهد ،نه تنها بیرحمانه است ،بلکه تااندازهی هم غيرانسانی است .چطور
ﻣیتوان آدمهايی را تصور کرد که ضمن آشنايی با جريانات روشنفکرانهی
دانشگاهی ،و پذيرش ﺧطر از دست دادن جانشان در ﻣبارزهی ﻣسلحانه،
در زندان هم ﺧواهان گذر از بیتحرکی و انﻔعال باشند؛ اﻣا نه تنها »درک
شرايط ﻣشﺨص و تحليل سنجيده از ]ايجاد دگرگونی در همين[ اوضاع« را
نداشته باشند ،بلکه » ...برناﻣهی ﻣشﺨص در آن شرايط ]هم[ چيزی« نباشد
»که اين جوانان پرشور انقﻼبی قادر بههضم« آن باشند .توجه داشته باشيم
که واژهی هضم در اينجا بهﻣعنی فهمی سطحی و ساده است! اﻣا تبيين آقای
پاينده از ﻣسئله بغرنجتر از اين حرفهاست :کلمهی »ﻣیتوانست« در
عبارت » ...بﺨشهايی از اين تحليل دربارهی تحرک ،فعاليت و پيوستگی
ﻣبارزهی اجتماعی ﻣیتوانست درست باشد« شرط و فرض را ﻣیرساند.
اين شرط و فرض چيست و چرا انشا شده است؟ ﺧو ِد آقای پاينده قبل از اين
جوان بیتجربه،
ت
گﻔته بود که بيژن جزنی هم باﻻﺧره همرنگ آن جماع ِ
ِ
فاقد توان تئوريک و شد! آيا همهی اين ابهامگويی و بين دو صندلی
نشستنها القاکنندهی اين نيست که فقط علی پاينده بود که »هنر ﻣديريت
بحران و درک شرايط ﻣشﺨص و تحليل سنجيده از اوضاع زندان و ارائه
برناﻣهی ﻣشﺨص« را داشت؟ اﻣا کسی بهاو گوش نداد؛ و همين گوش ندادن
بهعلی پاينده ،زيانهای اجتماعی بسياری را بهدنبال آورد؟
برای فهم بهتر ﻣسئله يکبار ديگر جملهبندیهای آقای پاينده در اين
رابطه را با هم بﺨوانيم تا ﻣبهمگويی او را بهتر ﻣتوجه شويم» :با اينکه
بﺨشهايی از اين تحليل دربارهی تحرک ،فعاليت و پيوستگی ﻣبارزهی
اجتماعی میتوانست درست باشد ولی هنر ﻣديريت بحران و درک شرايط
ﻣشﺨص و تحليل سنجيده از اوضاع زندان و ارائه برناﻣهی ﻣشﺨص در آن
شرايط چيزی نبود که اين جوانان پرشور انقﻼبی قادر بههضماش باشند.«...
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اگر پاينده بهجای عبارت »ﻣیتوانست درست باشد« ﻣیگﻔت :درست بود،
آنگاه ابهام و دوگانهگويی تااندازهی زيادی برطرف ﻣیشد؛ و اگر بهجای
ت »شرايط چيزی نبود که اين جوانان پرشور انقﻼبی قادر بههضماش
عبار ِ
ً
باشند« ،ﻣثﻼ ﻣیگﻔت :شرايط طوری نبود که اين جوانان بهسادگی بتوانند
آن را هضم کنند )يعنی :توصيف »پرشور انقﻼبی« را بهکار نمیبرد( ،در
اين صورت از شدت تحقيری که بهﻣنظور ﺧداسازی از ﺧود پاينده اِعمال
ﻣیشود ،نيز کاسته ﻣیشد .چراکه آن »جوانان پرشور انقﻼبی« که »درک
شرايط ﻣشﺨص و تحليل سنجيده از اوضاع« را نداشته باشند ،نه بهﻣعنای
سوسياليستی کﻼم ،بلکه بهشيوهی حزبالهیها انقﻼبیاند!!؟
ِ
بههرروی ،آقای پاينده در اداﻣهی روايت ﺧود ﻣیگويد» :زندانيان
قديمی در قبال نظر و تغيير ...بهدو شکل برﺧورد کردند«)ص (241؛
تر آنها آﻣادگی پذيرش تغيير وضعيت را نداشتند و ضرورتی هم برای
بيش ِ
آن نمیديدند .اينها که بهلحاظ تعداد هم بسيار کمشمار شده بودند ،علیرغم
پتانسيل و توان ﻣطالعاتی و تئوريک بيشتر» ،بهدليل اشتباهات تاريﺨی
احزابشان« فاقد آن اعتباری بودند که بتوانند طرفداران تغيير وضعيت
تر قديمی هم کموبيش با
را قانع کنند .عدهای از زندانیهای جوان ِ
تغيير وضعيت همراه شدند.
طرفداران
ِ
»در ]فروردين ﻣاه[ سال  ،1351اکثر زندانيان دارای حکم قطعی از
تهران بهزندانهای شهرستانها تبعيد شدند«)ص  .(242شواهد و قرائن
حاکی از اين استکه تبعيدیها بهطور گزينشی انتﺨاب شدند .احتماﻻً دو
عاﻣل ﻣبنای اين گزينش بود .يکی »کاستن از فضای ﻣلتهب روبهگسترش...
نگهداری زندانيان
زندان«؛ و ديگری هم »کاستن از فشار کمبود جا برای
ِ
در تهران«)همانجا(.
بهنظر آقای پاينده »در آن ﻣقطع ،سياست رژيم شاه در ﻣقابل زندانيان
سياسی سرکوب نبود بلکه ﻣیﺧواستند با تبعيد زندانيان ،زندان سياسی را
کار ساواک بود ،اﻣا اين
کنترل کنند« ]در واقع سياست سرکوبْ در
دستور ِ
ِ
سرکوب هنوز بسيار شديد نشده بود[ ،اﻣا بهواسطهی گسترش ﻣبارزه
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ﻣسلحانه ،اعدامها و دستگيریها نيز افزايش يافت ،و »تعداد زندانيان جوان
و پرشور انقﻼبی« بهافزايش فضای اعتراضی ﻣنجر شد و اين فضا
»بهزندانهای شهرستانها هم سرايت کرد«)همانجا( .تا اينجای کتاب
»آنچه برﻣن گذشت« ،آقای پاينده در توصيف طرفداران ﻣبارزهی
ﻣسلحانه ،چندينبار از کلمهی »انقﻼبی« استﻔاده کرده است .همين اﻣر
نشانهی طرفداری ﻣنتقدانهی آقای پاينده از ﻣبارزهی ﻣسلحانه و تبعات آن
در زندان است؛ اﻣا ﻣشکل از اينجا شروع ﻣیشود که پايندهی عزيز بهجز
ايراد گرفتنهای پراکنده و کلی )که شاﻣل بهاصطﻼح »سياسیکار«ها هم
ﻣیشود( حتی کﻼﻣی هم درباره آلترناتي ِو نقادانهی ﺧود بهزبان نمیآورد.
»در ﻣقطعی که ﻣا را بهزندان قصر ﻣنتقل کردند«)ص  .(243در دو
بن ِد  3و  4زندانيان سياسی را نگهﻣیداشتند .زندان شماره  3که  70تا 80
نﻔر در آن زندانی بودند ،بهزندانیهای قديمی و ﻣحکوﻣيتهای سنگين
اﺧتصاص داشت؛ و زندان شماره  4هم که اغلب طرفدار ﻣبارزهی
ﻣسلحانه بودند» ،هنوز بهدادگاه نرفته و بﻼتکليف بودند«)همانجا(.

کمون بزرگ
ﻻزم بهتوضيح استکه اين قسمت از کتاب »آنچه برﻣن گذشت« را
که دربرگيرندهی  17صﻔحه )از  243تا  (260است ،بيش از آنچه تاکنون
ﺧﻼصه کردهام ،ﺧﻼصه ﻣیکنم .چراکه آقای پاينده بحث نسبتا ً ﻣﻔصلی
دربارهی ﻣقررات و ضوابطی دارد که زندانیها در داﺧل زندان در توضيح
چيستی و وظايف ﺧود وضع کرده بودند .صرفنظر از جنبهی اجرايی،
مر نظری اين ﻣقررات بسيار کوتاه )يعنی :از حدود اواﺧر تابستان
اﻣا ُ
ع ِ
 1350تا تيرﻣاه  (1352بود؛ و پس از سرکوب بسيار شديد و ﻣقاوﻣت بسيار
اﻣکان اِعمال آن ازبين رفت.
ضعيف زندانیهای زندان شماره يک قصر،
ِ
ِ
اشاره بهگوشههايی ازاين ﻣقررات اساسا ً ازاين زاويه ارزشمند استکه نشان
دهندهی روحيه و تصور زندانیها از ﻣبارزهی سياسی و افﻖ پيروزی است.
بنا بهبرآور ِد ﻣن )که اصراری هم برای پذيرش آن از سوی ديگران
ندارم( ،اگر رژيم شاه با همان پتانسيل سرکوب سالهای  1353و ،1354

زندان قصر 1352-1351

ﻣثﻼً تا سال  1360باقی ﻣیﻣاند ،کميت قابل توجهی از زندانهايی که زندان
را ﻣنطقه آزاد شده ﻣیدانستند ،ﻣیبُريدند و تسليم وضعيت سياسی حاکم
ﻣیشدند .در اين رابطه عکس قضيه هم قابل تصور است :اگر رژيم شاه
بهلحاظ فورﻣاليتهی »حقوق بشری« اندکی عقب ﻣینشست و ﻣثﻼً شورای
سلطنت ﻣنحل نمیشد و جای شاه را يک شورای سلطنت ﻣقتدر ﻣیگرفت،
بﺨش بسيار زيادی از زندانیهای ت ُ
سيستم بَزک
ندروی سال  1351جذب
ِ
ِ
شدهی ناشی از شورای سلطنت ﻣیشدند .بههرصورت ،نبايد فراﻣوش کرد
که سازﻣان اکثريت و گروههای کموبيش همسو با آن از آسمان ﺧدا
بهعرصهی سياست پرتاب نشدند.
روی بﺨش قابل توجهی از طرفداران چريکهای
بهغير از دنباله ِ
وی سا ِل  ،1351از رژيم اسﻼﻣی و تأييد سرکوبهای
ﻖ تندر ِ
فدايی ﺧل ِ
ای ﻣطالباتی/رفاهی در اواﺧر سال
ﺧونين آن ،طرح بحث اعتصاب غذ ِ
ﻣطالباتی/رفاهی سال  1356در
 1356و وقوع همان اعتصاب غذای
ِ
تابستان ) 1357يعنی :زﻣانی که صدای تيراندازی در ﺧيابان از درون
زندان شنيده ﻣیشد( نشاندهنده پتانسيل ﻣبارزاتی ،گرايش طبقاتی و
ت نسبتا ً بزرگی از ﺧروار
راديکاليسم زندان شماره يک قصر بهعنوان ﻣش ِ
بود.
در اداﻣه و درجای ﻣناسب توضيحاتی دربارهی طرح پذيرفته نشدهی
اعتصاب غذای ﻣطالباتی در سال  1356و وقوع اعتصاب غذای ﻣطالباتی
)با همان ﺧواستهای سال قبل( در سال  1357ﺧواهم داد .ضمنا ً تاريخها
در دو ﻣورد باﻻ بهقرائن فصلی است ،وگرنه ﻣن تاريخها را بهدقتی که
آقای پاينده در پارهای ﻣوارد بيان ﻣیکند ،در حافظه ندارم.
سيستم فشار و سرکوب که از پنج تيرﻣاه  1352شروع
بهطورکلی،
ِ
قصر
شده بود ،با کنار رفتن سرهنگ زﻣانی از رياست زندان شماره يک
ْ
اندکی کاهش يافت و با پيدا شدن سروکلهی صليب سرﺧیها بهسرعت
ب رژيم شاه )در حد
بهطرف نقطهی پايانی ﺧود رانده شد .گرچه سرکو ِ
ً
ﺧودش ،نه در ﻣقايسه با سرکوب در جمهوری اسﻼﻣی( نسبتا سنگين بود؛
اﻣا تغيير و تحوﻻت بهگونهای رقم ﺧورد که عمر آن را کوتاه کرد و اﻣکان
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اثربﺨشی درازﻣدت را از آن گرفت تا در ابعاد بسيار گستردهتری
بهجمهوری اسﻼﻣی بسﭙارد.
 {1کمون بزرگ

»در زندان شمارهی سه زندانيان سياسی بهصورت جمعی زندگی
ﻣیکردند که بهآن "کمون" ﻣیگﻔتند .برﺧﻼف دورهی قبل از سال ،1350
که هرکدام از پروندهها کمون ﺧاص ﺧودرا داشتند ،کمون زندان شمارهی
سه کمون فراگير بود .کمون بزرگ در اواﺧر سال  1350يا اوايل سال
 1351بهپيشنهاد زندانيان سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ و سازﻣان
ﻣجاهدين ﺧلﻖ و با همکاری زندانيان گروههای ﻣائوئيست و گروه فلسطين
و ...تشکيل ﻣیشود«)ص .(243
ﻣن هيچ اطﻼعی از چگونگی تشکيل »کمون فراگير« يا »کمون
بزرگ« در شماره سه قصر ندارم .اﻣا از بدو ورودم بهقزلقلعه ،بدون
راهنمايی توجيهی تا ورودم بهزندان شماره سه قصر ،با
هرگونه گﻔتگو ويا
ِ
گذر از عشرتآباد ،جمشيديه ،بازگشت بهقزلقلعه ،ﻣوقت شهربانی )البته
ﻣنهای وقﻔهی کوتاهی در ﻣوقت شهربانی که قبﻼً اشاره کردم ،و يک دوره
هم در بند  6زنان شماره يک قصر( ـ همواره در جمعی زندگی کرده بودم
که »کمون« ﺧوانده ﻣیشد؛ و توجيه و بحث و ارزشسنجی و اينگونه
ﻣسائل هم در کار نبود.
در زندان شماره سه قصر وضعيتی پيش آﻣد که وارد کمون بهاصطﻼح
بزرگ نشدم؛ و حدود يک ﻣاهی را که قبل از آزادی در آنجا بودم ،در
کمون  10تا  12نﻔرهای قرار گرفتم که عمدتا ً از پروندهی ساکا بودند .تنها
ِ
همپروندهی ﻣن )احمد ﻣهدوی که به  4سال زندان ﻣحکوم شده بود( وضعيتی
داشت که پذيرش او در کمون بزرگ با ﻣوازين آنها نمیﺧواند .ناصر
رحمانی نژاد )که ﻣسئول کمون بزرگ بود( بهﻣن گﻔت :کمون تو را
ﻣیپذيرد .طبﻖ گﻔتهی رحمانینژاد ،گرچه کمون از پذيرش ﻣهدوی ﻣعذور
بود؛ اﻣا بهاو اجازه ﻣیداد که در سﻔرهای جداگانه از همهی اﻣکانات کمون
استﻔاده کند .ﻣن که ﻣدت ﻣحکوﻣيتم بهپايان رسيده و يکی/دو ﻣاهی نيز از
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ﻣحکوﻣيتم گذشته بود ،ﻣیدانستم که بزودی آزاد ﺧواهم شد ،نگران وضعيت
ﻣهدوی بودم که بهنظرم نوعی قربانی بهحساب ﻣیآﻣد ،و کسی را نداشت
که بهﻣﻼقات او بيايد و وسائل ﻻزم را برايش بياورد .بدينترتيب بود که
کوچک ساکايیها ﻣراجعه کردم که او را بﭙذيرند؛ و از آنجاکه
بهکمون
ِ
آنها ﻣهدوی را بهشرطی ﻣیپذيرفتند که ﻣن هم بهکمون آنها بروم ،شرط
صنﻔی ﻣتشکل
را قبول کردم و عضو کمون ساکايیها شدم که يک کمون
ِ
از آدمهای سياسی و چپ بود .طی ﻣدت کوتاهی که ﻣن در اين زندان بودم،
ضمن اينکه ﻣتوجهی گﻔتگوهای ﺧاصی دربارهی ﻣاهيت و وظايف کمون
نشدم ،ﻣناسبات نزديک و پُرگﻔتگويی هم با حسين عزتی و ديگر زندانیها
داشتم و ساعتها دربارهی ضرورت سازﻣانيابی طبقاتی کارگران و
ديالکتيک »ﻣطلﻖ/نسبی« بحث ﻣیکرديم .بههرروی ،گرچه آﻣاری از تعداد
زندانیهای اين زندان ندارم؛ اﻣا تراکم افراد نسبت بهوسعت زندان حتی
بيشتر از ﻣوقت شهربانی هم بود .اگر سلوک و آراﻣشی در زندان شماره
سه برقرار بود )که حقيقتا ً چنين بود( ،بيش از هرعاﻣل ديگری نتيجهی
گروهی
ﻣناسبات افراد زندانی باهم و نه ﺧط و ﺧطکشیهای
ِ
ﻣسلحانه/غيرﻣسلحانه بود.
گرچه روايت آقای پاينده نسبت بهتشکيل »کمون فراگير يا کمون
بزرگ در اواﺧر سال  1350يا اوايل سال  1351بهپيشنهاد سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ و سازﻣان ﻣجاهدين و با همکاری زندانيان گروههای
زبان
ﻣائوئيست و گروه فلسطين« غلط نيست؛ اﻣا حقيقت را براساس نگاه و
ِ
اغراقآﻣيز ويژهی ﺧودش بيان ﻣیکند .برای ﻣثال ،همين ﻣسئلهی تبيين
ﻣاهيت کمون فراگير را درنظر بگيريم :عدهای کمون را »صنﻔی«
ﻣیدانستند ،و »عدهای )عمدتا ً زندانيان چريکهای فدايی ،ﻣجاهدين و گروه
فلسطين( ﻣعتقد بودند اين کمون بايد واحد سياسی باشد .عدهای هم که عمدتا ً
پيرو نظريات بيژن جزنی بودند کمون را واحد سياسی و صنﻔی
ﻣیدانستند«)همانجا( .يکﻣاه و چند روزی را که ﻣن قبل از آقای پاينده در
زندان شماره  3بودم )يعنی :از اواسط آبان تا  23آذر  ،(1351همانطور
که درباره احمد ﻣهدوی )همپروندهام( گﻔتم ،تا اندازهای ﻣقررات و ضوابط
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برقرار بود و رعايت ﻣیشد ،اﻣا نه آنچنان ﺧطکشی شده و دقيﻖ که آقای
پاينده نقل ﻣیکند .گذشته از اين جنبهی ﻣسئله که ﻣشاهداتی/تجربی است،
ْ
کمون گذران
واقعيت اين استکه اساسیترين عاﻣ ِل وجودی
شﺨصی/جنبشی هرچه ﻣثبتتر دورهی زندان است )که با ﻣوج نوين
ِ
يابی درگيری بين چريکها و دستگاه اﻣنيتی
ﻣبارزهی ﻣسلحانه و شدت ِ
رژيم( بهطور ﺧودبهﺧود بهيکپارچگی زندانیها در ﻣقابل سيستم نگهبانی
ت صنﻔی ،صنﻔی/سياسی ويا صرفا ً
گرايش پيدا کرده بود؛ و اساس تﻔاو ِ
سياسی بودن کمون ،ﻣيزان و نحوهی تقابل با سيستم نگهبانی است که عاﻣل
جنبش بيرون از زندان در
تعيينکنندهی آن نه زندانی ،بلکه روند عموﻣی
ِ
ﻣقابله با رژيم است.
شايد همه يا بﺨشی از حرفهای آقای پاينده در گﻔتگو از »اساسناﻣه«،
که بهزبان آﻣده بود و حتی آنطور که ﺧو ِد او نقل ﻣیکند ،ﻣکتوب هم شده
باشد؛ اﻣا با درنظر گرفتن توازن بين جنبش در بيرون از زندان )که
نمیتوانست نيرويی را بهحمايت از تحرکات زندان اﺧتصاص بدهد( ،زندان
اﺧبار تحرکات چريکی در
ـعمﻼًـ چارهای جزاين نداشت که ضمن توجه به ِ
بيرون از زندان ،اساسا ً بهنيروهای داﺧل زندان تکيه کند .نتيجه اينکه
همهی تبيينات و نظرورزیهای ﻣﺨتلف دربارهی ﻣاهيت و وظايف کمون
ت ﻣمکن در زندان
نمیتوانست
تأثير چندانی روی ﻣيزان تقابل و تحرکا ِ
ِ
بگذارد .اين نيز آشکار استکه جنبش چريکی )بهويژه در ايران که از
پيشينهی شورشها و عصيانهای دهقانی و کارگری بیبهره بود( بنا
عنوان »فدايی« هم بازتاب
بهويژگی قهرﻣانانه/ايثارگرانهاش )که حتی در
ِ
داشت( اﻣکان ارتباط ارگانيک با تودههای کارگر و زحمتکش را نداشت
و عمدتا ً بههمين دليل فاقد آن شبکهی ارتباطی و اﻣکاناتی بود که بتواند از
تحرکات داﺧل زندان حمايت کند.
تا آنجاکه تحليل عقلی و ﻣشاهدات گوناگون نشان ﻣیدهند ،تبيينات و
اِبراز نظرهای ﻣﺨتلف و ﻣتﻔاوت از کمون زندان ،صرفنظر از جنبهی
يارگيرانهی گروهی آن )که بعدها جنبهی فرقهای ﻣحض پيدا کرد( ،بيش از
ْ
تحرک نظری بهﻣثابهی ﻣشغوليت ذهنی برای
هرچيز تﻼش در ايجاد فضای
ِ
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زندانیهايی بود که در توازن بين عقل و احساس ،بيش کنشهایشان
احساسی ﻣینمود .وقتی ﺧو ِد آقای پاينده اساس شکلگيری »کمون بزرگ«
ت کميت و تعداد زندانیها روايت ﻣیکند ،درست همانند ﻣوارد
را بهوساط ِ
قبلی ،روی عمدگی )نه ﻣطلقيت( جنبهی احساسی تأکيد ﻣیکند» :بهدنبال
دستگيریها ،که دستگيرشدگان عمدتا ً از اعضا و هواداران سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ بودند ،تعداد چريکهای فدايی در زندان افزايش
يافت و نسبت بهبقيه اکثريت پيدا کردند ،آنها گﻔتند کمون واحد سياسی و
کمون سياسی در تئوری يعنی تشکل و همبستگی زندانيان سياسی در ﻣقابل
پليس و پراتيک آن بهصورت تهاجم و ﻣقاوﻣت است«)همانجا(.
نﻔس وجودی »اساسناﻣه«ی تدوين شده برای
از همهی اينها گذشتهِ ،
ت وجودی زندان را
کمون اهميت عملی چندانی نداشت و نمیتوان واقعي ِ
بهواسطهی آن دريافت؛ زيرا حتی آنجاکه اينگونه برناﻣهها و »اساسناﻣه«
برپايه شناﺧت گستردهای از اﻣکانات واقعی تدوين ﻣیشوند ،ﻣعموﻻً
فاصلهی پيشبينی نشدهای بين آنچه در برناﻣه و »اساسناﻣه« آﻣده با آنچه
زندان سالهای 1350
عمﻼً واقع ﻣیشود ،وجود دارد .اين فاصله در شرايط
ِ
و  1351که افﻖ پيروزی يا ﻻاقل عصيان ﺧلﻖ بهﻣثابهی کشتی بزرگ را
قريبالوقوع تصور ﻣیکرد ،چنان زياد بود که ﻣیتوان گﻔت :بين
»اساسناﻣه« و آنچه واقع گرديد ،هيچ ربطی وجود نداشت .همين بیربطی،
ت ﻣقابله با وضعيت زندان و سيستم نگهبانی ،هرچه
زندانیها را در واقعي ِ
بيشتر بهطرف پراگماتيسم يا عملگرايی ﻣحض ﻣیراند .سرکوب پنج
تيرﻣاه  1352که بارزترين شاﺧص آن ﻣقاوﻣت بيش از ح ِد تصور ضعيف
و تسليم فوری زندانیها بود ،بهطور بارزی بیارزشی نظرورزیهای
»اساسناﻣه«ای دربارهی صنﻔی ،صنﻔی/سياسی ويا صرفا ً سياسی بودن
کمون را نشان ﻣیدهد.
»در ابتدا ،ﻣجاهدين ...از کمون بزرگ استقبال نمیکنند ولی پس از
ﻣدت کوتاهی با توجه بهنزديکی که در زﻣينهی ﻣشی ﻣسلحانه با چريکهای
فدايی ﺧلﻖ داشتند بهکمون ﻣیپيوندند و بههمراه چريکهای فدايی ،ﻣشغول
ساﻣاندهی کمون بزرگ و ادارهی آن ﻣیشوند«)ص  .(244با اعﻼم اينکه
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کمون »واحد سياسی« است» ،اعضای ساکا« و افرادیکه »ﻣارکسيست
بودند از کمون جدا ﻣیشوند و کمون ﺧودشان را تشکيل ﻣیدهند« .نهايت
اينکه » ...چريکهای فدايی] ،بعضی از[ ﻣائوئيستها ،ﻣجاهدين ،حزب
ﻣلل اسﻼﻣی و يکی/دو نﻔر از پروندهی قتلهی ﻣنصور در کمون ]بزرگ[
نظری
بودند)«...همانجا( .همانطور که قبﻼً هم گﻔتم ،ﻣنهای تبيينهای
ِ
ﻣذهبی/غيرﻣذهبی ،از ديدگاه ﻣارکسی و ﻣارکسيستی که پراتيک را ﻣعيار
عملی
سويی
سنجش ارزشهای نظری ﻣیداند ،تلقی سياسی از کمون و هم
ِ
ِ
ْ
ﻣجاهدين در »ادارهی« کمون و حضور »حزب ﻣلل اسﻼﻣی و
فدايیها ،و
يکی/دو نﻔر از پروندهی قتلهی ﻣنصور« در آن ،هم استراتژيک و هم
ايدئولوژيک بود؛ و همين اﻣر يکی از عواﻣلی بود که در ترکيب با عواﻣل
درونی و بيرونی ﻣتعد ِد ديگر ،زﻣينه کسب هژﻣونی سياسی توسط روحانيت
شيعه را فراهم کرد که سرانجام آن هم استقرار جمهوری اسﻼﻣی بود.
 {2کمون بزرگ

آﻣيز آقای پاينده و ذهن
کمی باﻻتر دربارهی نگاه و
زبان اغراق ِ
ِ
تﺨيلگرای او چند کلمهای نوشتم ،برای اينکه اين توصيف بیاساس تلقی
نشود ،بهنمونهای که در اداﻣه ﻣیآورم ،توجه کنيم :پايندهی عزيز در
صﻔحهی  243تاريخ تشکيل »کمون فراگير يا کمون بزرگ« را »اواﺧر
سال  1350يا اوايل سال  «1351اعﻼم ﻣیکند ،اﻣا در انتهای صﻔحهی
 244ﻣیگويد» :در ]فروردين[ سال  ،1351نود درصد اعضای کمون
بزرگ را که اغلب کادرهای باﻻی تشکيﻼتی در بين آنها بودند از زندان
قصر بهشهرستانها تبعيد کردند ،کمون کيﻔيت ﺧودرا تا حدود ﺧيلی زيادی
از دست داد«}کلمهی فروردين در داﺧل کروشه از ﺧو ِد ﻣتن است{ و
»زندان قصر روال نسبتا ً آراﻣی را بهﺧود گرفت« .اين آراﻣش که ناشی از
تعداد کم زندانیها بود» ،هنوز ...نتوانسته« بود بهزندان »نظم و آرايش
جديدی« بدهد! نتيجهای که از ﻣقايسهی اين دو نقلقول ﻣیتوان گرفت ،اين
استکه زﻣان تشکيل »کمون فراگير يا کمون بزرگ« در زندان شماره 3
قصر نهايتا ً دیﻣاه  1350است ،و با توجه بهاينکه »در ]فروردين[ سال
 ،1351نود درصد اعضای کمون بزرگ« را بهتبعيد بردند ،تمام ﻣباحثی
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که آقای پاينده دربارهی ﻣاهيت کمون و نحوهی برﺧورد با سيستم نگهبانی
روايت ﻣیکند ،در بازهی سهﻣاههی زﻣستان  1350واقع شده بودند.
بنابراين ،آن زندان و کمونی که ﻣن در آبان و آذر  1351در شماره سه
قصر ديدم» ،کيﻔيت ﺧودرا تا حدود ﺧيلی زيادی از دست داد]ه[« بود؛ و
ﻣناسبات داﺧلی زندانیها ]که بيژن جزنی ،صﻔر قهرﻣانی ،حسين عزتی،
جدی
ناصر رحمانینژاد و بسياری از افراد ارزشمند ،نسبتا ً دانا و بسيار
ِ
داﺧلی بين زندانیها و هم
ديگر را نيز دربرﻣیگرفت[ ،هم در ﻣناسبات
ِ
ﻣناسبات کمون و کليت زندان با سيستم نگهبانی هنوز »نظم و آرايش
جديدی« )يعنی :بهدردبﺨور و با »کيﻔيت«ی( نداشت!!
ی چنان با
آقای پاينده که تاريخ رويداها را در ﻣوارد نه چندان نادر ْ
دقت بيان ﻣیکند که گويی از روی نوشته ﻣیﺧواند ،نسبت بهزﻣان ورودش
بهزندان شماره چهار قصر و همچنين ﺧروج از اين زندان نه تنها دقت
بهﺧرج نداده ،بلکه دراين زﻣينه ﻣﺨدوش وحتی ﻣغشوش هم حرف زدهاست.
او که در صﻔحه  233گﻔته بود» :اواﺧر آبان ﻣاه  ،1351بيژن جزنی
و دو ،سه روز بعد حدود بيست نﻔر از زندانيان را که ﻣن هم جزو آنها
بودم بهزندان قصر ﻣنتقل کردند«....؛
در صﻔحه  245ﻣیگويد» :در ﻣهرﻣاه  ،1351ابتدا شکرﷲ پاک نژاد
و بيژن چهرازی را بهطور همزﻣان و پس از ﻣدتی کوتاه بيژن جزنی و
ﻣدتی بعد ﻣن را بهزندان قصر ﻣنتقل کردند .بيژن را بهزندان شماره سه
بردند و پيش از رسيدن ﻣن بهقصر ،پاک نژاد و چهرازی را بهتبعيد فرستاده
بودند«...؛ و باﻻﺧره در صﻔحه  260ﻣیگويد» :در آذرﻣاه  1351از زندان
ﻣوقت شهربانی بهزندان شمارهی چهار قصر ﻣنتقل شدم] .زندانیها[ در
زندان شمارهی چهار ،بيشتر بﻼتکليف بودند.«...
با درنظر گرفتن عبارت »دو ،سه روز بعد« که پاينده بهواسطهی ْ
آن
ﺧودش را بهبيژن جزنی ﻣیچسباند ،تاريخ انتقال بهزندان شماره چهار قصر
در »اواﺧر ]يعنی :بيستونهم يا سیام[ آبان ﻣاه  «1351و اول يا دوم »آذر
ﻣاه  «1351کﻼً قابل قبول است؛ اﻣا عبارت »در آذرﻣاه  1351از زندان
ﻣوقت شهربانی بهزندان شمارهی چهار قصر ﻣنتقل شدم« نيز ُ
شبههبرانگيز
بهنظر ﻣیرسد.
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اين شبهه بهويژه از اينجا ناشی ﻣیشود که در صﻔحه  224روايت
ﻣیکند که »در اوايل ﻣهرﻣاه  ،1351يازده يا دوازده نﻔر از زندانيان
قزلقلعه را بهزندان ﻣوقت شهربانی ﻣنتقل کردند .يک هﻔته ،ده روز بعد،
عدهی بيشتری را که ﻣن هم جزو آنها بودم بهزندان ﻣوقت فرستادند«.
طبﻖ اين آﺧرين نقلقول ،آقای پاينده بايد حدود  15ﻣهرﻣاه  1351وارد
زندان ﻣوقت شهربانی شده باشد؛ و با توجه بهوقايعی که از زندان ﻣوقت
شهربانی روايت ﻣیکند که در آنها حضور فعال داشت ،تاريخ انتقال او
بهزندان شماره چهار قصر بهاحتمال بسيار قوی بايد اواﺧر آذرﻣاه 1351
باشد .بنابراين ،همهی تاريخهای ذکر شدهی بين انتقال از قزلقلعه تا ورود
بهشماره چهار قصر کموبيش ﻣﺨدوشاند.
بهطورکلی ،چنين ﻣینمايد که آن قوائد ،ﻣقررات و ضوابطی را که
علی پاينده در زندان شماره چهار قصر ديده و با آنها بهنحوی )در طيﻔی
از تأييد تا تکذيب( درگير بوده را براساس شنيدههايش از زندان شماره سه
ت زندان
قصر ،بهاين زندان نيز تسری داده و سعی کرده که ﻣنشأ تجربيا ِ
شماره چهار را در زندان شماره سه با فعليت جزنی و گروه او پیجويی يا
بهعبارتی »بازتوليد« کند .شايد ناروشنی تاريخ ورود بهزندان شماره چهار
قصر همين آﻣيﺨتگی عمدتا ً تﺨيلی باشد!؟
 {3کمون بزرگ

»تا ﻣهرﻣاه  ،1351کمون بزرگ اساسناﻣه نداشت .در اين زﻣان
عدهای از زندانيان با سابقه و کادرهای شناﺧته شدهی فعال را بهﻣرور
بهزندان ]شماره سه[ قصر آوردند .اين عده بههمراه چند نﻔر از کادرهای
ﻣرکزی ﻣجاهدين ،اساسناﻣهی کمون بزرگ را تدوين کردند«)ص .(245
البته آقای پاينده بههنگام تدوين اين اساسناﻣه » ...در زندان شماره چهار«
بود و »در تدوين آن ...دﺧالتی« نداشت)پانوشت صﻔحه (245؛ ﻣهمتر اينکه
نام قابل ذکری نداشتند و
هيچيک از اين »کادرهای شناﺧته شدهی فعال« ِ
بههمين دليل هم آقای پاينده ناﻣی از آنها نمیآورد!!
اين اساسناﻣه )البته اگــر حقيقتا ً چنانچه پاينده ﻣیگويــد ،ﻣـوجـوديت
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داشت( ،دارای  11يا  12بند بود که ﻣهمترين آن »"ﻣاهيت"« کمون را
تعريف ﻣیکرد .در جريان گﻔتگوهای جلسهی عموﻣی سه نظر وجود
کمون
کمون فقط »"صنﻔی"« و
کمون »"سياسی"«،
داشت:
ِ
ِ
ِ
»"صنﻔی/سياسی"« که اين آﺧری نظر جزنی و طرفداران او بود.
بعضیها هم بودند که ﻣاهيت کمون را »"سياسی ،نظاﻣی و صنﻔی"«
ﻣیدانستند؛ »زيرا ،اکثر اعضای کمون بهﻣشی ﻣسلحانه ﻣعتقد« بودند)ص
 .(245نهايت اينکه پس از بحث و گﻔتگوهای بسيار» ،سرانجام،
اساسناﻣهی کمون را که قبﻼً طرح آن در زندان ﻣوقت شهربانی )فلکه( و
براساس تعريف جزنی از کمون طراحی و بهصورت غيرﻣکتوب ﻣطرح
شده بود ﻣکتوب ﻣیکنند و تصويب ﻣیشود] .بدينترتيب[ کمون بزرگ تا
پنجم تير ] 1352که کوه ﻣوش زاييد[ ،بهعنوان واحد "سياسی و صنﻔی"
شناﺧته ﻣیشد«)ص .(246
ً
نتيجه اينکه »کمون بزرگ« که حدودا در دی ﻣاه  1350تشکيل شده
بود و با تبعيد »نود درصد اعضای« آن »در ]فروردين[ سال ،«1351
»که اغلب کادرهای باﻻی تشکيﻼتی ]نيز[ در بين آنها بودند«» ،کيﻔيت
واقعی کﻼ ْم
ﺧودرا تا حدود ﺧيلی زيادی از دست« داد و ديگر بهﻣعنای
ِ
»کمون بزرگ« نبود .بهبيان کمی ﻣتﻔاوتتر ،با از بين رفتن کمونی که تنها
سه ﻣاه عمر داشت و هنوز بهنهاد جا افتادهای بهنام »کمون بزرگ« تبديل
نشده بود و »اساسناﻣه«ای هم نداشت ،کمون با ايده و تﻼشهای جزنی و
طرفداران او تشکيل گرديد! گرچه آقای پاينده بهصراحت چنين نمیگويد؛
ْ
تﺨيل روايت )ويا در واقع(
اﻣا داستان را چنان در آﻣيﺨتهای از واقعيت و
القا ﻣیکند که ﺧواننده )حتی اگر آﻣاتور هم نباشد( بهاحتمال نه چندان
همگانی پس از
کمون
ضعيف بهاين نتيجه ﻣیرسد که اساس شکلگيری
ِ
ِ
شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه در سال  1350ابتکار جزنی بود .اين درصورتی
کمون
استکه از اوائل سال  1350که جزنی هنوز در زندان قم بود،
ِ
همگان ْی بدون گﻔتگوهای حقيقتا ً اسکوﻻستيکی که پاينده روايت ﻣیکند ،در
همگانی قزلقلعه بعضی استثناهای
کمون
زندان قزلقلعه برقرار بود .البته
ِ
ِ
کمشمار هم داشت که بازیگران اصلی آن ،پارهی ناچيزی از ﻣذهبیها
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بودند .بعدها ،اين ﻣذهبیها )البته با دﺧالت ساواک که در اداﻣه بهآن
ﻣیپردازم( ،فاﻻنژ/ﻣسلمان نام گرفتند و پس از استقرار جمهوری اسﻼﻣی
ـهمـ از هيچ جنايت و کشتاری دريغ نکردند.
بههرروی ،همانطور که کمی باﻻتر استدﻻل کردم ،ضمن اينکه اين
تير  1352و تسليم ﺧيلی سريع زندانیها
اساسناﻣه بهدليل سرکوب پنج ِ
آزﻣون عملی در عرصهی واقعی ﻣبارزهی سياسی
فرصت چندانی برای
ِ
ً
پيدا نکرد و در ﻣحاق بحث صرفا نظری و قابل تعبير بهاسکوﻻستيک باقی
ﻣاند؛ اﻣا بهدليل همين تجربهی پنجم تير  ،1352ﻣیتوان چنين برآورد کرد
که چون ﻣبنای طراحی و تدوين ْ
آن عمدتا ً اعتقادی/اتوپيايی بود ،در
ت ﻣمکن يا ﻣتصور ،فاقد توان و پتانسي ِل گذر از نظر بهعمل بود،
هرصور ِ
درونی زندانیها باهم ،و ﻣناسبات آنها با
و نمیتوانست در تنظيم ﻣناسبات
ِ
زندانبان تأثير قابل توجه و بهويژه و رشددهندهای داشته باشد.
حکم باﻻ ،بهاين عبارت با اندکی تعمﻖ بيشتر و
برای درک بهتر
ِ
گستردهتر فکر کنيم :عدهای کمون را »"سياسی ،نظاﻣی و صنﻔی"«
ﻣیدانستند؛ »زيرا ،اکثر اعضای کمون بهﻣشی ﻣسلحانه معتقد« بودند .با
توجه بهاين واقعيت که درصد بسيار باﻻيی از زندانیهای آن ﻣقط ْع تجربهی
کار سياسی و بهويژه فعاليت ﻣسلحانه نداشتند ،ناگزير بهپذيرش اين اص ِل
ﻣوضوعه هستيم که اعتقا ِد صرف و فارق از جنبهی عملی )حتی بدون
ب تيرﻣاه  (1352هم ﻣیتواند ﻣبنای
آزﻣون ﻣقابله با سرکوبی همانند سرکو ِ
ِ
بررسی و نتيجهگيری قرار بگيرد؟! اگر چنين نيست ،پس چرا چنين شد؛ و
اگر آری ،آيا اسکوﻻستيسيم غير از اين است؟
بههرروی ،براساس دادههای ﻣبتنیبر شناﺧت حسی )که بعداً در رابطه
چرايی تأکيد روی آن را توضيح ﺧواهم داد(» ،کمون،
با ﻣسعود بطحايی
ِ
زندانيانی را که جرﻣشان جاسوسی بود ،نمیپذيرفت«؛ »نادﻣين هم در
کمون پذيرفته نمیشدند«؛ و باﻻﺧره» ،تعدادی ...از افراد ﺧوب و سالم
]هم[ بودند که کمون آنها را قبول داشت ولی ﺧو ِد آنها بهدﻻيل ﻣﺨتلف«
نمیﺧواستند وارد کمون شوند)ص .(246
»عﻼوه براين قبيل افراد ،کسانی هم بهدﻻيل سياسی بهکمون
نمیپيوستند ،زيرا پليس نسبت بهلﻔظ کمون و زندگی جمعی حساس بود...
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آنهايی که بهکمون ﻣیپيوستند کمون را تکيهگاه و پشتوانهی قدرت ﺧود
ﻣیدانستند ...کسانیکه وارد کمون نمیشدند بهنوعی تشويﻖ هم ﻣیشدند...
البته اين نوع رفتار بيشتر ﻣربوط بهدورهی يکهتازی سرگرد ﻣنصور
زﻣانی )رئيس زندان شماره يک( ...بود] «...که بﻼفاصله درجه سرهنگی
گرفت[)ص .(247
سنگر هميشه داغ
تصويرپردازی پاينده اينطور القا ﻣیکند که زندان
ِ
ﻣبارزه بين زندان و زندانبان بود .گرچه اين تصوير از اساس دروغ نيست؛
اﻣا ﻣثل عددی استکه آن را بهتوان  3يا  4رسانده باشيم .ﻣنهای درستی،
وقايع ﻣورد استﻔاده قرار
نادرستی ويا ﻣيزان اغراقی که علی پاينده در بيان
ْ
ﻣیدهد ،لحن و تِم روايتگويی او نيز چنان جنبوجوشی را القا ﻣیکند که
ﻣﻔروض »آنچه برﻣن گذشت« در حين ﻣطالعهی کتاب احتماﻻً
ﺧوانندهی
ِ
ً
همان حال و هوايی را پيدا ﻣیکند که ﻣثﻼ چريکهای ﻣسلح بههنگام فرار
از ﻣحاصره داشتند .استﻔاده از همين لحن و همچنين ارائهی تصويرهای
ﻣتواتر کليت »آنچه برﻣن گذشت« را بهطرف روايتی
ق
ْ
آﻣيﺨته بهاغرا ِ
ً
عمدتا ً )نه ﻣطلقا( تﺨيلی سوق ﻣیدهد .بههرروی ،در پاراگرافهای زير،
شمهای از آنچه بهلحاظ تصويری و از جنبهی تحليلی در حافظه دارم ،بيان
ت زندان قصر در آن سالها تا
ﻣیکنم تا اﻣکان نزديکتر شدن بهواقعي ِ
حدودی فراهم شود:
در بند  2و  3زندان شماره يک قصر که ﻣحل نگهداری زندانیهای
بﻼتکليف و زير دادگاهی بود؛ و ﻣن از اواﺧر زﻣستان  1353تا اوائل پاييز
 1354در آنجا بودم ،هرگونه زندگی جمعی ،بدون هرگونه تشويقی ﻣطلقا ً
قدغن بود؛ وعدول از آن ،درصورتی که ﻣیفهميدند ،کتک و انﻔرادی را
در پیداشت .در بند  1و  7و  8که ﻣعموﻻً ﻣحکوﻣين تا سه سال در آنجا
بودند ،سﺨتگيری نسبت بهزندگی جمعی وجود داشت؛ اﻣا نه بهاندازهی
بندهای  2و .3
در بند  4و  5که زندانیهای تا زير  10سال را درآنجا نگهﻣیداشتند
و همچنين در بند  6که ﻣحل نگهداری ﻣحکوﻣين  10سال بهباﻻ بود ،زندگی
جمعی و بهاصطﻼح کمون ْی بدون هرگونه فشاری از سوی زندانبان در
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جريان بود .و برﺧﻼف اين نظر که »حتی گاهی در بدو ورود بهبند،
بهزندانی توصيه ﻣیکردند که وارد کمون بزرگ نشود و در ازای آن
اﻣکاناتی ﻣثل چراغ ﺧوراکپزی ،ﻣﻼقات و ...بگيرد«)همانجا( ،اساسا ً
اﻣکان اِعطای اﻣکاناتی ﻣثل چراغ ﺧوراکپزی و ﻣانند آن وجود نداشت.
بهطورکلی ،چنين بهنظر ﻣیرسد که ﻣنهای روحيه قهرﻣانگرايانه و
اغراقگوی آقای پاينده ،آنچه او از کمون ،فضای عموﻣی زندگی در
زندان ،گردانندگان سياسی و صنﻔی آن ﻣیگويد ،عمدتا ً تعميم تجربيات او
در زندان شمارهی چهار قصر )از نيمهی دوم احتماﻻً آذرﻣاه 1351،تا
بيست و هشتم ارديبهشت  ،1352قبل از انتقال او بهقزل حصار( است.
در اينجا ﺧاطرهای را تعريف ﻣیکنم تا فضای بند  2و  3را بهعنوان
سﺨتگيرانهترين بﺨش زندان شماره يک قصر درسال  ،1354نشان بدهم:
اواسط تابستان ) 1354که تاريخ دقيﻖ آن را فراﻣوش کردهام( بههريک
از زندانیهای بند  2و  3يک بشقاب و يک ليوان آلوﻣينيوﻣی دادند و ﺧوردن
غذای جمعی را )ﻣثﻼً پلويی را که در ظرفی ﻣانند ديس ﻣیريﺨتيم تا هرکس
بهﻣقدار ﻻزم برای ﺧودش بردارد( ﻣطلقا ً قدغن کردند؛ و عدم رعايت اين
بهاصطﻼح ضابطه ،چند روز زندان انﻔرادی و تنبيه بدنی را در پیداشت.
شدت اين سﺨتگيری تا آنجا بود که يک روز که شام آبگوشت بود ،و ﻣا
در اطاق شماره ) 2که قبﻼً سلول انﻔرادی بود( ﻣشغول کوبيدن ﻣﻼط
آبگوشت بوديم ،براساس گزارش نگهبان داﺧل بند ،بهزير هشت فراﺧوانده
شديم و حتی بدون اينکه فرصت پوشيدن دمپايی بهﻣا بدهند ،با عجله بهزير
هشت کشيده شديم.
البته ناگﻔته نماند که تمرکز توجه روی اطاق ﻣا بهدليل حضور حسين
سﻼحی بودکه در دادگاه اول بهاعدام ﻣحکوم شده بود .قصد زندانبانها تنبيه
بدنی و فرستادن حسين بهانﻔرادی بود تا ديگران عبرت بگيرند.
ﺧﻼصه اينکه بهزير هشت که رسيديم ،افسر نگهبان بنای داد و فرياد،
توهين و بهويژه تهديد را سر داد که شما نظم و بهداشت سرتان نمیشود،
ﻣقررات را رعايت نمیکنيد و اين قبيل حرفها که رتوريک افسران زندان
در ﻣقابل زندانیهای سياسی بود.
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سر حسين
يکی از افراد اطاق که ﻣتوجه ﺧطری شده بود که باﻻی ِ
سﻼحی ﻣیچرﺧيد ،با حاضرجوابی آﻣيﺨته با حﻖ بهجانبی ،در جواب افسر
نگهبان گﻔت :جناب سروان ،اشتباه ﻣیکنيد .ﻣا ﻣیﺧواستيم بين سنت تاريﺨی
و باستانی ايرانی و ﻣقررات زندان تلﻔيﻖ ايجاد کنيم .بههمين دليل ﻣﻼط
آبگوشت را يکجا کوبيديم تا پس از تقسيم ،هرکس بهتنهايی غذای ﺧودرا
بﺨورد .اگر شما صبر کرده بوديد ،ﺧودتان ﻣتوجه ﻣیشديد که قصد ﻣا نقض
ﻣقررات زندان نبود .اين هماطاقی برای افسر نگهبان »استدﻻل«]!؟[ کرد
که جناب سروان ،اگر توجه کرده باشيد ،آبگوشت و کوبيدن جمعی ْ
آن سنت
و غذای باستانی ﻣا ايرانیهاست و حﻔاریهای باستانشناسی و کشف انواع
و اقسام ديزیها توسط باستانشناسان هم نشانهی آن است.
ً
اﻣر گيجکننده و ظاهرا پيچيدهای قرار
افسر
نگهبان ابله که در ﻣقابل ِ
ِ
نﻔر
گرفته بود ،با احساسی که ﻣنشأ آن حقارت بود ،بهناچار از همهی ِ 9
افراد اطاق شماره دو بند  2شﻔاها ً تعهد گرفت که ضابطهی يک نﻔره غذا
ﺧوردن را رعايت کنيم؛ و ﻣا را بهاﺧل بند برگرداند .بدينترتيب ،ﺧطر
سر زندهياد حسين سﻼحی )برادر جواد و
انﻔرادی و کتک جدی و سﺨت از ِ
کاظم سﻼحی( پريد.
»کمون بزرگ بهعنوان واحد سياسی و صنﻔی ،دو نوع ﻣسئول داشت:
گردانندگان سياسی و صنﻔی ...گردانندگان سياسی انتﺨابی نبودند...
طرفداران ﻣشی ﻣسلحانه ...تﻼش ﻣیکردند رهبری سياسی را بهﺧودشان
ث درستی يا
اﺧتصاص بدهند)«...صص  247و  .(248از آنجاکه بح ِ
نادرستی ﻣبارزهی ﻣسلحانه بهعنوان استراتژی انقﻼبی ،حتی قبل از تيرﻣاه
 1352شروع شده بود؛ و سرکوب پنج تيرﻣاه  1352نيز ﻣﺨتص زندان
قصر نبود و برای ديگر زندانهای سياسی نيز سﺨتگيری و ﻣحدوديتهای
بيشتری ايجاد کرد ،و همين اﻣر شک و بررسی در درستی ﻣبارزهی
ﻣسلحانه بهﻣثابه استراتژی سياسی را داﻣن زد؛ و از آنجاکه همزﻣان با
کاهش تحرکات ﻣسلحانه از اوائل سال  1354طرفداری از اين ﻣشی در
سريع شدت اوليه ﺧودرا از دست داد؛ و باﻻﺧره ،بهدليل
زندان نيز ﺧيلی
ْ
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اينکه زندانیهای سال  1350و  ،51در سالهای  1353و  1354با
ت سر
تجربهتر شده و فاز عمدگی دريافتهای عاطﻔی را تا اندازهای پش ِ
گذاشته بودند؛ از اينرو ،آنچه آقای پاينده دربارهی »گردانندگان سياسی و
صنﻔی« ،وظايف آنها ،شيوهی انتﺨابشان و ﻣانند آن ﻣیگويد ،بهاين دليل
که تعميم تجربهی ﻣحدود زندان شماره  4است ،و بيان اغراقآﻣيزی از آن
زﻣان ارائه ﻣیدهد ،ارزش بررسی و بازﺧوانی چندانی ندارد و
حتیاﻻﻣکان با اشارات کوتاهی از آن ﻣیگذريم.
 {4کمون بزرگ

پاينده نقل ﻣیکند که »بهطورکلی ،گردانندگان کمون بزرگ ،علنی
نبودند و تﻼش ﻣیکردند ﻣﺨﻔی باشند«» .تا سال  ،1352برﺧورد ساواک و
ﻣسئوﻻن زندان سياسی ...با تشکيﻼت و گردانندگان سياسی زندان ﺧيلی
شديد نبود«؛ ]اﻣا[ »پس از تيرﻣاه )«1352ص  (248دو راه بيشتر برای
فعالين و گردانندگان باقی نمانده بود :يکی ،استتار »از طريﻖ
ريزهکاریهای کار تشکيﻼتی«] ،پاينده دراينجا بهسياسیکارها اشاره
ﻣیکند[ که در اين صورت »بهتدريج ﻣنﻔعل ﻣیشدند«)ص (249؛ ديگری
]که اشارهی ضمنیاش طرفداران ﻣشی ﻣسلحانه است[ ،درگير شدن با
فعاليت که با توجه بهنظارت دائم نگهبانها و گزارش ﺧبرچينها »هرچه
قدر هم پنهانکاری ﻣیکردند ،دير يا زود ،شناﺧته ﻣیشدند«)همانجا(.
بنابراين ،آن ﻣسئولين سياسی واقعی که از »ريزهکاریهای کار تشکيﻼتی«
فاصله ﻣیگرفتند و ﻣانند »جزنی و همفکرانش« به»آﻣوزش و سربازگيری
برای جنبش ﻣسلحانه« روی ﻣیآوردند ،پيشاپيش راه شهادت را انتﺨاب
کرده بودند!؟ بهنظر ﻣن آقای پاينده درباره اﻣکانات و اقتدار زندانبان و
سيستم نگهبانی زندان هم بهاغراقگويی ﻣیگرايد» :پليس و ﺧبرچينان آن
دائما ً ﻣراقب بودند که زندانی چه ﻣیکند .هرکدام از زندانیها را
ﻣیشناﺧتند ،از پرونده و فعاليتهایشان باﺧبر بودند«.
غيرﻣمکن نبود که رئيس زندان بهاطﻼعات سطحی و ﻣﺨتصری از
بعضی افراد و پروندههای ﻣعروف )ﻣانند پرونده جزنی( دسترسی داشته
باشد؛ اﻣا اينکه »هرکدام از زندانیها را ﻣیشناﺧتند ،از پرونده و
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فعاليتهایشان باﺧبر بودند« ،بيش از حد اغراقآﻣيز است .چراکه سيستم
دربند نگهداشتن زندانی کاﻣﻼً از سيستم تعقيبها و کنترلهای
سياسی/اﻣنيتی جدا بود؛ و درصورت وجود چنين اﻣتزاج ْی کليت سيستم،
کارآيی و توان سرکوبگری ﺧود را از دست ﻣیداد .ضمنا ً ساواک
بهﻣثابهی قدرتمندترين نها ِد کشوری )که در بسياری ﻣوارد ﺧط و ربط شاه
را هم کنترل ﻣیکرد( ،برای افرادی ﻣانند ﻣحرری و زﻣانی تره هم ُﺧرد
نمیکرد تا چه برسد بهاينکه همهی پروندهی زندانیها ويا بﺨشی از آن را
باور ﻣسلط در زندان اين بود که
در اﺧتيار آنها قرار بدهد .با وجود اينِ ،
زندانبان از ﻣحتويات پروندهی زندانیها اطﻼع دارد.
اين نکته نيز ﻻزم بهتوضيح استکه سيستم ﺧبرچينی برای زير هشت
و ﻣجموعهی زندانبانی با سيستم ﺧبرچينی برای ساواک کاﻣﻼً تﻔکيک شده
بود؛ و دو کارکرد ﻣتﻔاوت و جداگانه داشتند .گرچه احتماﻻً ساواک
گزارشهای ﻣنظمی از رفتار ،کردار و ﻣناسبات زندانیهای ﺧاصی را از
زندانبان ﻣیﺧواست؛ اﻣا عکس قضيه بهدليل پنهانکاریهای اﻣنيتی ﻣمکن
ْ
ﻣتﻔاوت يکی از عواﻣلی
ﺧبرچينی
نبود .درک و دريافت غلط از اين دو نوع
ِ
بود که ﻣسعود بطحايی  5سال در باﻻی هرم تشکيﻼتی زندان و حتی در
کنار جزنی ،بهطور ﻣنظم برای ساواک گزارش تهيه ﻣیکرد )که در اداﻣه
بهآن هم ﻣیپردازم( .ﻣن شﺨصا ً در اين ﻣورد تجربهای دارم که بازگويی
آن شايد بهفهم ﻣسئله کمک کند:
تابستان سال  1354سرهنگ زﻣان ْی بند يک را از بندهای هﻔت و هشت
انﻔرادی گروهی تبديلش کرد .اين
در وردی آن را قﻔل زد و به
ِ
جدا کرد و ِ
کار را برای تنبيه کل بند  2و  3بهواسطهی تعدادی از آنها کرد که ﻣن هم
يکی از آنها بودم .پس از ترور جزنی و بقيه ،بند  2و  3حالتی نيمه
عصيانی داشت؛ در ﻣوارد ﻣتعددی با وکيل يا نگهبان بند درگيری پيش
ﻣیآﻣد که ﻣسئلهی ﻣحوری همهی آنها تﻼش زندانیها برای زندگی جمعی
اصرار سرکوبگرانهی زندانبان در تحميل زندگی غيرجمعی بود .با
و
ِ
وجود اين ،جزئيات و چگونگی آن رويداد ﺧاصی که انتقال تعدادی از
زندانیها بهبند در بستهی يک را ﻣوجب گرديد ،فراﻣوش کردهام.

415

416

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

انتقال از بند  2و  3بهبند يک بهاين ترتيب بود که ابتدا دو يا سه نﻔر
از زندانیها را بهدفتر زﻣانی ﻣیبردند ،و او پس از يک گﻔتگوی )ﻣثﻼً 10
دقيقهای( بعضی را بهبند  2و  3برﻣیگرداند و بعضیها را هم )با کتک يا
بی کتک( بهبند يک ﻣیفرستاد .ﻣن را بههمراه دو نﻔر ديگر )که يکی از
آنها هادی ﺧاﻣنهای و ديگری که احتماﻻً ﻣحمود اردهالی بود( بهدفتر
سرهنگ زﻣانی بردند .پس از کلی حرفهای تهديدکننده و تحقيرآﻣيز که
ﻣقررات زندان را نقض کردهايد و شما آدم نمیشويد ،هادی ﺧاﻣنهای
بهسرهنگ زﻣانی گﻔت :جناب سرهنگ ﻣن کاری بهکار ديگران ندارم) ،ﻣن
را نشان داد و گﻔت( اين کمونيستها هستند که ﻣقررات را رعايت
نمیکنند]نقل بهﻣضمون و از حافظه[ .بههرروی ،آقای هادی ﺧاﻣنهای را
بهبند  2و  3برگردانند و ﻣن و نﻔر همراهم را بدون کتک بهبند يک
فرستادند .چرا ﻣا را کتک نزدند؟ برای اينکه سرهنگ زﻣانی که دوست
داشت در نقش پرفسورها ظاهر شود ،از ﻣن پرسيد چیکار کردی که
دستگيرت کردند؟ اين سؤال بهﺧودی ﺧود نشاندهندهی اين بود که از
ت قبلی ﻣن اطﻼعی ندارد .گﻔتم :چند ﻣاه پيش که دستگير شدم،
ﻣحکوﻣي ِ
سه/چهار نﻔر آﻣدند بهﺧانه ﻣا ،همهجا را گشتند ،آن بسته را پيدا کردند و
ﻣن را بههمراه آن بسته بردند کميته! پرسيد :توی او بسته چی بود؟ گﻔتم
فکر کنم کتاب بود .گﻔت چه کتابی بود؟ گﻔتم :اسمش ياد نيست :فکر کنم،
ﺧوشی
زﻣانی ابله با سر
اصو ِل دين ،فلسﻔه ،...دقيقا ً نمیدانم! سرهنگ
ِ
ِ
تبﺨترآﻣيزی گﻔت :اصول ﻣقدﻣاتی فلسﻔه؟! گﻔتم :بله بله ،همين بود.
بدينترتيب ،جناب سرهنگِ سادهلوح بهﺧاطر ارضای جاهطلبیاش در
سر تقصير ﻣا گذشت و بدون کتک و انﻔرادی بهبند يک
پرفسورنمايی از ِ
فرستاده شديم.
نتيجه اينکه سرهنگ زﻣانی هيچ اطﻼعی دربارهی پرونده و سابقهی
سياسی ﻣن نداشت .اين ﻣسئله بهويژه از اين جهت ﻣهم و قابل تأکيد است که
تجربهی پليسی حکم ﻣیکند که قبل از روبرو شدن با ﻣتهم يا زندانی ،همهی
اطﻼعات ﻣوجود دربارهی او در دست باشد و ﻣطالعه شود.
آقای پاينده دربارهی راههايی که زندانیهای فعال ﻣورد شناسايی قرار
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ﻣیگرفتند ،ﻣیگويد» :ﻣثﻼً کافی بود نگهبان ﻣدتی از پنجره بهحياط زندان
نگاه کند .بهراحتی ﻣیتوانست افراد فعال و گردانندگان سياسی را شناسايی
کند؛ ﻣثﻼً ،ﻣیديد که هميشه جزنی و همفکرانش ﻣشغول گﻔتوگو و بحث
با افراد گوناگون با ديدگاههای ﻣتﻔاوت است و بيشتر از ديگران
سر عزيز سرﻣدی هميشه شلوغ است و اشﺨاص
ﻣراجعهکننده دارند؛ ِ
شناﺧته شدهی ديگر هرکدام بهدﻻيلی ﻣورد توجه زندانياناند«)همانجا(.
پاينده همين ﻣسئله را برپايه توضيحات بعدیاش بهجايی ﻣیرساند که
ﻣیگويد ...» :بنابراين کشتن هﻔت نﻔر از گروه جزنی و دو نﻔر از اعضای
ﻣجاهدين ﺧلﻖ ،اﻣری اتﻔاقی و ﺧلﻖالساعه نبود .گزارشهايی که از
فعاليتهای جزنی و يارانش در داﺧل زندان بهدست پليس ﻣیرسيد در
تصميمگيری برای کشتن آنها بیتأثير نبود«)ص !(250؟
علی پاينده در توضيح چرايی کشتن بيژن جزنی و آن  8نﻔر ديگر
نکتهای ظاهراً بیربط بهﻣسئله را ﻣطرح ﻣیکند که علت بيانش ،ﻣصادره
القايی »آنچه برﻣن گذشت«
ب
بهﻣطلوبی استکه )در واقع( طﭙش
پنهان قل ِ
ِ
ِ
است» :ساواک بهﺧاطر اينکه جزنی و اعضای گروه او قبل از ديگران
آغازگر ﻓعاليت چريکی بودند آنها را نکشت بلکه ساواک ﻣتوجه شده بود
که آنها در زندان چه ﻣیکنند و چه نقشی در جنبش ﻣسلحانهی چريکهای
فدايی دارند«)ص !!(250
راوی بهعمد از عبارت »آغازگر فعاليت چريکی« استﻔاده ﻣیکند که
اگر کسی رو بهاو و آقای ﺧسروپناه بگويد :ﺧودتان در صﻔحهی  235همين
کتاب گﻔتيد و تدوين کرديد که »از سال  1350با شروع ﻣبارزهی
ﻣسلحانه ،...فرهنگ چريکی بر زندانهای سياسی ايران حاکم شد و فرهنگ
قبلی را تحتالشعاع ﺧودش قرار داد« ،در جواب ﻣیتوانند بگويند :ﻣنظور
ﻣا از عبارت »آغازگر فعاليت چريکی« ،تدارک نظری و گﻔتگو از
ﻣبارزهی ﻣسلحانه است .اﻣا اين دوستان توجه نمیکنند که آغاز شکلگيری
»فرهنگ چريکی« را هم »سال  «1350اعﻼم کردند )که در ﻣقايسه با
»شروع ﻣبارزهی ﻣسلحانه«( ،شکل بسيار ﻣهم و ويژهای از »فعاليت«
تدارکاتی است!!!
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ﺧاطر آقـای پاينده بايد بگويم کـه آن افـراد و گروههايی
اطمينان
برای
ِ
ِ
که »جزنی و اعضای گروه او ]را[ قبل از ديگران آغازگر ﻓعاليت
ت اپوزيسون
چريکی« و ﻣبارزهی ﻣسلحانه تبليغ ﻣیکنند ،در ﻣنتهااليه راس ِ
ايران قرار دارند که در واقع در همسويی با رژيم حاکم ،فقط در نقش
اپوزيسون ظاهر ﻣیشوند .با وجود همهی اينها ،ﻣیتوان با آقای پاينده در
اين ﻣسئله که ُکشتار جنايتکارانه رژيم شاه )که بهابتکار جناحبندیهای
ساواک طراحی شد و بهعمل درآﻣد( ،بیربط بهاين نبود که »جزنی و
يارانش ﻣعتقد بودند ...زندان سياسی ﻣحل تدارک ،آﻣوزش و سربازگيری
برای جنبش ﻣسلحانه است«؛ و »آنها براين اساس عمل ﻣیکردند و نقش
بهسزايی در همآهنگی ارتباط بين داﺧل و ﺧارج از زندان ...،و نهايتا ً
عضوگيری برای چريکهای فدايی در زندان داشتند«)ص  .(250ﻣن قبﻼً
هم اشاره کردهام که اگر جزنی ،گروه او و طرفدارانش ﻣیتوانند برای
جنبش چريکی »سربازگيری« کنند و اين سربازها را بهطرف شبکهی
ارتباطی سازﻣان چريکهای فدايی بﻔرستند ،ساواک هم که عمليات آنها
در زندان را کنترل ﻣیکرد ،از طريﻖ تعقيب ﻣداوم و پيچيدهی همين
سربازهای از زندان بيرون رفته ،ﺧيلی ساده ﻣیتوانست بهشبکهی ارتباطی
سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ دست يابد .البته کنترل در زندان نه از طريﻖ
ﺧبرچينهای شناﺧته شدهی زندان ،بلکه بهواسطهی افراد پنهان و ﻣورد
اعتمادی ﻣانند ﻣسعود بطحايی انجام ﻣیگرفت .بهنظر ﻣن يکی از
سﺨتترين ضربههايی که سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ﺧورد،
بهواسطهی همين پراتيک جزنی و طرفدارانش در زندان بود .دربارهی
اين فرضيه بعداً بيشتر ﻣیگويم.
 {5کمون بزرگ

»بهﻣسئول صنﻔی کمون" ،نماينده" و "سﺨنگو" ﻣیگﻔتند« که »با
رأیگيری از اعضای کمون انتﺨاب ﻣیشد«؛ »نماينده بيشتر از چپها
انتﺨاب ﻣیشد«؛ زيرا ﻣجاهدين عﻼقهای بهانجام اين ﻣسئوليت نداشتند.
»دربارهی انتﺨاب نماينده و ﻣدت زﻣان نمايندگی ،دو نظر ﻣطرح بود:
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عدهای از زندانيان ،عمدتا ً ﻣائوئيستها که در رهبری سياسی کمون نقشی
نداشتند ،ﻣیگﻔتند ﻣدت نماينده بودن يک نﻔر بايد دو ﻣاه باشد .اگر کسی بلد
نباشد نمايندگی کند ،ﻣهم نيست ،ياد ﻣیگيرد«» .بچههای ﻣعتقد بهﻣشی
ﻣسلحانه که رهبری سياسی کمون را در دست داشتند ﻣیگﻔتند هرکسی
نمیتواند نماينده باشد«)ص  .(251چرا »هرکسی ]نمیتوانست[ نماينده
باشد«؟ ﻣطابﻖ روايت آقای پاينده ،برای اينکه نماينده »اطﻼعات ...زيادی«
از اعضای کمون داشت؛ ديگران »اسرار ﺧودرا ]حتی دربارهی پرونده و
بازجويیهایشان[ بهاو ﻣیگﻔتند«؛ »بايد کاﻣﻼً ﻣورد اعتماد ،رازدار و با
تجربه« ﻣیبود)ص (252؛ و در هرﻣوقعيتی »ﻣنافع زندانيان را بهدور از
ﺧط و ﺧطوط سياسی« در نظر ﻣیگرفت)همانجا(.
گرچه اغلب قريب بهاتﻔاق زندانیهای آن بُرهه حتی بهاندازهی يک
صﻔحهی ُرقعی هم دربارهی کمون پاريس اطﻼع نداشتند؛ اﻣا با کمون
رفاهی/جنبشی زندانیها ،ﻣقررات و وظايﻔی را طراحی کرده
ناﻣيدن جمع
ِ
رنجی بوروکراتيک از پشت بسته
ت کمون پاريس را بهلحاظ بغ
بودند که دس ِ
ِ
بود» .بهطورکلی ،نماينده دو نوع وظيﻔهی صنﻔی و سياسی داشت .وظايف
صنﻔی ﻣربوط بهاﻣور ﻣالی ،تغذيه ،بهداشت و نظافت و نظم زندان و
کارهايی از اين قبيل بود« .او برای »هريک از اين اﻣور يک ﻣسئول تعيين
ﻣیکرد ﻣانند ﻣسئول ﻣﻼقات ،ﻣسئول آشﭙزﺧانه ،ﻣسئول ﻣيوه و ﻣانند
اينها«)ص .(253
آنچه آقای پاينده دربارهی شرح وظايف »نماينده« ﻣیگويد ،شباهت
بسياری بهقوهی ﻣجريه )گرچه کمی ﻣقتدرتر( در جمهوری اسﻼﻣی دارد
سر ﺧود دارد.
که نهاد »رهبری سياسی« را بهﻣثابهی وﻻيت فقيه باﻻی ِ
نماينده بايد بر همهی ﻣوازين ﻣمکنالوقوع در زندان )از »نظافت« گرفته
تا »همآهنگی با ديگر کمونها«( نظارت ﻣیداشت و افراد ﺧاطی را تا
آنجايی تعقيب ﻣیکرد که اگر با بحث و گﻔتگو و ندرتا ً »اﺧراج از کمون«
تمشيّت نمیشدند ،از طريﻖ ُﻣشتوﻣال بهراه راست هدايت شوند» :گاهی
هم ،با توجه بهنوع تﺨطی و واکنش و عملکرد شﺨص ﺧاطی ،او را کتک
ﻣیزدند«)ص  !!!(254گرچه آقای پاينده کتک زدن را ﻣﺨتص ﺧبرچينها
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جلوه ﻣیدهد؛ اﻣا واقعيت اين استکه آن گروهی که اﻣکان استﻔاده از فشاری
فيزيکی را در اﺧتيار داشته باشد و استﻔاده از آن را درست بداند ،حرفها
و نظراتش برای پارهای از افراد »ﻣتقاعدکنندهتر« ﻣینمايد .از جزئيات اين
بحث که بگذريم ،بهنظر ﻣن حرفهای آقای پاينده در اين زﻣينه نشاندهندهی
فضای آن روز زندان سياسی و شيوههای »بحث و جدل« برای دريافت
)ويا بهعبارت عريانتر حقنهی »حقيقت«( است .اگر بازهم از جزئيات
بگذريم ،از اين پرنسيپ سوسياليستی نمیتوان گذشت که استﻔاده از فشار
فيزيکی برای پيشبرد نظری و سياسی با هرتوجيه و برچسبی که انجام
شود ،کنشی فاشيستی است.
ت سرگرمکننده و
با توجه بهاينکه اينگونه بحثها ،پُستها و ﻣقاﻣا ِ
بوروکراتيک ،پس از سرکوب پنج تيرﻣاه  1352ﻣحلی از اِعراب نداشت،
و تا بازديد صليب سرخ از زندانها در شهريور  ،1356زندانیها اﻣکان
ابراز وجو ِد سياسی و انتﺨاب نماينده بهشيوهی نقل شده توسط
چندانی برای
ِ
ْ
آقای پاينده نداشتند؛ و بهاين دليل که اوج ساﺧتاری اينگونه بحثها نيمهی
دوم  1351و حدودا ً بهار  1352بود ،ﻣن شﺨصا ً درگير اين ﻣباحث نبودم
و تازه با ﻣطالعهی »آنچه برﻣن گذشت« است که فراتر از شنيدههای جسته
و گريﺨته و ﻣشاهدات اندکام در ﻣوقت شهربانی ،بهطور ﻣثﻼً جاﻣعی با
سياسی ﺧردهبورژوايی آشنا ﻣیشوم.
سرگرﻣی
ث قابل توصيف به
اين ﻣباح ِ
ِ
ِ
آنچه در ﻣقابل شرح ﻣشروح و بوروکراتيک آقای پاينده از کمون،
کمون بندهای  4و  5و
نمايندهی کمون و رهبری آن بايد گﻔت ،اين است که
ِ
 6در زندان قصر )از سال  1353تا  (1357يک نﻔر ﻣسئو ِل غيرعلنی
نوبتی روزانه ،همهی اﻣور کمون را رتﻖوفتﻖ
داشت که با کمک کارگران
ِ
ﻣیکردند .يک نﻔر هم ﻣسئول غذای ﻣريضها بود که ﻣیبايست رژيم غذايی
ﺧاصی را رعايت ﻣیکرد؛ و يک نﻔر هم ﻣسئول کتابﺧانه بودکه ضمن
داوطلبانه بودنش ،اﻣا از طرف گروههايی انتﺨاب ﻣیشد که بهلحاظ ک ّمی
ت باﻻ را در زندان داشتند .کارگران روزانه نيز ﻣطابﻖ ليستی که در
دس ِ
دسترس همه بود ،ﺧود را بهﻣسئول کمون ﻣعرفی ﻣیکردند .ﻣسئول
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ﻣريضها را يک نﻔر از ﻣيان ﺧو ِد ﻣريضها بهطور داوطلبانه بهعهده
ﻣیگرفت .و باﻻﺧره ﻣسئول کمون هم اغلب از ﻣيان زندانیها جاافتادهتر
برای يک ﻣاه و اگر ﻣیﺧواست دو ﻣاه داوطلب ﻣیشد.
 {6کمون بزرگ

آقای پاينده دربارهی »وظايف سياسی نماينده« کمون ﻣیگويد» :بﺨشی
از اين وظايف ﻣربوط بهداﺧل زندان و روابط زندانيان و بﺨش ديگر ﻣربوط
بهارتباط و ﻣذاکره با ﻣسئوﻻن زندان بود«)ص  .(255وظايف داﺧلی
عبارت بودند از :تشکيل جلسهی عموﻣی کمون ،ادارهی آن ،تعيين ﻣسئولين
ﻣﺨتلف )ﻣانند ﻣسئول ﻣيوه ،ﻣسئول ﻣﻼقات ،ﻣسئول آشﭙزﺧانه و ﻣسئوﻻن
ﻣتعدد ديگر( و باﻻﺧره ارتباط با کمونهای ديگر.
راوی دربارهی »ارتباط و ﻣذاکره ]نماينده[ با ﻣسئوﻻن زندان«
ﻣیگويد» :از نظر ارتباط با نگهبانها و ﻣسئوﻻن زندان ،کسی حﻖ نداشت
بدون حضور نمايندهی کمون با آنها تماس بگيرد .قبل از سرکوب پنجم
تيرماه  ،1352ﻣسئوﻻن زندان و نگهبانها ،کمون بزرگ و نمايندهی آن را
بهرسميت ﻣیشناﺧتند .هنگاﻣی که نماينده انتﺨاب ﻣیشد بهزير هشت
ﻣیرفت و بهافسر نگهبان ﻣیگﻔت از اﻣروز ﻣن نمايندهی اين بند هستم.
افسر نگهبان هم بهپاسبانها ﻣیگﻔت فﻼنی نمايندهی بند ...است .اگر در
زندان ﻣسئلهای در رابطه با يکی از زندانيان پيش ﻣیآﻣد ،نمايندهی بند را
احضار ﻣیکردند و بهاو ﻣیگﻔتند آن را برطرف کند«)ص  .(256عبارت
»قبل از سرکوب پنجم تيرماه  «1352بهاين دليل ﻣشﺨص کردم که ﺧواننده
ﻣتوجه باشد که همهی ﻣقررات و اﻣکانات و تقسيمبندیها عموﻣا ً غيرﻻزم
و بورکراتيک ،با سرکوب پنجم تيرﻣاه  1352بهپايان رسيد.
ﻣهمترين وظايﻔی که نماينده در رابطه با زيرهشت بهعهده داشت،
عبارت بودند از :تقاضای انتقال ﺧبرچينها بهبهانه اينکه ﻣزاحمت ايجاد
ﻣیکنند ]»ﻣثﻼً اگر ﺧبرچين در زندان بود ،نماينده بايد کاری ﻣیکرد که
او را از بند بيرون ببرند«)ص  ،[(256نظارت بر افرادی که با دفتر زندان
کار داشتند ،وساطت و گﻔتگو با افسر نگهبان يا رئيس زندان برای حل
ﻣشکﻼتی که بهنحوی بين زندانیها و زير هشت پيش ﻣیآﻣد ،و باﻻﺧره
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اعﻼم فراﺧوان بهاعتراض جمعی درجهت ﻣشکﻼتی که با ﻣذاکره بهنتيجه
نمیرسيد» :ﻣوقعی که نماينده از طريﻖ ﻣذاکره نمیتوانست بهنتيجه برسد
بهزندانيان ﻣراجعه ﻣیکرد که ﻣن نتوانستم اين ﻣشکل را حل کنم .شما بياييد
در بند جمع ﻣیشدند و دستهجمعی اعتراض
آن را حل کنيد .آنها هم پشت ِ
ﻣیکردند .نظمی شکل گرفته بود که هم پليس و هم زندانی آن را قبول کرده
و پذيرفته بودند«)ص .(257
براساس کليت »آنچه برﻣن گذشت« و همچنين روايتهايی که جسته
و گريﺨته شنيدهام ،بهنظر ﻣیرسد که آقای پاينده دربارهی اينکه »اگر
ﺧبرچين در زندان بود ،نماينده بايد کاری ﻣیکرد که او را از بند بيرون
ببرند« ،بازهم در استﻔاده از اکسير اغراق]![ زيادهروی کرده است .چراکه
در صﻔحه » 299آنچه برﻣن گذشت« ،هنگاﻣی که بهشتیپور را ]که
عﻼوهبر ﺧبرچينی ،از جهات ديگر نيز زندانیها را اذيت ﻣیکرد[ پس از
سياسی بند چهار برای  5روز بهبهداری
کتککاری با سه تن از زندانيان
ِ
ﻣیفرستند و افسر زندان ﻣیگويد »وقتی از بهداری برگشت اتاقش را
عوض ﻣیکنم و چراغش را هم از آشﭙزﺧانه ﻣیبرد« ،و زندانیهای سياسی
ﺧواهان انتقال او بهزندان ديگری ﻣیشوند ،آقای پاينده ﻣیگويد» :ﻣا که
نمیتوانيم بگوييم حﻖ نداريد او را بهبند ﻣا بياوريد .باﻻﺧره بهشتیپور
زندانی است و بايد در جايی زندانی بکشد«.
»ﻣذاکره با رئيس زندان نيازﻣند ﻣهارت و تيزهوشی بود و در جريان
ﻣذاکره قدرت چانهزنی از ابتدايیترين ابزارهای ﻻزم بود .ﻣثﻼً در ﻣذاکره
ْ
زندان نماينده در چهارچوب سياستهای تنطيم شده برای
با ﻣسئوﻻن
برﺧورد با پليس تا حدی اﺧتيار و آزادی عمل داشت ...در سالهای 1350
تا  1352ﻣسئوﻻن زندان پذيرفته بودند که نماينده برود جواب سئوالها را
بﭙرسد و برگردد بهآنها بگويد)«...ص  .(258پاينده در اداﻣهی روايتش از
فرعی
چگونگی رابطهی بين نماينده زندان و ﻣسئوﻻن زندان ،از ضوابط
ِ
ديگری هم حرف ﻣیزند که با توجه بهﻣدت زﻣان بسيار کوتاهی که اين
ضوابط ﻣیتوانستند کاربرد داشته باشند ،ارزش تکرار و بررسی ندارند.
وقتی پاينده از »سالهای  1350تا  «1352در رابطه با پذيرش
نمايندهی زندانیها از سوی »ﻣسئوﻻن زندان« حرف ﻣیزند ،بايد توجه
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داشته باشيم که اين بازهی زﻣانی حتی به دو سال هم نمیرسد .زيرا ﻣنهای
بازداشتگاههای ساواک )ﻣثل قزلقلعه ،عشرتآباد و جمشيديه ـ از آغاز سال
 1350تا اواﺧر سال  ،(1351بحث کمون بزرگ )نه ﻣوجوديت آن که بهقبل
از اينگونه بحثها برﻣیگردد( در زندانهای تحت کنترل شهربانی )يعنی:
زندان ﻣوقت ،قصر بهطورکلی و عمدتا ً در زندان شماره چهار )بهشکل
فوقالعاده افراطی و بوروکراتيک( شروع شد که دربرگيرندهی بازهی
زﻣانی از حدود اواسط سال  1350در زندان شماره سه و اواسط تابستان
ِ
سال  1351در زندان شماره چهار تا پنجم تيرﻣاه  1352است .بنابراين،
ﻣعنی واقعی »سالهای  1350تا  «1352چيزی نهايتا ً بازهای تقريبا ً 20
ﻣاهه است .بدينترتيب که همهی توضيح و تﻔصيلی که پاينده دربارهی
نمايندگی ،ﻣسئوليت سياسی ،ضوابط داﺧلی زندانیها باهم و ضوابط
زندانیها با ﻣسئوﻻن زندان و ﻣانند ْ
آن روايت ﻣیکند ،صرفنظر از شيوهی
ً
بيان او که گويی گﻔتگو از ساﺧتار يک دولت است ،نهايتا بهوقايعی
برﻣیگردد که زﻣان پيدايش و ﻣرگشان نهايتا ً حدود  20ﻣاه بود .اﻣا ﻣسئلهی
ﻣهمتر از ﻣدت زﻣان برقراری ضوابطی که بهآنها اشاره کردم ،زاويه
نگرش بهاين ضوابط و ﻣجريان آن است» :ﻣذاکره با رئيس زندان نيازﻣند
ﻣهارت و تيزهوشی بود و در جريان ﻣذاکره قدرت چانهزنی از ابتدايیترين
ابزارهای ﻻزم بود« .فحوای کﻼم آقای پاينده در اين عبارت نقل شده،
درست عين فحوای کﻼم سنديکاليستهای حرفهای در کشورهای
اروپايی/آﻣريکايی ،نﺨبهگرايانه و اشرافﻣنشانه است .تﻔاوت تنها در اين
ْ
تمرين »قدرت چانهزنی« را کسب ﻣیکنند و در
استکه آنها طی سالها
اين زﻣينه آﻣوزش ﻣیبينند ،درصورتی که آقای پاينده بدون حضور در
ﻣناسباتی که زﻣينهی چنين تمرين و آﻣوزشی را برای او فراهم کرده باشد
)يعنی بهﻣکتب نرفته و ﺧط نانوشته( ،بهطور ژنتيک از »قدرت چانهزنی«
برﺧوردار بوده است.
وقتی ﻣیپذيريم که »تيزهوشی« از »ابتدايیترين ابزارهای ﻻزم«
برای انجام کار ﻣعينی است ،عمﻼً ﻣقولهی ژن برتر ،نوعی آقازادگی و
های اجتماعی را نيز پذيرفتهايم .يکی از
عمدگی
طبيعی برتری/فروتری ِ
ِ
ِ
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نکات ﻣشهو ِد »آنچه برﻣن گذشت« ،گزارش نمايندگی آقای پاينده در اغلب
قريب بهاتﻔاق زندانهای ﻣﺨتلﻔی است که در آنها زندانی بود .بنابراين،
وقتی او ﻣسئلهی »ﻣهارت و تيزهوشی« و »قدرت چانهزنی« را ﻣطرح
ﻣیکند ،در واقع ،بهطور غيرﻣستقيم ﺧودش را توصيف ﻣیکند؛ و ازآنجاکه
آقای پاينده بنا بهصبغهی کوهنوردی و ورزشکارانهاش» ،قدرت
چانهزنی« را در هيچيک از حوزههای زندگیاش تمرين نکرده و آﻣوزش
تيزهوشی«
ت« و »
نديده است ،پس اين »قدرت« و همچنين »ﻣهار ِ
ِ
بهطورکلی را نه در عرصههای ﻣعين و بهواسطهی آﻣوزش و تمرين ،بلکه
از پَ ِر قنداق بهطور ارثی با ﺧود داشته است!؟
»در سالهای  1350تا  ،1352نظرات گردانندگان سياسی و نظر
غالب کمون عموﻣا ً تند و چپروانه بود .البته ،گاهی نظرات گردانندگان
بهحدی تندروانه بود که نه تنها نماينده بلکه جمع هم نمیپذيرفت .نماينده
گاهی ﻣیتوانست جلوی تندرویها و تصميمهای غلط را بگيرد و در بيشتر
ﻣوارد قادر بهپيشگيری از آن نبود«)ص  .(259اين نقلقول تنها در
صورتی دارای ﻣعنی استکه کلمهی »نماينده« را ﻣعادل علی پاينده بدانيم.
کميت ﻣعينی از آدمهای سياسی را در زندان درنظر بگيريم که
ﺧويش کمون تشکيل ﻣیدهند و از طريﻖ
شﺨصی/جنبشی
بهﻣنظور زندگی
ْ
ِ
انتﺨابات ويا انتصابهای توافقی يک »نماينده« و يکی/دو نﻔر هم
گردانندهی سياسی برﻣیگزينند .چطور استکه نماينده در تمام طول عمر
اين کمون در جایگاهی ﻣعقول و غيرچپروانه قرار ﻣیگيرد،
درصورتیکه »نظر غالب کمون عموﻣا ً تند و چپروانه« است؟ »نماينده
گاهی ﻣیتوانست جلوی تندرویها و تصميمهای غلط را بگيرد« و »گاهی
]هم[ نظرات گردانندگان بهحدی تندروانه بود که نه تنها نماينده بلکه جمع
هم نمیپذيرفت«!
ﻣگر کسی که بهعنوان »نماينده« انتﺨاب يا انتصاب ﻣیشد ،بهﺧاطر
همين انتﺨاب يا انتصاب بهچنان ﺧردی دست ﻣیيافت که ﻣیتوانست
همواره در ﻣقابل چپرویهای »جمع« )يعنی :کليت کمون( و
»گردانندگان« ،در جایگاه درست و ﻣعقول قرار بگيرد و بهطور نسبی از
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چپرویها جلوگيری کند؟ پاسخ اين سئوال هم نه ،و هم آری است .اگر
هربار نمايندهی تازهای انتﺨاب يا انتصاب شود ،چون براساس شﺨصيت
روی هم دارد ]»نظر غالب کمون عموﻣا ً تند و
ﺧودش که گرايش بهچپ ِ
چپروانه«[ ،چپ َروانه عمل ﻣیکند ،اين شﺨص آن نمايندهای نيست که
آقای پاينده تصوير ﻣیکند! پس ،پاسخ سئوال باﻻ در ﻣورد عملکرد ﻣعقول
نماينده ،ﻣنﻔی است .جواب سئوال ابتدای اين پاراگراف تنها درصورتی
ﻣثبت استکه اين نمايندهی ﻣﻔروض همواره يک نﻔر باشد ،ﺧاصهی
عاقﻼنهی او ربطی بهانتﺨاب يا انتصاب او بهعنوان نماينده نداشته باشد و
طبيعی ﺧو ِد بهارث برده باشد!؟ با
ت
توانايی ﻣقابله با چپروی را از ذا ِ
ِ
قدری تأﻣل ﻣتوجه ﻣیشويم که اين نمايندهی همواره ﺧردﻣند و ﻣقابلهکننده
شﺨص آقای پاينده نيست که هرچه دارد )ازجمله
با چپَروی ،کسی جز
ِ
»قدرت چانهزنی« و »ﻣهارت و تيزهوشی«( ،ﻣثبت بوده و بدون آﻣوزش
و تجربهی عملی ،از همان بدو تولد »قدرت چانهزنی« و »ﻣهارت و
تيزهوشی« را داشته است .حاﻻ که با کنکاش در ﻻبﻼی حرفهای آقای
پاينده فهميديم آن نمايندهای که »گاهی ﻣیتوانست جلوی تندرویها و
تصميمهای غلط را بگيرد« ،ﺧو ِد پاينده بود ،ﻣیبايست بهدنبال آن
»گردانندگان]ی بگرديم که نظراتشان[ بهحدی تندروانه بود که نه تنها
نماينده بلکه جمع هم ]اين نظرات را[ نمیپذيرفت« .براساس رواياتهای
گوناگون و عمدتا ً القايی آقای پاينده ،اگر اين »گردانندگان« فقط جزنی و
گروه او نبودند ،بهاحتمال بسيار قوی بﺨش عمدهی آن را تشکيل ﻣیدادند.
گردانندگان« تندرو،
احتمالی اين حکم که ﻣنظور پاينده از »
برای اثبات
ِ
ِ
بيژن جزنی و گروه او هم بوده است ،يکبار ديگر حرفهای او را از
صﻔحهی  250نقل ﻣیکنم ...» :بنابراين کشتن هﻔت نﻔر از گروه جزنی و
دو نﻔر از اعضای ﻣجاهدين ﺧلﻖ ،اﻣری اتﻔاقی و ﺧلﻖالساعه نبود.
گزارشهايی که از فعاليتهای جزنی و يارانش در داﺧل زندان بهدست
پليس ﻣیرسيد در تصميمگيری برای کشتن آنها بیتأثير نبود«!؟
ق
همچنانکه در ﻣوارد پيشين هم گﻔتهام ،علی پاينده تصويری فو ِ
آغازگر هرچيز و همهچيز را از جزنی و بعضی از
ﺧردﻣندانه و
ِ
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همپروندههای او ترسيم ﻣیکند تا در نق ِد ضمنی و پراکنده از آنها ،ﺧودش
ﻣتواتر بهعنوان پياﻣبری فراتر از ﻣبارزهی طبقاتی
را در القائات ﻣکرر و
ْ
ﻣﻔروض »آنچه برﻣن گذاشت«
و انقﻼب اجتماع ْی بهکلهی ﺧوانندهی
ِ
بکوبد!!؟
 {7کمون بزرگ

»کمون و تقسيمبندیهای داﺧلی آن تا تيرﻣاه  1352در زندان قصر
وجود داشت؛ چند روز پس از واقعهی پنج تير  1352در زندان قصر،
پليس بر زندان ﻣسلط ﻣیشود و ﻣحدوديتهای بسيار زيادی را اعمال
ﻣیکند؛ برای زندانيان سياسی چنان ﻣحدوديتهايی گذاشته بودند که دو نﻔر
حﻖ نداشتند در يک بشقاب غذا بﺨورند .در اين دوره ،کمون بزرگ شکل
سابﻖ ﺧودرا از دست ﻣیدهد و تبديل بهکمون صنﻔی ﻣیشود«)ص .(259
پليس زندان برای زندگی
همانطورکه کمی باﻻتر هم توضيح دادم ،پافشاری ِ
ﻣطلقا ً تکی )يعنی :بهتنهايی زندگی کردن( در اواسط سال  1354و در بند
 2و  3اتﻔاق افتاد .ﻣن اين ﻣسئله را در ﻣورد بندهای  4و  5و  6که در آنها
حضور داشتم ،نديدم و نشنيدم.
پاينده در اداﻣه ﻣیگويد :با کاهش فشار در سال » 1353بچهها توانستند
برﺧی از ويژگیهای قبلی کمون را احيا کنند«)همانجا( .نکتهی بسيار
ﻣهمی که آقای پاينده حداقل تا اينجای کتاب درباره آن حرفی نزده ،اين
است که سرکوب پنج تيرﻣاه  1352نه تنها توقع و تصور عموﻣی را در
رابطه با ﻣناسبات درونی زندان و همچنين ﻣناسبات زندانی با زندانبان را
درک اصل توازن قوا در
بهطور جدی دگرگون کرد و آنها را بهطرف
ِ
ﻣوضعگيریها و اقداﻣات تاکتيکی و سياسی راند ،بلکه پروسهی شک و
بررسی ﻣشی ﻣسلحانه بهﻣثابه هم تاکتيک و هم استراتژی را نيز سرعت
بﺨشيد.
هنگاﻣی که بﺨش ناچيزی از ﺧاصههای کمون قبل از سرکوب تيرﻣاه
 1352احيا شد» ،وقتی زندانی جديد وارد ﻣیشد او را ارزيابی ﻣیکردند
که تا چه اندازه قابل اعتماد است .اگر قابل اعتماد بود اساسناﻣه را بهطور
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شﻔاهی برای او توضيح ﻣیدادند و زندانی جديد انتﺨاب ﻣیکرد که عضو
کمون بشود يا نشود؛ البته عدهای هم که قابل اعتماد نبودند وارد کمون شدند.
ازآنجايیکه پس از تيرﻣاه  1352کمون بهعنوان واحد صنﻔی بود ،نمیشد
آنها را بهکمون راه نداد«)ص  .(260ﻣتأسﻔانه آقای پاينده شيوه و ﻣعيارهای
»ارزيابی« برای »قابل اعتماد بودن« زندانی تازه وارد را توضيح
نمیدهد؛ و دقت نمیکند که اگر بهاين دليل که کمون صرفا ً »صنﻔی« بود،
و »عدهای هم که قابل اعتماد نبودند وارد کمون« ﻣیشدند؛ پس ،اين اﻣر
بهطور ﺧودبهﺧودی تکرار شدنی هم بود؛ پس ،اصل »ارزيابی« برای
کميک اين سؤال،
ورود بهکمون چه فايدهای داشت؟ صرف نظر از جنبهی
ِ
ً
واقعيت اين بود که اغلب تازه واردها بهزندان )نه الزاﻣا همهی آنها(
دورهی اندکی کوتاهتر يا بلندتر را در کميته با ديگران گذرانده بودند .بهاين
ﻣعنی که زندانی تازه وارد بهبند  2و  3تااندازهای و زندانی تازه وارد
بهبندهای ديگر کمی بيشتر شناﺧته شده بود .بههمين دليل هم فرﻣاليتهی
»ارزيابی« برای »قابل اعتماد بودن« و »اساسناﻣه را بهطور شﻔاهی برای
او ]يعنی :زندانی تازه وارد[ توضيح« دادن ،کارآيی چندانی نداشت؛ و
بههمين دليل هم ﻣورد استﻔاده قرار نمیگرفت.
 {8کمون بزرگ

آقای پاينده در پانوشت صﻔحه » 259آنچه برﻣن گذشت« دربارهی
سرکوب پنجم تيرﻣاه  1352ﻣیگويد» :در ﻣقطع تيرﻣاه  1352در زندان
قزل حصار بودم .از دوست گراﻣی علی پورصﻔر که در  5تيرﻣاه 1352
در زندان قصر بود تقاضا کردم يادﻣاندههايش از آن واقعه را برای انتشار
در پيوست اين کتاب بنويسد« .ازطرف ديگر ،در يادداشت شماره  45آﺧر
کتاب که نوعی ﻣعرفی ﻣنابع بهحساب ﻣیآيد ،بهنوشتهی آقای ﻣحمد
جعﻔری ،آقای علی پورصﻔر و ناﻣهی ﻣادران و همسران زندانيان سياسی
بهدادستانی هم ارجاع داده شده است .بنابراين ،ﻣنهای ناﻣهی ﻣادران و
همسران که نکتهای برای بازﺧوانی و بررسی ندارد ،ﻣیبايست نگاهی
بهاين ﻣرجع هم داشته باشم.
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 {9نوشتهی محمد جعﻔری

آقای جعﻔری سرکوب پنجم تير  52را همانن ِد ﺧود آقای پاينده ناشی از
ﺧردی زندانیها ﻣیداند .تﻔاوت اساسا ً در اين استکه آقای
چپروی و بی
ِ
جعﻔری بهصراحت ﻣسئلهی چپروی را ﻣطرح ﻣیکند ،درصورتیکه
پاينده نسبت بهاين ﻣسئله فاقد صراحت آقای جعﻔری است.
آقای جعﻔری اوجگيری چپروی را در زندان عادلآباد شيراز ﻣیداند
که زندانیهای قصر از سرکوب آن در  26فروردين  1352نه تنها درس
نگرفتند ،بلکه بهواسطهی ﻣحاسبات غلط و ﺧصوصا ً
ْ
رقابت بههمان ﻣسير
ازپس سرکوبْ اﻣکانات بسياری رااز دست دادند:
افتادند ،و
ِ
»چپروی ﻣیتواند زبان دشمن را باز و دستش را بهروی ﻣا
دراز کند .ﻣیتواند ﻣا را بهواکنشی بيندازد که ازقضا دشمن طالب
آن است .بگذريم که رقابت هم کار ﺧودش را ﻣیکند .ﻣا غالبا ً بهشت
را از آن ﺧود ،دوزخ را برای حريف و برزخ را برای رقيب
ﻣیﺧواهيم .در جناحبندیهای زندان هر دسته ﻣیﺧواست جلوتر
باشد .حتی در ﻣسابقات پينگپنگ و واليبال تﻼش ﻣیشد )رقيب
ايدئولوژيک( بازی را ببازد«!
»هرگروهی ﻣیﺧواست بهاصطﻼح راديکالتر عمل کند و
چپتر جلوه نمايد ،غافل از اينکه چپ َروی فرصتها را سوزانده و
ﻣعموﻻً ﻣثل تب تندی که زود عرق ﻣیکند ،بهراست َروی ﻣیانجاﻣد.
قانول پاندولها در فيزيک نشان ﻣیدهد هرچقدر پاندول بهسمت چپ
برود بايد در دور ديگر برگردد بهراست«)ص .(525

نظر آقای جعﻔری دربارهی سرکوب زندان شيراز و قصر کاﻣﻼً غلط
است و ﻣتدولوژی بررسی او نيز ﻣکانيکی است .صرفنظر از پاندول
ساعت و عرق کردن بدن در اثر تب که بهحوزهها و نسبتهايی بهغير از
جاﻣعهی بشری و نبرد طبقاتی ﻣربوطاند و حتی تشابه قابل تعميمی هم با
اين عرصه از هستی ندارند ،ﺧود او در صﻔحهی  526ﻣیگويد:
»پيش از واقعهی پنج تير سال  52تعدادی از زندانيان قصر را
بهقزل حصار ﻣنتقل کردند .انگار ﻣسؤولين زندان ﻣیدانستند چه آشی
بار بندی در قزل حصار برای
ﻣیﺧواهند در قصر بﭙزند .برای اولين ْ
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زندانيان سياسی آﻣاده ﻣیشد .تا پيش از اين تاريخ پای زندانی سياسی
بهقزل حصار نرسيده بود«)ص .(526
آقای جعﻔری ﻣیگويد :روز پنج تير يکی از زندانیها را »از
چهار زندان قصر صدا زدند .زندانيان بهﺧيال اينکه توطئهای در
بند
ِ
کار است و وی را بهاوين يا کميته ﻣیﺧواهند ببرند ،دستهجمعی پشت
در بند اجتماع کردند و هياهو بهپا شد .هرچه نگهبان گﻔت ﻣتﻔرق
ِ
بشويد .اين کار غيرقانونی است ﻣؤثر واقع نشد» ...«...پيش از اين
تاريخ سرگرد کميليان با سﺨنگويان بند سه و چهار صحبت کرده و
ندا داد بود برﺧورد حاد نکنيد وگرنه جای ﻣا کسانی ﺧواهند آﻣد که
رفتار کاﻣﻼً ﻣتﻔاوتی ﺧواهند داشت و آب ﺧوش از گلويتان پايين
نﺨواهد رفت ...او غيرﻣستقيم رسانده بود که ساواک در پی
بهانهجويی است و ﻣیﺧواهد ﻣسئولين زندان عوض شوند .از بچهها
ﺧواهش کرده بود تشريﻔات استقبال و بدرقه دوستانشان را آرامتر
برگزار کنند .چند نﻔر در کميتهی ﻣشترک هم از طريﻖ چند زندانی
سرشناس بند سه پيغام داده بود]ند[ تندروی نکنيد اﻣا بچهها گوش
شنوايی نداشته و بههرچيز جنبهی توطئه ﻣیدادند .چهبسا ﺧيال
ﻣیکردند زندان ﻣنطقهی آزاد شده است«)ص !(527

با توجه بهحرفهای نقل شدهی باﻻ از آقای جعﻔری که بعضی از
ﺧط تأکيد ﻣشﺨصتر کردم ،ساواک بنا بهديدگاههای
عبارتهای آن را با ِ
ﺧود و ﻣنافعی که از آن پاسداری ﻣیکرد ،بهاين نتيجه رسيده بود که بايد
رفتارش را با زندانیهای سياسی تغيير بدهد و برهمکنشهای ناشی از
دريافت و باور بهﻣشی ﻣسلحانه را )که در زندان بازتوليد هم ﻣیشد( ،از
طريﻖ اِعمال فشار و ايجاد ﻣحدوديت ،سرکوب کند .همانطور که دربارهی
نظرات آقای پاينده هم اشاراتی داشتهام ،رفتارهايی که پس از شروع ﻣبارزه
ﻣسلحانه در زندان شکل گرفت ،ربطی بهﻣقولهی چپروی )بهﻣعنای ﺧارج
شدن از راه درست( نداشت .اين رفتارها بهﻣثابه شيوهی زندگی در آن
ت باور بهﻣشی ﻣسلحانه )بهﻣثابه هم تاکتيک و هم
ﻣقطع ،برﺧاسته از طبيع ِ
ً
استراتژی( و روحيات ﻣتناسب با آن بود که اساسا بهواسطهی فداييان،
گان جنبهی اجرايی پيدا ﻣیکند تا برای ﺧلﻖ )نه الزاﻣا ً
قهرﻣانان و نﺨبه ْ
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طبقهی کارگر بهﻣثابه فروشندگان نيروی کار و توليدکنندگان ارزش اضافه(
راهگشای عصيان برای سرنگونی شاه و نهايتا ً کليت نظام سلطنت باشد.
باور بهﻣبارزهی ﻣسلحانه بهﻣثابه هم تاکتيک و هم استراتژی تنها در
تهاجم
صورتی واقعی است و ﻣیتواند تداوم داشته باشد که در وضعيت
ِ
تهاجمی ﻣسلحانهی بيرون
ﻣداوم بهسر ببرد .بازتاب اقداﻣات و عمليات
ِ
بهدرون زندان که درعينحال بازتوليدکنندهی باور بهﻣشی ﻣسلحانه هم بود،
ب آن را
همان کنش و واکنشهايی را در پی داشت که ساوا ْ
ک سرکو ِ
برناﻣهريزی کرده بود .جنايتکاران ساواک همانند گرگهای درنده و
ﺧاﻣوش
زندان ساکت و
هراسان ،بهطور تجربی و غريزی دريافته بودندکه
ِ
ِ
سابﻖ ،همزﻣان با پيدايش جنبش چريکی بهبﺨشی از آن جنبش ﻣسلحانه تبديل
ْ
چريکی بيرون از زندان را تسريع
ب گروههای
شده و سرکوب
زندان سرکو ِ
ِ
ﻣیکند.
بههرروی ،وقايعی که سرکوب  26فرودين  52در زندان شيراز را
بهدنبال داشت و همچنين وقايعی که پيش از سرکوب پنجم تيرﻣاه همان سال
ت سرکوبْ که در حقيقت بهانهی سرکوب
در زندان قصر واقع شد ،نه عل ِ
بودند .تنها راه جلوگيری از سرکوب )هم در شيراز و هم در تهران(
روال قبل از
عقبنشينی ﻣنظم و گام بهگام تا جايی بود که زندان بههمان
ِ
پيدايش جنبش چريکی )يعنی :ساکت و بدون هرگونهای از تهاجم(
ت ﻣﻔروض بهﻣعنی همسويی با ساواک در
بازﻣیگشت که در اينصور ِ
سرکوب گروههای چريکی در بيرون از زندان بود .اگر بههردليل ﻣﻔروض
و ناشناﺧتهای چنين وضعيتی پيش ﻣیآﻣد ،نتيجهی ْ
آن چيزی جز افسردگی
شدتيابنده و بُروز انواع بيماریهای روانی در داﺧل زندان نبود که بِريده
آور درون زندان را
از
ستيز روبهبيرون ،ستيزهای فرساينده و چهبسا ﻣرگ ِ
ِ
داﻣن ﻣیزد.
نتيجه اينکه ايستادگی زندانیهای شيراز و تهران ،و همچنين ناديده
گرفتن هشدارهای ﻣتعدد و ظاهرا ً ﻣسالمتآﻣيز و از روی دلسوزی
)بهﻣثابهی نﺨستين گام که گامهای »ﻣسالمتآﻣيز« و »دلسوزانهی« ديگر
را نيز بهدنبال ﻣیداشت( ،گرچه سرکوب و ﻣحدوديتهای بسياری را در
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ب ناشی از ﻣقاوﻣت بهآنها اين فرصت را داد تا در
پیداشت ،اﻣا سرکو ِ
ديدگاههایشان طوری بازبينی کنند که بهﻣعنی تسليم در ﻣقابل ساواک نباشد.
گرچه دربارهی ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک قبل از سرکوب
فروردين در شيراز و تيرﻣاه در تهران هم شک وجود داشت؛ اﻣا سرکوب
و بررسی چرايی وقوع ْ
آن زﻣينهای فراهم آورد که کليت ﻣشی ﻣسلحانه
ﻣورد بازبينی دوباره قرار بگيرد .صرفنظر از نتايج سياسی و زﻣينههای
طبقاتی اين بازبينی و اثرات آن روی کليت جنبش )که بررسی آن در اين
نوشته نمیگنجد( ،سرکوب و بازانديشی دربارهی ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم
استراتژی هم تاکتيک بهزندانیهايی که سرکوب را از سر گذرانده بودند،
اين فرصت را داد تا با درنظر گرفتن توازن قوا بهگونهای عقب بنشينند که
گرچه تهاجمی نبود ،اﻣا کمر آنها را نيز نتوانست بشکند و ُﺧردشان کند.
ﻣنهای سرودﺧوانی و برگزاری جلسات عموﻣی ،شرايط زندان قصر
از  1353تا  1357بهويژه در بندهای  4و  5و  6ﻣجموعا ً چنان بود که
اﻣکان گذران ﻣثبت و روبهتکاﻣ ِل زندانی همچنان وجود داشت .از جنبهی
کمک ﺧانوادهها حتی از
ﺧورد و ﺧوراک هم بهواسطهی وجود کمون و
ِ
اﻣکانات غذايی ﻣردم فرودست جاﻣعه هم بهتر بود .تنها تﻔاوتی که در ﻣورد
زندانیها چپ ﺧود را بهتدريج نشان ﻣیداد ،گرايش بيشتر بهدﻣکراسی و
کاهش ﻣبارزهجويی سالهای قبل از سرکوب  1352بود که گرايش ذاتی
چريکی برﺧاسته از طبقهی بهاصطﻼح ﻣتوسط ويا
تحرکات
ِ
بورژوازی پس از نيمهی اول قرن بيستم بود .اين روند در ﻣقايسهی
ﺧرده
ِ
طرح اعتصاب در سال  1356و انجام اعتصاب غذا در سال  57در بندهای
 4و  5و  6بهروشنی ﺧودرا نشان ﻣیدهد .در جای ﻣناسب تصوير ﻣقايسهای
کوبای سال ) 1959که
از اين ﻣسئله ارائه ﺧواهم کرد .بهطورکلی ،بهجز
ِ
تحرکات نظاﻣی پايه و سنت تودهای داشت( ،جريانات چريکی ضمن اينکه
عموﻣيت نسبی جهانی پيدا کردند ،درعينحال در همهجای دنيا با سرعتی
کمتر يا بيشتر از جنبهی نظاﻣی و کنشهای ﻣسلحانه در دﻣکراسیای
بورژوايی و ﻣطالبات دﻣکراتيک در همين نظام ﻣوجود بهانحﻼل رسيدند.
آقای جعﻔری بهرويدادی در زندان شماره  3قصر اشاره ﻣیکند که ﻣن
هم بارها روايتهای تقريبا ً ﻣتﻔاوتی از آن را شنيدهام:
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»چند روز جلوتر در بند سه زندان قصر عکسی از شاه را يکی
آتش زده و بهقول ﺧودش ﻣنﻔجر کرده بود و تعدادی از بچهها ﺧيال
برشون داشته بود که انگار در ﻣنطقه آزاد شده هستند«)ص !(527

شايد هم بهجای چند روز بايد گﻔت چندين روز]گرچه زﻣان دقيﻖ آن
را بهﺧاطر نسﭙردهام[ .ضمنا ً آنچه ﻣن از چند نﻔر ﻣتﻔاوت شنيدهام و روی
ْ
کبريت بهاصطﻼح
درستی آن هم اصرار ندارم ،اين بود که با ﻣواد نوک
بمب درست ﻣیکنند و پشت قاب عکس شاه که بهديوار آويزان بود ،کار
ﻣیگذارند و آن را آتش ﻣیزنند .نوکهای چوب کبريت آتش ﻣیگيرد و
عکس شاه ﻣیافتد روی زﻣين و شيشه آن ﻣیشکند .ظاهراً يا ساواک از
ترس اينکه گزارش اين ﻣسئله بهدربار برسد ،زﻣان سرکوب را جلو
ﻣیاندازد؛ ويا دستور سرعت بﺨشيدن بهسرکوب از طرف دربار ﻣیآيد.
بههرروی ،چنين بهنظر ﻣیرسد که برناﻣهی شﻼق زدنیکه آقای جعﻔری
ﻣیگويد ،عکسالعمل نسبت بههمين »بمبگذاری« را بهجزئی از سرکوب
تبديل ﻣیکند:
»تعداد زيادی بهانﻔرادی بُرده شدند و شﻼق ﺧوردند و ناچار شدند
غلط کردم و بدتر از آن بگويند که گﻔتند«)ص .(529
آقای جعﻔری که در اينجا از شﻼق ﺧوردن و گﻔتن »غلط کردم و بدتر

از« آن حرف ﻣیزند ،در دو پاراگراف بعد ،ﻣیگويد:
»کمی بعد ]يعنی :بعد از يورش پنج تير[ افراد ﻣشﺨصی را از
بلندگو ﺧواندند .بيژن جزنی ،ﻣسعود رجوی ،پرويز نويدی) ...ده
دوازده نﻔر بودند( همهشان را بردند انﻔرادی و قبلش هم چوب و فلک
کردند«)ص .(530

بهاحتمال قوی آنها که »غلط کردم و بدتر از« آن را گﻔتند ،همينهايی
بودند که آقای جعﻔری در نقلقول باﻻ از آنها نام ﻣیبرد .گرچه شنيدههای
ﻣن نيز همين است ،اﻣا اصراری در پذيرش درستی آن ندارم.
اين »پيوست« که علی پاينده از آقای جعﻔری آورده ،با ارائهی
تصويری از چرايی ترور جزنی بههمراه آن  8نﻔر بهپايان ﻣیرسد:
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»جنبهی روايی و داستانی واقعهی پنج تير سال  ،52از اهميت
کمتری برﺧوردار است تا درس ﻣهمی که در آن نهﻔته است .ترور
بيژن جزنی و کاظم ذوﻻنوار و يارانشان را بايد در ﻣسير تاريﺨی
تحوﻻتی که بهآن انجاﻣيد ،سرآغازش واقعهی پنج تير سال  52بود.
سر بهنيست کردن آن نُه زندانی دلير البته با ترور شهرياری و تيمسار
زندی پور و با ﺧط و نشان کشيدنهای شاه برای حزب رستاﺧيز هم
رابطه داشت اﻣا ،پنج تير در واقع دستها بهسوی ﻣاشه رفت.
ﻣاشههايی که بعداً شليک شد ...بعد از واقعهی پنج تير در زندان
قصر )و نيز در پی يورش پليس بهزندان عادل آباد شيراز (...ﺧيلی
از زندانيان گﻔتند آره ،ﻣا چپروی کرديم ،چپروی شد ،ولی بهاين
دستآورها که بهقيمت گرانی بهدست آﻣده بود ،در عمل توجهی
نشد)«...ص .(531

همانطورکه قبﻼً اشاراتی داشتهام ،و در رابطه با بررسی پديدهای
بهنام ﻣسعود بطحايی نيز کمی ﻣﻔصلتر ﺧواهم گﻔت ،ترور جزنی و آن 8
نﻔر ديگر را تنها بهعنوان ﻣقعطی از اوج و حضيض ﻣبارزهی ﻣسلحانه و
عکسالعمل سرکوبگرانهی رژيم بايد جستجو کرد .اگر واقعهی پنج تير
سال  52را بهعنوان آغاز ﻣرحلهی ديگر و جدیتری از سرکوب درنظر
بگيريم ،آری ﻣیتوان اين واقعه را بهترور آن  9نﻔر ﻣرتبط دانست؛ اﻣا
چنانچه روی عاﻣل اﺧﻼقی/رفتاری/تجربی ويا حداکثر جنبهی
چرايی ﺧو ِد
ی ﻣقولهی چپروی تکيه کنيم ،حتی علت و
آگاهانه/ناآگاهانه ِ
ِ
سرکوب سال  52را بهدرستی درنمیيابيم .ساواک از شروع ﻣبارزهی
ﻣسلحانه تا فروردين و تير سال  52کورﻣال کورﻣال حرکت ﻣیکرد و تا
اندازهای هم گيج شده بود .ساواک در اين بازهی زﻣانی ،هم بهلحاظ تجربی
و بهواسطهی آﻣوزشهايی که از نهادهای اطﻼعاتی کشورهای قدرقدرتتر
جهان گرفت ،توانست دستوپای ﺧودش را جمع کند و تقابل سرکوبگرانه
را برناﻣهريزی شده پیبگيرد.
نﺨستين گامهای اين برناﻣه ،سرکوب زندان بهدليل ﻣﺨتصات
ب شرکت
بازتوليدکنندگیاش در اﻣر باور بهﻣبارزهی ﻣسلحانه و توليد داوطل ِ
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در اينگونه عميليات بود .گروه ساﺧتگی و پروندهی ﻣنجر بهدادگاه گلسرﺧ ْی
ﻣنﻔی بينالمللی سرکوب چند ﻣاه
طوری برناﻣهريزی شده بود که هم اثرات
ِ
قبل را ﻣاست ﻣالی کند و هم توجيهی برای اِعمال فشار بيشتر و
جنايتکارانهتر در رابطه با گروههای چريکی و افراد دستگير شده باشد.
اﻣا دفاع گلسرﺧی ،اگرچه بهنﻔع جريانهای ﻣذهبی و دارودستههای بهقدرت
رسيدهی پس از سرنگونی شاه تمام شد ،اﻣا نه تنها توطئهی رژيم را نقش
برآب کرد ،بلکه در برناﻣهی سرکوب هم وقﻔهای تقريبا ً يکساله بهوجود
آورد .گام بعدی ساواک )يعنی :گام دوم در اﻣر سرکوب( استﻔادهی بهينه از
عواﻣل نﻔوذیاش دربين زندانیها و رهگيری افراد آزاد شدهای بود که توسط
چريک بالقوهی در جستحوی ارتباط با نهادهای
نﻔوذیهای زندان بهعنوان
ِ
چريکی شناسايی و گزارش شده بودند .اين گام پليسی/اطﻼعاتی ،گام بعدی
)يعنی :گام سوم( را بهدنبال داشت که چهرهی بارزآن ترور جزنی و
همراهان او بود .گام چهارم که بهطور نسبی ﻣقارن با ترور گروه  9نﻔره
در تﭙههای اوين شروع شده بود و در اواﺧر سال  1354عموﻣيت پيدا کرد،
اﻣتناع از آزاد کردن زندانیهايی است که ﻣحکوﻣيت آنها بهپايان رسيده
بود .پديدهای که زندانیها آن را ﻣلیکشی ﻣیناﻣيدند .اواسط سال  1355هم
ﻣقارن بود با ﺧاﻣوشی شعلهی ﻣبارزهی ﻣسلحانه بهﻣثابه هم استراتژی و هم
تاکتيک.
 {10نوشتهی علی پورصﻔر

آن آقای پورصﻔر است که نوشتهای عمدتا ً
پيوست شمارهی  13از ِ
گزارشی/وقايعنگارانه بهنام واقعهی پنجم تير  1352زندان قصر است.
تعريف ﻣوجز و گويايی از ﻣاهيت و کارکرد کمون ارائه
آقای پورصﻔر ابتدا
ِ
ﻣیدهد:
»در زندانها يک سازﻣان داﺧلی ]و در واقع تشکيﻼت ،چراکه
ْ
سازﻣان نهادی طبقاتی است ،اﻣا
براساس روششناسی ﻣارکسی،
ْ
ب
کمون در
زندان انتﺨابی و نهايتا ً سياسی و غيرطبقاتی است[ ﻣنتﺨ ِ
زندانيان« وجود داشت که »از اجتماع داوطلبانهی اکثر زندانيان
)بهطور عمده طرفداران جنبش ﻣسلحانه سازﻣان فدائيان ﺧلﻖ و
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ﻣجاهدين ﺧلﻖ و طرفداران گرايشهای ديگر( تشکيل شده بود«)ص
ْ
کمون ﻣديريت عموﻣا ً )و نه همواره( ﻣنتﺨبی وجود
 .(533در اين
داشت که »طرز اداره کمون را ]براساس ضوابط از پيش بهتصويب
رسيدهی جمعی[ تعيين ﻣیکرد« ،و يکی از وظايف عمدهی آن تقسيم
ﻣتناسب )و نه الزاﻣا ً ﻣساوی( ﻣواد و کاﻻهای رسيده از طرف
ﻣﻼقاتیها و کاﻻهای قابل ﺧريدی بود که هزينهی آن نيز از سوی
ﻣﻼقاتیها تأﻣين شده بود .برای ﻣثال ،سيگاریها سهميه سيگار داشتند
اﻣکان استﻔاده از رژيم غذايی برﺧوردار بودند.
و بيماران
ِ
»يکی ديگر از کارکردهای ﻣنتﺨب کمون ،تعيين رفتارها در
ﻣقابل پليس و طرز استقبال از زندانيان آزاد شده و يا انتقالی بود و
اتﻔاقا ً پليس بهويژه درباره استقبال و بدرقه از زندانيان و ﻣراسمی که
دراين باره بهاجرا درﻣیآﻣد حساسيت زيادی نشان ﻣیداد«)همانجا(.
زدن ريتميک و تشکيل
»اين ﻣراسم ﻣشتمل بر سرود ﺧواندن و کف
ِ
صﻔوف در دو طرف سالن و راهروی اصلی زندان شمارهی چهار
بود«)ص .(534

آقای پورصﻔر بدون طرح ﻣسئلهی چپروی )که علی پاينده بهطور
ضمنی و آقای جعﻔری در پيوست قبلی صراحتا ً روی آن ﻣتمرکز شده
بودند( ،و ﻣنهای ارائهی تحليل ﻣبارزاتی و عکسالعملهای سرکوبگرانه،
تغيير ﻣوضعگيری ساواک و سيستم نگهبانی زندان را بهروايت حقوقی )اﻣا
در راستای ترسيم واقعيت( چنين بيان ﻣیکند:
»اﻣا چون سياست عموﻣی رژيم دربارهی زندانيان هنوز برپايه
پروتکلهای قبل از سالهای 1349ـ 1350قرار داشت ،در سرکوب
اينگونه تظاهرات زندانيان ]يعنی :ﻣراسم استقبال و بدرقه[ ،جديتی
صورت نمیگرفت«)ص .(533
آقای پورصﻔر ﻣینويسد» :در روزهای اول و دوم تيرﻣاه سال
 1352کميليان )رئيس زندان شماره سه و چهار( يکی از رفقای
ﻣديريت کمون را بهزير هشت احضار کرد و تصميمات ادارهی
زندان قصر را ﻣبنیبر ﻣمنوعيت هرگونه استقبال و بدرقه و
تظاهرات بهاو ابﻼغ کرد و ﺧواستار رعايت اين دستور شد« .شﺨص
ﻣذکور بدون اينکه با ﺧواستهی رئيس زندان ﻣوافقت کند ،بهداﺧل
بند برﻣیگردد و ﻣسئله را برای زندانیها ﻣطرح ﻣیکند .زندانیها
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قطع ﻣراسم بدرقه و استقبال را قبول نمیکنند ،و در ﻣقابل آن
ﻣیپذيرند که »يک بند از سرود ﻣورد نظر ﺧوانده« شود،
»کفزدنهای ...طوﻻنی ]نيز[ بهحدود يکی/دو دقيقه کاهش« ﻣیيابد
که عمﻼً بهﻣعنی عدم پذيرش ادارهی زندان قصر بود .علت اين
تصميم ،اين باور زندانیها بود که »رژيم بهلحاظ افکار عموﻣی و
اعتراضات احتمالی ﻣلی و بينالمللی قادر بهسرکوب زندانيان بندهای
عموﻣی ]ﻣانند شيراز[ نﺨواهد بود«)ص  .(234براساس همين
درگيری  5تير شکل گرفت» :در روز پنجم تيرﻣاه
نگرش بود که
ِ
يکی از زندانيان را برای انتقال بهزيرهشت احضار کردند و زندانيان
نيز طبﻖ ﻣعمول«)ص  (534ﻣراسم بدرقه را شروع کردند که ﻣنجر
در زندان باز شد و
بهدرگيری شديد بين پاسبانها و زندانیها شدِ » .
چند پاسبان باطوم بهدست بهزندانيان حمله کردند« ،زندانیها هم با
دست ﺧالی ﻣانع پيشروی پاسبانها شدند» .گروهی ديگر از زندانيان
بهحياط زندان رفتند و بسياری از آجرهای کفِ حياط را درآوردند و
با پرتاب کردن آنها بهطرف پاسبانهای باطوم بهدست ،آنان را از
ﻣحيط داﺧلی زندان بيرون کردند« .پس از آراﻣش نسبی دو نﻔر از
زندانیها )که ظاهرا ً پليس هم با آنها ﻣوافﻖ بود( ،بهزندان شماره
سه رفتند و پس از ﻣدتی گﻔتگو با بيژن جزنی و ﻣسعود رجوی،
درحالی بههمراه آنها بهزندان شماره چهار آﻣدند که »پليس
ضدشورش ...ساﺧتمان زندان را ﻣحاصره کرده و ﺧودرا از باﻻی
ديوارها نشان ﻣیدادند« .بيژن جزنی و ﻣسعود رجوی »هرکدام چند
دقيقه سﺨنرانی کردند و ﺧواستار آراﻣش و ﺧودداری و ﺧون سردی
زندانيان شدند و بهبند شمارهی سه بازگشتند«)ص .(535

چنين بهنظر ﻣیرسد که ساواک بهﻣسئولين زندان سياسی فشار آورده
بود که جلوی وضعيت تهاجمی زندانیها را بگيرد .بههمين دليل سرگرد
کميليان ﻣصرانه از زندانیها ﻣیﺧواهد که از ﻣراسم استقبال و بدرقه
بهطور کاﻣل ﺧودداری کنند .او بهزندانيان ﻣیگويد:
»و بهويژه نگذاريد که ساواک از اين قضايا ﻣطلع شود زيراکه
ﻣوجب بدناﻣی هيئت رئيسهی زندان ﻣیشود .ﻣا حتی حاضريمکه کفِ
کﻔش پاسبانهای داﺧل بند نَ َمد ببنديم تا راه رفتن آنان سبب بیﺧوابی
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زندانيان نشود اﻣا از تبديل زندان بهﻣحل نمايش فعاليتهايی که ساواک
بهآن حساس است ﺧودداری کنند«)ص .(535

از حرفهای کميليان بهزندانیها چنين برﻣیآيد که سرکوب را ساواک
برناﻣهريزی کرده بود ،و قصد ﻣسئولين زندان نيز اين بود که ﻣياندارانه
عمل کنند که ظاهرا ً بهدليل عدم نرﻣش زندانیها ،تغيير کادر ﻣسئولين زندان
را درپی داشت.
اﻣا حقيقت اين استکه اگر زندانیها ﻣیپذيرفتند که دست از ﻣراسم
بدرقه و استقبال بردارند ،همين کادر نسبتا ً ﻣهربان زندان )يعنی :کميليان و
بقيه( بهواسطهی فشاری که ساواک بهآنها ﻣیآورد ،درﺧواستهای ديگری
را پيش ﻣیکشيدند؛ و اين درﺧواستهای پياپی تا آنجايی پيش ﻣیرفت که
سياسی قصر( انحﻼل کمون را
همانند سرهنگ زﻣانی )رئيس جديد زندان
ِ
ﻣیطلبيد .تجربه نشان ﻣیدهد که نه ساواک و نه کادر جایگزين کادر قبلی
نﻔس وجودی
زندان )يعنی :همين زﻣانی سرکوبگر و ﺧشن( ﻣﺨالﻔتی با ِ
کمون و ﻣناسبات حقوقی زندانیها باهم نداشتند ،چنانکه در بندهای  4و 5
و  6نيز کمون با بعضی از نمايشهای بهاصطﻼح پنهانکارانه برقرار بود.
ﻣثﻼً وسائل ارسال شده توسط ﻣﻼقاتیها را هريک از زندانیها شﺨصا ً
تحويل ﻣیگرفت تا تحويل افرا ِد ﻣسئول کمون بدهد .قصد ساواک از
ب عمليات
سرکوب زندان ،جلوگيری از توليد باور و همچنين داوطل ِ
ﻣسلحانه در بيرون از زندان بود که با سرکوب زندان تااندازهی زيادی بهآن
دست يافت؛ و بهواسطهی ترور بيژن جزنی و  8نﻔر همراه او تﺨمهی توليد
ْ
کاﻣل تا سرکوب قطعی گروههای
آن در زندان را سوزاند؛ و جهت اطمينان
چريکی در سطح کشور ،زندانیهايی را که ﻣحکوﻣيت آنها تمام شده بود،
آزاد نکرد .آنچه ساواک ﻣیطلبيد ،از اين قرار بود:
» ...از همان روز ورود سرهنگ زﻣانی بهداﺧل بند ،عمليات
پليسی برای تنبيه و تحقير زندانيان و تزلزل جایگاه انسانی آنان در
ابعاد وسيعی آغاز شد و تا زﻣان انتقال او از زندان قصر اداﻣه داشت«.

قابل تصور استکه اگر زندانیها بدون ﻣقاوﻣت ،قدم بهقدم عقب
ﻣینشستند و تسليم ﻣیشدند» ،جایگاه انسانی« آنها از درون ﻣتزلزل
ﻣیشد و ساواک بهچيزی بسيار فراتر از حداقل ﺧواستهاش دست ﻣیيافت.
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بنابراين ،ﻣقاوﻣت در زندان شيراز و تهران نه تنها درست بود ،بلکه
برازندهی جنبشی بود که ﻣیﺧواست بهﻣثابهی قايقی کوچک ،کشتی ﺧلﻖ
را بهحرکت درآورد.
تﻨدرویها و چپرویها در
زندان ﺷمارهی چهار
بررسی نقادانه و بازﺧوانی »آنچه برﻣن گذشت« بدين ﻣعنا نيست که
از جنبهی وقايعنگارانه و پارهای گزارشها از زندان از اساس بیاعتبار و
بیارزش است .آنچه در اين بازﺧوانی ﻣورد بررسی و نقد قرار ﻣیگيرد،
نگرش ﺧودشيﻔته و نحوهی بازگويی وقايع
عمدتا ً ﻣنطﻖ عاﻣيانه ،زاويهی
ِ
بهگونهای است که آگاهانه يا ناآگاهانه ﻣوقعيت پياﻣبرگونهی راوی را
پيشفرض دارد و بهﺧواننده نيز القا ﻣیکند .بهبيان ديگر ،ﻣوضوع اصلی
جمع ﻣنطقی
اين بازﺧوانی ،ذات انديشهی راوی و تدوينکننده )بهﻣثابهی
ِ
آنهاست( که بهجای ربط ذاتی وقايع نشانده شده تا بهنتيجهای برسند که
بررسی بیطرفانه و حتی آکادﻣيک تاريخ ﻣبارزات
هرچه باشد،
ِ
سياسی/طبقاتی نيست.
 {1تندرویها و چپرویها در...

آقای پاينده در اينجاْ
زﻣان ورود ﺧود بهزندان شماره چهار را »آذرﻣاه
ِ
 «1351اعﻼم ﻣیکند .درصورتی که در صﻔحههای  233و  245تاريخهای
تااندازهای ﻣتﻔاوت را اعﻼم کرده بود که در صﻔحههای  407و  408بهآن
راوی »آنچه برﻣن گذشت« ﻣیگويد» :در آذرﻣاه
پرداﺧتهام .بههرروی،
ِ
 1351از زندان ﻣوقت شهربانی بهزندان شمارهی چهار قصر ﻣنتقل شدم.
]زندانیها[ در زندان شمارهی چهار ،بيشتر بﻼتکليف بودند .«...او در
اداﻣهی همين پاراگراف ﻣیگويد» :همهی زندانيان اعم از ﻣذهبی و
غيرﻣذهبی ،بهطور يکپارچه در کمون بودند«)ص .(260
پاينده در پاراگراف بعد ﻣیگويد» :وقتی وارد زندان شمارهی چهار
شدم بچهها گﻔتند "نمايندهی ﻣا آﻣد" و ﻣن را بهعنوان نماينده انتﺨاب
کردند«...؛ البته »بچههای زندان شمارهی چهار ،جوان و بیتجربه و فضای
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حاکم ]نيز[ هيجانی ،احساسی و تندروانه بود«)همانجا( .تصويری که پاينده
حاکم هيجانی ...و
در رابطه با زندانیهای »جوان و بیتجربه« و »فضای
ِ
تندروانه« از يکطرف ،و »نماينده« بودن تقريبا ً دائمی ﺧودش )از طرف
ديگر( ﻣیپردازد ،نشاندهنده وجود تناقضی ويژه در ﻣسائلی است که او از
ﺧودش و ديگران روايت ﻣیکند .او از يک طرف در اينجا و همچنين در
ﻣورد زندان عشرت آباد و قزل قلعه و ﻣوقت شهربان ْی زندانیها را »عدهای
جو احساسی ،تندروانه و
ﺧامانديش و بیتجربه« ﻣیداند که »اسير ّ
هيجانزده« شده بودند؛ و از طرف ديگر ﻣورد اعتماد ﻣطلﻖ همين
»بچهها«يی قرار داشت که ضمن »جوان و بیتجربه« بودن ...» ،فضای...
هيجانی ،احساسی و تندروانه«ای را نيز ايجاد ﻣیکردند!!؟ البته بيان اين
تناقض از طرف ﻣن بهاين ﻣعنی نيست که اين دسته از زندانیها که
»چريک زندان« هم ناﻣيده ﻣیشدند ،زندان را »"ﻣنطقهی آزاد
ِ
شده"«)همانجا( نمیدانستند و بهجز ﻣقابله با پليس ،بهزندگی پارهای از
ديگر زندانیها نيز تعرض »ايدئولوژيک« نمیکردند که گاه با ﻣشت و لگد
نيز همراه بود .تناقض ويژهای که بهآن اشاره کردم ،تناقض )نه تضاد( و
ادعايی آقای پاينده از يک طرف؛ و
گرايی
درعينحال همسويی بين تعقل
ِ
ِ
چهار ...جوان و بیتجربه« و »فضای حاکم
»بچههای زندان شمارهی
ِ
هيجانی ،احساسی و تندروانه«ی زندان از طرف ديگر است که براساس
فهم آقای پاينده از ﺧرد ،نمیتوانست ﺧردستيزانه عمل نکند!؟
نمايندگی کسانی را پذيرفتن که »شناﺧت عينی از واقعيتهای زندان
و توانايیها ،ظرفيتها و اﻣکانات پليس و ﺧودشان نداشتند«)همانجا(،
بههيچوجه نشانهی ﺧردﻣندی نيست؛ ﻣگر اينکه ﻣعنی »نمايندگی« در اين
رابطهی ﺧاص ،ارائهی ﺧدﻣاتی ﻣانند بازپﺨت ويا تقسيم غذا ،نظارت
برنظافت زندان و بهطورکلی رتﻖ و فتﻖ اﻣور روزانهی زندان باشد که
نهايتا ً صنﻔی نام دارد و هيچ ربط ﻣستقيمی بهﻣسائل سياسی ،ايدئولوژيک و
ﻣبارزاتی ندارد .عﻼوه براين ،شﺨصيت آرام ،ﺧونسرد ،کوشا و قابل اعتماد
آقای پاينده نيز بهاو کمک ﻣیکرد که بتواند در ارتباط با ﻣسائل
رفاهی/اﻣکاناتی زندان رابط ﻣناسبی بين زندانی و زندانبان باشد .نقلقولی
ِ
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که از نوشتهی ﺧو ِد آقای پاينده از صﻔحه  410ﻣیآورم ،روشنترين وظيﻔه
و کارکرد »نمايندگی« کمون را بهطور رسمی و غيررسمی نشان ﻣیدهد:
»پيشنهاد ]حسن[ اُردين را قبول کردم و بهکمون آنها ]يعنی :ساکايیها[
رفتم و آشﭙزی را بهعهدهی ﻣن گذاشتند .هونان عاشﻖ )از رهبران ساکا(
گﻔت ﻣن از آشﭙزی ﺧسته شدهام .تو کار آشﭙزی را بهعهده بگير .گﻔتم
اشکالی ندارد .آوانس ﻣراديان )از رهبران ساکا( هم وردست ﻣن شد.
ﻣسئول کمون بهﻣن گﻔت غذای زندان کيﻔيت ندارد و نمیتوانيم بهغذای بهتر
و يا کيﻔيت تبديلاش کنيم .تو بعضی وقتها بهبچهها کمک کن .ﻣدتی
نگذشت که با اينکه در کمون نبودم رسما ً آشﭙز کمون شدم و غذای کمون
را ﻣیپﺨتم .ﻣدتی بعد ،ﻣسئول ﻣيوه و ﻣالی کمون هم شدم«)ص .(410
از آنجاکه ﻣن شﺨصا ً علی پاينده را ﻣیشناسم و ضمن احترام برای
او ،تعلﻖ عاطﻔی هم بهاو دارم؛ و از آنجاکه ﺧودم را کارگری ﻣیدانم که
طی پنجاه و پنج سال گذشته همواره )و گاه حتی با چنگ و دندان( سعی
کردهام که از زاويه طبقاتی/کارگری و ﻣارکسی/انقﻼبی بهابعاد ﻣﺨتلف
زندگی نگاه کنم؛ از اينرو ،بهﺧودم اجازه ﻣیدهم دربارهی شﺨصيت علی
پاينده نيز چند جملهای بنويسم .علی پاينده آدم ﻣهربان و سمﭙاتيکی است که
ْ
نرﻣال در ﻣحدودهی آﻣوزهها ،ادراک ،اطﻼعات و
همانند همهی آدمهای
ً
ﺧويش کنش و
تجربهی شﺨصی و طبعا براساس ﻣناسبات توليدی/اجتماعی
ْ
واکنش شﺨصی/اجتماعی ويژهای دارد .علی پاينده دارای اين استعداد است
که بههنگام قرار گرفتن در جمعی از افراد )اعم از سياسی يا غيرسياسی(
نقش ﻣديريت روابط عموﻣی را بهعهده بگيرد و در عمل هم بهﺧوبی از
عهدهی آن برآيد .همهی اين ﻣحاسن بهعﻼوهی پشتکار و
ﻣجموعاـ او را تبديل بهفردی کرده که ﺧيلی زود با
ً
ﺧستگیناپذيریاش ـ
ديگران گرم ﻣیشود و در ﻣواردی هم بهتکيهگاه ديگران تبديل ﻣیشود .اﻣا
همهی اين ويژگیها بهعﻼوهی ﻣقاوﻣت و ايستادگی او در برابر ﻣظاهر
استبداد سلطنتی و ازجمله عدم پيرویاش از ساواک و تشکيﻼت زندان )که
در ﻣواردی هم ﻣثبت و چهبسا بسيار ﻣثبت واقع ﻣیشدند( ،بهﻣعنای دريافت
و ادارک طبقاتی/کارگری و ﻣارکسی/انقﻼبی او نيست .گرچه علی پاينده
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شﺨصی ياریدهنده است؛ اﻣا در کارﺧانهی ايران لنت )در سالهای آغازين
استقرار جمهوری اسﻼﻣی( بيش از اينکه با کارگران و پائينیها ﻣناسباتی
برقرار کند و بهنحوی در راستای سازﻣانيابی و دستيابی آنها بهآگاهی
طبقاتی و تاريﺨی بکوشد ،با باﻻيیها رابطه داشت و ﻣجموعا ً در همسويی
با آنها زندگی ﻣیکرد.
 {2تندرویها و چپرویها در...

آقای پاينده دربارهی تﻼشهايش در اﻣر ﻣبارزه با ﺧردستيزی در زندان
شماره چهار قصر ﻣیگويد» :برای جلوگيری از تندرویها با گردانندگان
سياسی کمون که ﺧودرا تافتهی جدابافتهای ﻣیپنداشتند بهطور ﺧصوصی
بحث ﻣیکردم و بهآنها ﻣیگﻔتم ﻣگر اينجا کورهی آهنگری است که بايد
کوره را دﻣيد تا گرم نگهداشته شود .افراد بايد از درون گرم باشند؛ اگر
گرم نيستند و ذات آنها انقﻼبی نيست شما چطوری ﻣیﺧواهيد آنها را فعال
و پرتحرک نگه داريد«)ص (261؟ گرچه تصويری که در اين عبارتها
ْ
حرکت
ارائه شده ،در وجه سکون نسبی وقايع و ناديده گرفتن تداوم تغيير و
درست بهنظر ﻣیرسد؛ اﻣا آنچه پاينده بهﻣثابه استدﻻل به»تندروها«
ﻣیگﻔت ،نمیتوانست نتيجهای جز تمکين نسبت بهوضعيت ﻣوجو ِد آن زﻣان
داشته باشد .اگر آقای پاينده حقيقتا ً نماينده بود ،ﻣیبايست انرژی عصيانی
»بچههای ...جوان و بیتجربه« را بهطرف ﻣطالعه ،تحقيقات نظری و
توليدات فرهنگی/ادبی هدايت ﻣیکرد که ترجمهی ﻣقاله و کتاب از زبانهای
ﻣﺨتلف و تحقيﻖ تاريﺨی نمونهی تجربه شدهی آن بود .اﻣا اينگونه
ازپس بررسی تاريﺨی و بيان تحليلی ﻣبارزهی طبقاتی
راهنمايیها تنها
ِ
فیالحال جاری احتمال ﻣوفقيت دارد که پاينده نسبت بهآن بيگانه بود و
چنانچه کليت »آنچه برﻣن گذشت« نشان ﻣیدهد ،همچنان در بيگانگی
بهسر ﻣیبرد.
آقای پاينده با بيان اينکه »با گردانندگان سياسی کمون ...بهطور
نمايندگی« زندان در آن
ﺧصوصی بحث ﻣیکردم« ،نشان ﻣیدهد که »
ِ
زﻣان ،فاقد بار سياسی و ايدئولوژيک بود و اساسا ً جنبهی ﺧدﻣاتی داشت.
چراکه درغيراين صورت ﻣیبايست ﻣواضع و استدﻻلهای ﺧودرا بهطور
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علنی و در ﻣقابل همهی »تندروها« بيان ﻣیکرد تا زﻣينهی گروهبندیهای
جديد را بهوجود ﻣیآورد.
گرچه ﺧدﻣاتی که آقای پاينده در اﺧتيار زندانیها ﻣیگذاشت ،در
اش ارزشمند بهحساب ﻣیآﻣد؛ اﻣا اين شکل از »نمايندگی«
تناسب با ويژگی ْ
را نبايد با گردانندگی »سياسی کمون« اشتباه گرفت .ﻣهمتر از اين ﻣسئله،
شيوهی بهاصطﻼح استدﻻل و در واقع احتجاجات رفاهطلبانه و
سياسی آقای پاينده با »بچههای ...جوان و بیتجربه« بود
اشرافﻣنشانهی
ِ
که بههرصورت ﺧودرا همسو با جريان ﻣبارزهی ﻣسلحانه ﻣیديدند و براين
باور بودند که پيروزی بسيار نزديک است .بدينﻣعنی که بهباور آنها ِکشتی
کوچک سازﻣان چريکهايی فدايی بهحرکت
بزرگ ﺧيلی زود توسط قايﻖ
ِ
درﺧواهد آﻣد و جنبش چهرهی نوين و تودهای پيدا ﻣیکند .همانطور که
کمی باﻻتر هم اشاره کردمِ ،ﺧرد انقﻼبی چنين پيشنهاده داشت و هنوز هم
دارد که وضعيت زندان را در رابطه با ﻣبارزهی طبقاتی و ويژگیهای
اجتماعی/تاريﺨی جاﻣعه )يعنی :تغيير و تحوﻻت ﻣبارزاتی/طبقاتی بيرون
از زندان( بهچالش بکشيم ،نه اينکه آﺧوندوار ﻣوعظه کنيم که» :افراد بايد
از درون گرم باشند؛ اگر گرم نيستند و ذات آنها انقﻼبی نيست شما چطوری
ﻣیﺧواهيد آنها را فعال و پرتحرک کنيد .«...يک لحظه فرض کنيم که
جنبش چريکی حقيقتا ً کشتی بزرگِ ﺧلﻖ را بهحرکت درﻣیآورد .براساس
اين فرض اگر وضعيتی شبيه بههمان چيزی پيش نمیآﻣد که در سال 57
)در همسويی و ﻣديريت بورژوازی ايرانی و اﻣﭙرياليسم جهانی( پيش آﻣد
)که ﻣتأسﻔانه آﻣد( ،زندان نيز بهسنگری تبديل ﻣیشدکه با بيرون از زندان
ارتباطی ارگانيک و قدرتمند برقرار ﻣیکرد؛ و چهبسا گروگانها گرفته
ﻣیشد و حتی فرارهای دستهجمعی هم صورت ﻣیگرفت .ازآنجاکه همين
فرضيات بود که »تندروها« را بهتحرک ﻣیکشيد ،پس استدﻻل ﺧردﻣندانه
ﻣیبايست روی اﻣکانات ﺧاص اجتماعی و احتمال باروری اين اﻣکان که
ﻣردم فرودست بودند ،ﻣتمرکز ﻣیشد.
اگر بهدنبال زﻣينه و دليل اين ﻣسئله بگرديم که چرا آقای پاينده گرﻣای
ﻣبارزاتی را درونی افراد ﻣیداند]»افراد بايد از درون گرم باشند«[ و
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بهذات انقﻼبی فردی]»اگر گرم نيستند و ذات آنها انقﻼبی نيست«[ باور
ديالکتيک حرکت درون و بيرون )يعنی :رابطهی ارادهﻣندانهی فرد
دارد ،و
ِ
با گروهها و ﻣناسبات اجتماعی/توليدی/طبقاتی( را ـحتیـ حس هم نمیکند،
بايد بهوضعيتی نگاه کنيم که او را پرورانده و او ﺧودرا در آن پرورانده
است :بهلحاظ ﻣبارزاتی در حاشيه بودهای که درجهی ژنرالی برسينهی ﺧود
ب »آنچه
نسب کرده است!؟ توجه داشته باشيم که آقای پاينده تا اينجای کتا ِ
برﻣن گذشت« حتی يک تحليل ﻣﺨتصر ﻣارکسی هم دربارهی ﻣناسبات و
ويژگی طبقاتی جنبش فدايی ،افراد شاکلهی آن و چيستی و چگونگی ترکيب
درک
ت طبقات ْی
اين افراد ارائه نداده است .بهنظر ﻣن دليل اين سکو ِ
ِ
پوپوليستی/بازاری او از سياست و ﻣبارزهی سياسی و طبقاتی است.
از همهی اينهاکه بگذريم ،علی پاينده علیرغم ادعاهای
ﻣارکسيستیاش ،ﻣﻔهوم »ذات« را بههمان ﻣعنايی ﻣیفهمد که طلبههای
حوزههای »علميه« ﻣذهبی در بدو ورود )يعنی :بيشتر روستايی تا
بهدبيرستان رفته( ﻣیفهمند :ﻣقولهای پيشبودی که ﻣیتواند الهی ،ژنتيک
ويا صرفا ً ارادی باشد؛ در صورتی که ذات را از دو زاويه ﻣیتوان تعريف
ذات در وجه سکون نسبی و ﻣاهوی؛ و ديگریْ ،
کرد :يکیْ ،
ذات در وجه
تغيير و حرکت که ﻣیتواند تاريخ نسبتها را بيان کند و بهﻣثابهی يک اصل
ديالکتيک ْی ﻣطلقيت تغيير و حرکت را )بهﻣعنی تعيّن ذات هستی براساس
ت
نسبتهای تاکنون شناﺧته شده( بيان ﻣیکند .بنابراين ،وقتی صحبت از ذا ِ
افراد است ،در واقع از رابطهی اجتماعی/طبيعی آنها سﺨن گﻔتهايم که در
توليدی افراد
ترکيبی از ﻣناسبات توليد اجتماعی و ﻣناسبات اجتماعی
ِ
ﺧودﻣینماياند .اين ترکيب اﻣکاناتی را در ﻣقابل افراد قرار ﻣیدهد که
ﺧويش
براساس شناﺧت ،جایگاه و تعلﻖ طبقاتی ،و ارادهﻣندی ويژهی
ْ
ﻣیتوانند دست بهانتﺨاب بزنند .بدينترتيب ،عبارت »افراد بايد از درون
گرم باشند؛ اگر گرم نيستند و ذات آنها انقﻼبی نيست شما چطوری
ﻣیﺧواهيد آنها را فعال و پرتحرک کنيد ،«...با حذف آگاهی و تﻼشهای
تجربی از يکطرف ،و سکوت نسبت بهجایگاه و تعلﻖهای طبقات ْی بههمان
ﻣيانی حوزههای ﻣذهبی در
ﻣعنايی از »ذات« ﻣیچرﺧد که در سالهای
ِ
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اشکال الهی ،ژنتيک ويا صرفا ً ارادی ﺧودﻣینماياند که همگی در پرتو ذات
الهی ﻣعنا ﻣیيابند.
ﺧﻼصه اينکه انتقاد از برﺧوردهای ﻣيليتانت در زندان بدون توجه
بهوضعيت طبقاتی/اجتماعی افراد و بدون اينکه آلترناتيو ﻣمکنی را
پيشنهاده داشته باشد ،عمﻼً دعوت آنها بهسکون و بهوضعيت ﻣوجود است
که اقتدار پليس عمدهترين عاﻣل شکلدهندهی آن است.
 {3تندرویها و چپرویها در...

بهطورکلی ،آنچه آقای پاينده در ﻣقابلهی ﻣثﻼً ﺧردگرايانه با
»تندروها« ﻣیگويد ،بدون گﻔتگو و توجه بهپتانسيل ﻣبارزهی طبقاتی جاری
در بيرون از زندان و حتی بدون نقد ،بررسی و تحليل درستی يا نادرستی
رفتار سياسی زندانیها ،روی ناتوانی افراد زندان ﻣتمرکز ﻣیشود که از
يکسو تحقير ضمنی عموم آنها را بهدنبال دارد ،و از ديگرسو
نصيحتکننده را با زيور اشرافيت بهاصطﻼح سياسی و انقﻼبی ﻣیآرايد تا
در فراز قرار بگيرد» :تأکيد ﻣن براين بود که ﻣبارزه ،تجربه بسيار باﻻيی
را ﻣیطلبد .ﻣبارزه علم آﻣيﺨته با تجربه است .ﻣبارزهی اصولی و کارآﻣد
پيچيدگیهای بسيار زيادی دارد و دستيابی بهچنان توانايی بهﻣرور فراهم
ﻣیشود«)صص  261و  .(262گرچه نگاه سطحی بهاين عبارتها
ﺧيرﺧواهی پدرانهای را بهذهن ﻣتبادر ﻣیکند؛ اﻣا با دقت بيشتر ﻣتوجهی
ِ
وجه اشرافی/پاسيﻔيستی آن نيز ﻣیشويم .فرض کنيم که حقيقتا ً ﻣبارزه
»تجربه بسيار باﻻيی را ﻣیطلبد«؛ دراينجا سؤالی پيش ﻣیآيد :اين »تجربه
بسيار باﻻ« را در کجا و در چه رابطهای بهجز ﺧو ِد ﻣبارزه ﻣیتوان
آﻣوﺧت؟ يا بايد آﻣوزشگاههايی در جاﻣعه وجود داشته باشند که بدون
درگيری در اﻣر ﻣبارزه» ،علم آﻣيﺨته با تجربه«ی ﻣبارزاتی بياﻣوزند )که
وجود ندارند( ،ويا آقای پاينده ضمن اشرافيت بﺨشيدن بهﺧويش که »علم
آﻣيﺨته با تجربه«ی ﻣبارزاتی دارد ،بقيه زندانیها را بهدليل نداشتن »علم
آﻣيﺨته با تجربه« بهسکون و سکوت دعوت ﻣیکند که ﻣعنای ديگری جز
تمکين بهوضعيت ﻣوجود ندارد» .دستيابی به ...توانايی بهﻣرور« زﻣان
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برای کسانی که بهواسطهی باورهای سياسیشان )که نظاﻣی/ﻣيليتانت
است( ،تحول بزرگِ بهحرکت درآﻣدن ﺧلﻖ را نزديک و ﻣشروط
بهکنشهای نظاﻣی و ﻣيليتانت ﻣیفهمند ،بيشترين ﻣعنايی که در بردارد
ت ﻣوجو ِد تحت اراده و نظارت دستگاه پليسی است
دعوت بهپذيرش وضعي ِ
که ساواک در رأس آن قرار دارد .با همهی اين احوال ،نبايد فراﻣوش کرد
نقادی
سﻼلهی چريکهاست ،بلکه در ﻣوضع
که آقای پاينده نه تنها از ُ
ِ
ضمنی آنها نيز قرار ﻣیگيرد؛ و آنچه در اين ﻣيان ناشناﺧته و ناﻣکشوف
سياسی ﺧود آقای پاينده و شيوهای استکه او برای
ﻣیﻣاند ،نظرات
ِ
ﻣبارزهی سياسی توصيه و تجويز ﻣیکند.
اگر کسی بﺨواهد نمونهای بياورد که نشاندهندهی ادعای ضمنی
برتری نقادانهی آقای پاينده نسبت بهچريکها و کليت زندان و حتی جنبش
ِ
بهطورکلی باشد ،ضمن ارجاع بهآنچه تا اينجای بازﺧوانی »آنچه برﻣن
گذشت« ارائه کردهام ،درعينحال او را بهاين عبارات توجه ﻣیدهم» :البته
همان تصميمگيرندگان بهرغم نقش و تأثيری که در کمون داشتند،
سمتوسوی حرکت سياسی را تعيين نمیکردند ،بلکه اين فضای تندروانه
و هيجانی حاکم بر زندان بود که ﺧودشان در ايجاد آن سهم و نقش بسزايی
داشتند .در آن فضای تندروانه و هيجانی ،کسانی که از آن فضا تبعيت
ﻣیکردند ،پذيرفته شده و ﻣقبول بودند اﻣا کسی که از آن فضا تبعيت
نمیکرد ،حتی اگر رهبر سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ هم بود ،ﻣورد
قبول قرار نمیگرفت«)ص  .(262بنابراين ،هيچکس جز شﺨص ﻣنتقد
)يعنی :آقای پاينده عزيز( که بهطور ضمنی با »رهبر سازﻣان چريکهای
فدايیﺧلﻖ« هم ﻣقايسه ﻣیشود ،اسير»آن فضای تندروانه و هيجانی« نبود!؟
آقای پاينده »برای آشنايی با فضای حاکم بر زندان شمارهی چهار
بهبرﺧی ...تندرویها اشاره« ﻣیکند» :در سالهای  1350و ،1351
عدهای ...زندانيان سياسی بهﻣناسبت اعدام يا کشته شدن هريک از آنها
ﻣراسمی برگزار ﻣیکردند .همچنين در سالگرد کشته شدن آنها و وقايع
تاريﺨی ﻣانند اعدام ﺧسرو روزبه ،...قيام سی تير ،واقعهی سياهکل ...و...
ﻣراسم ﺧاصی برگزار ﻣیشد)«...ص  .(263در اينگونه ﻣراسم ابتدا
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دربارهی فرد يا رويدادی که جلسه بهﺧاطر آن برگزار شده بود ،توضيحاتی
داده ﻣیشد؛ و سﭙس سرود ﻣیﺧواندند و با گﻔتن سهبار »درود« ،جلسه
بهپايان ﻣیرسيد» .پليس از برگزاری اين قبيل ﻣراسم ﺧيلی ناراضی و
ناراﺧت بود ...اين اقداﻣات تحريکآﻣيز ...زﻣينهساز ﻣاجراهای بزرگ و
تير  [1352بود«)همانجا(.
قابل پيشبينی ]يعنی :سرکوب پنج ِ
بايد توجه داشت که ريشهی برگزاری اينگونه ﻣراسم بهسالهای پيش
از  1348و حتی بهشوروی و کمينترن نيز برﻣیگردد که بهواسطهی رواج
ايدهی ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری بهشکل ﻣيليتانت برگزار ﻣیشد .اﻣا سوی
ديگر واقعيت اين است که در آن سالها در هر گوشهای از جهان که ايدهی
چريکی شهری رواج پيدا ﻣیکرد ،در داﺧل زندانهايش نيز
ﻣبارزهی
ِ
وضعيت تازهای شکل ﻣیگرفت که کموبيش شبيه زندانهای ايران در همين
سالهای  1351و  1352بود .ايرلند و آلمان در اين رابطه نمونههای بارزی
را نشان ﻣیدهند.
ندروانه
بنابراين ،نقد رفتاری/اﺧﻼقی آقای پاينده از تند َرویها نه تنها ُک َ
و پاسيﻔيستی است ،بلکه راستترين نگاه تودهايستی را نيز درﺧود پنهان
کرده است .اگر آقای پاينده از نگاهی جستجوگرانه و انقﻼبی برﺧوردار بود
و کمی از »نقد« رفتاری/اﺧﻼقی/تودهايستی فاصله ﻣیگرفت ،و همچنين
ﻣکررگويی( رفتار »تندروانه«ی »بچههای ...جوان و
دست رتوريک )يا
ِ
بیتجربه«ی زندان برﻣیداشت ،و ويژگیهای زندان قزلقلعه و عشرتآباد
را حذف نمیکرد تا بهنتايجی برسد که دلﺨواه ﺧو ِد اوست؛ در اينصورت،
بهجای ﻣونتاژ ﻣکانيکی وقايع براساس آنچه ﻣیپسندد ،گاﻣی کيﻔيتا ً
روبهجلو برﻣیداشت و ﻣسائل را بهگونهای حتیاﻻﻣکان پيشرونده و در
ربط ذاتی/تاريﺨیشان ﻣورد بررسی قرار ﻣیداد.
واقعيت زندان قزلقلعه بهاين ترتيب بود :دو طرف حياط عموﻣی آن،
يکسری سلول انﻔرادی قرار داشت که افراد زير بازجويی را در آنجا
هرآدم بازجويی پس دادهای ﻣیفهمد که صدای سرودﺧوانی
نگهﻣیداشتند.
ِ
بهاين آدمها روحيه و اﻣيد ﻣیبﺨشد و ظرفيت ﻣقاوﻣت آنها را در ﻣقابله با
بازجو و شکنجهگر افزايش ﻣیدهد .بنابراين ،سرودﺧوانی در چنين
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شرايطی ارزش کتک ﺧوردن و از دست دادن اﻣکانات رفاهی را داشت
)که البته بهجز کتک ﺧوردن عدهای ،اﻣکانات عموﻣی تغيير چندانی نکرد(.
در ﻣورد سرودﺧوانی در زندان عشرت آباد هم ﻣیتوان گﻔت که
ارزش از دست دادن اﻣکانات و تحت فشار قرار گرفتن را داشت؛ چراکه
عشرتآباد پادگان آﻣوزشی ارتش بود و صدها سرباز برﺧاسته از طبقات
ﻣوزون سرودی که
فرودست جاﻣعه را تحت آﻣوزش داشت ،و صدای
ِ
شور عصيانی/ضداستبدادی ﺧوانده ﻣیشد ،در کمترين برآور ِد
همراه با
ِ
ارزش ْی همان اثری را روی سربازان پادگان ﻣیگذاشت که انﻔجار بمب در
کنار ﻣجسمهی شاه داشت.
همهی نکات باﻻ را درکنار حرف ﺧو ِد پاينده قرار بدهيم تا بهعمﻖ
ﻣﻔهوﻣی آن بيشتر پیببريم» :اگرچه پروژهای که در پيش بود]يعنی،
سرکوب زندان سياسی در پنج تيرﻣاه  [،1352قبﻼً طراحی شده بود و جبرا ً
اتﻔاق ﻣیافتاد«)ص  !(264نتيجه اينکه آقای پاينده در اين ﻣورد نيز دو
نظر ﻣوازی را ارائه ﻣیدهد که بهﻣعنی هيچ و همهچيز است :يکی رفتار
ِ
تندروانهی زندانیها ،و ديگری »طراحی« از پيش تعيين شدهی رژيم برای
َ
اساسی زندان و بيرون از زندان!؟
سرکوب
ِ
با همهی اين احوال ،نکتهی درستی که آقای پاينده روی آن انگشت
ﻣیگذارد ،سيلی زدن يکی از زندانیهای جوان بهپاسبان ﻣسنی است که
در حياط را طبﻖ ﻣقررات زندان قﻔل کند.
بهاو گﻔته بود داﺧل بند بشود تا او ِ
ﻣاجرا بهزير هشت کشيده ﻣیشود و رئيس زندان هم ﻣیآيد تا ببيند چه اتﻔاقی
پسر اين
افتاده است :رئيس زندان روبهپاينده بهعنوان نماينده ﻣیگويدِ » :
پاسبان از اين آقا که بهاو سيلی زده ،بزرگتر است .اين پيرﻣرد نوه دارد.
چهطور ﻣیﺧواهيد جواب بدهيد«)همانجا(؟ پس از تهديدهای رئيس زندان،
ﻣسئله با »عذرﺧواهی« زندانی جوان ﺧاتمه ﻣیيابد .پاينده که بهعنوان
نماينده بهزير هشت فراﺧوانده شده بود ،ﻣیگويد» :وقتی بهبند برگشتم،
عدهای از بچهها ناراحت و ﻣعترض بودند و ﻣورد بازﺧواست قرار گرفتم
که چرا عذرﺧواهی کرديد؟ طلبکار هم شده بودند«)همانجا( .در توضيح
ﻣﺨتصر اينگونه وقايع که در رابطه با زندانیها هم اتﻔاق ﻣیافتاد ،ﻣیتوان
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گﻔت :آنجاکه اساس هرحرکتی ﻣنحصرا ً نظاﻣی ﻣیشود ،روند برﺧوردهای
ﺧشونتآﻣيز بهطور ﺧودبهﺧود شدت ﻣیگيرد .ضمنا ً اين را هم بايد بگويم
که ﻣيزان ﺧودﺧواهی و ﺧودپرستی ﺧردهبورژوازی تازه بهدوران رسيدهی
ارضی شاه ،بهويژه در آن گروههايی که ضمن جوانی،
پس از اصﻼحات
ِ
احساس ﻣیکردند که رسالت رهايیِ ﺧلﻖ را بهعهده دارند ،ﺧيلی بيشتر از
بورژوازی و ﺧردهبورژوازی سنتی بود.
 {4تندرویها و چپرویها در...

علی پاينده در توضيح پيشزﻣينههای سرکوب پنجم تيرﻣاه  ،1352از
جمله به»ﻣداﺧلهی ]زندانیها[ در ادارهی زندان و تعيين تکليف برای
پليس«» ،ﻣﺨالﻔت با حضور نگهبان در ]داﺧل[ بند« و اﻣثالهم اشاره ﻣیکند
و رابطهی بين ﻣسئوﻻن زندان با ساواک را از اين زاويه توضيح ﻣیدهد:
»ﻣسئوﻻن زندان قصر بنا بهوظيﻔهای که داشتند وقايع زندان را بهساواک
گزارش ﻣیدادند و ساواک بهاين نتيجه رسيده بود که زندان شمارهی چهار،
زندانی آشﻔته و پُر هرج و ﻣرج است«)ص  .(265طبيعی استکه ﻣسئولين
زندان قصر وضعيت زندانیها را بهطورکلی )و چهبسا همراه با تحلي ِل
برﺧاسته از ﻣعيارهای ﺧود( بهساواک گزارش کنند؛ اﻣا اوﻻًـ آنچه ساواک
ب اساسی )در زندان شيراز و تهران( راهبر شد ،نه
را بهطراحی سرکو ِ
جزء کوچکی
جاری زندان ،بلکه کليت جنبش بود که زندان هم
صرفا ً وقايع
ِ
ِ
از آن بهحساب ﻣیآﻣد؛ و دوﻣا ًـ ﻣنبع عمدهی ﺧبری برای بررسی وضعيت
ْ
سرﻣوضعی )ﻣانند
و ﻣناسبات درونی
زندان ﺧبرچينهای بهاصطﻼح ِ
ﻣسعود بطحايی( بودند که از ديد ﻣسئولين زندان و زندانیها ـهردوـ پنهان
ﻣیﻣاندند.
 {5تندرویها و چپرویها در...

آقای پاينده از »جزم انديشیها«يی صحبت ﻣیکند که »ﻣحدود بهروابط
زندانی و زندانبان نبود« ،بلکه زندانیها نسبت بهيکديگر هم رواﻣیداشتند.
يک روز که او را )بههمراه تعدادی از زندانیهای بند سه( بهدادرسی ارتش
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بُرده بودند ،پس از اتمام کارهای ﻣربوط بهپروندهاش بهاطاق انتظار ﻣیبرند
تا بقيه زندانیهای همراه او نيز کارشان تمام شود و بهزندان برگردانده
شوند .افرادی که ﻣنتظر آﻣدن ديگران بودند ،گرسنهشان ﻣیشود و ناگزير
بههزينهی ﺧودشان از رستوران دادرسی ارتش ساندويچ ﻣیﺧرند و
ﻣیﺧورند .تعدادی از ساندويچهای ﺧريداری شده ،ساندويچ کالباس بود.
ْ
زندان
پس از ﻣدتی که کار بقيه هم تمام ﻣیشود ،همه را برای برگرداندن به
سوار اتوبوس ﻣیکنند ،اتﻔاق ناگواری ﻣیافتد» :در بازگشت بهزندان قصر،
ﻣا زندانيان شمارهی چهار هنگام ﺧداحافظی با زندانيان شماره سه بهقصد
ﺧداحافظی و روبوسی بهسوی چند نﻔر ازجمله آقای دکتر عباس شيبانی
رفتيم که با عکسالعمل تند آقای دکتر شيبانی ﻣواجه شديم؛ ﻣعترضانه ﻣا را
با حرکت دو دست از ﺧود راند .علتش هم اين بود که ﻣا ساندويچ کالباس
ﺧورده بوديم«)ص .(266
علی پاينده در پانوشت همين صﻔحه  266ﻣیگويد» :در آن زﻣان انواع
کالباس با کيﻔيت باﻻ و ﻣﺨلوط با گوشت گراز يا ﺧوک تهيه ﻣیشد احتماﻻً
استدﻻل دکتر شيبانی براين ﻣبنا قرار داشت کسانی که از ﻣحصوﻻت تهيه
شده از گوشت ﺧوک استﻔاده ﻣیکنند نجساند و هرگونه تماس و همغذا شدن
با آنها از نظر شرعی "حرام" است«.
پاينده در »آنچه برﻣن گذشت« بارها پس از روايت رويدادی ﺧاص
در زندان ،از اينکه بقيه زندانیها از آن رويداد نياﻣوﺧتند و پند نگرفتند،
گﻼيه ﻣیکند .برای ﻣثال ،پس از شرح ﻣاجرای سيلی زدن بهپاسبان ُﻣسن
ﻣیگويد» :از اين ﻣاجرای شرمآور نتيجهگيری عاقﻼنهای نشد و در بر همان
پاشنهای چرﺧيد که قبﻼً ﻣیچرﺧيد«)ص (264؛ اﻣا ﺧودش هنوز هم با
نوعی احترام از عباس شيبانی نام ﻣیبرد که آغوش دوستی او را با اشمئزاز
پس ﻣذهب پس ﻣیزند .احترام ويژهی پاينده
و تبﺨتر و
واﻻﻣرتبگی پنهان در ِ
ِ
ت
نسبت بهآقای شيبانی را در اين عبارت ﻣیتوان ﻣشاهده کرد که دوبار پش ِ
هم از نام و القاب او استﻔاده ﻣیکند» :بهسوی چند نﻔر ازجمله آقای دکتر
عباس شيبانی رفتيم که با عکسالعمل تند آقای دکتر شيبانی ﻣواجه شديم«.
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نتيجه اينکه اگر آقای پاينده و اﻣثالهم ،فراتر از ضداستبدادگرايی ﻣحض،
کنش
اندکی شعور و ديدگاه ﻣارکسی و ﻣارکسيستی هم داشتند ،با همين ِ
درپس لﻔافهی ﻣذهب پنهان است ،ﻣیتوانستند
غيرانسانی/اشرافگرايانه که
ِ
شيبانی در قدرت ،در ﻣقابل همهی آن انسانهايی قرار
تصور کنند که آقای
ِ
دار اعدام برایشان برپا ﻣیکند که چيزهايی ﻣیﺧورند و
ﻣیگيرد و ِ
کارهايی ﻣیکنند که شيبانی و همرديفهای او بهعنوان حرام از آنها نام
ﻣیبرند .عباس شيبانی از اعضای ﻣؤسس نهضت آزادی همواره ارتجاعی
بود ،و همچنين وزير کشاورزی هيئت دولت ﻣوقت و شورای انقﻼبْ تسمه
نقالهی انتقال قدرت بههمان حکوﻣتی بود که پس از کشتار در همهجا )و
ازجمله در ترکمن صحرا و کردستان( سناريوی نسلکشی تابستان سال
 1367را بهاجرا درآورد .اگر ﻣاهيت سياسی/ايدئولوژيک اين جماعت
ْ
حقيقت پشت القاب و سالهای زندان پنهان نمیشد ،اين
شناﺧته ﻣیشد ،و
احتمال بهوجود ﻣیآﻣد که قبل از استقرار جمهوری اسﻼﻣی بتوان دست
بهعملياتی زد که حاکمان فیالحال ﻣوجود ،اينچنين يکهتازانه برسر
ْ
تﺨيﻼت افرادی را ﻣ ِد نظر
قدرت/چﭙاول/جنايت ننشينند .البته همهی اين
ازپس همين جمهوریاسﻼﻣی و بهواسطهی آشنايی با»نيک«سيرتان
داردکه
ِ
»اصﻼح«طلبان نظام اسﻼﻣی بهنان و نوايی نرسيده باشند.
و
ِ
 {6تندرویها و چپرویها در...

تغيير بﺨش عمدهای از کادر نگهبانی زندان نيز
علی پاينده دربارهی
ِ
بهاغراق ﻣیگرايد» :با تغييراتی که پس از سرکوب پنجم تيرﻣاه  1352و
تبعات آن گريبانگير زندان سياسی گرديد ﻣديريت زندان سياسی جای
ﺧودرا بهﻣديريت ديگری داد که تﻔاوت کيﻔی با ﻣديران قبلی داشتند« .آقای
پاينده در اين عبارت چنان از »تﻔاوت کيﻔی« حرف ﻣیزند که گويی
سوسياليستها رفتند و فاشيستها بهجای آنها آﻣدند .او در توصيف اين
»تﻔاوت کيﻔی« ﻣیگويد» :اوباشی در لباس پاسبان و افسر نگهبان زندان،
ﻣانند :عبدی ،ستار ﻣرادی ،ناﻣيان ،ژيانپناه ،صارﻣی و ...بهزندان سياسی
آﻣدند که دشمن زندانی سياسی بودند« .گرچه شﺨصيت فردی همهی کسانی
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کيﻔی«
که در عرصهی ﺧاصی شاغلاند ،يکی نيست؛ اﻣا گﻔتگو از »تﻔاوت
ِ
رفتار و برﺧورد افسران شهربانی و بهويژه رفتار و برﺧور ِد »افسر نگهبان
زندان« فوق العاده اغراقآﻣيز و غيرواقعی است .وقوع »تﻔاوت کيﻔی« در
شغلی پاسبانها ،البته ﻣشروط بهتحوﻻت چشمگير اجتماعی ،پذيرفتنی
رفتار
ِ
است؛ اﻣا چنين تﻔاوتی در رابطه با افسران شهربانی )ﻣنهای استثناهای
بسيار نادر( تنها زﻣانی قابل پذيرش است که تحول اجتماعی حال و هوای
سوسياليستی يا ﻻاقل ﻣلی/دﻣکراتيک )يعنی :بدون دﺧالت عواﻣل
اﻣﭙرياليستی( داشته باشد.
آقای پاينده از پاسبانی بهنام ستار ﻣرادی هم بهعنوان »اوباشی در لباس
پاسبان« نام ﻣیبرد .اﻣا همين ستار ﻣرادی که با شﺨص ﻣن درگيریهای
بسياری داشت ،در سال ) 57نزديکهای آبان( در گﻔتگوی شﺨصی از
رفتار ﺧود طی سالهای قبل اظهار پشيمانی ﻣیکرد و اﺧبار وقايع بيرون
از زندان را برای ﻣا ﻣیآورد .بهطورکلی ،نگاه طبقاتی بهجاﻣعه ،ازجمله
دارای اين پيشنهاده استکه پاسبانها و افسران در دو رديف و دستهی
ﻣتﻔاوت قرار بگيرند؛ زيرا آنجاکه پايههای دستگاه سرکوب شروع
بهلرزيدن ﻣیکند ،اولين گروههايی که از سيستم حاکم عمﻼً بیطرفی اﺧتيار
ﻣیکنند ،همين پاسبانها و اﻣثال آنها هستند.
سنت احترام بهکادرهای باﻻی
پاينده دربارهی ﻣقولهای بهعنوان ُ
زندانبانها بهدرستی ﻣیگويد» :يکی از سنتهای غلط حاکم بر فضای
همهی زندانها و بازداشتگاههای سياسی و غيرسياسی اين بود که هنگام
ورود ﻣأﻣورين با رتبهی باﻻ ،زندانی ﻣوظف بود برای ادای احترام از جای
ﺧود برﺧاسته و سﻼم کند«.
چارهای که ﻣا در زندان شماره يک قصر )اعم از بندهای  2و 3؛ ويا
 4و  5و  (6برای اين اجبار )که عدم تمکين بهآن با کتک و سلول انﻔرادی
همراه بود( انديشيده بوديم ،اين بود که بهﻣحض ورود اين جانوران بهداﺧل
بن ْد همه از جای ﺧود بلند ﻣیشديم و طوری ﺧودرا سرگرم ﻣیکرديم که
گويا ﻣتوجه رفت و آﻣد ﺧاصی نشدهايم .بدينترتيب ،اولين کسی که ﻣتوجه
آﻣدن اين جانوران ﻣیشد ،بهديگری ﺧبر ﻣیداد و ديگری هم بهديگران ،تا
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همه اطﻼع پيدا ﻣیکردند .ضمنا ً چنين برﺧوردی در هيچ جلسه يا گﻔتگويی
ﻣطرح نشده بود ،و در واقع ،يک سنت تدافعی در ﻣقابله با سنتی ارتجاعی
و تهاجمی بود .گرچه زندانبان نيز ﻣتوجهی اين ﻣسئله ﻣیشد؛ اﻣا چارهای
جز پذيرش ظاهر اﻣر نداشت که بههرحال بيانکنندهی اقتدار او بود.
» ...فحاشی و بددهنی و لودگی از ويژگیهای سرهنگ زﻣانی و
دارودستهاش بود .بهحدی رفتار سرهنگ زﻣانی زننده بود که برﺧی ﻣواقع
زندانی را عاصی ﻣیکرد .در تابستان سال  1355در يکی از بازديدهای
سرهنگ زﻣانی از بند شمارهی چهار زندان شماره يک قصر ،ايرج يوسﻔی
از رفتار يکی از پاسبانها بهسرهنگ زﻣانی شکايت کرد .با اينکه شکايت
ايرج ﻣطابﻖ آيينناﻣهی زندان و طبﻖ روال جاری در زندان بود سرهنگ
زﻣانی بهجای رسيدگی بهشکايت ،بهايرج توهين بسيار زشت و زنندهای
ﻣیکند .بهحدی اهانت سنگين بود که ايرج بﻼفاصله سيلی ﻣحکمی بهگوش
سرهنگ زﻣانی زد ...سرهنگ زﻣانی که شوکه شده بود ...،بند را ترک
کرد و پاسبانها يوسﻔی را بهانﻔرادی بردند و کتک زدند .سيلیای که يوسﻔی
بهسرهنگ زﻣانی زد ﻣوجب سرشکستگی زﻣانی شد و ﻣدتی بعد ،او را
ﻣنتقل کردند و سرگرد يحيايی رئيس زندان شماره يک قصر شد« .آری
درست است ،سرگرد يحيايی بهطور قابل توجهی با سرهنگ زﻣانی ﻣتﻔاوت
بود و از برﺧوردهای تحقيرآﻣيز و تحريککننده نيز پرهيز ﻣیکرد .نکتهی
ﻣهم اين استکه صرفنظر از فشارهايی که بهايرج آوردند و حتی يکی از
گوشهای او هم بهشدت آسيب ديد؛ اﻣا سرهنگ زﻣانی بهزندان لشگرکشی
نکرد و سرگرد يحيايی هم درصدد انتقام گرفتن برنياﻣد و بهايجاد
ﻣحدوديتهای بيشتر ﻣبادرت نکرد.
بدون اينکه توضيح ﻣﻔصل ﻻزم باشد ،اشارهوار بايد بگويم که دليل
عدم سﺨتگيری بيشتر و عدم لشکرکشی بهزندان ،ﺧيال آسودهی ساواک
از جنبش چريکی بود که از آغاز سال  1355تا هشتم تيرﻣاه )که ﺧانهی
تيمی ﻣهرآباد ضربه ﺧورد و حميد اشرف کشته شد( ،حدود  40چريک را
ِ
در درگيریهای ﻣﺨتلف کشته بود .بهعبارت ديگر ،همان ﻣنطﻖ و تحليلی

زندان قصر 1352-1351

قصر تهران راهبر
که ساواک را بهسرکوب زندان عادلآباد شيراز و زندان
ِ
گرديد ،همان ﻣنطﻖ هم از انتقامجويی و اِعمال فشار بيشتر ساواک و
شهربانی جلوگيری نمود .نتيجه اينکه همهی بحثهای ﻣبتنیبر انتقامجويی
و کينهی شﺨصی و تشکيﻼتی نادرست ،غيرديالکتيکی و عاﻣيانه بوده و
هنوز هم عاﻣيانهاند.

کمون لباس
 {1کمون لباس

»قبﻼً توضيح دادم که بهپيشنهاد غﻼم ابراهيمزاده ،در اوين و سﭙس
قزلقلعه کمون لباس تشکيل شده بود .در اواﺧر پاييز  1351در زندان
شمارهی چهار ،غﻼم ابراهيمزاده و همفکرانش "کمون لباس" را بهجلسهی
کمون پيشنهاد کردند .گﻔتند ﻣا با ﻣالکيت ﺧصوصی ﻣﺨالﻔيم ...از جوراب
و شورت و زيرپيراهن گرفته تا کت و شلوار ،بايد عموﻣی و اشتراکی
شود)«...ص .(268
گرچه ﻣن اطﻼعی از بحث دربارهی کمون لباس در زندان شمارهی
چهار قصر ندارم ،اﻣا اين بحث که در قزلقلعه هم ﻣطرح بود و ﻣن هم
شاهد آن بودم ،بهاين غليظی که آقای پاينده ﻣطرح ﻣیکند ،نبود؛ و غﻼم
ابراهيمزاده نيز اينچنين هﭙروتی ،باورﻣند و »بسيار شريف و واﻻ«]!؟[
نبود که آقای پاينده او را ترسيم ﻣیکند» :ﺧﻼصه ،در ﻣﺨالﻔت با کمون لباس
هرچه استدﻻل تئوريک ،بهداشتی و فرهنگی کرديم ،نﭙذيرفتند .غﻼم
ابراهيمزاده گﻔت هرکسی بﺨواهد اين اشتراکی بودن را نﻔی کند ]يعنی:
نﭙذيرد[ ،کمونيسم را نﻔی کرده ]يعنی :نﭙذيرفته[ است .اين را در کمال ُحسن
نيت ﻣیگﻔت .همانطور که پيش از اين توضيح دادم غﻼم ابراهيمزاده انسان
بسيار شريف و واﻻيی بود که با همهی وجود بهآنچه ﻣیگﻔت اعتقاد داشت
های زندان شماره
و بهآن عمل ﻣیکرد«)ص  .(269ﻣنهای جزئيات بحث ِ
چهار دربارهی کمون لباس که ارائهی تصويری دفرﻣه )اﻣا واقعيتنما( از
آن غيرﻣمکن نيست؛ اﻣا تا آنجا که زندگی ،تحصيﻼت و جنبهی عملی
دانستههای غﻼم )قبل از آﺧرين دستگيریاش در دورهی شاه تا کشته شدنش
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در رژيم اسﻼﻣی( حاکی از آن است ،او تا اين اندازه بیسواد و سادهلوح
عمدگی عملیاش ،در بحثی اساسا ً نظری بهکار
نبود که واژهی »نﻔی« را با
ِ
عمدگی عملی ﻣﻔهوم »نﻔی« را در عمدگی بﺨشيدن نظری بهآن،
ببرد و
ِ
ﻣنحل کند» :هرکسی بﺨواهد اين اشتراکی بودن را نﻔی کند]يعنی :نﭙذيرد[،
کمونيسم را نﻔی کرده]يعنی :نﭙذيرفته[ است«!!
از آنجاکه دربارهی هوشياری ،جسارت ،دانش ،برﺧوردهای ﻣعقول،
تجربه و توان سازﻣاندهی غﻼم ابراهيم زاده بسيار شنيده بودم؛ و از طرف
ديگر ،ازآنجاکه آقای پاينده چندبار غﻼم را بهعنوان جلودار تشکيل کمون
ﻣتصور در همهی زندانها ﻣعرفی ﻣیکند ،و
لباس در افراطیترين شکل
ْ
ﻣنهای تعريف از صداقت و شرافت او ،تصويری چپرو ،غيرﻣعقول،
ت ﻣاورائيتگرايانه از او ارائه ﻣیدهد )که
سطحی و در اسارت نوعی بﻼه ِ
حزبالهیهای ﺧط اول جبهه در سالها اوليه جنگ ايران و عراق را تداعی
ﻣیکند(؛ از اينرو ،برای شناﺧت بيشتر و دقيﻖتر غﻼم با يکی ازکسانی
که ضمن داشتن پروندهی ﻣشترک و رابطهی نزديک با او ،از او آﻣوزش
هم ﻣیگرفت ،تماس گرفتم و سؤاﻻتی را ﻣطرح کردم .در اينجا حرفهای
اين شﺨص را دربارهی غﻼم ابراهيم زاده با ﻣسئولت ﺧودم ،بهطورﺧﻼصه
ت زندان ،غﻼم ابراهيمزاده و کليت
ﻣیآورم تا شايد گاﻣی در بيان حقيق ِ
جنبش در زﻣان شاه برداشته باشيم .اين دوست بسيار عزيز دربارهی غﻼم
ﻣیگويد:
ﻣن غﻼم را در قزل قلعه ديدم ،در عشرتآباد هم با او بودم؛ اﻣا
بندی ديگری از او ندارم .در واقع ،نمیدانم که در قصر باهم
حافظهی هم ِ
بوديم يا نه .ولی غﻼم آدم ﺧيلی فعالی بود .او يکی از تشکيلدهندگان
»ستاره سرخ« ،يا آن ﻣحﻔلهای بزرگی بود که به»ستاره سرخ« ﻣعروف
ﻣؤثر »ستاره سرخ« را ﺧو ِد او پرورش داده
شدند؛ و حتی ﺧيلی از افراد
ِ
آدم
تعدادی
که
کرد
روع
ش
جايی
از
را
لباس
کردن
بود .غﻼم بحث کمونی
ِ
ﻣرفه و تقريبا ً اشراف زاده در قزل قلعه در کنار عدهای قرار گرفته بودند
که بهلحاظ وضعيت ﻣالی در شرايط بسيار بدی قرار داشتند .ﻣنظور غﻼم
از کمون لباس ،آنطور که ﺧودش برای ﻣن )يعنی :برای کسی که همپرونده
و درعينحال تحت تعليم او بود( تعريف کرد ،ازبين بردن اين تﻔاوت فاحش
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ﻣالی و اثرات ْ
آن روی زندانیها بود .با وجود اين ،ﻣن بهياد نمیآورم که
کسانی که در کمون لباس شرکت نمیکردند ،بهعنوان بورژوا و
ضدکمونيست و اين قبيل حرفها طرد شوند .برای توضيح اين تﻔاوت
نمونهای را برايت ﻣیگويم که بعدها ،در زندان قصر )شماره  3و حدود
تابستان و پاييز  (1351برای ﺧو ِد ﻣن پيش آﻣد.
اول توضيح بدهم که وقتی برای يک نﻔر بستهای ﻣیآﻣد ،او ﻣیرفت
و شﺨصا ً بسته را تحويل ﻣیگرفت ،وسائل شﺨصیاش را برﻣیداشت و
ﻣابقی )اعم از پول يا ﻣيوه و غيره( را بهﻣسئول کمون تحويل ﻣیداد تا
دستهبندی کند و بهﻣصرف کمونی و عموﻣی برساند .يک بار که برای ﻣن
ﻣﻼقاتی آﻣد و وسائلی ازجمله ﻣيوه هم برايم آورده بودند ،ﻣثل بقيه اعضای
کمون رفتم ،تحويل گرفتم ،وسائل شﺨصیام را برداشتم و ﻣابقی )و ازجمله
ﻣيوهها( را بهﻣسئول کمون دادم .پس از ﻣدت کوتاهی ﻣتوجه شدم که
ﻣيوههای ﻣن را کنار گذاشته بودند تا دور بريزند! يعنی اينکه :ﻣيوهی
ﻣصرفی در ﺧانهی ﻣا برای ﻣصرف در زندان دور ريﺨتنی بود.
بههرروی ،تاآنجايی که ﻣن در زندان قصر ]شمارهی سه[ بودم ،اشتراک
لباس بهاين صورت بود که اگر پيراهن ﻻزم داشتم بهﻣسئول ﻣربوطه
ﻣراجعه ﻣیکردم و او هم چند تا پيراهن که بهاندازهی ﻣن بود ،دراﺧتيارم
ﻣیگذاشت تا هرکدام را ﺧواستم برای ﺧودم بردارم .فقط در قزل قلعه بود
که لباسها را روی هم ﻣیريﺨتيم ،ﻣیشستيم و ضدعﻔونی ﻣیکرديم تا
بهطور اشتراکی ﻣصرف کنيم .بنابراين ،اگر چنين رويهای در قصر هم
بود ،ﻣن چيزی در ﻣورد آن نديده و نشنيدهام .شايد در زندان شماره چهار
ويا زﻣانی بود که ﻣن در قصر نبودم .شايد هم در اثر گذشت زﻣان با
تصورات ذهنی آﻣيﺨته باشد؛ نمیدانم.
اﻣا برﺧﻼف ادعای کتاب »آنچه برﻣن گذشت« ،غﻼم ابراهيم زاده
بههيچوجه اهل چپ َروی و اين قبيل حرفها نبود .او کسی بود که تعداد
قابل توجهی از ﻣجاهدين را بهانديشه و ديدگاه چپ راهنمايی کرد و تحت
تعليم هم قرار داد؛ او يکی از افراد بسيار ﻣؤثر در شکلگيری جريان
قوی ﺧود
فکریای بود که ﺧط  4نام گرفت؛ او کسی بود که با استدﻻلهای ِ
جلوی هرگونه چپروی را ﻣیگرفت و درعينحال نسبت بهراستروی،
ليبرالی ﻣطرح در آن زﻣان واکنش
ﻣواضع ارتجاعی و همچنين ﻣواضع
ِ
نشان ﻣیداد و سعی ﻣیکرد که جلوی آن را بگيرد .ﻣنظورم اين استکه
در ﻣقابلهاش با چپروی ،بههيچوجه سازشکار و راسترو هم نبود.
شﺨص پُر رابطهای بود،
از طرف ديگر ،با وجود اينکه غﻼم
ِ
آدم فعال رابطههای
برﺧﻼف آقای پاينده در حاشيهها بيتوته نمیکرد و ِ
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زاينده بود ،و چندبار دستگير و بهشدت هم شکنجه شده بود؛ هيچکس توسط
او لو نرفت و با او بهزندان نياﻣد.
ب »آنچه برﻣن گذشت« از غﻼم بهعنوان آدﻣی اهل
تصويری که کتا ِ
ندروی ترسيم ﻣیکند ،درست نيست .در اين ﻣورد ﻣثالی در ﻣورد ﺧودم
تُ َ
دارم .ﻣن را  3بار برای بازپرسی بهدادرسی ارتش بردند .دفعه اول ﻣادهای
که قرار بود براساس آن ﻣحاکمه شوم ،حداقل  3سال و حداکثر  10سال
حبس را پيشبينی کرده بود .پس از چند برﺧورد در زندان و همچنين در
ت
بازجويی دوباره بهبازپرسی برده شدم و اينبار ﻣادهای با اشد ﻣجازا ِ
اعدام بهپروندهام اضافه شد؛ و دفعه سوم ،ﻣادهی ديگری هم که اشد ﻣجازات
آن هم اعدام بود ،بهپروندهام افزوده شد .اين رفتوآﻣدها برای بازپرسیهای
ﻣجدد و افزايش ﻣادههای اعدا ْم بعد از اين روی داده بود که عدهای از
بروبچههای ستاره سرخ در دادگاه دفاع ايدئولوژيک کرده بودند و علی
شکوهی هم بهاعدام ﻣحکوم شده بود .البته بهعلی ،بدون اينکه فرجامﺧواهی
کند ،عﻔو ﺧورد و ﻣحکوﻣيتش بهزندان ابد تبديل شد .در چنين وضعيتی ﻣن
هم قص ِد دفاع ايدئولوژيک داشتم که غﻼم با آن ﻣﺨالف بود ،و ﻣیگﻔت کشته
اثر ﻣبارزاتی ندارد .اصﻼً ﻣگر توچه کار کردهای
شدن تو در زندان هيچ ِ
که ﻣیﺧواهی بهواسطهی دفاع ايدئولوژيک ﺧودت را بهکشتن بدهی؟ گﻔتم
باﻻﺧره ﻣا چريک هستيم و بايد در اين راه جانبازی کنيم! گﻔت اگر
ﻣیﺧواهی ﻣبارزه کنی ،دفاع حقوقی بکن تا پس از اتمام زندان بتوانی
ِب َروی بيرون و بهﻣبارزه اداﻣه بدهی .ﻣنظورم بهطورکلی اين استکه نه
تنها در اين ﻣورد ،بلکه در ﻣوارد ديگر هم غﻼم ﻣن را زير پوشش ﻣنطﻖ
و استدﻻل ﺧود گرفت و از چپ َروی کردن بازم داشت؛ و بههمين دليل هم
اصﻼً نمیتوانم بﭙذيرم که غﻼم اهل چپروی و تندروی و اينگونه
برچسبها باشد .بهطورکلی ،ازآنجاکه کتاب »آنچه برﻣن گذشت«
عبارات چپروی و تندروی را درست ﻣثل عبارت راست َروی،
نقلونباتگونه بهاطراف ﻣیپاشد و در قسمتهای ﻣﺨتلف هم بهافراد
ﻣتﻔاوتی گير ﻣیدهد ،ارزش ندارد که جدی گرفته شود.
 {2کمون لباس

آقای پاينده روايت ﻣیکند که حتی اين پيشنهاد که » ...لباسهای نو و
پوشيده نشدهی اضاﻓی را که وارد بند ﻣیشود در يکجا جمع کنيم «...تا
هرکس نياز داشت ،از آن استﻔاده کند ،هم ﻣورد ﻣوافقت قرار نگرفت؛ و
»گﻔتند وقتی همهی لباسها را روی هم بريزيم هم عادﻻنهتر است و هم
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راحتتر«)ص  .(269صرفنظر از اينکه جزئيات بحثهای ﻣربوط
بهکمون لباس در چه فضايی ﻣطرح ﻣیشد و استدﻻلهای آن چه بود و
غيربهداشتی شستن ﻣشترک
چگونه بهتبادل گذاشته ﻣیشد ،اﻣا ﻣنهای جنبهی
ِ
لباسها )البته با توجه بهاﻣکانات زندان( ،تﻔاوت بسياری بين اشتراک
عموﻣی لباس و ارائهی »لباسهای نو و پوشيده نشدهی اضاﻓی« وجود دارد.
سادگی ظاهریاش ،اﻣا نقضکنندهی انگيزههای
اين تﻔاوت ،علیرغم
ِ
آرﻣانی و درعينحال تﺨيلی نهﻔته در تشکيل کمون لباس است .ارائهی
بﺨشش
»لباسهای نو و پوشيده نشدهی اضاﻓی« بهکمون لباس نوعی
ِ
ثروتمندان بهکسانی ﻣثل همان دوستی استکه با او دربارهی غﻼم
ابراهيمزاده گﻔتگو کردم .شايد ايدهی کمون لباس بيش از اينکه ريشه در
اﻣکان واقعی داشته و حقيقتا ً ارزشمند باشد ،تﺨيلی بود؛ اﻣا هرچه بود و
بﺨشش »لباسهای نو و پوشيده نشدهی اضاﻓی« فاصلهی
ت
نبود ،از اشرافي ِ
ِ
داری
بسياری داشت؛ فاصلهای از بقای بﺨششهای ﻣبتنیبر نظام سرﻣايه
ِ
»دلرحم«]!![ تا تﺨيل بهدنيايی همهجانبه برابر!
 {3کمون لباس

آقای پاينده در گزارشی که از ﻣﺨالﻔان کمون لباس ارائه ﻣیدهد ،از
ﻣﺨالﻔت ﻣسلمانهايی شروع ﻣیکند که پس از سرنگونی شاه بهارکان تشکيل
دهندهی جمهوری اسﻼﻣی تبديل شدند .ﻣنهای احتجاجاتی ﻣانند اينکه »"اول
اصول و فروع دين ،بعداً اعتقادات سياسی"«)صص  269و  ،(270اين
جماعت ﻣسئلهی کمون لباس را بدينترتيب تبيين ﻣیکردند"» :اعتقادات
سياسی ﻣا در ﺧدﻣت دين است نه دين در ﺧدﻣت اعتقادات سياسی" ،اساسا ً
کمون لباس با عقايد و ﻣناسک ﻣذهبی ﻣا جور درنمیآيد«)ص  .(270اينکه
ﻣسلمانهايی که دو سال بعد بهدليل رفتارهای ضدکمونيستیشان در
همسويی با ساواک ،فاﻻنژ ناﻣيده شدند ،چنين بگويند و چنين عمل کنند،
طبيعی است؛ اﻣا تعجبآور و درعينحال پُرسشبرانگيز است که چرا آقای
ت ﻣرتجع شروع ﻣیکند؟
پاينده
گزارش ﻣﺨالﻔين کمون لباس را با اين جماع ِ
ِ
گرچه پاسخ اين سؤال را ﺧو ِد پاينده بايد بدهد ،اﻣا درعدم حضور فعلی او،
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ﻣیتوان تصور کرد که قصد راوی ــآگاهانه يا ناآگاهانهــ افزودن بهدستهها
وگروههايی استکه با طرح کمون لباس ﻣﺨالف بودند و اين اﻣر حقانيت او
را پُررنگتر نشان ﻣیدهد!؟
جناب پاينده ،پس از فاﻻنژ/ﻣسلمانهای ضدکمونيست و همسوبا
ساواک ،در تجزيه و تحليل هواداران کمون لباس ،و بيان افراد و گروههايی
که هواداری آنها قﻼبی و دروغين بود ،ﻣیگويد» :دﻻيل و انگيزههای
ﻣوافقان کمون لباس يکسان نبود .اکثر آنها صادقانه بهاشتراکی کردن
لباس اعتقاد داشتند و آن را تبليغ ﻣیکردند .تعدادی بودند که بهاشتراکی
کردن لباس اعتقادی نداشتند ولی برای اينکه انگ راستروی و ﻣﺨالﻔت
روی جريان حاکم بودند .چون "ﻣﺨالف" تﻔسيربردار
بهآنها نﺨورد ،دنباله ِ
بود؛ اﻣکان داشت از آن ﻣنﻔعل ،ارتجاعی ،سازشکار و حتی پليس برداشت
شود .تعداد کمی از ﻣوافقان ،در جاهايی ﺧرابکاریهايی کرده بودند که از
طريﻖ اين قبيل تندرویها ﻣیﺧواستند جبران کنند .برای اينکه وجههای
بهدست آورند وارد اين قضيه شدند وگرنه اعتقادی بهکمون لباس نداشتند.
آنها بهدور از چشم پليس ،چپروی هم ﻣیکردند ولی وقتی در برابر پليس
ﻣیرسيدند آن وقت چيز ديگری ﻣیشدند«)ص (270؛ با همهی اين احوال
»ذکر اين نکته ]نيز[ ضروری است که اکثريت ﻣوافقان کمون لباس اگر
تجربه و سواد ﻻزم علمی بودن ﻣبارزه و شيوههای تطبيﻖ آن با شرايط را
نداشتند ،اﻣا از نظر اعتقادی و گرايش انقﻼبی ،انسانهای صادقی بودند و
نسبت بهباورهای ﺧود اعتقاد راسخ داشتند .چنانکه تعدادی از آنها که کم
هم نبودند يا در برابر جوﺧه آتش قرار گرفتند يا پس از آزادی از زندان
بهسازﻣان ﺧود پيوستند و جان در راهی پرﺧطر نهادند و ﻣرگ با افتﺨار
را پذيرا شدند«)ص !!!(271
گرچه نقلقول باﻻ تصويری گزارشگونه و ظاهرا َ بیطرفانه بهنظر
شيدايی
ﻣیرسد؛ اﻣا حاوی تناقضهای پوشيدهای است که نتيجهی القايی آن
ِ
صادقانه/ابلهانهی طرفداران ايجاد کمون لباس است .بنابراين ،بايد نگاهی
بهاين تناقضهای پوشيده در سادگ ْی بيندازيم تا تهمت بیهوده نزده باشم:
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اوﻻًـ هنگاﻣی که آقای پاينده بهعنوان راوی ،آشکارا و بهعم ْد نقش
سنجشگر را نيز بازی ﻣیکند و ﻣینويسد» :اگر ]اکثر زندانیهای
طرفدار کمون لباس[ تجربه و سواد ﻻزم علمی بودن ﻣبارزه و شيوههای
دستهی ندارندهی »تجربه و سواد ﻻزم علمی بودن ﻣبارزه« و دارندهی
»تجربه و سواد ﻻزم علمی بودن ﻣبارزه« تقسيم ﻣیکند و ﺧودرا که ِس َمت
نمايندگی را نيز بهيدک ﻣیکشيد ،در ردهی باﻻی دارندگان »تجربه و سواد
ﻻزم« القا ﻣیکند که بههرصورت طبقاتی و پادگانی است؛ و در زﻣانهی
کنونی نگرش و نگاه طبقاتی و پادگانی بههرگوشهای از زندگی از همان
نقطهی آغازينش )حتی آنجاکه صراحا ً بهبيان درنمیآيد( ،جاﻣعهای را
)بهﻣثابهی جاﻣعهی آرﻣانی( در تصور دارد که علیرغم بعضی تﻔاوتها
اش طبقاتی و طبعا ً بورژوايی
با وضعيت ﻣوجود ،اﻣا در کلي ِ
ت وجودی ْ
است!؟
دوما ًـ کسانی که »از نظر اعتقادی و گرايش انقﻼبی ،انسانهای
صادقی«اند؛ اﻣا »تجربه و سواد ﻻزم علمی بودن ﻣبارزه و شيوههای تطبيﻖ
آن با شرايط را« ندارند ،درست همانند افرادی هستند که »از نظر اعتقادی
و گرايش« نسبت بهجراحی ﺧود و ديگران »انسانهای صادقی«اند ،اﻣا
»تجربه و سواد ﻻزم علمی« برای اقدام بهعمل جراحی ﺧود ويا ديگران
توصيﻔی »انقﻼبی« را صرفا ً از
را ندارند! نتيجه اينکه آقای پاينده کلمهی
ِ
اين جهت ﻣورد استﻔاده قرار ﻣیدهد که اکثر طرفداران کمون لباس
»انسانهای صادقی بودند« و »تعدادی از آنها ]نيز[ که کم هم نبودند يا در
برابر جوﺧه آتش قرار گرفتند يا پس از آزادی از زندان بهسازﻣان ﺧود
پيوستند و جان در راهی پرﺧطر نهادند و ﻣرگ با افتﺨار را پذيرا شدند«.
بنابراين ،بهنظر آقای پاينده »در برابر جوﺧه آتش قرار« گرفتن» ،جان در
راهی پرﺧطر« نهادن و »ﻣرگ با افتﺨار را پذيرا« شدن از نشانههای بارز
انقﻼبيون و انقﻼبگرايی است.
ت بيشتر که بگذريم ،تصوير و تصور آقای علی
از بررسی جزئيا ِ
پاينده از انقﻼب ،هرچه باشد و نباشد ،اﻣا ربطی بهانقﻼب سوسياليستی ندارد
ْ
ﻣمکن
و صرفنظر از شهادتطلبی ﻣاورايی ،در راديکالترين صورت
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سوسيال دﻣکراتيسمی را در نظر دارد که ﻣيليتانت هم عمل ﻣیکند .چرا؟
ت انقﻼبی
برای اينکه فهم و حتی
تصور انقﻼب سوسياليستی و سوسياليس ِ
ِ
ﻻزم علمی« و طبقاتی در راستای انقﻼب
بودن ،بدون »تجربه و سواد
ِ
ب
سوسياليستی ﺧرافهای ﺧردهبورژوايی و فريبنده است .بهبيان ديگر ،انقﻼ ِ
بدون تئوری انقﻼبی ،نه تنها بههيچوجه سوسياليستی نيست ،بلکه همانند
جراحی استکه بدون آﻣوزش آناتوﻣی و تجربهی جراحی ،شکم بيمار را
)بهشيوهی قصابها( باز ﻣیکند!
ت طرفدار کمون لباس را بهدو دسته تقسيم
سوما ًـ آقای پاينده اقلي ِ
ﻣیکند که فاقد صداقتاند :يک دسته افرادی هستند که »در جاهايی
ﺧرابکاریهايی کرده بودند« و ﻣیﺧواستند اين ﺧرابکاریها را »از
طريﻖ اين قبيل تندرویها ....جبران کنند« .و دستهی ديگر ،ضمن اين که
اعتقادی بهاشتراکی کردن لباس نداشتند ،فقط »برای اينکه انگ راستروی
و ﻣﺨالﻔت بهآنها نﺨورد ،دنبالهرو جريان حاکم بودند .چون "ﻣﺨالف"
تﻔسيربردار بود؛ اﻣکان داشت از آن ﻣنﻔعل ،ارتجاعی ،سازشکار و حتی
پليس برداشت شود« .بنابراين ،بدون اينکه ﻣتدلوژی و ﻣنبع شناﺧت آقای
ت طرفدار کمون لباس از
پاينده ﻣطرح باشد ،او براين باور است که اکثري ِ
يک طرف افرادی را در ﻣيان ﺧود و بهعنوان عضو کمون ﻣیپذيرفتند که
ترس انگِ حتی قابل تعبير بهپليس
بدون باور بهاشتراکی کردن لباس و از ِ
بودن وارد کمون لباس ﻣیشدند؛ و از طرف ديگر ،پذيرای افرادی در کمون
لباس بودند که »در جاهايی ﺧرابکاریهايی کرده بودند« و ﻣیﺧواستند
اين ﺧرابکاریها را »از طريﻖ اين قبيل تندرویها ....جبران کنند«!؟
گرچه قصد آقای پاينده از اين عبارات بيان اين استکه بدنهی اصلی
لباس آدمهايی در نوسان بين هالو و ديکتاتور بودند؛ اﻣا
طرفداران کمون
ْ
برفرض که روايت روای عزيز ﻣا عين واقعيت باشد و از گزند
های ويژهی وقايعنگاری و بعضا ً عمدی نيز در اﻣان باشد ،سؤال
دستکاری ِ
اين استکه چرا آقای پاينده بهاين ِشﻖ فکر نمیکند که کمون لباس ﻣیتواند
آغازی قابل نقد و انکشاف برای کسانی باشد که بدون فعليت سياسی در
ِ
اپوزيسيون بهزندان افتاده ويا همانند ﺧو ِد راوی در حاشيه جريان ﻣبارزه

زندان قصر 1352-1351

قرار داشته و بههمين دليل هم گرفتار شدهاند؟ تجربهی سازﻣانيابی و
سازﻣاندهی کارگری نشان ﻣیدهد که کميت نه چندان ناچيزی از افراد
بهﺧاطر »اينکه انگ راستروی و ﻣﺨالﻔت بهآنها نﺨورد« ،در همسويی
ظاهری با تحرکات کارگری گام برﻣیدارند ،اﻣا طی پروسهای که زﻣان
ت ﻣبارزهی طبقاتی بستگی دارد ،جذب ﻣحافل کارگری ﻣیشوند و
آن بهشد ِ
بهتدريج بهلحاظ ﻣبارزاتی نيز فعليت پيدا ﻣیکنند .گذشته از اين جنبهی
ﻣسئله ،آن افرادی که »در جاهايی ﺧرابکاریهايی کرده«اند و ﻣیﺧواهند
اين ﺧرابکاریها را »از طريﻖ اين قبيل تندرویها ]ﻣثﻼً حضور در کمون
لباس[ ....جبران کنند« ،وجه ﻣثبتشان ،بهطور ﻣيانگين ،سنگينتر از وجه
ﻣنﻔی آنهاست .نتيجه اينکه علی پاينده با نگاه و برﺧور ِد يکسويه،
پاسيويستی و اشرفﻣنشانه بهکنشهای قابل نقد و بررسی اين افراد ــآگاهانه
درک حاشيهای از انسان و ﻣبارزهی طبقاتیــ زﻣينهی چهبسا
يا بهواسطهی
ِ
نه چندان وسيع رشد و تکاﻣل آنها را در عمل و نظر حذف ﻣیکند ،و عمﻼً
با ارتجاع حاکم در همسويی قرار ﻣیگيرد.
 {4کمون لباس

نق ِد استدﻻل آقای پاينده دربارهی تﻔاوت لباس بهﻣثابهی ﻣالکيت شﺨصی
و ابزارهای توليدی بهﻣثابه ﻣالکيت ﺧصوصی بهاين ترتيب است» :ﻣنظور
از ﻣالکيت ﺧصوصی ،ﻣالکيت بر ابزارهای توليد است که ﻣوجب استثمار
ﻣیشود .اين گﻔتهی ﻣارکس است)«...همانجا( .گرچه اين نظر در ﻣورد
تﻔاوت ﻣالکيت ﺧصوصی و شﺨصی بهطورکلی )و نه در دقت استدﻻل(
نادرست نيست؛ اﻣا نکتهی قابل توجه اين است که آقای پاينده درستی نظر
ﺧود را درست ﻣانند گﻔتگوهای حوزوی ﻣستند بهکتاب و روايتهای ﻣقدس
ﻣیکند» :اين گﻔتهی ﻣارکس است«! اشکال اينگونه بهاصطﻼح استدﻻل و
استناد بهﻣارکس )که اﻣروزه رواج هم دارد( اين است که بيان ويژگیها و
قانونمندی زﻣان »حال« را )يعنی :زﻣانیکه ﻣارکس ديگر زنده نيست(
ﻣحدود بهتعبير و تﻔسير نوشتههای ﻣارکس ﻣیکند که از اساس با نگرش و
روشیکه ﻣارکس ﻣدافع آن بود ،ﻣتناقض است .ضمنا ً ﻻزم بهتوضيح
استکه تا آنجاکه ﻣن اطﻼع دارم ،ضمن اينکه تﻔاوت ﻣالکيت ﺧصوصی
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و ﻣالکيت شﺨصی درآثار ﻣارکس و انگلس روشن است ،اﻣا »گﻔته«ی
ﻣشﺨص و تيترداری دراين زﻣينه ندارند.
ﻣجموعهی گﻔتگوهايی که آقای پاينده در بارهی ﻣالکيت ﺧصوصی و
ﻣالکيت ﺧصوصی از زندان شمارهی چهار در »اواﺧر پاييز  «1351نقل
ﻣیکند ،نشانهی اطﻼع بسيار سطحی از ﻣارکس و ﻣارکسيسم است که
عموﻣا ً هم از ﻣيان نقلقولهای پراکنده در ديگر کتابها کسب شدهاند .برای
ﻣثال ،بهاين عبارات توجه کنيم» :پرسيديم ﻣارکس که اين همه بهزيبايی
اهميت ﻣیداد ،در کجا گﻔته که سليقه ﻣنحصر بهفرهنگ بورژوازی است
و پرولتاريا سليقه ندارد؟ يا شما آثار ﻣارکس را نﺨواندهايد ،يا اگر ﺧواندهايد،
سادگی
نﻔهميدهايد يا اينکه اعمال غرض ﻣیکنيد«)ص  !(268ﻣنهای
ِ
عموﻣی بحثهای
روستاﻣنشانهای که در اين نقلقول نهﻔته و فضای
ِ
بهاصطﻼح تئوريک آن زﻣان زندان را نشان ﻣیدهد که ﻣن شﺨصا ً هم شاهد
آن بودم؛ اﻣا واقعيت اين استکه بهبرآور ْد ﻣیتوان گﻔت :ﻣيانگين ﻣطالعهی
زندانیها از آثار ﻣارکس و انگلس حتی بهبيست صﻔحه هم نمیرسيد .با
چريکی/شهری جنبش که از روی تحليلهای طبقاتی پرش
توجه بهجنبهی
ِ
ﻣیکرد و اساس وجودیاش ضديت با سلطنت شاه بهﻣثابهی سگ زنجيری
اﻣﭙرياليسم بود ،و همچنين با توجه بهاين واقعيت که آثار چندانی هم از
ﻣارکس و انگليس بهزبان فارسی ترجمه نشده بود و حتی دو درصد
زندانیها هم زبان ﺧارجی نمیدانستند ،آنچه زندانیها )و ازجمله ﺧو ِد آقای
علی پاينده( از ﻣارکسيسم ﻣیدانستند) ،بهجز نقلقولهايی که در ﻣيان آثار
غيرﻣارکسی ﺧوانده بودند و بهطور شﻔاهی و بهعنوان ﻣارکسيس ْم نق ِل
دوبارهای پيدا کرده بود( ،بهتعداد ناچيزی از ترجمههای انتشارات انستيتو
ﻣارکسيسم/لنينيسم ﻣحدود ﻣیشد .بههرروی ،آقای پاينده بايد بهاين سؤال
ﻣعنی عبارت »ﻣارکس که اين همه بهزيبايی اهميت ﻣیداد«
جواب بدهد که
ِ
چيست ،اهميت دادن بهزيبايی چه ﻣعنايی دارد و ﻣارکس در کدام آثارش
»اين همه بهزيبايی« اهميت داده است؟ نتيجه اينکه توصيف زندانیهای
سياسی غيرﻣذهبی آن زﻣان بهﻣارکسيست و استﻔاده از کلمهی ﻣارکسيسم
ْ
زﻣان نادرست است .اين بﺨش از زندانیها را
در ﻣورد ﺧداناباوران آن
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بايد با واژهی »چپ« يا سوسيال دﻣکرات توصيف کرد که طيﻔی را تشکيل
پ ﻣيليتانت نيز قابل تقسيم بود .اين
ﻣیدادند که بهﻣيانه ،راست و چ ِ
تقسيمبندی همان چيزی است که در جريان وقايع بهمن  57و بهويژه پس از
ايدئولوژيک اسﻼم شيعی ،فعليت
استقرار دوبارهی بورژوازی در پوشش
ِ
دوباره و آشکاری در رابطه با قدرت سياسی حاکم پيدا کرد.
 {5کمون لباس

کشف »کسانیکه با انگيزهی نﻔع شﺨصی و
آقای پاينده پس از
ِ
فرصتطلبانه وارد کمون و کمون لباس شده بودند ،بهترين لباسها را قبﻼً
برای ﺧود در نظر ﻣیگرفتند و با تمهيدات ﻣﺨتلف آنها ]را[ برای ﺧود
برﻣیداشتند و ﻣیپوشيدند«)صص  271و  ،(272در بيان ﻣضرات کمون
لباس بهسراغ دو ﻣسئله ﻣیرود که در نقطهای ﻣتقاطع واقع ﻣیشوند.
مسئلهی نخست ،بهواکنش ﻣقدﻣاتی پليس نسبت بهکمون لباس
ﻣیپردازد» :در ابتدا ،پليس نه تنها با کمون لباس ﻣﺨالﻔت نکرد بلکه
رضايت هم داشت .ترجيح ﻣیداد زندانيان بهجای ﻣباحث بنيادی بهﻣباحث
حاشيهای سرگرم باشند و سطح فرهنگ و آگاهی سياسی زندانيان ارتقا
نيابد«)ص  .(272اگر از آقای پاينده بﭙرسيم که اين اطﻼعات را چگونه
بهدست آورده ،چارهای جز اين ندارد که در جواب بگويد :استنباط شﺨص
ﺧودم است! بنابراين ،ﻣن هم چارهای جز اين ندارم که بگويم :اين عناد
شماست که بهاينگونه استنباطها راهبر ﻣیگردد .اگر شما تصور ﻣیکنيد
ت ﻣثﻼً
که کادر نگهبانی زندان در کﻼسهای اتحاديههای سوسيال دﻣکرا ِ
بلژيک دورههای ﻣﺨتلف ﻣارکسيسم را تمام کرده و در سازﻣاندهی
ارگانهای ﻣحلی حزب بلشويک نيز شرکت داشتهاند]!!![ ،صد درصد
اشتباه ﻣیکنيد .عنا ِد ﺧودﺧواهانه و حاشيهای شما تا آنجايی عقل و هوش
را از کلهتان پرانده که از پليسهايی که حتی فرق بين يابو و اﻻغ را هم
تصوير کارشناسان کهنهکاری را ﻣیدهيد که ﻣیدانند چه
نمیدانستند،
ِ
چيزهايی »سطح فرهنگ و آگاهی سياسی زندانيان« را »ارتقا« ﻣیدهد ،يا
آنها را با »ﻣباحث حاشيهای سرگرم« ﻣیکند.
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مسئلهی دوم ،پاينده پس از اينکه بهرضايت پليس از وجــود کمون
لباس بهعنوان ﻣقولهی »حاشيهای سرگرم«کننده در ﻣقابل »ﻣباحث
بنيادی« که ﻣیتوانند »سطح فرهنگ و آگاهی سياسی زندانيان ]را[ ارتقا«
دهند ،سﺨن ﻣیگويد ،بهﻣشکﻼتی ﻣیپردازد که ناشی از وجود کمون لباس
بود» :در اثر اشتراکی شدن لباس ،بﺨصوص لباسهای زير ،دو ﻣشکل
جدی بهوجود آﻣد و زندگی روزﻣرهی ﻣا را از نظر بهداشتی دچار بحران
کرد .اين دو ﻣشکل ،يکی شيوع بيماریهای پوستی و ديگری شﭙش بود...
ﻣدت کوتاهی از تشکيل کمون لباس نگذشته بود که بيماریهای پوستی ﻣثل
قارچ و گال شايع شد .شﭙش هم که در زندان سياسی هرﮔز سابقه نداشت،
بهطور گسترده شايع شد و بیداد کرد«)ص  .(272داستان بهاين ترتيب نقل
ﻣیشود که اعضای کمون لباس هﻔتهای دوبار  5يا  6نﻔر کارگر ﻣیگذاشتند
تا لباس را درهم بشويند؛ سيستم نگهبانی چندينبار زندان را سمپاشی کرد،
اﻣا شﭙش و ديگر بيماریها از بين نرفتند)همانجا(» .هرنوبت که بهبهداری
ﻣیرفتيم چندين بطری يک ليتری ﻣیدادند تا هرکسی بهقارچ ﻣبتﻼ شده بود
از آن استﻔاده کند ...ﺧوشبﺨتانه بيماری قارچ ،بيماری استکه زود ﺧوب
ﻣیشد ولی گرفتاری اصلی ﻣا شﭙش بود ...سمپاشی و ضدعﻔونی کردن
کارساز نشد ...،لباسهايمان را ﻣیجوشانديم و ضدعﻔونی ﻣیکرديم؛ با اين
حال از بيماری پوستی و ﻣﺨصوصا ً شﭙش که همهی زندان را فراگرفته
بود ،در اﻣان نبوديم«)ص .(273
پاينده ﻣی گويد :با شدت پيدا کردن ﻣسئلهی بيمارهای نوپيدا »ﻣﺨالﻔان
کمون لباس بهسراغ ﻣن ﻣیآﻣدند و بهاصرار و تأکيد ﻣیﺧواستند بهاين
جريان ﺧاتمه داده شود«)همانجا( .اﻣا گﻔتگوی پاينده با طرفداران کمون
لباس تأثير روی آنها نمیگذارد» .يکی/دوبار ...ﻣعاون زندان شمارهی
چهار و شمارهی سه ،ﻣن را صدا کرد و گﻔت اين بساط را جمع
ب
کنيد«)همانجا( .آقای پاينده پس از گﻔتگو با ﻣعاون زندان ،باﻻﺧره جنا ِ
ﻣعاون ﻣیگويد ...» :تمام اتاقهای نگهبانها پُر از شﭙش شده
است«)همانجا( .ﻣعاون زندان ،پس از ﻣقايسه زندانیهای قبلی و
زندانیهای حاضر با تهديد ﻣیگويد» :اين بساط ]يعنی :کمون لباس[ را
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جمع کنيد .اگر ﺧودتان نمیتوانيد آن را جمع کنيد ،ﻣا آن را جمع
ﻣیکنيم«)ص .(274
آقای پاينده ﻣسئله را با ﻣسئولين کمون لباس در ﻣيان ﻣیگذارد و آنها
پس از برگزاری جلسهی ﺧصوصی ﻣیگويند» :اشتراکی کردن لباس ناشی
از افکار و عقايد ﻣا است و پليس با ﻣﺨالﻔان کمون لباس همسو شده
است«)همانجا( .اين حرف که برای ﻣﺨالﻔان کمون لباس سنگين بود ،آنها
را بهواکنش واداشت ،و باﻻﺧره طرفداران کمون لباس با تهديد
بهبرگزاری جلسهی عموﻣی کمون »بهنوعی قضيه را رفع و رجوع
کردند ...و حرفشان ]بهﻣﺨالﻔين کمون لباس[ را پس گرفتند«.
آقای پاينده در آﺧرين عبارتهای اين قسمت ،بدون اينکه دربارهی
اداﻣه يا تمام شدن ﻣسئلهی قارچ و شﭙش حرفی بزند ،ﻣیگويد» :همانطور
که قبﻼً اشاره کردم ،پليس ﻣايل بود که زندانيان سياسی بهاين قبيل ﻣسائل
سرگرم باشند .کمون لباس در زندان شمارهی چهار تا تيرﻣاه  1352اداﻣه
داشت و با سرکوب زندانيان سياسی ،کمون لباس هم ﻣنحل شد«.
پليس زندان
از نقلقول باﻻ ﻣیتوان بهاين نتيجه هم رسيد که شبکهی ِ
از افسران و پاسبانهای ساديستی تشکيل شده بود و انگيزهی سرکوب آنها
نه سياسی ،که ناشی از اعتيادشان نسبت بهسرکوب بود! اگر غير از اين
بود ،پس چرا زندانیهايی را سرکوب کردند که بههمان »ﻣسائل]ی[
سرگرم« بودند که ﺧو ِد »پليس ﻣايل بود« سرگرم باشند؟

چند نکته دربارهی چگونگی ﻣقابله با شﭙش:
1ـ ﻣن در هلند بيشتر از ايران با آدمهايی برﺧورد کردم که بهشﭙش
آلوده بودند؛ چراکه شﭙش در کشورهايی با آبوهوای هلند بسيار شايع است.
شﭙش سر )که شايعترين نوع شﭙش است( عﻔونتی انگلی استکه
بهطورکلیِ ،
توسط انگلی بهنام پديکولوس هوﻣانوس کاپيتيس ايجاد ﻣیشود .اين بيمارى
در سراسر دنيا حتى در کشورهاى توسعه يافته نيز بهوفور ﻣشاهده ﻣىشود.
2ـ درﻣان شﭙش بسيار ساده است و از طريﻖ شاﻣﭙوهای ﻣﺨصوص
عملی است .شﭙشها جزو حشرات ﻣحسوب ﻣیشوند ،بنابراين برای ﻣقابله
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کرم
با آنها ﻣیبايست از يک حشرهکش استﻔاده کرد که بهشکل شاﻣﭙو يا ِ
قابل شستشو ساﺧته شده است.
3ـ آلودگی بهشﭙش ﻣنحصر بهطبقه اجتماعی ﺧاصی نيست و تمام افراد
ْ
سال ﻣمکن است با آن درگير شوند.
جاﻣعه بهﺧصوص در فصول سرد
آلودگی بهشﭙش در کودکان در سنين ﻣدرسه ،شايعتر است و دﺧتران بيشتر
از پسران بهآن ﻣبتﻼ ﻣیشوند .عﻼوه براين ،شﭙش در پادگانها ،ﻣهد
کودکها و زندانها نيز شايع است.
4ـ با جدا کردن بيماران درﻣان نشده از افراد سالم و با درﻣان سريع
آنها ﻣیتوان از انتقال بيماری جلوگيری کرد) .در ﻣکانهايی همچون
ﻣدارس و پرورشگاهها و…( با رعايت بهداشت تا حد زيادی ﻣیتوان ﻣانع
ايجاد بيماری شد .زيرا انگل بر اثر ﻣواد شوينده از بين ﻣیرود .هرچند تﺨم
انگل ﺧيلی ﻣقاوم است.
5ـ همهی لباسها و ﻣﻼفههايى که با فرد شﭙشزده در ارتباط بودهاند
بايد تا حد ﻣمکن با آب داغ شسته شوند .درجه حرارت باﻻتر از  ۵١درجه
شﭙشها را از بين ﻣیبرد .وسايلى که قابل شستشو نيستند را ﻣیتوان بهجاى
دور انداﺧتن در يک پﻼستيک در بسته بهﻣدت دو هﻔته در يﺨچال قرار داد.
جوشاندن لباسها و وسايل آلوده بهشﭙش باعث ازبين رفتن شﭙشها
6ـ
ِ
شده و اﻣکان سرايت )بهدليل عدم وجود شﭙش( از بين ﻣیرود.
نتيجه اينکه جوشاندن لباسهای کمون لباس ﻣانع سرايت شﭙش ﻣیشد؛
سر بیاطﻼعی و چهبسا
و آقای پاينده و همچنين
سروان ﻣعاون زندان از ِ
ِ
عنا ْد کمون لباس را ﻣوجب اشاعهی شﭙش )که راوی تأکيد بيشتر روی آن
دارد( ﻣعرفی ﻣیکنند.

مسﺌلهی تشک
 {1مسئلهی تشک

»در زﻣستان  ،1351در بحبوحهی قضايای کمون لباس ،ﻣسئول
فروشگاه زندان قصر بهزندان شماره چهار آﻣد و گﻔت بهﻣا اجازه دادهاند
برای زندانیها تشک بياوريم ...اگر ﻣیﺧواهيد صورت بدهيد تا سﻔارش
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بدهيم بياورند«)ص  .(275از روايت آقای پاينده چنين برﻣیآيد که اين ﺧبر
بﺨش استﻔاده از تشک ،برای او
ﻣنهای جنبهی ﻣقطعی و نسبتا ً آسايش ِ
شيﻔتگی قابل تعبير بهﻣعنوی هم همراه داشته است .اگر چنين نبود ،پس از
ِ
 48سال بهعنوان وسيلهای برای تحقير ديگران و چسباندن ﻣدال ﺧردﻣندی
بهسينهی ﺧويش از آن استﻔاده نمیکرد .ابتدا نگاهی به ُکل ﻣسئله بيندازيم تا
زﻣينهی بررسی و برﺧور ِد تحقيرآﻣيز جناب پاينده فراهمتر گردد.
داستان بهاين ترتيب است که پس از طرح ﻣسئلهی اﻣکان ﺧريد تشک
از طرف »ﻣسئول فروشگاه زندان« ،جلسهی عموﻣی تشکيل ﻣیشود:
»افراطيون چپ و ﻣذهبی بهطور يکپارچه با آوردن يا ﺧريدن تشک
ﻣﺨالﻔت کردند .نوعی درک و تلقی رياضتکشی داشتند که در ﺧيلی از
ﻣسائل روزﻣرهی زندگی بازتاب داشت«)همانجا(؛ در ﻣقابل اين نظريه
»پانزده تا بيست درصد بچههايی که بهجريانات ﻣﺨتلف وابسته بودند و
اعتقادی بهاين نوع رفتار نداشتند ،ﻣوافﻖ آوردن و ﺧريدن تشک بودند«)ص
 .(276پس از تشکيل »چهار/پنج جلسهی عموﻣی ...باﻻﺧره ،آن هشتاد
درصد گﻔتند هرکسی که عضو کمون است حﻖ ﺧريدن تشک ندارد« و
درغيراينصورت »از کمون ﺧارج شود« .اﻣا »واقعيت اين بود که در آن
زﻣان در زندان شمارهی چهار چنين اﻣکانی وجود نداشت که کسی بتواند
بيرون از کمون با آسايش بسر بُرد و آنها هم اين را ﻣیدانستند«)همانجا(.
پر غصهی تشک ﻣیگويد :پس از همهی
آقای پاينده در اداﻣهی قصهی ُ
اين ﻣباحث و تهديدها »باﻻﺧره بهآنها قبوﻻنديم که افراد در کمون بمانند و
اجازهی ﺧريدن تشک هم داشته باشند« .اﻣا »با توجه بهﻣﺨالﻔت اکثريت
ْ
ﻣوافقان از ﺧريد تشک صرفنظر کردند ،ولی هشت
کمون«» ،عدهای از
يا ده نﻔر اسم نوشتند و فروشگاه برای آنها تشک آورد ]که آقای پاينده هم
جزو آنها بود؛ و[ بهتدريج تعداد ﺧريداران تشک بيشتر ]هم[
شد«)همانجا(.
نتيجه اينکه آقای پاينده در ﻣقابل »درک و تلقی ]ﻣبتنیبر[
رياضتکشی« ،شيوهی ﺧردﻣندانهای را پيش ﻣیگيرد که بهتدريج گسترش
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ﻣیيابد .بهعبارت ديگر ،آقای پاينده بههمان شيوهای برﺧورد و زندگی
رهبران ايدهآل برﺧورد و زندگی ﻣیکنند :ﻣطلقا ً درست و ﻣطلقا ً
ﻣیکند که
ِ
بدون ﺧطا!!؟
 {2مسئلهی تشک

در بسياری از قسمتهای »آنچه برﻣن گذشت« يک شيطان رجيم و
ت دوگانگیها و سالوسیهای اين
ﻣلعون وجود دارد تا آقای پاينده در رواي ِ
شياطين ،جلوهی ﺧدايی ﺧويش را بيشتر بهنمايش بگذارد .شيطان رجيم
ْ
قسمت حسين راهمیپور است »که بهده سال زندان ﻣحکوم شده بود« و
اين
در ﻣقابل ﻣقولهی ﺧريد تشک ﻣیگويد »اين ده سال زندان چيزی نيست که
بﺨواهيم ﺧودﻣان را بهﺧصلتهای ﺧردهبورژوايی آلوده کنيم و زيرﻣان
تشک بيندازيم ...ﻣن اين ﻣدت کوتاه را در کنار در ﻣیﺧوابم«)ص .(275
آقای پاينده در اداﻣهی روايت ﺧود در پانوشت همين صﻔحه  275ﻣیگويد:
»حدود دوسال بعد که از قزل حصار بهقصر برگشتم ،همين شﺨص ]يعنی:
حسين راهمی[ را ديدم که قطر تشک او از همه بيشتر« بود» ،پرسيدم:
داستان چيه؟« .راهمیپور ﻣیگويد :با جزنی صحبت کردم و ﻣن را »قانع«
کرد .پاينده اداﻣه ﻣیدهد» :ﻣن ﻣتوجه بودم چنين چيزی نيست .اگر
ﻣیﺧواست بهگﻔتهی جزنی گوش بدهد ،بايد همان دو سال پيش ]که بيژن
در زندان شماره  3بود[ گوش ﻣیکرد .ﺧودش بعد از دو سال از آن کارها
ﺧسته شده بود و برای اينکه رفتارش را توجيه کند ،پای بيژن را بهﻣيان
ﻣیکشيد«!!؟
چه ﺧوب بود که آقای پاينده توضيح ﻣیداد چگونه و براساس کدام
شاهد و بهچه شيوهای فهميد که حسين راهمیپور برای توجيه ﺧودش »پای
بيژن را بهﻣيان« کشيده بود .اين چندﻣين بار در کتاب »آنچه برﻣن گذشت«
است که آقای پاينده بدون استدﻻل و بيان شيوهی تحقيقاتیاش ،ﻣثل پيشواهای
قبايل سرخپوست ويا بارانسازهای دورهی نوسنگی ،حکم صادر ﻣیکند؛
و در احکام ﺧو ْد فر ِد بﺨصوصی را از ﻣيان جمع زندانیها بيرون ﻣیکشد
و ﻣثﻼً پتهی او را روی آب ﻣیريزد!! آيا در اين پته روی آب ريﺨتنها
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ُﺧردهحسابهايی نهﻔته است ويا قصد آقای پاينده پا گذاشتن بر گردهی کسانی
است که بهنظر او ﺧطاکار بودند؟
ﻣن شﺨصا ً شاهد بودم که افرادی از ﻣن جوانتر و سادهتر چند روز
زندان از  10سال تا ابد،
پس از برگشتن از دادگاه و بر کول داشتن حکم
ِ
ﺧودرا چريک و عضو سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ﻣعرفی ﻣیکردند.
چه روی داده بود که اين آدمهای ساده و بهقول آقای پاينده بیتجربه و
نيازﻣوده طی چند روز بهچريک تبدل شده و عزم کرده بودند که همانند
يک چريک زندگی کنند و تاوان آن را نيز بﭙردازند؟ بدون اينکه ﻣجال
تحليل نسبتا ً جاﻣع ﻣسئله در اينجا باشد ،بايد روی روح زﻣانه ]بهﻣثابهی
هژﻣونی سياسی/طبقاتی/ايدئولوژيک در زﻣان/ﻣکانی ﺧاص که تحت تأثير
پتانسيل ﻣبارزهی طبقاتی در عرصهی جهانی ،در ﻣقابله با ساﺧتار سياسی
حاکم فعليت ﻣیيابد[ انگشت بگذارم که در سال ) 1351برﺧﻼف وضعيت
ﻣوجود( بهويژه در ﻣيان بﺨشهايی از ﺧردهبورژوازی جهانی ،گرايشی
ﻣيليتانتشونده ايجاد کرده بود .برهمين اساس بود که جوان ساده و
بار ُﺧردکنندهای
بیتجربهای که دانش ﻣبارزاتی هم نياﻣوﺧته بود ،در ﻣقابل ِ
که رژيم روی شانههای نازک او گذاشته بود ،ﻣثل فنر از جا برﻣیﺧاست
و فرياد ﻣیزد :ﻣن چريک فدايی ﺧلﻖام!
ﻣن علیرغم ﻣﺨالﻔتم با ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانه )که برﺧﻼف برﺧورد
دوپهلو/اشرافی آقای پاينده ،هم زﻣينه نظری داشت و هم پشتوانهی عملی(،
درﻣقاب ِل فريا ِد ﻣن چريک فدايی ﺧلﻖام و پياﻣدهای تندروانهی آن با احتراﻣی
احتياطآﻣيز برﺧورد ﻣیکردم؛ و اگر درگير هم ﻣیشدم ،رهبران دروغين
و سياستباز را هدف ﻣیگرفتم ،که اغلب آنها بهاکثريت پيوستند تا سﭙاه
پاسداران بدون سﻼح سنگين نماند!!! اﻣا آقای پاينده پس از  40سال ﺧور
ﻻس ﺧشکهی غيرﻣستقيم
و ﺧواب در همين نظام اسﻼﻣیکه احتماﻻً بری از ِ
و باواسطه هم نبوده است ،برای دستوپا کردن سری در ﻣيان سرها
بهافرادی گير ﻣیدهدکه اغلب حتی زنده نيستند که از ﺧود دفاع کنند.
اگر کادرهايی در زندان وجود ﻣیداشتند که عﻼوهبر تجهيز نظری،
کار آﻣوزشی/سازﻣانگرانه را نيز در ﻣيان تودهی ﻣردم فرودست آزﻣوده
ِ
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بودند )يعنی :افرادی که حقيقتا ً کمونيست بودند و شايستگی عنوان
»کادر«ی را داشتند( ،آنگاه کموبيش اين اﻣکان و احتمال وجود ﻣیداشت
تا با طرح درسهای تحقيقاتی/تاريﺨی ،تحقيقاتی/اقتصادی،
تحقيقاتی/جاﻣعهشناسانه و ﻣانند ْ
آن بهجوانانی که فنرآسا زير فشار ساواک
برقاﻣت ﺧويش ﻣیايستادند تا زندگی کنند و سالم بمانند ،ﻣوضوعات ديگری
بهجز تشک و لباس اشتراکی و درجهی رفاه در زندان را بهتبادل بگذارند؛
تبادلی که اگر واقع ﻣیشد ،چهبسا جمهوری اسﻼﻣی ـهمـ بهاين سادگی سوار
ﻣوج عصيان ضدسلطنتی تودههای ﻣردم نمیشد ،و بهواسطهی توطئههای
آشکار بﺨشی از بهاصطﻼح چپ و با توسل بهجنگ
سرﻣايه جهانی ،ﺧيانت
ِ
و جنايت و ﺧرافات ،بيش از  40سال برسرير قدرت باقی نمیﻣاند ،و
ارزشهای انسانی/ﻣبارزاتی/انقﻼبی را تا اين اندازه لگدﻣا ِل استثمار و
ت آشکار نمیکرد.
چﭙاول و سرق ِ
اگر حسين راهمیپور نمونهای از آن جوانانی استکه بعد از دو سال
دست از برﺧوردهای بهقول آقای پاينده رياضتکشانه و تندروانه برداشتند،
چه اشکالی داشت که آقای پاينده و اﻣثال او بدون تقابل با اينگونه بحثها
)که در عمل بهﻣعنی رسميت بﺨشيدن و تداوم آنهاست ،ﻣثﻼً يک سال را
کمی سﺨتتر زندگی ﻣیکرد تا همانطورکه زندگی بهراهمیپور آﻣوزش
داد ،بهديگران نيز آﻣوزش ﻣیداد و »بهتدريج تعداد ﺧريداران تشک
بيشتر« و بيشتر هم ﻣیشد؟ حقيقت اين استکه اگر آن جوانانی که آقای
پاينده تحت عنوان چپرو و تندرو از آنها ياد ﻣیکند ،حقيقتا ً چپرو و
تندرو بودند ،اﻣثال آقای پاينده هم بهﻣعنی دقيﻖ کﻼم راسترو و کندرو
بودند .پسرﺧالگی و دﺧترﺧالگی ﻣتﻔابل است و يکی بهديگری هويت
ﻣیبﺨشد.
 {3مسئلهی تشک

پاينده در همين قسمت هم بيژن جزنی را در باﻻترين ح ِد ﺧردﻣندی
ﻣینشاند تا در »انتقاد« از او بهﻣرتبهی فراﺧردﻣندی دست يابد» :ﻣﺨالﻔت
با استﻔاده از تشک و ﻣﻼفه را بيژن جزنی در زندان شماره  3برطرف کرد.
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با ﻣﺨالﻔان بحث کرد .برای آنها توضيح داد و گﻔت چرا بايد روی زﻣين
سﻔت ﺧوابيد؟ ...اينکارها چه ﻣعنا دارد؟ لباس ﻣرتب بﭙوشيد .روی تشک
بﺨوابيد .انقﻼبی بودن بهاين حرکات نيست.«...
استدﻻلهايی که پاينده از آن ياد ﻣیکند ،ﻣقوﻻت و ﻣباحث پيچيدهای
نيستند که حتی ﺧو ِد او هم نتواند از آنها استﻔاده کند؛ براين اساس ،با اين
سؤال ﻣواجه ﻣیشويم که چرا بيژن جزنی توانست »ﻣﺨالﻔت با استﻔاده از
تشک و ﻣﻼفه را ...در زندان شماره  3برطرف« کند ،اﻣا علی پاينده در
زندان شماره  4با توسل بههمين حرفها نتوانست؟ پاسخ ﻣعقول و
درعينحال تجربی بهاين سؤال بسيار ساده است :علی پاينده فاقد اعتبار و
توان سازﻣاندهندگی بيژن جزنی بود؛ و زندانیهای زندان شماره  3نيز
ت سياسی با زندانیهای شماره  3تﻔاوت کيﻔی
بهلحاظ پيچيدگی و درياف ِ
کشيدن طوﻻنی هم بودند.
داشتند و ﻣجهز بهتجربهی زندان
ِ
رفتاری
پاينده در توصيف توانايیها بيژن جزنی در ﻣديريت
ِ
زندانیها ،ازجمله از دﺧالت او نسبت به»پﺨش شدن يا نشدن فيلم يا ﻣوسيقی
پاپ از تلويزيون« تعريف ﻣیکند ،که ﻣوجب اﺧتﻼف بين زندانیها شده
بود» :عدهای از بچهها بهشدت ﻣﺨالف فيلم و ﻣوسيقی عاﻣهپسند و بازاری
بودند«)ص  .(277دﺧالت جزنی بهاين ترتيب بود که با گﻔتن اينکه »هميشه
که نمیشود اﺧبار تماشا کرد .هميشه که نمیشود فيلم جدی تماشا کرد،
ﻣوسيقی و فيلم تﻔريحی هم ﻻزم است« ،ﻣسئله را حل کرد)همانجا( .پاينده
روايت ﺧودرا اينطور اداﻣه ﻣیدهد» :شايد اﻵن اين گﻔتهی جزنی جزو
بديهيات و بهنظر بيايد ولی در آن دوره نه تنها بديهی نبود بلکه وضع
بهصورتی بود که اين ﻣسائل ساده و پيش پا افتاده را بايد بهﺧيلیها ياد
داد«)همانجا( .اگر توصيف و روايت آقای پاينده ﺧيلی از واقعيت دور نشده
باشد ،ﻣیتوان )و در واقع بايد( گﻔت که جوهرهی استدﻻل بيژن جزنی
کار بيگانه و بيگانهساز است که بارزترين ويژگی
بهرسميت شناﺧتن ِ
جاﻣعهی طبقاتی است .چرا؟ برای اينکه اﻣور »جدی«)يعنی :اﻣور
کسالتآور که چيزی جز انجام کار بيگانهکننده نيستند( را در ﻣقابل اﻣور
»تﻔريحی«)يعنی :گريز و فرار از انجام کار بيگانه و کسالتآور( قرار
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ﻣیدهد .اﻣا قصد راوی از حرفهای باﻻ نه کوچک شمردن بيژن جزنی،
که در واقع بيان بزرگی و ارائهی تصويری از توانايیها و رسايیهای او
براساس آن ﻣﻔاهيمی است که بهطور افواهی و بازاری در حاشيه ﻣناسبات
سياسی آﻣوﺧته بود.
بههرروی ،در پايان اين قسمت دو نقلقول از آقای پاينده ﻣیآورم که
اولی تصويری ﻣقتدر و ﺧردﻣندانه از او ترسيم ﻣیکند؛ و دوﻣی با اشارهی
راوی »نقاد« را القا ﻣیکند.
گنگ و ﻣبهم بهضعفهای جزنی ،بزرگتری
ِ
نقلقول اول» :بارها و بارها شاهد بودم که بيژن در برابر افرادی که
ﺧيلی افراط ﻣیکردند و تند ﻣیرفتند ،ايستاد و جريان را کنترل کرد .در
يکی/دو ﻣورد که بعضیها داشتند کار را بهجاهای باريک ﻣیکشاندند و
ﻣیﺧواستند ﻣاجراجويیهای ﺧطرناکی بکنند ،بيژن در برابر آنها ايستاد و
نگذاشت کاری را که ﻣیﺧواستند ،انجام دهند«)صص  277و .(278
تعجبآور است! آقای پاينده ﻣاجرای بیاهميت رابطه حسين راهمیپور با
ﺧريد تشک را بهتﻔصيل روايت ﻣیکند؛ اﻣا بيان کارهای بسيار ﻣهم بيژن
جزنی را بهاﻣتناع برگزار ﻣیکند تا اشارهی گذرا و ﻣبهمی بهکارهايی داشته
باشد که در ﻣقايسه با حد و اندازهای که پارهای از چپها برای بيژن جزنی
قائلند ،اﻣور پيش پا افتادهای بهحساب ﻣیآيد!؟
نقلقول دوم» :بههيچوجه نمیﺧواهم بگويم جزنی اشتباهی نداشت و
تمام اقداﻣات او در زندان ﻣثبت بود .بيژن هم اشتباهات ﺧودش را داشت و
در ﻣقاطعی اسير جو حاکم ﻣیشد ولی ﻣوضعگيری و عملکرد او در قبال
کمون لباس ،ﻣﺨالﻔان تشک و ...از کارهای ﺧوب و تأثيرگذاری بود که
بهﻣتعادل کردن بچهها در اين زﻣينهها ﻣنجر شد« .بازهم آقای علی پاينده
دربارهی چيستی و چگونگی آن »ﻣقاطعی ]که بيژن جزنی[ اسير جو حاکم
ﻣیشد« ،سکوت ﻣیکند!!؟

حادثههای ناگوار
همانطور که در اين بازﺧوانی بهدفعات نوشتهام و شايد بازهم بنويسم،
ﻣن هرگز )حتی برای يک دقيقه هم( بهاين فکر نبودهام که جريان ﻣبارزهی
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ﻣسلحانه ،جريانی انقﻼبی است و بهنحوی )ﻣستقيم يا غيرﻣستقيم(
تاريﺨی/اجتماعی/طبقاتی انقﻼب
ﻣیتوانست در راستای چشمانداز
ِ
سوسياليستی کارآيی داشته باشد .بههمين دليل ،در همهی عرصهها و
ﻣناسباتی که حاضر بودهام و ﻣسائل ﻣربوط بهﻣبارزهی طبقاتی نيز بهنحوی
ب با پتانسيل نظری/عملی آن
ﻣوضوعيت تبادل داشته است ،در تناس ِ
ﻣناسبات ،درعمل و نظر ،نقاد جريان ﻣبارزهی ﻣسلحانه و تبعات اجتماعی
و طبقاتی آن )در زندان و در بيرون از زندان( بوده و هنوز هم هستم .در
زندان شاه ،ضمن همکاری نسبی در اﻣور بهاصطﻼح صنﻔی با ﻣجموعهی
زندانیهای سياسی/جنبشی ،ﻣواضع و رفتار ﻣستق ِل سياسی ﺧودم را داشتم
که درعينحال نسبت بهﻣسائل برآﻣده از ديدگاه و چشمانداز جنبش چريک ْی
نقادانه بود .بههمين دليل از همان سال  1349نسبت بهﻣطالعهی نوشتههايی
ﻣحور ﻣوضوعی آنها نق ِد جنبش چريکی بوده است ،برﺧوردی
که
ِ
سمﭙاتيک داشتهام؛ و يکی از انگيزههای شروع بازﺧوانی »آنچه برﻣن
گذشت« )يعنی :همين نوشتهی حاضر( نيز همين گرايش بهﻣطالعه و تدقيﻖ
نسبت بهنوشتههايی با ﻣضمون نقد جنبش چريکی بوده است.
اﻣا با پيشرفت اين بازﺧوانی که تدقيﻖ و جستجو و تحقيﻖ بيشتری را
ﻣیطلبد ،هرچه بيشتر بهاين نتيجه رسيدم که ﻣحور ﻣوضوعی کتاب
»آنچه برﻣن گذشت« ،نه جنبش و نقش راوی و تدوينکنندهی ْ
آن در جنبش
بهطورکلی و در جنبش چريکی ،بلکه ارائهی تصويری عاﻣيانه ،واقعینما
و بهطور زيرکانهای تحقيرآﻣيز از اين جنبش بهنﻔع بزرگنمايی
ﺧويشی
»ﺧويشتن« جهانشمول در بيان
کاسبکارانه از ﺧويش است .اين
ِ
ِ
ﺧويش ﺧو ْد حتی گاه )نه همواره( تا آنجايی پيش ﻣیرود که با نوشتههای
بی
ِ
کيهان شريعتمداری هم رقابت ﻣیکند.
ﻣنتشر شده در
ِ
بهنظر ﻣن ،اگر اين قسمت از کتاب »آنچه برﻣن گذشت« ]يعنی:
»حادثهی ناگوار« ،از صﻔحه  278تا  ،[284بهطور ﻣستقل نوشته ﻣیشد،
ت ﻣناسبی هم ﻣیپرداﺧت.
کيهان شريعتمداری در ازای انتشار آن ،اُجر ِ
ِ
بازﺧوانی اين قسمت از »آنچه برﻣن گذشت« اثبات اين
بنابراين ،وظيﻔهی
ِ
ادعاست ،که درصورت عدم اثبات ،راوی و تدوينکننده ﻣیتوانند عقربهی
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نشانهگير را بهسمت ﻣن بچرﺧانند .پس ،بهبازﺧوانی اين قسمت بﭙردازيم تا
زﻣينهی ﻣناسبتری برای اثبات حقيقت فراهم شود.
 {1حادثههای ناﮔوار

بهنظرم بهتر است که قبل از شروع بازﺧوانی اين قسمت ،چند جملهای
دربارهی نکتهی القايی اين قسمت بنويسم .آقای پاينده بهدو حادثهی ناگوار
در زندان شمارهی  4اشاره ﻣیکند که يکی کتک ﺧوردن يک زندانی
غيرسياسی است؛ و ديگری ﻣاجرای دفاع سياسی بهرام براتی ،ﻣحکوﻣيت
ابد او و عﻔوناﻣه نوشتناش پس از  3سال است! ﻣن نه در زندان ،نه در
بيرون از زندان و نه از ﺧو ِد بهرام )که رابطهی بسيار نزديک شﺨصی و
سياسی با او داشتم( هرگز کلمهای درباره عﻔوناﻣه نوشتن او نشنيدم؛ ضمن
اينکه رفتار او در زندان و همچنين زندگیاش تا دَ ِم ﻣرگ بهگونهای نبود
که شائبهای از پشيمانی و عﻔوناﻣه نوشتن را بازبتاند.
آقای پاينده ﻣسئلهی بايکوت پاسبانها را بهﻣثابهی اداﻣه چپرویهای
ابلهانهی اکثر زندانیها ،با آب و تاب ،و بهعنوان پيشزﻣينه ﻣطرح ﻣیکند
فحاشی
تا برسد بهشارﻻتانهايی که برای اﻣثال بهرام براتی دفاعيه سراسر
ِ
بهاصطﻼح سياسی ﻣینوشتند ،و باﻻﺧره دستهی ديگر ﻣثل ﺧو ِد بهرام براتی
که با حرف ديگران بهچاه ﻣیرفتند و برای بيرون آﻣدن از چاه
»به ُگهﺧوری« ﻣیافتادند.
زندانی پس از سال  1350بهغير از چند نﻔری
های
نتيجه اينکه چپ ِ
ِ
که بهعنوان پلهای برای بزرگنمايی آقای پاينده دستچين ﻣیشوند ،بقيه
درگير بﻼهتهای چپروانه ،شارﻻتانبازی رذيﻼنه و ﺧريتهای ناشی از
ِ
بیشعوری بودند؛ و آن نيرويی که در تقابل با نظام سلطنت چپروی
ْ
ﺧريت درگير ﻣبارزهی
نمیکرد ،اهل شارﻻتان بازی نبود و بدون آلودگی به
اسﻼﻣی/سياسی بودند ،همينهايی بودند که اينک در قدرتاند و جاﻣعهی
ايران را بهگلستان تبديل کردهاند!!؟
 {2حادثههای ناﮔوار

»هرروز زندانی و پاسبانها همديگر را ﻣیديدند و ُرخ به ُرخ ﻣیشدند.
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عرف ﻣعاشرت در جاﻣعه ،جاﻣعهای که روابط
بچههايی بودند که براساس ُ
قوﻣی و قبيلهای و همشهریگری در آن همچنان جایگاه ﺧودرا حﻔظ کرده
بود .با پاسبانها سﻼم و عليک و گاهی چند کلمهای هم صحبت ﻣیکردند.
صحبت کردن با پاسبانها ﻣسئلهساز شد .گردانندگان سياسی کمون از ﻣن
ﺧواستند بهبچهها بگويم با پليس حرف نزنند .پرسيدم چرا حرف نزنند؟ گﻔتند
ﻣا زندانی سياسی هستيم و بايد عواﻣل و کارگزاران پليس را بايکوت کنيم.
نگران بودند که در اين صحبت کردنها ،اطﻼعات و اﺧبار زندان
بهپاسبانها ﻣنتقل شود«)ص .(278
نادرستی »بايکوت« پاسبانها و تشدي ِد تقابل
قبل از اينکه بهدرستی ويا
ِ
»زندانی سياسی« با »عواﻣل و کارگزاران پليس« بﭙردازم ،بهتر استکه
چريکی ﻣسئله ،بهدلي ِل واقعی
با کنار گذاشتن جنبههای رفتاری/ستيزهجويانه/
ِ
و ﻣلموسی نگاه کنيم که زﻣينهی چنين حکمی را فراهم کرده بود:
»گردانندگان سياسی کمون«» ،نگران بودند که ﻣبادا در اين صحبت
های زندان[ ،اطﻼعات و اﺧبار
کردنها ]يعنی :صحبت کردن با پاسبان ِ
زندان بهپاسبانها ﻣنتقل شود«.
دوستی او با
ابراز
و
سابقه
به
بنا
و
آشکارا
که
حاﻻ بهدﻻيل آقای پاينده
ِ
ِ
نگهبانهای زندان )ازجمله با ساقی ،با گروهبانهای ساواک و با سرهنگ
رئيس بيمارستان  501ارتش ،با ﻣعاون رئيس زندان ﻣوقت شهربانی و،(...
عرف ﻣعاشرت در جاﻣعه« است ،نگاهی
ﻣوافﻖ گﻔتگوی ﻣبتنیبر » ُ
بيندازيم .علی پاينده جاﻣعهای را تصوير ﻣیکند که از ويژگیهايش »روابط
قوﻣی و قبيلهای و همشهریگری« است!!؟ آيا شهرهای بزرگ و بهويژه
تهران در سالهای  1350و  1351چنين جاﻣعهای بود؟ پاسخ بهصراحت
و بهطور قاطعی ﻣنﻔی است .چراکه ضمن وجود بقايای اجتماعی )و نه
ْ
کردستان
توليدی( »روابط قوﻣی« در پارهای از نقاط ايران )که بهجز
حضور چندانی هم در ﻣبارزات سياسی نداشتند(» ،روابط ...قبيله«ای نيز
با فروپاشی حکوﻣت قاجار ،پروسهی انحﻼ ِل تاريﺨی ﺧود را بهسرانجام
رسانده و پس از دههی چهل چندان رنگی نداشت؛ »روابط...
همشهریگری« هم آنچنانکه آقای پاينده روايت ﻣیکند ،ﻣﺨتص
شهرستانها و شهرهای کوچک بود.
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صرفنظر از تصوير بهاصطﻼح جاﻣعهشناسانهی نادرست آقای پاينده
دربارهی »جاﻣعهای که روابط قوﻣی و قبيلهای و همشهریگری در آن
نگرانی »گردانندگان سياسی
همچنان جایگاه ﺧودرا حﻔظ کرده بود« ،اﻣا
ِ
کمون« نسبت بهاحتمال انتقال »اطﻼعات و اﺧبار زندان بهپاسبانها«
بیدليل نبود؛ زيرا ﺧو ِد پاينده نقل ﻣیکند که »ﻣتأسﻔانه ،همهی صحبتها و
وقايع زندان در ﻣدت زﻣان ﺧيلی کوتاهی بهزير هشت ﻣنتقل ﻣیشد؛ اگر
شب جلسه داشتيم و تصميمی ﻣیگرفتيم ،فردا صبح پليس از تمام صحبتها
و تصميمهای آن جلسه با ﺧبر بود ...رئيس زندان ...فردا صبح نماينده را
صدا ﻣیکرد و ﻣیگﻔت شما اين کارها را کردهايد«)ص (280
صرفنظر از درستی يا نادرستی دو نکتهی ﻣطرح شده در باﻻ )يعنی:
تصوير جاﻣعهشناسانهی غلط آقای پاينده و نگرانی گردانندگان کمون از
انتقال اﺧبار زندان بهزير هشت( ،اﻣا واقعيت زندان تاآنجاکه ﻣن در اکثر
زندانهای سياسی )بهجز زندان شماره  4قصر که طول عمرش احتماﻻً
حدود  18ﻣاه بود( ديدهام ،بههيچوجه چنين سنتی وجود نداشت که
زندانیهای سياسی »با پاسبانها سﻼم و عليک و گاهی چند کلمهای هم
صحبت« کنند .ﻣن شﺨصا ً نه تنها يکبار هم با ﻣأﻣوران زندان )اعم از
پاسبان و غيره( »سﻼم و عليک و گاهی چند کلمهای هم صحبت«ی
ی غيرجنبشی
نداشتهام ،بلکه بهﺧاطر نمیآوردم که بهجز زندانیهای سياس ِ
)برای ﻣثال ،افرادی که جرمشان جاسوسی بود( کسی »با پاسبانها سﻼم و
عليک و گاهی چند کلمهای هم صحبت« کرده باشد .بدينﻣعنی که اگر
صحبتی پيش ﻣیآﻣد ،حول ﻣسئلهی رسمی رابطهی بين زندانی و زندانبان
فرض وجو ِد آن(،
شﺨصی آن )البته بر
احتمال جنبهی
جريان داشت و
ِ
ِ
ِ
حين »صحبت«
بهلحاظ ک ّمی/کيﻔی حتی يکدهم زﻣان و حالتها و نگاههای ِ
را هم بهﺧود اﺧتصاص نمیداد .حتی از اين هم ﻣهمتر ،همچنان که شﺨصا ً
ديدهام و از ديگران نيز بسيار شنيدهام ،پس از سرکوب پنجم تيرﻣاه ،1352
بهدستور ﻣسئولين زندان ،پاسبانها ﻣطلقا ً حﻖ »صحبت« با زندانیهای
سياسی/جنبشی را نداشتند.
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نتيجهای که تا اينجا نسبت بهﻣقولهی تقابل زندانی و پاسبانها و
پليس« ﻣیتوان گرفت ،اين استکه
ت »عواﻣل و کارگزاران
ﻣسئلهی بايکو ِ
ْ
ْ
بايکوت« نادرست بود؛ اﻣا تقبيح »سﻼم و عليک و گاهی چند
گرچه »
ً
کلمهای هم صحبت« کردن با پاسبانها )يعنی :همان چيزی که اصوﻻ در
زندانهای سياسی رواج نداشت( ،صرفنظر از ﺧط و ﻣشی سياسی ،يک
اص ِل جنبشی بود .از طرف ديگر ،با توجه بهفضای ستيزهجويانهتر و
تر زندان شمارهی چهار )در ﻣقايسه با زندان شماره 3
ﻣيانگين
سنی جوان ِ
ِ
در همان سالهای  1351و  ،1352و بعدها زندان شمارهی يک( ،و اينکه
»تقريبا ً نود درصد افراد حاضر جلسه]ی عموﻣی کمون[ رأی دادند که نبايد
با پاسبان]ها[ حرف زد«)صص  279و  ،(280چنين بهنظر ﻣیرسد که
»سﻼم و عليک و گاهی چند کلمهای هم صحبت« نه تنها در زندان شماره
 4رايج نبود ،بلکه در ﻣقايسه با ﻣثﻼً زندان شماره  3ـحتیـ احتمال وقوع
کمتری هم داشت.
بنابراين ،ﻣنهای تأثير فضای ستيزهجويانهی قابل تعبير بهواکنش
زندانی با باورهای چريکی نسبت بهزندانی بودن ﺧود ،عمدهترين
ت
ﻣيليتان ِ
ِ
ﻣسئلهی راهبر به»بايکوت« پاسبانها ،همان انتقال اﺧبار زندان بهپليس و
چهبسا شک بهﺧبرچينی چند نﻔر ﻣعدودی بود که ﺧو ِد آقای پاينده هم ،گرچه
بهعنوان تﻼشی بيهوده بهآن اذعان دارد» :از طريﻖ بايکوت صحبت کردن
با پاسبانها ﻣیﺧواستند جلوی ﺧبرچينها را بگيرند«!
با همهی اين احوال ،همانطور که در پاراگراف باﻻ هم اشاره کردم،
آقای پاينده بايکوت پاسبانها را بهعنوان عاﻣ ِل بازدارندهی انتقال ﺧبر از
داﺧل زندان بيهوده ﻣیداند؛ زيرا براين باور استکه »ﺧبرچين برای
گزارش دادن ﺧود راه و روشهای ﺧاص ﺧود را دارد و پنهان از چشم
همه و کاﻣﻼً در ﺧﻔا کارش را انجام ﻣیدهد بهطوری که شايد رئيس زندان
هم از ﺧبرچين بودن او بیﺧبر باشد«)ص !(278؟
سری پنهانکاری ﺧبرچينها که
آقای پاينده که دربارهی شيوههای ّ
»شايد رئيس زندان هم از ]آن[ بیﺧبر باشد« ،عبارتپردازی ﻣیکند،
بهفاصلهی کمتر از دو صﻔحه ﻣیگويد» :بعد از جلسهی تحريم پاسبانها و
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صحبت نکردن با آنها ،تجزيهچی ]ﻣسئول زندانبانی[ احضارم کرد و گﻔت
برو بهدوستانت بگو دست از اين کارها بردارند؛ نگذارند پای ساواک
بهاينجا باز شود ...ﻣن آﻣدم و بهبچهها گﻔتم پليس دارد تهديد ﻣیکند و
گﻔتههای تجزيهچی را تکرار کردم .گﻔتند ﻣا آنقدر قدرت داريم که بتوانيم
ﻣقابله کنيم« .عبارت »بعد از جلسهی تحريم پاسبانها و صحبت نکردن با
آنها« چنين القا ﻣیکند که احضار پاينده بهدليل برگزاری همين جلسه بود؛
اﻣا عبارت »بگو دست از اين کارها بردارند« ،اين ﻣﻔر را باز ﻣیکند که
ﻣسئلهی احضار ﻣسائل ديگری را هم دربربگيرد .بهنظر ﻣن بعيد استکه
اين شيوهی بيان تصادفی ويا ناآگاهانه باشد.
بههرروی ،داستان بهاين ترتيب روايت ﻣیشود که دو/سه روز پس از
جلسهی بايکوت پاسبانها و پيام تهديدآﻣيز ﻣسئول زندان» ،غﻼم ابراهيمزاده
را بههمراه دو/سه نﻔر ديگر بهکميتهی ﻣشترک« ﻣیبرند؛ »پس از هشت يا
ده روز ،آنها را برﻣیگردانند«؛ و بﻼفاصله »ﻣشﺨص« ﻣیشود که »آنها
را برای اتمام حجت برده« بودند» .جلسه تشکيل« ﻣیشود و غﻼم ﻣیگويد:
»اينها تهديد کردهاند که اگر دست از کارهايتان برنداريد با ﺧشونت رفتار
ﻣیکنيم« .اﻣا جلسه براين بود که »"اين تهديدها توﺧالی است و پليس هيچ
غلطی نمیتواند بکند"«)صص  280و !(281؟
ﻣن بهسه دليل روايت باﻻ را اينطور که علی پاينده ﻣیگويد ،باور
نمیکنم؛ و همهی اين روايتگويی را پيشدرآﻣدی برای ارائهی تصويری
دروغين و بههرصورت عنادآﻣيز از بهرام براتی ﻣیدانم!؟ يکی بهاين دليل
که وقتی غﻼم ﻣیگويد» :اينها تهديد کردهاند که اگر دست از کارهايتان
برنداريد با ﺧشونت رفتار ﻣیکنيم«)ص (281؛ هم غﻼم و هم ساواک )البته
اگر ُک ِل ﻣاجرا توسط آقای پاينده دستکاری نشده باشد( بهکليت رفتار و
سلوک زندانیها )يعنی :برهمکنشهای سياسی آنها در تناسب با تحرکات
چريکی در بيرون از زندان( اشاره کرده بودند؛ درصورتی که ترتيب و
نحوهی روايت آقای پاينده بهگونهای است که سرﻣنشأ ﻣسئله را بايکوت
پاسبانها و نهايتا ً چپروی زندانیها القا ﻣیکند که اﻣری اﺧﻼقی و رفتاری
است .بههرروی ،واقعيت )همانطور که قبﻼً هم نوشتم( اين استکه ﻣسئلهی
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پس چپروی و بايکوت پاسبانها ،نگاه و عم ِل ﻣيليتانت و
اصلی پنهان در ِ
ِ
چريکی نسبت بهزندگی و همچنين ﻣبارزهی سياسی در زندان و بيرون از
زندان بهﻣثابهی جنبشی جاری و اثرگذار بود که در شعار جانبداری از
ﺧلﻖها ،ﻣرگ برشاه و ﻣرگ براﻣﭙرياليسم ﺧود ﻣینماياند .بنابراين ،اگر
قرار استکه نقدی صورت بگيرد ،اين نقد بايد از ريشهها )يعنی :ﺧاستگاه
طبقاتی و نگاه ايدئولوژيک بهزندگی و ﻣبارزهی سياسی در ﻣﺨتصات
زﻣانی/ﻣکانی آن روزگار( شروع شود .ﻣتأسﻔانه اين ﻣسئلهای استکه هم
آقای علی پاينده و هم کتاب »آنچه برﻣن گذشت« کيلوﻣترها از آن دورند.
نگهبانی زندان سياسی )بهﻣثابه
بهطورکلی ،گرچه ساواک و دستگاه
ِ
يک کليت( جنايتکار بودند ،اﻣا آنقدر ابله نبودند که برای بايکوت پاسبانها
و رفتار بهاصطﻼح چپروانه در روندی قرار بگيرند که بهسرکوب
قصر تهران
فروردين در زندان عادل آباد شيراز و پنجم تير در زندان
ِ
بينجاﻣد .ضمنا ً نبايد فراﻣوش کرد که تحقيﻖ در ﻣورد آنچه پاينده پس از
بهکميتهی ﻣشترک بردن غﻼم ابراهيمزاده )که زنده نيست( و آن دو/سه نﻔر
همراه او )که ناﻣعلوماند( ،حتی درصورت پيدا کردن افرادی که در آن
زﻣان در زندان شماره  4بودند ،اﻣری تقريبا ً غيرﻣمکن است .چراکه ﻣسئله
از دهان افرادی گﻔته ﻣیشود که احتمال شناسايی و گﻔتگو با همهی آنها
)نه فقط کسانیکه با آقای پاينده همﺧط بهحساب ﻣیآيند( بسيار دشوار و
چهبسا غيرﻣمکن است.
دليل دوم ﻣن در عدم باور بهدقت و حتی صحت حرفهای آقای پاينده
تصويرپردازی تراژيک از بايکوت پاسبانها و
)که ﻣیﺧواهد با
ِ
بهطورکلی از چپروی زندانیها ،ريشهی سرکوب زندان قصر را القا
کند( ،اين استکه احتمال واکنش سريع ساواک »بعد از تهديدهای ﻣعاون
زندان«)ص  ،(280تنها درصورتی ﻣمکن بود که ﻣثﻼً پرويز ثابتی بهطور
نﻔر همراه
ﻣستقيم با رئيس شهربانی برای انتقال غﻼم ابراهيمزاده و دو/سه ِ
تيمی بسيار ﻣهم
او تماس ﻣیگرفت .اگر پای ﻣحاصرهی يکی از ﺧانههای
ِ
درﻣيان باشد ،احتمال چنين تماسهايی بسيار است؛ اﻣا نسبت بهبايکوت
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پاسبانها تقريبا ً غيرﻣمکن بهنظر ﻣیرسد .بنابراين ،براساس تحليل و تعقل
ﻣاترياليستی/ديالکتيکی ﻣیتوان چنين نتيجه گرفت که ساواک در حال
ﻣطالعه روی سرکوب زندانها بهعنوان يکی از قطعات پاز ِل جنبش
چريکی بود و ﻣسئولين زندان نيز بهواسطهی نهاد ﺧاصی )که اطﻼعی از
آن در دست نيست( در جريان اين آزﻣون و ﺧطای ﻣطالعاتی قرار داشتند؛
و بايکوت پاسبانها را بهانهی تهديد قرار دادند که افرادی را بهکميتهی
ﻣشترک ببرند تا شايد بتوانند از طريﻖ تهديد و ارعابْ رزمجويی زندان و
بهﺧصوص رزمجويی ستيزهگرانهی زندان شماره  4را سرکوب کنند .نتيجه
اينکه ﻣناسبترين جوابی که زندانیهای زندان شماره  4ﻣیتوانستند
بهساواک و شهربانی و کليت رژيم بدهند ،در تناسب با روحيه
رزمجويانه/ستيزهگرانهشان همان جوابی بود که آقای پاينده با تأسف و ضمنا ً
بهﻣثابهی بﻼهت زندانیها القا ﻣیکند» :اينها تهديد کردهاند که اگر دست
از کارهايتان برنداريد با ﺧشونت رفتار ﻣیکنيم«)ص  .(281بههرصورت
ﺧو ِد آقای پاينده هم از قول غﻼم ابراهيمزاده ﻣیگويد» :ﻣنظورشان ]يعنی:
ساواکیها[ فقط بايکوت پاسبان]ها[ نبود بلکه ُکل تندروی را َﻣدِنظر
اسم رﻣزی برای ﻣﺨالﻔت با
داشتند«)همانجا(؛ » ُکل تندروی«ها نيز ِ
ﻣبارزهی ﻣسلحانه و تبعات آن در زندان بود .اين ﻣسئله را در گﻔتگوی بين
آقای علی پاينده و سروان تجزيهچی نيز ﻣیبيينم که در صﻔحه  478همين
بازﺧوانی نقل شده است.
ت درحال
تاريخ ﻣبارزهی طبقاتی و سياسی نشان داده استکه شکس ِ
نبردی نابرابر ،همواره با اين احتمال ﻣواجه استکه بهﻣثابهی سنت
ﻣبارزات ْی سينه بهسينه نقل شود و بهاشکال گوناگون و چهبسا نوينی بازتوليد
نشينی بدون نبرد ،حﻖ را در سينی زرين
شود؛ درصورتی که عقب
ِ
بهحاکمان و جنايتکاران تقديم ﻣیکند.
آری ،اين درست استکه عمدهی زندانيان سالهای از  1350تا 1352
ﻣتناسب با ﺧاستگاه طبقاتی و نحوهی نگرش ْ
شان بیﻣحابا چپروی
ﻣیکردند؛ اﻣا افرادی اﻣثال آقای پاينده )علیرغم همهی دويدنها و
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تﻼشهايی که در جهت رفاه زندانیها بهﺧرج ﻣیدادند( ،در برابر آن
چپرویهای بیﻣحابا ،هرچه بيشتر بهراست ﻣیچرﺧيدند.
دليل سوم ﻣن در عدم باور بهدقت و حتی صحت حرفهای آقای پاينده
تصويرپردازی تراژيک از بايکوت پاسبانها ،و
)که ﻣیﺧواهد با
ِ
روی زندانیها ريشهی سرکوب زندان را نتيجه بگيرد(،
بهطورکلی از چپ ِ
ﻣسئلهی زشتکاری ﻣشﺨصی استکه در اداﻣهی همين قسمت ،در تحليل
يکی از »حادثههای ناگوار« بهآن ﻣیپردازم که همهی وقايع اين قسمت
ﻣقدﻣهای برای آن است تا زندانیها را ناگﻔته و بهشيوهی القايی بهابله،
شارﻻتان و سادهلوح/اﻻغ تقسيم کند.
 {3حادثههای ناﮔوار

نتيجهی جلسهی عموﻣی دربارهی »بايکوت« پاسبانها با  90درصد
رأی اين بود» :هرکاری ]که زندانیها[ با پاسبان و پرسنل زندان« دارند،
»از طريﻖ نماينده انجام« بدهند .همچنين »تصويب شد اگر کسی ناﻣه بنويسد
و بﺨواهد بهنگهبان بدهد ...بايد نماينده آن را بﺨواند و بعد بهنگهبان
بدهد)«...ص  .(280پاينده بهدنبال همين ﻣصوبهی ﻣیگويد» :فضايی ايجاد
کردند که احساس ﻣیکرديم ﺧودﻣان حصاری در زندان بهدور ﺧودﻣان
تنيدهايم و اين آزاردهندهتر از ﻣحدوديتهايی بود که دشمن بر ﻣا تحميل
ْ
دشمن طبيعی بود ولی با
کرده بود .ﻣحدوديتهای تحميل شده از سوی
دوست چه ﻣیشد کرد«)همانجا( .گرچه اين سؤال سرشار از اندوه و گﻼيه
بهنظر ﻣیرسد؛ اﻣا پاسخ آن ﺧيلی ساده و روشن است :عکسالعمل ﻣعقول،
درصورت صداقت در گﻔتار ،استعﻔا از نمايندگی کمون و اﻣتناع از ﺧواندن
ناﻣهی زندانیها ،که پاينده تا اينجای روايت ﺧويش ،حرفی از آن نمیزند.
ضمنا ً اين اﻣکان نيز وجود داشت که از کمونی بيرون بيايد که »حصاری
در زندان بهدور« زندانیهای در حصار ﻣیکشيد.
»دو/سه روز بعد از برگشتن غﻼم ابراهيمزاده« از کميتهی ﻣشترک،
پاينده و دو نﻔر ديگر را بهکميتهی ﻣشترک ﻣیبرند .آنها را »ﻣدتی در
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کميته« نگهﻣی دارند و پس از تکرار »همان تهديدها و صحبتها« بهقصر
برﻣیگردانند .در غياب پاينده و آن دو نﻔر ديگر »دو حادثهی بسيار ناگوار
اتﻔاق افتاده بود :يکی ﻣاجرای دادگاه بهرام براتی و ديگری ضرب و شتم
يکی از زندانيان« که پاينده »بهنام "ح .گ" ]از او[ ياد« ﻣیکند)ص .(281
گرچه آقای پاينده »حادثه«ی کتک ﺧوردن »"ح .گ"« را بهﻣيان
ﻣیکشد تا »حادثه«ی ﻣربوط بهبهرام براتی را طبيعیتر بهنمايش بگذارد؛
اﻣا از آنجاکه ناﺧواسته روی ﺧشونتی انگشت ﻣیگذارد که ﺧاص
جنبشهای چريکی دهههای  60و  70قرن گذشته است ،نگاهی تحليلی و
گذرا بهآن ﻣیاندارم تا زﻣينهی روشنتری نسبت به»ﻣاجرای دادگاه بهرام
براتی« و اِبراز اطﻼع آقای پاينده از عﻔوناﻣه نويسی او داشته باشيم ،که
ْ
السابﻖ الهی/لَدنی است .آقای پاينده قبل از اينکه
ﻣنبع اطﻼع او کمافی
بهاصل »حادثههای ناگوار« و در واقع حادثهی اصلی ناگوار )يعنی :آنچه
سقوط همراه با ُگه ﺧوردنناﻣهاش
او عروج ناشی از ﺧريت بهرام براتی و
ِ
تصوير ﻣیکند( برسد ،شمهای از دفاعيه بهرام براتی ﻣیگويد که نقش اول
آن را ﺧود جناب پاينده بازی ﻣیکند :بهرام »دفاعيهاش را بهﻣن داد که
برای ُﻣهر کردن بهنگهبانی بدهم ...دفاعيه حقوقی نوشته بود و با استناد
بهقانون ،اتهاﻣات را رد کرده بود« .در نوشتن دفاعيه دو/سه نﻔر بهاو کمک
کرده بودند .پاينده بهاو ﻣیگويد» :اگر اجازه بدهی ﻣن هم چند جمله بهآن
اضافه کنم ...قبول کرد« .بهرام دفاعيه را که آقای پاينده هم »ﻣطلبی« در
آن نوشته بود» ،در دادگاه ﺧواند« و با شکستن ﻣادهی اشرار که ادعای
داستان ارتش بود ،به»ده سال حبس« ﻣحکوم شد)همانجا(.
هايش دفاع
سياسی ﻣورد توقع همپرونده
ازآنجاکه بهرام بهجای دفاع
ْ
ِ
حقوقی کرده بود» ،دوباره بايکوتش کردند .ﻣنتها ،اين بار فقط از سوی
همپروندهایهايش و عدهی ديگری از بچهها بايکوت شد .اکثر بچهها زير
بار بايکوت بهرام نرفتند .در رأس همپروندهایهای بهرام ،ولیﷲ جعﻔريان
بود .او با اينکه ديگران را وادار بهدفاع ايدئولوژيک ﻣیکرد ،ﺧودش در
دادگاه دفاع سياسی کرد و ده سال ﻣحکوﻣيت گرفت .فريدون بوشهری ،يکی
ديگر از افراد اين پرونده در دادگاه بهچهار سال ﻣحکوم شد .اين دو نﻔر از
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کسانی بودند که فتوای بايکوت ﻣیدادند«)صص  281و  ،(282و طبﻖ
طبقهبندی بهصراحت اعﻼم نشدهی آقای پاينده در ردهی شارﻻتانها قرار
داشتند؛ و ﻣن هم در زندان ﻣوقت شهربانی درگيری شديدی با آنها داشتم
که در صﻔحهی  355شمهای از آن را ترسيم کردهام.
دادگاه تجديدنظر بهرام براتی در ﻣوقعی برگزار ﻣیشود که پاينده را
بهکميته برده بودند .ولیﷲ جعﻔريان که »ﻣتهم اول پرونده بود« ،از نبود
علی پاينده استﻔاده ﻣیکند و بهبهرام »ﻣیگويد اگر در دادگاه دفاع
ايدئولوژيک نکنی برای هميشه در بايکوت ﺧواهی ﻣاند .بهرام هم که جوان
و بیتجربه ]و از نظر آقای پاينده اﻻغ[ بود بهجعﻔريان ﻣیگويد تو دفاعيه
را بنويس .جعﻔريان هم چيزی از ﻣارکسيسم نمیدانست که بﺨواهد دفاعيه
بنويسد ،ﻣطلبی سراپا فحش و ناسزا ﻣینويسد و بهعنوان دفاعيه
ايدئولوژيک بهبهرام ﻣیدهد .او هم آن را در دادگاه تجديدنظر ﻣیﺧواند و
طبﻖ ﻣادهی اشرار با يک درجه تﺨﻔيف بهزندان ابد ﻣحکوم ﻣیشود«.
 {4حادثههای ناﮔوار

برای اينکه بازﺧوانی را حتیاﻻﻣکان ﻣطابﻖ ﻣنطﻖ )و نه الزاﻣا ً ترتيب
ب »آنچه برﻣن گذشت« اداﻣه بدهيم ،در اينجا نگاهی
صﻔحاتِ( کتا ِ
به»حادثه ...ناگوار« دوم که کتک ﺧوردن آقای »"ح .گ"« است،
ﻣیاندازيم تا برسيم بهﻣغازلهی آقای پاينده و سروان تجزيهچی )ﻣعاون
زندان( در بررسی ﻣارکسيسم ،دفاعيههای ايدئولوژيک و توان زندانی
کشيدن زندانیهای سابﻖ و عمدتا ً تودهای در ﻣقايسه با توان زندانی کشيدن
بهرام براتی ،که سرانجا ْم بهفتوای دروغين آقای پاينده ﺧتم ﻣیشود!؟
»"ح .گ"« اصﻼً »سياسی نبود«؛ جرم او »براساس انسانيت و
ﻣردانگی يا بههر علتی« پناه دادن بهيک ﻣجاهد فراری بود که به»شش ﻣاه
زندان ﻣحکوم« شده بود؛ »با بچهها]ی زندان[ همآهنگی و سنﺨيت نداشت...
با پاسبانها راحتتر بود«؛ »دنبال کسی ﻣیگشت که ﻣثل ﺧودش باشد«.
»چندبار ]ﺧو ِد پاينده[ از طرف بچهها بهاو تذکر« ﻣیدهد که »با پاسبانها
صحبت« نکند؛ او در جواب ﻣیگويد» :برای ﻣن تعيين تکليف نکنيد.
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پی کار ﺧودم« .ضمنا ً »جاهل ﻣسلک
بگذاريد اين شش ﻣاه تمام شود و بروم ِ
بود ،پشت کﻔشش را ﻣیﺧواباند ،کُت را روی شانه ﻣیانداﺧت و "يک کَتی"
]هم[ راه ﻣیرفت«.
پس ازتصويب بايکوت پاسبانها و درهنگاﻣیکه آقای پاينده در کميته
بود» ،بچهها چند ﻣرتبه بهاو تذکر ﻣیدهند که با پاسبان ها صحبت« نکند؛
اﻣا او توجهی نمیکند .زندانیها در جلسهی عموﻣی »تصميم ﻣیگيرند که
بهعنوان تنبيه او را کتک بزنند«؛ از اينرو »بهبهانهای او را چنان کتک
ﻣیزنند که پانزده روز طول درﻣان برايش تعيين کرده بودند«.
ﻣن )شﺨصاً( با اعدام ،شکنجه و طبعا ً با کتک زدن آدمها ،حتی اگر
جنايتکار هم باشند ،ﻣﺨالﻔم؛ اﻣا اگر شﺨصی بههرعلتی )حتی بهدليل
دريافت داروی ﺧارج از نوبت برای فرزند روبهﻣرگش( کودکی را )حتی
اگر پدرش جنايتکار باشد( ،بهگروگان بگيرد و اسلحه روی شقيقهی او
بگذارد ،ﻣحکوم ﻣیدانم؛ و اگر اسلحه در اﺧتيار داشته باشم و تيرانداز
گير ﻣﻔروض
سر گروگان ِ
بسيار ﻣاهری هم باشم ،لحظهای در شليک به ِ
درنگ نمیکنم.
ْ
حقيقت از اين قرار
اين ﻣثال فرضی را آوردم تا حقيقتی را بگويم .ين
استکه هيچ حکمی وجو ِد ندارد که همانند آيات ﻣقدس ،ورای ﻣﺨتصات
زﻣانی/ﻣکانی برای همه ،هميشه و همهجا درست باشد .بحث برسر ﻣقولهی
استثنا و قاعده نيست ،بلکه آنچه بهفهم و درک هستی ﻣادی )در نسبت و
در بیکرانگی( کمک ﻣیکند ،اصل ويژگی است که براساس دانستههای
بشر راهگشای شناﺧت و اداراک بوده است .حال بهآقای »"ح .گ"«
تاکنونی ْ
برگرديم.
ﻣجموعهی درهم تنيدهی ﻣشﺨصاتیکه آقای پاينده از او ترسيم ﻣیکند،
ظن نه چندان ضعيف را بهذهن زندانی سياسی ﻣینشاند که او
اين شک و ِ
از ارائهی اطﻼعات و اﺧباری که در درون زندان در ﻣعرض آن قرار
ﻣیگيرد ،بهپليس ابايی ندارد .در چنين وضعيتی ،بهويژه پس از »چندبار
تذکر« بهاو ،واکنش فيزيکی/تدافعی از سوی زندانيانی که ﻣبارزهی سياسی
را در کنش و واکنشهای نظاﻣی و چريکی ﻣیفهمند ،طبيعی ،و ﻣقايسهی
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آن با وضعيت ﻣاقبل چريکی نوعی سﻔسطه است .بنابراين ،آنچه در اينجا
)ﻣقدم بر شکل و هرگونهای از رفتار( بايد ﻣورد نقد و بررسی قرار بگيرد،
اساس نظری و عملی ﻣبارزهی ﻣسلحانه بهﻣثابهی هم تاکتيک و هم
استراتژی است؛ ﻣسئلهای که آقای پاينده در برﺧوردی
ﺧويشتنبزرگنمايانه ،ﻣبهم و عشوهآلو ْد فقط با ْ
آن ﻻس ﻣیزند.
از طرف ديگر ،وقتی آقای پاينده ﻣیگويد »او را چنان کتک ﻣیزنند
که پانزده روز طول درﻣان برايش تعيين کرده بودند« ،بدون بيان چگونگی
رويداد از زبان زندانیها ،ﻣستقيما ً بهگزارش پليس تکيه ﻣیکند که کُل ﻣسئله
را زير سؤال ﻣیبرد .از کجا ﻣعلوم که »پانزده روز طول درﻣان«
فرﻣاليتهای بهجانبداری از زندانیای نباشد که »با بچهها]ی زندان[
همآهنگی و سنﺨيت نداشت« ،و »با پاسبانها راحتتر بود«؟ از کجا ﻣعلوم
که آقای »"ح .گ"« آگاهانه و بهتحريک ﻣسئولين زندان ﺧبرچينی نمیکرد
و عمداً بازی درنمیآورد تا زندانیها را تحريک کند؟ او اگر قصد تحريک
ت
نداشت ،ﻣیتوانست بقيه زندانش را )که با احتساب
زﻣان بازجويی و ﻣد ِ
ِ
حضورش در زندان ،باقی ﻣاندهی ْ
آن حداکثر  3ﻣاه بود( ،لوطیﻣنشانه
طوری رفتار کند که ﻣثﻼً نه سيخ بسوزد و نه کباب! بههرروی ،تحليل اين
ی بهعنوان
ﻣاجرا ،براساس حرفهای ﺧو ِد آقای پاينده ،نشان ﻣیدهد که راو ْ
نمايندهی زندانیها بهجای اينکه بهطرف زندانی ﺧم شود ،ﺧيلی بيش از آن
ت نمايندگی است ،بهطرف پليس ﺧم شده است .همين
حدی که ﻻزﻣهی سياس ِ
روال و دريافت استکه در گﻔتگوی آقای پاينده با سروان تجزيهچی
ْ
قبول شدت
دربارهی زندان و زندانی بهگونهای غيرقابل باور و غيرقابل
ﻣیگيرد .نتيجهی نهايی در اين ﻣورد ﺧاص ،اين استکه کتک زدن آقای
»"ح .گ"« قابل تقبيح و ﻣحکوم است؛ اﻣا ﻣيزان ﻣحکوﻣيت ْ
آن بهلحاظ
کمی/کيﻔی آن شکل و ﻣقداری نيست که آقای پاينده بهگونهای القايی
بهتصوير ﻣیکشد.
 {5حادثههای ناﮔوار

وقتی آقای پاينده را بههمراه دونﻔری که با او بهکميته برده بودند،
بهزندان قصر برﻣیگردانند؛ »سروان تجزيهچی« بهپاينده ﻣیگويد »با شما
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کار دارم«؛ و پاينده هم بهاطاق ﻣعاون زندان ﻣیرود .ﻣعاون ﻣیگويد »تنبيه
تو از طرف ﻣا نبود .برای تو از داﺧل زندان گزارش ﻣستقيم رد کرده بودند.
ﻣیﺧواهی باور کن ،ﻣیﺧواهی باور نکن .اﻣا در اينجا دو اتﻔاق افتاده است
که بايد جوابگو باشيد«)ص  .(283ﻣن برای اولين باری است که با
رابطهای اينچنين ﺧودﻣانی و عاطﻔی بين زندانی سياسی و ﻣعاون زندان
ﻣواجه ﻣیشوم.
بههرروی ،سروان تجزيهچی پس از بيان »اينکه" ،ح .گ" را بهشدت
کتک زدانده ]و[ فعﻼً او را بهبهداری فرستاديم و بستری است« ،بهعنوان
دوﻣين »اتﻔاق«ی که در نبودن آقای پاينده واقع شده ،ﻣیگويد» :آقای بهرام
براتی دفاعيهای نوشته بود که سرتا پا فحش و فضيحت بود .صدايش کردم
و بهاو گﻔتم :اين دفاعيه را در دادگاه نﺨوان .اگر بﺨوانی ابد ﻣیگيری .تو
ﻣیتوانی زندان ابد ب ِکشی؟ بهﻣن جواب داد زندانش را ﻣن بايد ب ِکشم نه
شما« .آقای پاينده بهﻣعاون زندان ﻣیگويد »با اينکه کار او را قبول ندارم،
اگر شما هم بودی همين جواب را ﻣیدادی .در چنين فضايی که بر زندان
حاکم است طبيعتا ً جواب همين بايد باشد« .تجزيهچی ﻣیگويد» :درست است
که ﻣیﺧواهد زندان بکشد و ﺧودش ﻣسئول اعمالش است ،ولی آقای پاينده
اين دفاعيه را نوشتهاند و بهدست او دادهاند ،دفاعيه قبلی را ﺧوانده بودم
چيز ديگری بود«)همانجا( .تجزيهچی بازگشت بهرام براتی از دادگاه را
اينطور تعريف ﻣیکند :او را روی سر گرفتند و باﻻی اطاق نشاندند و او
هم از قهرﻣانبازیهايش در دادگاه حرف زد؛ اﻣا  24ساعت بعد ،ديگر
کسی با او کاری نداشت .او در اداﻣه ﻣیگويد» :اين طوری نمیشود زندان
کشيد .ﻣا افسران تودهای را ديدهايم که چه طور زندان کشيدند .اينها
نمیتوانند ﻣثل آنها باشند .آنها انگيزه داشتند ،سواد داشتند«.
پس ،جناب سروان تجزيهچی که زندانیها را بهباسواد و بیسواد و
توانا و ناتوان در زندان کشيدن تقسيم و بهعبارتی تجزيه کرده بود ،پس از
تعريف و تمجيد از افسران تودهای ،از کتک زدن »"ح .گ"« بهتندی گﻼيه
ﻣیکند و شکايت ﺧود از اينکه دفاعيه را نوشته و بهدست براتی دادهاند،
ابراز ﻣیکند» :شما بهعنوان نماينده از قول ﻣن بهآنها تذکر بدهيد که بس
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کنند و از اين دسيسهبازی و تحريک و کشاندن زندان بهبحران ...دست
برداريد ...آن کسی که دفاعيه را نوشته و بهدست آقای براتی داده ،بهجای
او زندان نمیکشد ...پای ساواک را بهاينجا باز نکنيد که ﻣا ﻣجبور بهنشان
دادن عکسالعمل نسبت بهشما بشويم«)صص  283و .(284
ﻣهمترين نکتهای که در اين گﻔتگو )که همانند گﻔتگوی عاشﻖ و
ﻣعشوقهای قهر کردهای است که پروسهی آشتی را طی ﻣیکنند( ،از اين
قرار است» :ﻣوقعی که آﻣادهی رفتن بهبند بودم تجزيهچی از ﻣن پرسيد:
راستی آقای پاينده ،ايشان )بهرام براتی( قادر بهتحمل حبس ابد هست؟ گﻔتم
بهصراحت ﻣیگويم نﺨير ،نمیتواند«)ص .(284
آقای پاينده داﺧل بند ﻣیشود و در ﻣقابل سؤال زندانیها که در کميته
چه ﺧبر بود ،ﻣیگويد» :اول بگذاريد دوش بگيرم و بعد شما ار
هنرنمایهايتان ...تعريف کنيد« .پاينده پس از استحمام سراغ بهرام ﻣیرود
و »از او ﻣیپرسد چرا اين کار ]يعنی :دفاع سياسی در دادگاه[ را کردی«؟
او »جواب درست و ﻣعقولی نداشت« که بدهد .پاينده در اداﻣهی
ب تهديدآﻣيزی را که در کميته شنيده بود ،برای زندانیها
حرفهايش ،ﻣطال ِ
تعريف ﻣیکند .نتيجه اينکه »بهغير از آنهايی که ﻣﺨالف تندروی بودند،
بقيه گﻔتند "گُه ﺧوردهاند"«.
آقای پاينده اين قسمت را )يعنی :قسمت »حادثههای ناگوار«( را با اين
عبارات بهپايان ﻣیرساند» :بهرام را هم بدبﺨت کرديد .جلوی ﺧودش اين
حرف را ﻣیزنم .بهرام براتی نمیتواند حبس ابد بکشد .زندان کشيدن ،آن
هم زندان طوﻻنی ﻣدت ،انگيزه ﻣیﺧواهد نه اين که بهﺧاطر ﺧارج شدن از
بايکوت ،حبس ابد بکشد ،اين انگيزه نشد«)ص  .(284جناب پاينده در
پانوشت همين صﻔحهی  284ﻣینويسد» :متأسﻔانه ،پيشبينی من درست
از آب درآمد و سه سال بعد ،بهرام ندامت نوشت«!!!؟؟
اينکه آقای پاينده بهجای گﻔتن حرفها و ارائهی پيشنهادهای ﻣثبت و
سازنده بهبهرام ،که کمک کند تا سالمتر و راحتتر زندان بکشد ،در ﻣقابل
ﺧو ِد او ﻣیگويد» :بهرام براتی نمیتواند حبس ابد بکشد« ،عمل عنادآﻣيز و
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درعينحال ﻣوژيکگونهای است؛ اﻣا در آنجا که بهﻣعاون زندان ﻣیگويد:
»بهصراحت ﻣیگويم نﺨير] ،بهرام براتی[ نمیتواند« زندان بکشد ،عمﻼً
و بههردليل شناﺧته و ناشناﺧتهای با پليس همسو حرکت ﻣیکند؛ و حرکت
همسو با پليس يکی از اشکال همکاری با پليس است .چرا؟ برای اينکه
پليس زندان سياسی بهزانو در آوردن و تبديل جو عموﻣی
ﻣهمترين وظيﻔهی ِ
جو يأس و پشيمانی است؛ و اين اﻣری استکه از طريﻖ شکستن
ﻣقاوﻣت به ّ ِ
افرا ِد ناتوانتر شروع ﻣیشود .اﻣا اين افراد ناتوان و ناتوانتر بايد شناسايی
اﻣنيتی ﻣرتبط با ساواک
شوند و يکی از ﻣهمترين وظايف ﺧبرچينهای
ِ
شناسايی افرادی بود که توان و آﻣادگی چندانی برای زندان کشيدن نداشتند.
ساواک و بهطورکلی پليس سياسی در همهجا با شناسايی افراد ناتوان و
بازی پيچيدهی چماق وهويچ را بهگونهای شروع ﻣیکند تا
تر
ناتوان ْ
ِ
ضعيفترها را بهتابعيت ﺧويش درآورد و بههمان سازی برقصاند که نياز
دارد .نتيجه اينکه وقتی آقای پاينده بهﻣعاون زندان ﻣیگويد» :بهصراحت
ﻣیگويم نﺨير] ،بهرام براتی[ نمیتواند« زندان بکشد ،عمﻼً همان کاری را
ﻣیکند که يکی از وظايف ﺧبرچينهای ﻣرتبط با ساواک است.
سويی ناشی از دريافتهايی
اﻣا زشتکاری جناب پاينده فراتر از اين هم
ِ
حاشيهای و ﺧودبزرگبينی کاسبکارانه نيز ﻣیرود .او بدون ارائه هرگونه
ﻣدرک و نشانه ،و حتی بدون اشاره بهپارهای از شنيدههايش ،همانند ﻣوارد
»علم« لَدنی ،احکام رنگارنگ صادر ﻣیکرد ،ﻣیگويد:
پيش که با تکيه به ِ
»ﻣتأسﻔانه ،پيشبينی ﻣن درست از آب درآﻣد و سه سال بعد ،بهرام نداﻣت
نوشت«!!!؟
ﻣن نه در زندان ،نه بيرون از زندان ،نه در رفتار داﺧل زندان و نه
در جديت ﻣبارزاتی و کارگری بهرام براتی پس از سقوط شاه ،بههيچوجه
و ﻣطلقا ً شائبه و نشانهای از پشيمانی و نداﻣت در بهرام براتی نديدم .بهرام
در جريان قيام همگانی در سال  1357از نزديک ﻣورد اصابت گلولهای
قرار گرفت که از پشت و بهاحتمال بسيار قوی از اسلحهی کمری بهاو
شليک شد .اين گلوله از زير قلبش عبور کرد ،و با شکستن استﺨوان ترقوه
بيرون آﻣد .بهرام براتی تا زﻣانیکه بهعلت بيماری  MSزﻣينگير شد ،در
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کارﺧانهی يﺨچالسازی جنرال استيل کار ﻣیکرد ،و چندين کارگر را با
دانش ﻣبارزهی طبقاتی آشنا کرد و بعضی از آنها را نيز در هستههای
آﻣوزشی سازﻣان داد .بههرروی ،تاآنجا که بهواسطهی ديدهها و شنيدههايم
اطﻼع دارم ،بهرام براتی بهلحاظ پراتيک ﻣبارزاتی در راستای سازﻣانيابی
ْ
کارگران چنان پيچيدهتر و ﻣدّبرتر از آقای علی پاينده بود که
سوسياليستی
اگر زنده ﻣیﻣاند و آقای پاينده را بهعنوان زيرﻣجموعهی تشکيﻼتی ﺧود
ﻣیپذيرفت ،بهاين َﻣر ِد هميشه در سايه هويتی ﻣیبﺨشيد که بهواسطهی ْ
آن
ﻣیتوانست ادعای سوسياليستی هم داشته باشد .با توجه بههمه اين ﻣسائل،
در شگﻔتم که آقای پاينده چگونه نسبت بهﻣسائل و رويداهايی ﺧودرا ﻣطلع
نشان ﻣیدهد که هيچکس ديگری جز ﺧو ِد او از آن ﻣسائل و رويدادها هيچ
اطﻼعی ندارد!!؟
ﻣن در  3پاراگراف باﻻتر از عمل عنادآﻣيز و ﻣوژيکگونهی آقای
پاينده )که تعلﻖ عاطﻔی هم بهاو دارم( حرف زدم .چرا از اين کلمات استﻔاده
کردم؟ برای اينکه وقتی آقای پاينده از دفاعيه حقوقی بهرام براتی در دادگاه
بدوی او حرف ﻣیزند ،لحن حرف زدنش تأييدآﻣيز و عاطﻔی است؛
اول يا
ِ
ً
اﻣا وقتی صحبت بهدفاع سياسی و ﻣثﻼ ايدئولوژيک بهرام در دادگاه
تجديدنظر يا دوم پيش ﻣیآيد ،با لحنی برانگيﺨته و تحقيرآﻣيز )حتی در
ﻣقابل ﺧو ِد او( حرف ﻣیزند .سؤال اين استکه اگر بهرام در سال 1354
نداﻣت کرده باشد ،چه فرقی بين دفاع حقوقی با  10سال ﻣحکوﻣيت و دفاع
حبس ابد وجود داشت؟ آيا اگر بهرام در دادگاه
سياسی با ﻣحکوﻣيت
ِ
ً
تجديدنظر هم دفاع حقوقی ﻣیکرد و ﻣثﻼ همان  10سا ِل دادگاه بدوی تأييد
ﻣیشد ،او در سال  1354نداﻣت نمیکرد؟ نتيجه اينکه تغيير لحن آقای
ﺧبر نداﻣت از طرف او عنا ِد
پاينده نسبت بهبهرام و حتی جع ِل
ِ
نظر برتریطلبانهی آقای
ﻣوژيکگونهای است که علت آن عدول بهرام از ِ
پاينده است که دفاع حقوقی را ﻣناسب بهرام براتی ﻣیدانست.
اين درست استکه ﻣن ريشهی روستايی ندارم؛ اﻣا بهجز ﻣطالعهی
رﻣان و تاريخ ،تجربهی عينی هم نسبت بهرفتار و برﺧورد افرادی دارم که
ريشهی روستايی دارند و از روستا بهشهر آﻣدهاند .ﻣنهای تﻔاوتهای
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طبقاتی که شاکلهی عمدهی رفتاری افراد ﻣﺨتلف است؛ اﻣا آنهايی که از
روستا بهشهر ﻣیآيند و بهنحوی همان فرهنگ روستايی را در ﻣناسبات
ﺧود بازتوليد ﻣیکنند ،ﻣجموعا ً رفتارها و برﺧوردهايی دارند که با استﻔاده
از عبارت ﻣوژيکگونگی قابل توصيف است.
بهرام براتی در سال  1351ﻣحکوم بهحبس ابد شد؛ و پاينده هم ﻣدعی
استکه او »سه سال بعد] ...،يعنی :درسال  [1354نداﻣت نوشت« .تا
آنجاکه ﻣن بهياد دارم و از چند نﻔری هم سؤآل کردهام ،سال  1354هنوز
»نداﻣت« نوشتن ُﻣد نشده بود و از طرف ساواک هم بهطور برناﻣهريزی
شده و جدی تشويﻖ نمیشد .اين اﻣر از ﻣيانهی نﺨست سال  ،1355تقريبا ً
ﻣقارن با شکست قطعی جنبش چريکی بهتدريج رواج يافت .ضمن اينکه
اغلب آنهايی که نداﻣت کردند ،دلبستگیهای جذبکنندهای در بيرون از
زندان داشتند .اﻣا همانطور زندگی بهرام پس از سقوط شاه تا لحظهی
ﻣرگش نيز نشان ﻣیدهد ،او دلبستگی ديگری جز آرﻣان سوسياليستی در
بيرون از زندان نداشت که در وسوسهی دستيابی بهآن نداﻣت بنويسد.
از همهی اينها گذشته ،همانطور که از قديم بهدرستی گﻔتهاند که
فرض ﻣحال ،ﻣحال نيست؛ بهاحتمال يک در ﻣيليارد فرض کنيم که بهرام
سری از
ق ّ
براتی نداﻣت نوشته و آقای پاينده هم بهواسطهی ارتباطات فو ِ
اين ﻣسئله اطﻼع پيدا کرده است!؟ سؤال اين استکه علنی و ﻣثﻼً افشا کردن
اين ﻣسئلهی فوقالعاده پوشيده و پنهان و ﻣحرﻣانه کدام دردی را از ﻣردم
ﻣصيبتزدهی جاﻣعهی ايران دوا ﻣیکند؟
ب »آنچه برﻣن
يکی از نکات تکرارشوندهای که تا اينجا در کتا ِ
دوستی همدﻻنهی آقای پاينده با اغلب زندانبانها،
گذشت« ﻣشاهده ﻣیشود،
ِ
ت عنادآﻣيز او در ﻣورد بعضی از زندانیهاست .پاينده در
در ﻣقابل ضدي ِ
صﻔحه  284با لحنی که گويای همدلی با آقای »"ح .گ"« است ،شواهدی
را که دال بر احتمال ﺧبرچينی اوست ،کنار ﻣیگذارد؛ و ﻣیگويد» :چگونه
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ﻣیﺧواهيد جواب زن و بچه او را بدهيد«؟ سؤال ﻣن از آقای پاينده و
ﺧسروپناه اين است :چگونه ﻣیﺧواهيد جواب بچههای بهرام براتی را بدهيد
که از اين ادعای صددرصد دروغ شما بهشدت آسيب ﻣیبينند؟
ب ﻣؤدبانه،
بايد با
صدای هرچه رساتر بهآقای پاينده گﻔت :جوا ِ
ِ
زيرکانه ،با فاصلهی ﻻزم و درعينحال سياستمدارانه بهزندانبانی که
بهارزيابی توان زندان کشيدن زندانیها و ﻣقايسه آنها با هم ﻣینشيند،
گﻔتن عبارت لطﻔاً ُگه
نمیدانم است .وگرنه جواب درست و حسابی بهاو،
ِ
زيادی نﺨوريد ،است .جناب سروان تجزيهچی )ﻣعاون زندان( از آقای پاينده
ﻣیپرسد» :راستی آقای پاينده ،ايشان )بهرام براتی( قادر بهتحمل حبس ابد
هست«؟ پاينده جواب ﻣیدهد» :بهصراحت ﻣیگويم نﺨير ،نمیتواند«!!
احتماﻻً آقای پاينده گلبول جديدی را کشف کردهاند که توان زندان کشيدن
زندانیها را نشان ﻣیدهد .عيب اين کشف اين است که فرﻣول رازآﻣيز آن
فقط در ﺧدﻣت جناب پاينده و جناب سروان تجزيهچی است!؟

زندان ﺷمارهی سه

اين قسمت ﻣجموعا ً ﻣوضوع چندانی برای بازﺧوانی نقادانه ندارد.
ﻣسائلی که در اين قسمت آﻣده )همانند قسمتهای قبلی( بيشتر گزارش
آﻣيﺨته با بينش و هدف آقای پاينده است که نهايیترين نتيجهاش
تصويرپردازی از پارهای رويدادها بهﻣنظور جعل آنها درجهت القای
ﻣقولهای بهنام علی پاينده بهﻣثابهی ﺧردﻣندی فراتر از ﺧردﻣندان است.
رويدادهای اين قسمت عبارتاند از :ترسيم وضعيت ساﺧتمانی زندان
شماره 3؛ ﻣقايسه ﻣيزان رفاه بين زندان شماره  3و شماره 4؛ تعريف
غلوآﻣيز از نقش جزنی در ﻣديريت زندان بهطور آشکار و ايرادگيری
ضمنی از او؛ بيان تﻔاوت بين زندانیهای زندان شماره  3و شماره  ،4که
بيشتر سطحی بودند و در عمﻖ همه )بهجز ﺧو ِد علی پاينده که از گوهر
کمون بزرگ و
ديگری است( ذاتا ً يکسان بودند؛ ترسيم وضعيت دو
ِ
توصيف تکیهای غيرجنبشی؛ و باﻻﺧره ارائهی
کوچک بهعﻼوهی
ِ
تصويری از ﻣسلمانها که برﺧﻼف چپها ﻣورد قضاوت قرار نمیگيرند.
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برای ترسيم دقيﻖتری از اين ﺧﻼصهگويی چند نقلقول ﻣیآورم تا نگاهی
بههمهی بﺨشها و قسمتها کرده باشيم.
 {1زندان شمارهی سه

آقای پاينده »روز بيستوهﻔتم اسﻔند  ...1351بهزندان شماره سه
ﻣنتقل« شد .حياط اين زندان )که سهگوش بود( نسبت بهحياط زندان شمارهی
چهار کوچکتر است .راوی ﻣیگويد» :بهعلت اينکه در سال  ،1348چهار
نﻔر از اعضای گروه جزنی ﻣیﺧواستند از اين حياط فرار کنند ،دو ﻣتر
بهارتﻔاع ديوار حياط اضافه کرده بودند .وقتی وارد حياط ﻣیشديم احساس
ﻣیکرديم در چاه قرار داريم«)ص .(285
»زندان شمارهی سه نسبت بهشمارهی چهار ،وضعيت و اﻣکانات
بهتری داشت؛ تعداد زندانيان کمتر بود و درنتيجه فضای بيشتری برای
ﺧواب و استراحت داشتيم .هﻔتهای سه بار ﻣﻼقاتی ﻣیدادند و ﻣدت ﻣﻼقات
بيشتر بود .ﻣیتوانستيم ﻣقدار بيشتری پول از ﺧانواده بگيريم«)همانجا(.
در عبارت »ﻣیتوانستيم ﻣقدار بيشتری پول از ﺧانواده بگيريم« ،توان
پو ِل بيشتر گرفتن از ﺧانوادهها اﻣری قطعی تلقی شده است .علت اين
ْ
ﻣالی  80درصدی زندانیهاست که باﻻی ﻻيههای پايينی
قطعيت توان
ِ
طبقهی بهاصطﻼح ﻣتوسط قرار داشتند .بهبيان ديگر ،حدود  20درصد از
زندانیها بهدﻻيل ﻣﺨتلف که عمدتا ً بهتوان ﻣالی آنها برﻣیگشت ،يا اصﻼً
پولی برای پرداﺧت نداشتند ويا توان پرداﺧت »ﻣقدار بيشتر ...پول« را
نداشتند .بههرروی ،آقای پاينده وضعيت ﻣالی ﺧانواده ﺧودش و اکثر
زندانیها را کليت ﻣیبﺨشد؛ ويکی ازدﻻيل ﻣﺨالﻔت سرسﺨتانهی او با کمون
لباس همين وضعيت ﻣالی ﺧانوادگی اوست .البته ﻻزم بهتوضيح است که
درصدهای ارائه شده در اينجا ،اساسا ً برآورد شﺨصی )و نه آﻣاری( است.
 {2زندان شمارهی سه

»فضای حاکم بر شمارهی سه نسبت بهشمارهی چهار تﻔاوت داشت.
اين تﻔاوت ،عمدتا ً بهعلت ترکيب زندانيان و حضور افراد نسبتا ً ﻣسن و
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باتجربه ،جاافتاده و باسوادتر بود«؛ همه »ﻣحکوﻣيت قطعی داشتند«؛ »از
کمون لباس ،تحريم تشک و اين قبيل اقداﻣات شتابزده و وهمآلوده ﺧبری
نبود«» .البته کمون لباس در شمارهی سه هم ﻣطرح شده بود ولی بيژن
جزنی ﻣانع تشکيل آن شده بود .اگرچه بيژن بعضی وقتها ﻣﻼحظهها و
آسانگيریهايی داشت و گاهی با چيزهايی که بهآنها ﻣعتقد نبود ،ﻣقابله
نمیکرد و از کنار آنها ﻣیگذشت ،ولی دربرابر کمون لباس از همان ابتدا
بهشدت ﻣﺨالﻔت و ﻣقابله کرده بود ...با اينکه دنبالهروان ﻣشی ﻣسلحانه از
ﻣطرحکنندگان کمون لباس بودند و جزنی از پيشروان جنبش ﻣسلحانه
بهشمار ﻣیآﻣد با کمون لباس و نﺨوابيدن روی تشک و استﻔاده نکردن از
تشک ...و اين قبيل کارها ﻣﺨالف بود«)ص  .(286بدون اينکه بﺨواهم
بحث ﻣﻔصل در اين قسمت داشته باشم ،بهسه نکته در نقلقول باﻻ اشارهای
ﻣﺨتصر ﻣیکنم:
1ـ از آنجاکه »باتجربه ،جاافتاده و باسوادتر« بودن در حوزههای
ﻣﺨتلف ﻣمکنالوقوع است؛ و ازآنجاکه جنبش چپ در ايران در زﻣينه
آﻣوزش سوسياليستی و سازﻣاندهی کارگری/تودهای/انقﻼبی تجربهی
ﻣشهودی نداشته و ندارد ،اينطور بهنظری ﻣیرسد که »باتجربه ،جاافتاده
و باسوادتر« بودن بهنوعی اشاره بهوضعيتهايی ﻣیکند که ﻣنهای رعايت
استانداردهای ﻻيه ﻣيانی و چهبسا باﻻيی طبقهی بهاصطﻼح ﻣتوسط ،اساسا ً
نظری و حتی رفتاری است.
2ـ اينکه آقای پاينده ﻣیگويد »بيژن جزنی ﻣانع تشکيل« کمون لباس
شد ،بيشتر بهاين قصد بيان ﻣیشود که با نقد جزنی ،فراتر از او قرار
بگيرد .حتی اگر جزنی ،برﺧﻼف قزلقلعه که نتوانست با کمون لباس ﻣقابله
کند ،در زندان شمارهی » 4ﻣانع تشکيل« آن شده باشد؛ عاﻣل تعيينکننده
همان »باتجربه ،جاافتاده و باسوادتر« بودنی است که در نکتهی باﻻ بهآن
اشاره کردم.
3ـ در ﻣيان افراد و گروههايی که ﺧودرا وارث جنبش ﻣسلحانهی
سالهای بين  1350تا  1355ﻣیدانند ،هستند کسانی که ضمن همدلی آشکار
و پنهان با جمهوری اسﻼﻣی ،درعينحال »جزنی ]را[ از پيشروان جنبش
ﻣسلحانه بهشمار« ﻣیآورند .اﻣا واقعيت تاريﺨی اين استکه بيژن جزنی
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بهواسطهی هوشياری ﺧاصی که داشت ،توانست با تکيه بهبعضی از عواﻣل
ت دوم )که قبﻼً در همين بازﺧوانی اشاراتی بهآنها داشتهام( ﺧطی از
دس ِ
رابطه و تﻔکر را بهوجود بياورد و آن را رهبری کند که هم بهنهادهای
چريکی بيرون از زندان ضربه وارد کرد ،هم ﺧود جزنی و  8نﻔر ديگر را
در فرودين  1354بهکشتن داد ،و هم تداوم آن در استقرار جمهوری اسﻼﻣی
ﻣغازلهای را شکل داد که سرانجاﻣی ﺧونبار داشت.
4ـ قصد آقای پاينده ،از اينکه بيژن جزنی را بهعنوان عاﻣل ضمنی
ت »گاه
آراﻣش در زندان شماره سه ﻣعرفی ﻣیکند ،اين استکه با بيان عبار ِ
با چيزهايی که بهآنها ﻣعتقد نبود ،ﻣقابله نمیکرد و از کنار آنها
ﻣیگذشت« ،بهﻣثابهی نقاد ،برفراز و او قرار بگيرد ،و در پلهی باﻻتری
بنشيند .اين يکی از ويژگیهای سياسيون حاشيهای آن زﻣان استکه اﻣروزه
توهم ﺧدایگونگی و همهدانی ،روزگار ديرين را با تصور تﻼشهايی که
با
ِ
تسر ﻣیگذارند .ﻣن بهجز پاينده نمونههای
تﺨيل ﻣیکنند با سرﺧوشی پش ِ
اﻣثال او را هم ﻣیشناسم.
 {3زندان شمارهی سه

»البته وقتی ﻣیگويم زندان شمارهی سه ،زندان ﻣعقول و ﻣنطقی بود
بهاين ﻣعنا نيست که تﻔاوت بنيادی با زندان شمارهی چهار داشت .چون
بيشتر اين افراد تقريبا ً حاصل يک دوران و ﻣحصول يک شرايط تاريﺨی
بودند .فرهنگ و نظريات ﻣغاير هم نداشتند ،تﻔاوتها بيشتر در روشهای
اجرايی و ﻣيزان سواد و تجربه بود .اين تﻔاوتها و اﺧتﻼفها بهتدريج و با
آﻣدن روزافزون زندانيان جديد يکسان شدند«.
ﻣﻔهوﻣی تودهايستی/حاشيهایاش ،با
اين نقلقول علیرغم ﻣحتوای
ِ
رفتاری/اﺧﻼقی نگرشها
چهرهای »پرفسورﻣنشانه« و توسل بهجنبهی
ِ
)يعنی :با تکيه بهيکی از جنبههای واقعيت که در همهی ابعاد ﻣتصورش
اساسا ً عملی است( ،همهی کنشگران زﻣانهی ﺧودش را زير سؤال ﻣیبرد
که دو نتيجه را بهدنبال دارد :يکی ،جنبهی فردی است که آقای پاينده را
رف ايراد گرفتن ،فراز زﻣانهی ﺧويش ﻣینشاند! و ديگری ،با
ص ِ
به ِ
تصوير دفرﻣهی ﻣتشکل از چپهای بیﺧرد و گيج و تندرو ،تاج
پردازش
ِ
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سر ﻣسلمانهای زندانی ﻣیگذارد تا
افتﺨار سرنگونی دستگاه سلطنت را به ِ
آگاهانه يا ناآگانه با جمهوری اسﻼﻣی همسو حرکت کرده باشد.
همانطور که قبﻼً هم گﻔتم ،در ديدگاه جناب پاينده نه تنها طبقات،
اجرايی« ﻣﺨتلف
ﻣناسبات و کنشهای طبقاتی جايی ندارد ،بلکه »روشهای
ِ
پراتيک( اجتماعی/سياسی/طبقاتی هم نمیتواند هويتبﺨشنده
نيز )بهﻣثابهی
ِ
و شﺨصيتآفرين باشد .اگر از آقای پاينده سؤال کنيم که تﻔاوت آدمها
اپوزيسيون زﻣان شاه را چگونه ﻣیتوان
سياسيون
بهطورکلی ،و تﻔاوت
ِ
ِ
ﻖ »آنچه برﻣن گذشت« ،بهاحتمال ﺧيلی قوی
تشﺨيص داد ،براساس ﻣنط ِ
ﺧودش را نشان ﻣیدهد!!؟
 {4زندان شمارهی سه

»در زندان شمارهی سه ،دو کمون وجود داشت :کمون ساکا و کمون
بزرگ .کمون ساکا بهوسيلهی اعضای ساکا ...تشکيل شده بود و حدودا ً
ده/دوازده نﻔر عضو داشت .آنها از ابتدا با کمون بزرگ توافﻖ نداشتند و
کمون ﺧودشان را تشکيل داده بودند«...؛ »کمون ساکا در تمام دوران
زندان ،ﻣيانهرو بود؛ نه تندروی و نه چپروی و نه راستروی داشتند.
البته ﻣنﻔعل هم نبودند و درصورت لزوم بهاقداﻣی که ﻣورد پذيرش و در
چهارچوب تحليلها و نظراتشان بود دست ﻣیزدند .بهغير از افراد اين
کمون ،درﻣجموع ﻣیتوان گﻔت اغلب زندانيان در کمون بزرگ
بودند«)صص  278و .(288
در اينجا هم که آقای پاينده نظر نسبتا ً ﻣساعدی بهچند نﻔر پيدا کرده
است ،و آنها را با عبارت »نه تندروی و نه چپروی و نه راستروی«
نيز تأييد ﻣیکند ،چنان ﻣبهم و درعينحال بديهی و کلی صحبت ﻣیکند که
شايد با تکيه به»سواد« حوزوی بتوان ﻣنظور انضماﻣی آن را فهميد.
بههرروی ،تنها ﻣزدوران ،ولنگاران و ﺧودفروﺧتگان حرفهای ﻣیتوانند
»درصورت لزوم بهاقداﻣی که ﻣورد پذيرش و در چهارچوب تحليلها و
نظراتشان« نباشد ،دست بهعمل بزنند!!
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دادگاه تجدیدنظر
ازآنجاکه اين قسمت )يعنی :قسمت »دادگاه تجديدنظر«( را قبﻼً ]از
صﻔحه  321بهبعد[ ﻣورد بررسی و بازﺧوانی قرار دادهايم ،دراينجا به
تنها نکتهای که ﻣیتوانيم بﭙردازيم ،چيستی و چگونگی ﻣسئلهی »نمايندگی«
است که تا قبل از سرکوب زندانها در ﻣاههای آغازين سال ،1352
علنی/داوطلبانه ،و پس از اين سرکوب با دايرهی ﻣحدودتر وظايف،
تااندازهای پنهان بود» :بعداز ظهر روز بيست و نه اسﻔند  1351بيژن جزنی
و غﻼم ابراهيمزاده گﻔتند تو نمايندهی کمون باش .گﻔتم قضايای زندان
شمارهی چهار ﺧستهام کرده و نمیﺧواهم نماينده باشم .قانع نشدند و باﻻﺧره
نمايندگی را بهگردنم گذاشتند«)ص  .(289آقای پاينده تا اينجای کتاب
چندين بار از »نمايندگی« و »نماينده« شدنش حرف زده است؛ اﻣا هيچوقت
درباره ﻣسئوليتها ،شرح وظايف و ﻣيزان اﺧتيارات »نماينده« بهروشنی
و بهلحاظ عملی حرفی نزده و اين ﻣسئله برای کسی که زندان شاه را نديده
باشد ،در ابهام ﻣیﻣاند.
برای اينکه ﻣسئلهی »نمايندگی« و »نماينده« تااندازهای از ابهاﻣاتی
که آقای پاينده القا ﻣیکند ،بيرون بيايد ،بعضی از ﻣشاهدات زندان شاه را
در اينجا ﻣیآورم :حدودا ً آﺧرهای فروردين سال  1350برای اولينبار در
درهگز دستگير شدم ،بعد از  5روز بهﻣشهد و بعد از  36روز بهقزل
ی بهبند عموﻣی
قلعهی تهران ﻣنتقل شدم .پس از نهايتا ً  10روز انﻔراد ْ
قزلقلعه وارد شدم.
در قزل قلعه همهی زندانیها بهطور ﻣشترک )يعنی :در يک کمون(
زندگی ﻣیکردند و هيچکس تکی نبود و بهتنهايی زندگی نمیکرد .ﻣديريت
زندگی جمعی بهاين ترتيب بود که ﻣاهانه يک نﻔر را برای رتﻖوفتﻖ اﻣور
عموﻣی )ﻣانند تعيين ساعت غذا؛ آنچه بهجز غذای زندان از طريﻖ ﺧريد
ويا بستههايی که ﺧانوادهها ﻣیآوردند ،در کنار غذای دولتی سرو ﻣیشد؛
چگونگی تقسيم ﻣيوه و گاه تنقﻼت؛ نظارت بر ساعتهای سکوت روزانه؛
و بهطورکلی اﻣور رفاهی زندانیها با استﻔاده از اﻣکانات ﻣوجود( از ﻣيان
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داوطليبن که ﻣعموﻻً يک نﻔر بيشتر نبود ،انتﺨاب ﻣیکردند که »استاندار«
ناﻣيده ﻣیشد .يکی از ﻣهمترين وظايف »استاندار« نظارت برليست افراد
سالمی بود که هرروز بهنوبت بايد بهﻣسائل روزانه )ﻣانند نظافت ،شستن
ظروف ،پهن کردن و جمعآوری سﻔره و اين قبيل اﻣور( ﻣیپرداﺧتند .اين
افراد را »شهردار« ﻣیناﻣيدند.
بهﻣنظور ارائهی تصوير گذرايی از وضعيت زندان قزلقلعه در آن
زﻣان بهجرأت ﻣیتوانم بگويم که بسياری از ﺧوراکیها )برای ﻣثال،
ﺧاويار( را برای اولين بار در قزلقلعه ﺧوردم؛ بعضا ً اتﻔاق ﻣیافتاد که
غذايی که ﺧانوادههای آورده بودند ،جایگزين غذای زندان ﻣیشد و حتی
برای روز بعد هم ﻣیﻣاند؛ و باﻻﺧره اينکه شروع و عادت بهﻣسواک زدن
ﻣن نيز از قزلقلعه شروع شد .وضعيت عشرتآباد و جمشديه هم کموبيش
و از جنبهی کيﻔی ﻣثل قزل قلعه بود.
تقسيم کارهای روزانهی ﻣربوط
نامگذاریها و همچنين نحوهی
ِ
بهزندانیها در زندان ﻣوقت شهربانی تااندازهای تغيير کرد .اين تغييرات
بيش از اينکه ﻣحتوايی باشد ،جنبهی اداری و بوروکراتيک داشت .برای
ﻣثال ،کارکنانی که قبﻼً »شهردار« ناﻣيده ﻣیشدند ،کمونيار ناﻣيده شدند و
راه رفتنشان نيز تااندازهی بهراه رفتن سربازهای ارتش شباهت پيدا کرد؛
»استاندار« ،کموندار نام گرفت؛ و تعدادی پستهای ديگر هم )ﻣانند
ﻣسئوليت چراغهای ﺧوراکپزی ،کتابﺧانه ،ﻣيوه ،و ﻣسئوليتهای ديگر
که بهيادم نمانده است( بهفعالين اﻣور روزانهی زندان اضافه شد که توسط
کموندار برگزيده ﻣیشدند .بهطورکلی ،هنگاﻣیکه ﻣن )قبل از علی پاينده(
بهزندان ﻣوقت شهربانی وارد شدم ،گذران روزانهی زندان يکسره رنگ
و لعاب سياسی/نظاﻣی پيدا کرده بود؛ و فشار به»ديگران« و ﺧصوصا ً
بهکسانی که ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانه را قبول نداشتند ويا »انتظاﻣات« جديد
را نمیپذيرفتند ،شروع شده بود .آنچه در زندان عشرتآباد و جمشيديه
عمدتا ً جنبهی بهاصطﻼح نظری داشت ،در زندان ﻣوقت شهربانی بهزيور
بهاصطﻼح عمل هم آراسته شده بود! برای ﻣثال ،بهﻣحض ورود بهﻣوقت
شهربانی دو نﻔر از زندانیهايی را که قبﻼً در قزلقلعه ديده بودم ،نزد ﻣن
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آﻣدند و گﻔتند که بهﻣا برچسب پليسی زدهاند و ﻣا را بايکوت کردهاند؛ اﻣا
آنچه واقعا ً ﻣوجب بايکوت ﻣا شده است ،عدم پذيرش ﻣشی ﻣسلحانه
بهعنوان ﻣبارزهی انقﻼبی و سوسياليستی است.
گرچه از وضعيت زندان شماره  4قصر اطﻼع دقيقی ندارم؛ اﻣا
»نماينده« در زندان شماره  3قصر همان وظايف »استاندار« در زندان
قزلقلعه را بهعهده داشت که ته رنگی از فضای زندان ﻣوقت شهربانی هم
بهآن چسبيده بود .بههرروی ،ﻻزم بهتوضيح استکه »نماينده« ،عﻼوه
براينکه ﻣورد اعتماد بود و از احترام نسبی هم برﺧوردار بود ،درعين حال
)ﺧصوصا ً از زندان ﻣوقت شهربانی بهبعد( ﺧصوصيات ويژهای را هم
ﻣداراگری ﻣردمدارانه ،عﻼقه بهوظايف »نمايندگی«،
ﻣیطلبيد .ﺧونسردی،
ِ
عﻼقه بهزندانیها ،داشتن حوصلهی چانهزنی با پليس ـازجملهـ
ﺧصوصياتی بود که برای »نمايندگی« ﻻزم بود .اين را نيز بايد يادآور شد
که »نمايندگ ْی« بسيار وقتگير بود و »نماينده« ،بهدليل ﻣشغوليتهای ناشی
از وظايﻔش ،وقت چندانی برای ﻣطالعه و کارهای تحقيقی/نظری پيدا
نمیکرد .اين اﻣر با توجه بهتعريف و توصيﻔی که آقای پاينده از زندان
شماره  4قصر ارائه ﻣیدهد ،بهويژه در ﻣورد اين زندان صادق است.
بهعبارتی ،چنين ﻣینمايد که »نمايندگی« در زندان شماره  4قصر چنان
وقتگير بود که »نماينده« را بهوظايﻔش ﻣيخکوب ﻣیکرد ،و چهبسا وقت
ﻣطالعهی جدی روزناﻣه هم برای او باقی نمیگذاشت.
توصيﻔات گوناگونی که آقای پاينده از رابطهی ﺧودش با
استوار/نگهبانهای ساواک )ﻣانند ساقی و قابلی و غيره( ،سربازان
وظيﻔهای که بهنگهبانی گماشته شده بودند ،پاسبانها شهربانی و ﻣعاون
زندان )ﻣثﻼً سروان تجزيهچی( ارائه ﻣیدهد ،اين سؤال را در ذهن شکل
ﻣیدهد که گزارش اين ﻣأﻣوران از آقای پاينده بهباﻻدستیهای ﺧود چه
ﻣضمونی داشت :ﻣثبت ،ﺧنثی يا تأييدکننده؟ سؤال ديگری که از همين ﻣسئله
نشأت ﻣیگيرد ،اين استکه آيا کاهش  10سال ﻣحکوﻣيت آقای پاينده به 5
سال )در دادگاه تجديدنظر( ،از گزارشهای احتماﻻً ﻣثبت اين ﻣأﻣوران
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نسبت بهرفتار آقای پاينده تأثير گرفته بود؛ يا نه؛ کاهش ﻣحکوﻣيت علت
ديگری داشت؟
نکتهی ديگری در اين قسمت بايد روی آن ﻣکث داشته باشيم ،عبارت
» ...بيژن جزنی و غﻼم ابراهيمزاده گﻔتند تو نمايندهی کمون باش« .بدون
اينکه لحظهای در ﻣورد صحت اين عبارت شک کنم ،ﻣیﺧواهم بﭙرسم که
چرا بيژن جزنی و غﻼم ابراهيمزاده باهم نزد آقای پاينده آﻣدند و از او
ﺧواستند که نمايندگی کمون را بﭙذيرد؛ و چرا ديگران بهچنين دعوتی اقدام
نکردند؟ سعی ﻣیکنم جواب اين سؤال را بهکمک حرفهای ﺧو ِد راوی پيدا
کنم .آقای پاينده تا اينجای کتاب چندينبار از جزنی سﺨن گﻔته و گرچه او
را انسان بیعيبی نداسته است؛ اﻣا اساس حرفهای او نسبت بهجزنی تأکيد
روی قدﻣت ،ﺧردﻣندی و پيشتازی او بوده است .از طرف ديگر ،دعوت
از پاينده دعوتی از طرف کمون است؛ بدينﻣعنی که جزنی و ابراهيمزاده
نمايندگان و رهبران سياسی کمون بودند که از پاينده دعوت ﻣیکنند تا
نمايندگی اﻣور رفاهی/صنﻔی کمونی را که سياسی/صنﻔی است ،بﭙذيرد.
ازجمله نتايجی که ﻣیتوان از اين عبارات گرفت ،يکی هم اين استکه
ﻣجموعهی توانايیهای جزنی و ابراهيمزاده ،اگر يکسان نبود ،ﻻبد در
همسانی نسبتا ً برابر قرار داشتند.
حال اين سؤال پيش ﻣیآيد که چراکه آقای پاينده تصويری جسور و
صادق و جان برکف از ابراهيمزاده ارائه ﻣیدهد و درعينحال او را
بهنوعی سردستهی چپروها و رياضتکشان و بهطورکلی ﺧردستيزان
ﻣعرفی ﻣیکند؟ آقای پاينده در جواب اين سؤال ﻣیتواند بگويد که قصد
جزنی از ايجاد رابطهی نزديک و ﻣثﻼً همسو و تااندازهای همسان با
ابراهيمزاده ،آﻣوزش و راهنمايی او بود! اگر اين جواب را بﭙذيريم ،بازهم
با اين سؤال ﻣواجه ﻣیشويم که آيا بقيه زندانیها بهاندازهی ابراهيمزاده
جسور و صادق و جان برکف نبودند؟ جواب اين سؤال را آقای پاينده
پيشاپيش داده و گﻔته که اغلب اعضای کمون از همان سيرهی غﻼم
ابراهيمزاده بودند.
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نتيجه اينکه بنابرهمهی دادههای تاکنونی ،چارهی رفع ابهام در پذيرش
اين واقعيت است که ﻣجموعهی دانستهها ،تجارب ،ارتباطات و ﺧلﻖوﺧوی
غﻼم ابراهيمزاده بهآن اندازهای ارزشمند بود که جزنی شانه بهشانهی او
بايستد و ﻣتقابﻼً بهشانهی هم تکيه بزنند .بنابراين ،نظراتی از اين دست که
ابراهيم زاده و اﻣثال او ،ﻣتأسﻔانه در آن بُرهه از زندگیشان فاقد تجربه
ﻻزم و کافی بودند و از سواد تئوريک و سياسی ﻻزم و کافی برﺧوردار
نبودند ،نادرست است.
اگر »آنچه برﻣن گذشت« را با دقت ﻣورد ﻣﻼحظه و بررسی قرار
دهيم ،ﻣتوجه ﻣیشويم که آقای پاينده ـاغلبـ ﻣسائل و رويدادهای ﻣﺨتلف را
ت گردشش،
در حول ﻣحور غيرقابل رؤيتی بهسنجش ﻣیکشد که بنا بهجه ِ
سازای نيک و بد است ،و گرانندهی ﻣحور نيز ـاغلبـ افرادند ،نه کنش و
برهمکنشهای طبقاتی/اجتماعی!؟

فرار اﺷرف دهقانی
 {1ﻓرار اشرف دهقانی

اين قسمت بهاين ترتيب شروع ﻣیشود» :بچهها ،برای تحويل سال
 1352و عيد نوروز ،ﻣراسمی تدارک ديده بودند«؛ »در اين ﻣراسم که
های جنبشی شرکت کردند و »بههمه ﺧوش
ﺧوب برگزار شد« ،همه زندانی ِ
گذشت«)ص » .(289طبﻖ رسم زندان قصر ،روزهای اول تا پنجم
فروردين بهﻣا ﻣﻼقات حضوری ﻣیدادند« .پاينده در يکی از اين ﻣﻼقاتها
«اش فرار يکی از زنهای زندان زنان را ﻣیشنود .اين
از »زن دايی ْ
ً
توضيح ﻻزم استکه در سالهای بعد ندرتا برگزاری چنين ﻣراسمی را
)البته با ﻣحدوديتهای بسيار( اجازه ﻣیدادند و از ﻣﻼقات حضوری نيز
ﺧبری نبود.
»بهعلت فرار ...ﻣﻼقات زندان زنان سياسی« بهﻣدت  9ﻣاه قطع شد.
روز ﻣﻼقات حضوری ،ﺧانوادهها گﻔتند ﺧانمی که فرار کرده،
»در آﺧرين ِ
اسمش اشرف دهقانی است و ﺧانمی که دستگير شده ،ناهيد جﻼل زاده
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است«؛ » ...فرار اشرف دهقانی اگرچه ﻣحدوديتهايی برای زندانيان
سياسی زن]ان[ بهدنبال داشت ولی تأثيری بر وضعيت و شرايط ﻣا
نگذاشت«)ص .(290
 {2ﻓرار اشرف دهقانی

»فرار اشرف دهقانی ﺧيلی با ارزش و ﻣهم بود ...انعکاس اين فرار
در جاﻣعه و در زندان ﺧيلی ﻣثبت بود؛ يعنی زندانی سياسی توانست از
زندان فرار کند ،جستجو کرد ،بازجوی ﺧودش را پيدا کرد و ُکشت؛ هم
انتقام رفقايش را گرفت و هم انتقام ﺧودش را)«...ص  .(290آقای پاينده در
واکنشی پيشاسرﻣايهدارانهی »انتقام« صحبت
اين نقلقول دوبار از کلمهی
ِ
ﻣیکند» :انتقام رفقايش« و »انتقام ﺧودش«!
بدون اينکه بﺨواهم ﻣنکر کار جسورانه و بسيار ارزشمند فرار اشرف
دهقانی از زندان بشوم؛ و همچنين بدون اينکه بﺨواهم تأثير برانگيزاننده و
بسيار ارزشمند اين فرار را روی زندانیهای سياسی انکار کنم؛ اﻣا جاﻣعه
)بهﻣعنی تودههای کارگر ،زحمتکش و فرودست( در سال  1352اساسا ً با
سياست و بهويژه باسياستهای ﻣرتبط با کنشهای نظاﻣ ْی آنچنان آشنايی
نداشت که بتواند از فرار دليرانهی اشرف دهقانی تأثير بگيرد.
اگر جنبهی گمراهکنندهی اين اغراق را کنار بگذاريم و از آقای پاينده
نﭙرسيم که براساس کدام آﻣار و تحقيقی ادعا ﻣیکند که »انعکاس اين فرار
در جاﻣعه ...ﺧيلی ﻣثبت بود«؛ وظيﻔهی طبقاتی و سوسياليستی حکم ﻣیکند
که بهآقای پاينده يادآور شويم که با تأکيد بر ﻣقولهی »انتقام« ،ﺧواسته يا
ناﺧواسته ،ﻣسئلهی قصاص را تأييد ﻣیکند که حتی حقوق بورژوايی هم
تنها بهطور پوشيده و در لباس کاﻻ و ﻣناسبات کاﻻيی و تحت عنوان ﺧسارت
بهفرد و جاﻣعه پذيرای آن است]&[.
[&] http://www.refaghat.org/index.php/literature-and-art/books/296-theory-of-law

بههرروی ،آن ﻣناسبات و کنشهايی که آشکارا يا بهطور پنهان هنوز
به»انتقام« باور دارند و آن را بهعنوان جزيی از هدف ﻣیپذيرند ،هرچه
آرزوﻣندی
باشند يا نباشند ،قطعا ً سوسياليستی نيستند؛ و چهبسا در قالب
ِ
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سوسياليستی ،عمﻼً جادهی استقرار ارتجاع بهاصطﻼح تازهای را بهجای
ارتجاع ﻣثﻼً کهنه صاف ﻣیکنند .بهباور ﻣن ،ازآنجاکه اشرف دهقانی
ﺧودش را کمونيست ﻣیداند ،بهاحتمال بسيار قوی قصد او از سازﻣاندهی
فرار ،نه »انتقام« ،که ضربه بهتصور ﻣطلقيت قدرت دستگاه آرياﻣهری از
قياس ﻣنطﻖ صوری ،تلقی از ﻣطلقيتی
طريﻖ تقابل دو نيرو بود .چراکه در ِ
که از نيرويی جز ﺧودش تأثير بگيرد )و در رابطه با ﻣوضوع ﻣورد بحث
ﻣا ضربه بﺨورد( ،بهتصوری نسبی تبديل ﻣیشود و فروﻣیشکند.
 {3ﻓرار اشرف دهقانی

»در تاريخ سياسی دورهی رژيم شاه ،ﻣوارد ﻣتعددی تﻼش برای فرار
از زندان انجام گرفته است؛ اين تﻼشها در ﻣواردی ﻣانند فرار سياسی
ﺧسرو روزبه و فرار رهبران حزب توده ﻣوفﻖ و در ﻣواردی ﻣثل فرار
چهار نﻔر از اعضای گروه جرنی ،ناکام بود«)ص .(291
نياز بهتوضيح چندانی نيست که ﻣقايسه بين »فرار سياسی ]»ﻣوفﻖ«[
ﺧسرو روزبه و فرار رهبران حزب توده« با »فرار ]»ناکام«[ چهار نﻔر
از اعضای گروه جزنی« بهلحاظ تأثيرات سياسی )نه الزاﻣا ً انقﻼبی( ،بيش
از اينکه بهحقيقتی با پتانسي ِل سازﻣاندهندگی ويا حداقل برانگيزانندگی
راهبر باشد ،يک بلوف/سﻔسطهی گمراهکننده ،القايی/تبليغاتی و درعينحال
سادهلوحانه است که ﺧود و آنچه را ﺧودی ﻣیپندارد ،بهقربانگاه همه و
هرچيز ﻣیبرد!؟ بههمين دليل است که آقای پاينده ﻣیگويد» :فکر ﻣیکنم
اگر در سال  1347آنها ]يعنی 4 :نﻔر از افراد گروهی که بهعنوان گروه
جزنی از آن ياد ﻣیشود[ ﻣوفﻖ بهفرار ﻣیشدند فرارشان تأثيرگذارتر از
فرار اشرف دهقانی بود .چون چند نﻔر از افراد سياسی ﻣطرح روزگار
ﺧودشان بودند ،درحالی که اشرف دهقانی را قبل از فرار کسی
نمیشناﺧت«)ص .(291
گرچه اينگونه ابراز نظرات و طرح فرضيات چيزی جز ﻣحاسبهی
سر نوک سوزن نيست]!![؛ اﻣا در رابطه با
چرﺧيدن تعداد فرشتهها بر ِ
ﻣعروفيت »آنها« و عدم ﻣعروفيت اشرف دهقانی بايد بگويم که نظر آقای
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ت
پاينده در اين ﻣورد هم از اساس غلط است .چرا؟ برای اينکه وسع ِ
کمیـکيﻔی جنبش درسال  1352اساسا َ با ﻣحدودهی فعاليتهای سياسی در
سال  1347قابل ﻣقايسه نيست .وسعت فعاليت سياسی در سال  1347نهايتا ً
از بعضی دانشکدههای برﺧی دانشگاهها )و بهويژه دانشگاه تهران( دورتر
نمیرفت؛ درصورتی که وسعت توجه بهجنبش ﻣبارزهی ﻣسلحانهی چريک
شهری )صرفنظر از دﻻيل بهاصطﻼح ﻣلی و بينالمللیاش( ،ضمن اينکه
در ﻣيان دانشجويان اغلب دانشگاهها پذيرشی وسيع و عملی داشت ،وسعت
پذيرش روشنفکرانهاش نيز تا آنجا گسترده بود که حتی شاﻣلو هم برای
آن شعر ﻣیسرود.
از طرف ديگر ،ﻣعروفيت گروه ﻣوسوم بهگروه جزنی در سال 1352
بههيچوجه قابل ﻣقايسه با اعتبار و ﻣحبوبيت )حتی نسبتا ً ﻣردﻣی( ﻣحﻔل
سياسی/فرهنگی تبريز نبود که بهجز صمد بهرنگی ،بهروز دهقانی ]برادر
اشرف دهقانی[ نيز يکی از سرآﻣدان آن بود که در زندان شاه کشته شده
بود .بههرروی ،ﺧبر فرار اشرف دهقانی ،همهی اعتبار ﻣحﻔل
سياسی/فرهنگی تبريز و همهی اعتبار ﺧو ِد بهروز دهقانی را بهاشرف
دهقانی ﻣنتقل کرد و بهطور گستردهای روی گروهها و ﻣناسبات
روشنفکرانه )نه تودههای ﻣردم( اثر ﻣثبت و برانگيزاننده گذاشت .اين
اثرگذاری از اين واقعيت نيز تأثير ﻣیگرفت که اشرف دهقانی اولين زنی
در ايران بود که از زندان فرار ﻣیکرد.
ً
وقتی از اين حرف ﻣیزنم که فرار اشرف دهقانی اساسا روی
روشنفکران و کسانی اثر گذاشت که بهنحوی بهواسطهی وضعيت
اقتصادی/فرهنگی ﺧويش ،سياسی بودند ،و جاﻣعه )بهﻣعنی تودههای ﻣردم(
تأثيری از اين فرار نگرفت؛ در واقع ،همان حرفی را ﻣیزنم که ﺧو ِد آقای
پاينده در انتهای قسمت بعدی کتاب )يعنی» :فرار ناﻣوفﻖ چهار نﻔر از گروه
جزنی«( بهطور ضمنی انگشت تأييد روی آن ﻣیگذارد» :تأثيری که اين
فرار ناﻣوفﻖ در بيرون زندان گذاشت ﺧيلی جالب بود .واقعا ً بچههای
سياسی احساس کردند که زندانی هنوز تسليم نشده است و نﭙذيرفته در زندان
بماند و ﻣنﻔعل شود .تأثير ﺧيلی ﻣثبتی داشت«!؟
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فرار ناموفﻖ چهار نفر از گروه جزنی
 {1ﻓرار ناموﻓق چهار نﻔر از...

»فرار از زندان قصر را بيژن جزنی در سال  1350در عشرتآباد و
سعيد کﻼنتری در سال  ،1353در زندان قصر برايم تعريف کردند.
توضيحات اين دو و همچنين عزيز سرﻣدی ،در جزئيات تﻔاوتهايی باهم
داشت .اکنون بعد از گذشت بيش از چهل سال ،عمدتا ً کليات را بهياد دارم
و برﺧی جزئيات را فراﻣوش کردهام«)ص .(291
ضمن اينکه اين شانس را نداشتم که سعيد کﻼنتری و عزيز سرﻣدی
را ببينيم و از چگونگی رابطهی آنها با علی پاينده جز گﻔتههای ﺧو ِد او
هيچگونه ﺧبری ندارم؛ اﻣا تاآنجا که از آذرﻣاه سال  1350تا حدود ﺧرداد
 1351با علی پاينده و بيژن جزنی بهطور همزﻣان در عشرتآباد بودم،
شاهد چنان رابطه نزديک ،همسو و همترازی بين بيژن جزنی و علی پاينده
نبودم که بيژن جزنی جزئيات فرار از زندان و نقش ﺧودش و بهويژه
همسرش را در اجرای ْ
آن برای علی پاينده تعريف کند .اين ﻣسئله را از دو
نﻔر ديگر هم که بهطور همزﻣان با بيژن جزنی و علی پاينده در عشرتآباد
بودند ،پرسيدم که ﻣجموعا ً نظر ﻣن را در اين رابطه تأييد کردند.
بههرروی ،ازآنجاکه اوﻻًـ بهاين دليل که آقای پاينده ظاهراً از اين
فرار سه روايت را شنيده که »در جزئيات تﻔاوتهايی باهم داشت«]ند[،
دوﻣا ًـ بهاين ﺧاطر که او »عمدتا ً کليات را بهياد دار]د[ ...و برﺧی جزئيات
را فراﻣوش کرده« است ،و سوﻣا ًـ با توجه بهاينکه دانستن جزئيات فرار
که بهجز تصميم بهفرار ،عمدتا ً تکنيکی است و برای ﺧوانندهی ﻣﻔروض
فاقد ﻣعنی است؛ از اينرو ،در اين بازﺧوانی فقط بهجنبههای سياسی و
ﻣبارزاتی اين فرار اکتﻔا ﻣیکنم و از بيان چگونگی انجام آن درﻣیگذرم.
 {2ﻓرار ناموﻓق چهار نﻔر از...

» ...بيژن جزنی بهعلت آشنايی که با زندان قصر داشت ،ﻣیگويد اين
طرح ]يعنی :طرحی که فرار براساس آن صورت گرفت[ عملی نيست و
نمیتوانيد برويد«» .با ارزيابی اين وضعيت ]يعنی :وضعيت حﻔاظتی و
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نگهبانی زندان[ ،بيژن بهاين نتيجه ﻣیرسد که احتمال ﻣوفقيت فرار بسيار
کم است .دﻻيلش را بهآنها ﻣیگويد ،ولی آنها بهرغم توضيحات و ﻣﺨالﻔت
جزنی ،تصميم ﻣیگيرند برناﻣهی فرار را اجرا کنند .بيژن بهآنها ﻣیگويد
ﻣن نمیآيم ولی بهشما کمک ﻣیکنم .اگر ﻣیتوانيد فرار کنيد«)ص .(292
ابهام چرايی و چگونگی آشنايی جزنی با زندان قصر،
صرفنظر در
ِ
او علیرغم باور بهاينکه »طرح ]فرار رفقايش[ عملی نيست« ،بهآنها
ﻣیگويد» :ﻣن نمیآيم ولی بهشما کمک ﻣیکنم«! در ﻣقابل اين سؤال که
جزنی چگونه بهآنها کمک کرد؟ آقای پاينده ﻣیگويد ...» :بعداز آﻣاده شدن
وسايل و آﺧرين بررسیها ،شبی را برای فرار تعيين ﻣیکنند ،بيژن جزنی
بههمسرش ،ﻣيهن قريشی ،ﻣیگويد فﻼن شب در اين ساعت با اتوﻣبيل
بهﺧيابان سرباز بيايد و ﻣنتظر آنها باشد«)صص  292و !(293
ﺧيلی عجيب است! بيژن جزنی با وجود عدم باور بهﻣوفقيت طرح
فرار ،از همسرش ﻣیﺧواهد که بهآنها کمک کند!؟ از هرجهت که نگاه
کنيم ،بيژن جزنی آدﻣی نبود که دست بهکاری بزند که احتمال شکست آن
ﺧيلی بيشتر از ﻣوفقيت آن باشد .نتيجه اينکه ﻣنهای اصل ﻣسئلهی فرار که
ﻣنابع ﻣتعددی بهآن پرداﺧتهاند ،اﻣا همکاری همسر بيژن جزنی با اين طرح
ناﻣعقول و دستکاری شده بهنظر ﻣیرسد.
از ديگر سو ،چه ضرورتی داشت که بيژن جزنی ساواک را ناديده
بگيرد و دربارهی شرکت همسرش در پروژهی فرار از زندان با ديگری و
ﻣثﻼً با علی پاينده هم صحبت کند؟ ﻣنهای اينکه واقعيت در سال  1348چه
بود ،و صرفنظر از اينکه آن واقعيت ،اﻣروزه توسط افرادی ﻣﺨتلف و
حتی توسط ﺧو ِد ﺧانم ﻣيهن قريشی چگونه روايت ﻣیشود؛ اﻣا شرکت
همسر بيژن جزنی در فراری دادن همپروندهایهای شوهرش غيرعقﻼنی
بهنظر ﻣیرسد؛ و احتماﻻً با بعضی دستکاریها روايت شده است.
نمیدانم از چه کسانی و در کدام زندان ،شنيدم که همانطور که طرح
فرار از زندان عشرتآباد لو رفت ،طرح فرار از زندان قصر هم قبل از
اقدام لو رفته بود .ﻻزم بهتوضيح استکه بيان اين شنيدهها بهﻣعنای پذيرش
درستی آن نيست .حرفی است که ﻣیتواند هيچ پايه و اساسی هم نداشته
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باشد .ضمنا ً ﻣن اين را نيز شنيدهام که رابطهی جزنی ،سورکی و ظريﻔی
نه تنها ارگانيک نبود ،بلکه با تﻔاوتهای بينشی و عملی و حتی اين رابطه
با تنافرهايی همراه بود .ﻣنهای درستی يا نادرستی اينگونه شنيدهها )که نياز
بهتحقيﻖ جدی دارد( ،همينکه فرار علیرغم نظر جزنی جنبهی اجرايی پيدا
ﻣیکند ،حاکی از عدم ارتباط ارگانيک افراد ﻣوسوم بهگروه جزنی است.
 {3ﻓرار ناموﻓق چهار نﻔر از...

پس از شکست پروژهی فرار» ،اين چهار نﻔر را دستگير ﻣیکنند و
بهانﻔرادی ﻣیبرند و آنها را ،بﺨصوص عزيز سرﻣدی را بهشدت کتک
ﻣیزنند و بازجويی ﻣیکنند« .نهايت اينکه هرچهار نﻔر را بهعﻼوهی بيژن
جزنی بهتبعيد ﻣیفرستند .اﻣا قبل از همهی اين رويدادها آنچه بهﻣثابهی
رويدا ِد سياسی فراگروهی اتﻔاق افتاد ،اين بود که »روز بعداز فرار،
کماندوها بهزندان شمارهی سه حمله ﻣیکنند و زندانیها را کتک ﻣیزنند و
آنچه در دسترسشان بود شکسته و پاره ﻣیکنند .هرچيزی را که در جريان
فرار ﻣورد استﻔاده قرار گرفته بود ،ضبط ﻣیکنند ...تمام اﻣکانات رفاهی
را که زندانيان شمارهی سه داشتند يا ازبين بردند يا ضبط ﻣیکنند .شرايط
بسيار دشواری برای بقيه زندانيان دربند بهوجود ﻣیآورند .البته بهتدريج،...
بحشی از وسايل را پس ﻣیدهند و بعضی را ديگر پس نمیدهند .اين
وضعيت ﻣوجب ناراحتی و نارضايتی عدهای از زندانيان شده بود .ﻣیگﻔتند
اينها آﻣدند و طرح فرار ريﺨتند و آراﻣش و آسايش زندگی ﻣا را بههم
زدند«)صص  294و  .(295اين قطعهی طوﻻنی را نقل کردم تا آﺧرين
ت »اين وضعيت .....آسايش ﻣا را بههم زدند«[
عبارت آن ]يعنی :عبار ِ
بهواسطهی پيشزﻣينهاش ،ﻣعنای روشنتری داشته باشد؛ و اين ﻣعنای
روشنتر نيز بهفهم پاسخ آقای پاينده در ﻣقابل اينگونه اعتراضات ياری
برساند» :آنها ]يعنی :ﻣعترضين[ نمیدانستند يا دانسته ﺧودرا بهبيﺨبری
سر گشادش
زده بودند که فرار حﻖ زندانی است ...دوستان ﻣا ُ
سرنا را از ِ
ﻣیزدند و زندان سياسی را که ﻣیبايستی ﻣکانی درحال تحرک و چالش
باشد با استراحتگاه و هتل اشتباه گرفته بودند)«...ص !!(295
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از ﻣقوﻻت عاﻣيانه و فاقد ﻣعنی روشن ،ﻣانند »فرار حﻖ زندانی است«
که بگذريم؛ اﻣا برﺧورد آقای پاينده با زندانیها نه تنها دوگانه ،بلکه ﻣصادق
عينی و ﻣلموس يک بام و دو هواست .از هرجهت که بنگريم ،فرار آن
گروه چهارنﻔره )البته اگر ﻣوفﻖ بهفرار ﻣیشدند که احتمال آن بسيار ناچيز
تأثير ﻣلموسی روی جنبش داﺧل کشور نمیگداشت .اوج ﻣوفقيت آنها
بود(ِ ،
ﺧروج از کشور و پيوستن بهکنﻔدراسيون دانشجويان و دانشاﻣوزان ﺧارج
از کشور بود .پيوستنیکه نهايت پتانسيل اثرگذاریاش افشای
ساواک قبل از آغاز جنبش ﻣسلحانه بود که در ﻣقايسه با
سﺨتگيریهای
ِ
سﺨتگيریهای بعداز جنبش ﻣسلحانه چندان هم سﺨتگيرانه بهحساب
نمیآﻣد .بايد توجه داشت که همهی اينها ﻣشروط بهﻣوفقيت فرار بود ،که
ْ
زندان شانسی برای
پشتيبانی نسبتا ً سازﻣانيافتهی بيرون از
عدم
بهدليل ِ
ِ
ﻣوفقيت نداشت .همين که )واقعی يا غيرواقعی( ،همسر جزنی )ﺧانم ﻣيهن
نشان بیارتباطی
پشتيبان بيرون از زندان ﻣطرح ﻣیشود،
قريشی( بهعنوان
ِ
ِ
سياسی گروه فرار با جاﻣعه و با افرادی است که بتوان بهعنوان پشتيبان
روی آنها حساب کرد .بهبيان ديگر ،فرار از زندان بدون همآهنگی با
بيرون از زندان تنها آنجايی درست و ﻣعقول استکه پای جان زندانی در
ﺧطر
ﻣيان باشد .نيازی بهبحث و بررسی چندانی نيست که در سال 1348
ِ
جانی برای گروه چهار نﻔرهی فرار همانقدر جدی بود که برای زندانيانی
سر گشادش
که آقای پاينده دربارهی آنها ﻣیگويد »دوستان ﻣا ُ
سرنا را از ِ
ﻣیزدند«.
حاﻻ قضاوت آقای پاينده را نسبت بهزنذانیهای سالهای  1350تا
 1352در نظر بگيريم .همين جناب پاينده در بررسی رفتار زندانیهای
دورهی  1350تا  ،1352چندين بار پای بیتجربگی ،بیسوادی ،تندروی،
چپروی و ...زندانیهايی را بهﻣيان کشيده که ﺧاستگاه ايدئولوژيک،
سياسی و ﻣبارزاتیشان )برﺧﻼف هويت اساسا ً نظری گروه چهارنﻔرهی
فرار( جنبش واقعا ً و عمﻼً ﻣسلحانه بود .و آنجايی که بهطور غيرﻣستقيم
تيپ رفتاری ﻣورد عﻼقهی ﺧود را در زندان بيان ﻣیکند ،بهکمون ساکا
اشاره ﻣیکند که بههمان زندانیهايی نزديک بودند که او تحت عنوان کسانی
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سر گشادش ﻣیزدند«» :کمون ساکا در تمام دوران زندان،
که » ُ
سرنا را از ِ
ﻣيانهرو بود؛ نه تندروی و نه چپروی و نه راستروی داشتند .البته ﻣنﻔعل
هم نبودند و درصورت لزوم بهاقداﻣی که ﻣورد پذيرش و در چهارچوب
تحليلها و نظراتشان بود دست ﻣیزدند«)صص  278و .(288
ﻻزم بهتوضيح استکه با اشارهام بهکمون ساکا قصد توهين و تحقير
ندارم؛ چنانچه قبﻼً هم گﻔتم ،ﻣن شﺨصا ً قبل از آزادی دفعهی اولم در آذرﻣاه
 1351برای ﻣدت کوتاهی عضو کمون ساکا بودم .قصدم از اشاره بهکمون
ﻣبارزاتی سياسیکاری با
ساکا ﻣقايسهی رفتار زندانیهايی با ﺧاستگاه
ِ
افرادی استکه ﺧاستگاه ﻣبارزاتی آنها چريکی و نظاﻣیکاری بود .اين
نکته را نيز بايد توضيح بدهم که ﺧاستگاه سياسی و ايدئولوژيک در اينجا
ربطی بهﺧاستگاه طبقاتی سياسيون ﻣورد بحث ندارد )که اغلب از طبقهی
بهاصطﻼح ﻣتوسط شهری آﻣده بودند(.
نتيجه اينکه آقای پاينده در ﻣقابل آنهايی که برای او ﺧودی بهحساب
ﻣیآيند ،در جلد نظاﻣیکار و بهشدت ﻣيليتانت ظاهر ﻣیشود ،و در ﻣقابل
افراد و گروههايی که ﺧودی بهحساب نمیآيند و ايرادگيری از آنها بزرگی
او را القا ﻣیکند ،نه تنها سياسیکار ﻣیشود ،بلکه ابايی هم از بيانات
ﻣحافظهکارانه با ظاهری ديﭙلماتيک ندارد .اين شيوهی رفتاری نه تنها
هيچگونه ربطی بهآﻣوزهها و عمل سوسياليستی ندارد ،بلکه بهلحاظ
جوهرهی تودهايستیاش عميقا ً ضدسوسياليستی و ضدکارگری است.

مسﺌلهای بهنام بهشتیپور
 {1مسئلهای بهنام بهشتیپور

چنانچه علی پاينده روايت ﻣیکند ،بهشتیپور يکی از ﻣحکوﻣين
پروندهی تشکيﻼت تجزيهطلبانهی اﻻحواز بود که عﻼوهبر ﺧبرچينی،
ﻣزاحمتهای ديگری هم برای زندانیها فراهم ﻣیکرد .تحريکات او
بهجايی ﻣیرسد که باﻻﺧره توسط  3نﻔر از زندانیها ﻣورد ضرب و شتم
قرار ﻣیگيرد .ﻣهمترين نکتهای که در اين قسمت ﻣیتوان روی آن انگشت
گذاشت ،تقاضای اعضای کمون )که بين  70تا  80نﻔر بودند( از زندانبان
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برای انتقال او بهزندان ديگری است .علیرغم آکسيون گروهی اعضای
کمون ،اﻣا درﺧواست آنها ﻣورد ﻣوافقت قرار نمیگيرد.
ت
اوج ﻣهمترين نکتهی اين قسمت ،تقابل آقای پاينده با درﺧواس ِ
غيرﻣعقول انتقال بهشتیپور بهزندان ديگر است که ﻻزﻣهی توضيح ْ
آن
ارائه تصوير ﺧﻼصه و ﻣستندی از کليت رويداد است.
 {2مسئلهای بهنام بهشتیپور

»در زندان شمارهی سه چند نﻔر از اعضای "جبههالتحرير عربستان
ـ اﻻحواز" بودند ....ﻣا اين قبيل افراد را از ﺧودﻣان نمیدانستيم هرچند
در تعاﻣل درآﻣده بوديم .ولی در ﻣجموع،
درحد روابط انسانی با آنها از ِ
بهدليل عدم تجانس و سنﺨيت ،رفتار و برﺧورد ﻣا با آنها ﻣناسب نبود...
بعضی از اعضای آنها ...کارهايی ازجمله ﺧبرچينی ﻣیکردند ...يکی از
اين افراد ]عبدالزهرا[ بهشتیپور از اعضای ردهی پايين "جبهه التحرير"
بود که ...ﺧبرچينی ﻣیکرد ...بهشتیپور بههراتاقی که دلش ﻣیﺧواست
ﻣیرفت و هرجاکه ﻣیﺧواست ﻣیﺧوابيد ...رﺧتﺨوابش را وسط اتاق پهن
ﻣیکرد ...بهدفعات بچهها سعی کرده بودند او را وادار بهرعايت نظم و
انضباط کنند که زيربار نرفته بود ...يکی از بچهها بهﻣن گﻔت ...که
بهشتیپور ،ﻣواد غذايی را سرقت ﻣیکند«)ص .(296
آقای پاينده در همين رابطه بهبهشتیپور ﻣیگويد اگر بهﻣواد غذايی
نياز داری بهﻣن بگو تا برايت فراهم کنم» ،حتی اگر بهاندازهی پنج نﻔر هم
بﺨوری ﻣشکلی برای ﻣا بهوجود نمیآيد«؛ اﻣا او »انکار کرد و در آﺧر
گﻔت دزد ﺧود شما هستيد که بهجرم دزدی دستگير شدهايد«! طبﻖ گﻔتهی
علی پاينده بدرفتاری بهشتیپور و همچنين استﻔادهی بدون اجازهی او از
ﻣواد غذايی ذﺧيره شده در آشﭙزﺧانه تاجايی اداﻣه پيدا ﻣیکند که بهاو
ﻣیگويد» :از اين بهبعد ،حﻖ نداری بهآشﭙزﺧانه بيايی« .بهشتیپور هم در
جواب ﻣیگويد» :بهرئيس زندان شکايت ﻣیکنم«)ص .(297
آقای پاينده در توضيح اداﻣهی ﻣاجرا ﻣیگويد» :کميليان ]رئيس زندان[
ﻣرا صدا کرد و گﻔت چون اين از شماها نيست ،اورا اذيت ﻣیکنيد« .پاينده
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در رد اين اتهام بهزندان شمارهی چهار اشاره ﻣیکند که تعداد اينگونه افراد
در آنجا بيشتر بودند و ﻣشکلی هم پيش نمیآﻣد» :اﻣا او واقعا ً دزدی ﻣیکند.
بهاو پيشنهاد کردم هرچه نياز دارد ،از ﻣن بگيرد ولی بدون اجازه بهﻣواد
غذايی دست نزند .توجه نمیکند و اهميتی نمیدهد .اﻣکانات و پول ﻣا ﻣحدود
است ،توان ﺧريد کردن ﻣا ﻣحدود است ،بهاندازه نيازﻣان ﺧريد ﻣیکنيم.
سوءاستﻔاده ﻣیکند ،بﺨصوص که زندانی هم
بهغير از اين ،وقتی از از ﻣا
ِ
ً
باشد ،ناراحت ﻣیشويم .ضمنا ،شما از جو زندان ﺧبر داريد .اﻣکان دارد
اين کار او بچهها را تحريک کند و کتکش بزنند«؛ »کميليان گﻔت برويد.
ﻣن با او صحبت ﻣیکنم .بهشتیپور را صدا کرد و با او حرف زد .بهشتی
پور ،تقريبا ً ده روز چراغ ﺧوراکپزیاش را از آشﭙزﺧانه بُرد و ﻣاهم از
نظر ﻣواد غذايی با او ﻣشکلی نداشتيم«)همانجا(.
 {3مسئلهای بهنام بهشتیپور

اﻣا آقای بهشتیپور »بعد از ده روز ،دوباره بهآشﭙزﺧانه ﻣیآﻣد و همان
کارها را تکرار ﻣیکرد .يک روز در اتاق نشسته بودم که زندان بههمريﺨت
و صدای داد و فرياد بلند شد ...ديدم سه نﻔر از جوانان کم سنوسال زندان،
بهرام براتی ،ﻣحمدعلی بيگدلو و ﻣحسنی ،با بهشتیپور که گردن کلﻔت بود
درگير شدهاند و کتککاری ﻣیکنند«)صص  297و  .(298هنگاﻣی که
پاينده ﻣشغول جدا کردن افراد درگير کتککاری بود ،بهشتیپور »سه
سيلی« بهاو ﻣیزند و ﻣیگويد »همهچيز تقصير تواست« .جروبحث اداﻣه
داشت که »نگهبانها وارد بند« ﻣیشوند و بهشتیپور و پاينده را »بهاتاق
سرگرد کميليان« ﻣیبرند .کميليان پس از صحبت با پاينده او را بهداﺧل بند
ﻣیفرستد.
پاينده در اداﻣه ﻣیگويد» :بهداﺧل بند برگشتم ،ديدم بچهها آﻣاده شدهاند
که بهعنوان اعتراض بهحضور بهشتیپور در زندان شمارهی سه پشت در
جمع شوند و اعتراض کنند«)ص  .(299در آن دوره اينگونه اعتراض
رسم بود و چنان اداﻣه پيدا ﻣیکرد تا باﻻﺧره بهنوعی ﻣذاکره ﻣنجر ﻣیشد
و در رابطه با ﺧواست ﻣطرح شده بهنوعی توافﻖ دست ﻣیيافتند» .بهبچهها
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گﻔتم صبر کنيد ببينيم کميليان چه ﻣیکند ...شايد او را از اينجا بردند .اگر
ﺧواستند او را برگردانند آن وقت تصميم ﻣیگيريم«)همانجا(.
آقای پاينده از سه نﻔری که درگير کتککاری شده بودند ،درباره
چگونگی وقوع دعوا ﻣیپرسد که آنها ﻣیگويد»:ديديم دارد سيبزﻣينی و
پياز برﻣیدارد .بهاو اعتراض کرديم و کار بهدعوا کشيد« .پاينده ﻣیگويد:
»اين ﻣوضوع بهشما ربطی ندارد ﻣن ﻣسئول آشﭙزﺧانه و جوابگوی
کموکسریها هستم .بهاين بهانه درگير شدهايد و حاﻻ ﻣن بايد جوابگوی آن
باشم«)همانجا(.
حدود يک ساعت بعد کميليان ،آقای پاينده را صدا ﻣیکند و ﻣیگويد:
»فعﻼً پنج روز برای بهشتیپور بهداری نوشتهام ...آدم بدبﺨتی است ،کاری
بهاو نداشته باشيد .وقتی از بهداری برگشت اتاقش را عوض ﻣی کنم و
چراغش را هم از آشﭙزﺧانه ﻣیبرد« .پاينده بهداﺧل بند برﻣیگردد و
بهزندانیهای ﻣعترض ﻣیگويد »کميليان اينطور ﻣیگويد« که بهﻣعنی
عوض کردن اتاق و نه بند او بود .بچهها »گﻔتند بعد از پنج روز نبايد او را
بهاينجا بياورند .گﻔتم ﻣا که نمیتوانيم بگوييم حﻖ نداريد او را بهبند ﻣا
بياوريد .باﻻﺧره بهشتیپور زندانی است و بايد در جايی زندانی بکشد .گﻔتند
او را بهزندان عادی ببرند .جواب دادم او که زندانی عادی نيست؛ حاﻻ ﻣا
او را سياسی نمیدانيم ولی از نظر رژيم ،زندانی سياسی است«!!
بهشتیپور را بعد از پنج روز بهزندان شماره سه برﻣیگردانند؛ و
در زندان جمع شدند و اعتراض کردند .اين بار سرگرد
»بچهها ﻣجدداً پشت ِ
کمليان آﻣد و بهبچهها گﻔت شما چه بﺨواهيد و چه نﺨواهيد ،ايشان ساکن اين
بند است و ﻣن نمیتوانم برای ساواک تعيين تکليف کنم .اين کارها را نکنيد
که گرفتاری آن گريبان همه را ﻣیگيرد ...دويا سه ﻣرتبه عدهای را بهکميته
سر هيچ و پوچ اين آسايش و
ﻣشترک بردهاند و بهآنها اﺧطار کردهاندِ ...
آراﻣشی را که داريد بههم نزنيد«)ص !!(299
»با اينکه سرگرد کميليان بهصراحت گﻔت ساواک اينطور ﻣیﺧواهد
و نمیتوانم برﺧﻼف نظر ساواک عمل کنم ،چند نﻔر از بچههايی که جزو
سردﻣداران زندان شمارهی سه بودند جوابهای ناﻣناسب و نسنجيده
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بهگﻔتههای سرگرد کميليان دادند] .بههرروی[ بهشتیپور در شمارهی سه
ﻣاندگار شد«.
 {4مسئلهای بهنام بهشتیپور

بﺨش زندان
قبل از اينکه بهنکتهی ﻣحوری و اصلی اين قسمت از
ِ
قصر 1351ـ 1352بﭙردازم )که ﻣقدار قابل توجهی از آن را بههمين ﻣنظور
نقل کردم( ،بهتر است بهيکی/دو نکتهی فرعی اشاره داشته باشم که گوشهی
بسيار کوچکی از شيوه و انگيزهی آقای علی پاينده از روايت کليت »آنچه
برﻣن گذشت« را نشان ﻣیدهد.
آقای پاينده ﻣیگويد» :ديدم سه نﻔر از جوانان کم سنوسال زندان ،بهرام
براتی ،ﻣحمدعلی بيگدلو و ﻣحسنی ،با بهشتیپور که گردن کلﻔت بود درگير
شدهاند و کتککاری ﻣیکنند« .ﻣحسنی را نمیشناسم ،بيگدلو  19يا 20
ساله ،کمی هم ريزنقش بود؛ اﻣا بهرام براتی حداقل  23سال سن داشت که
در ﻣقايسه با سن اﻣيرپرويز پويان بههنگام نوشتن »ر ِد تئوری بقا« 2 ،سال
جوانتر بود .ضمنا ً ﻣيانگين سن چريکهايی که کشته شده و آنهايی که
بهزندان افتاده بودند ،نهايتا ً  25يا  26سال بود ،و اﺧتﻼف سنی آنها با علی
پاينده حدوداً  5سال بود .بنابراين ،تأکيدهای ﻣکرر آقای پاينده روی جوانی
زندانیها و بهطورکلی جوانی نسل جديدی از ﻣبارزين که عمدتا ً بهجريان
هرچيز ﻣتصوری ،بيان نوعی بزرگی است
چريکی گرايش داشتند ،بيش از
ِ
که ﻣیﺧواهد پيشکسوتی و برتری ﺧودش را القا کند که با ديدگاه و عملکر ِد
ﻣارکسی و ﻣارکسيستی فاقد همسويی است.
آقای پاينده در همين ﻣطلب نقل شدهی باﻻ ،از درگيری سه نﻔر با
بهشتیپور صحبت ﻣیکند که »گردن کلﻔت ]هم[ بود«! آنچه اين عبارت
بهطورضمنی ﻣیرساند ،اين است که بهشتیپور آنچنان »گردن کلﻔت بود«
که سه نﻔری ﻣیبايست با او درگير ﻣیشدند .اگر آقای پاينده اندکی از برج
باروی ذهنی ﺧود پايين ﻣیآﻣد و اندکی هم فکر ﻣیکرد ،بهياد ﻣیآورد
و
ِ
سوم در آستانهی تيم ﻣلی بود ،و ﻣیتوانست
که بهرام براتی بوکسور وزن ِ
با يک ﻣشت ،فقط يک ﻣشت ،آقای بهشتیپور را نقش زﻣين کند .ﻣن عين
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اين صحنه را در سال  1363در ﻣيدان شهناز سابﻖ )اﻣام حسين اﻣروز(
آقای حدودا ً دو ﻣتری ،با هيکلی پَتوپهن بههنگام سوار شدن
ديدم .يک
ِ
بهاتوبوس شروع بهفحاشی بهﻣن و بهرام کرد .هرچه بهرام ﺧواهش و تمنا
کرد ،وضعيت طرف تهاجمیتر شد .ﻣردم که ﻣتوجه شده و دﺧالت کرده
بودند ،سعی داشتند با آرام کردن آن آقای گردن کلﻔت ،ﻣا را از کتک ﺧوردن
حسابی نجات بدهند .در ﻣيان دعوای لﻔظی بهرام گﻔت کاری نکن که با يک
ﻣشت روی زﻣين پَهن بشی! ﻣردم با پوزﺧند و آقای گردنکلﻔت هم با فحش
ﺧواهر و ﻣادر بهبهرام جواب داد .بهرام عصبانی شد و يک ﻣشت حواله
فک طرف کرد .يارو عين تاپالهی گاو روی زﻣين پهن شد .نتيجه اينکه
بهرام علیرغم اينکه يک دوره بهدليل فهم غلط از ﻣبارزهی ﻣسلحانه و
طبقات ْی نقش گارد اجرايی رهبران سياسی زندان را بازی ﻣیکرد؛ اﻣا
هميشه ﻣواظب بود که همانند يک بوکسور ورزيده وارد درگيری نشود.
ذهنی
باروی
اين روحيه ،همان چيزی است که آقای پاينده از باﻻی برج و
ِ
ِ
ﺧود نمیتواند و نمیﺧواهد که ببينيد.
درگيری آن سه نﻔر با آقای
علی پاينده پس از پُرسوجو از چگونگی
ِ
بهشتیپور که بهدزدی پياز و سيبزﻣينی ارتباط داشت ،بهآنها ﻣیگويد:
»اين ﻣوضوع بهشما ربطی ندارد ﻣن ﻣسئول آشﭙزﺧانه و جوابگوی
کموکسریها هستم .بهاين بهانه درگير شدهايد و حاﻻ ﻣن بايد جوابگوی آن
لحن
باشم«! از جزئيات که بگذريم ،از اين واقعيت نمیتوان گذشت که اين ِ
سرپرستﻣآبانه و حتی اربابﻣنشانه که از هرگونه رئوفت رفيقانه تهی
است ،در زندان و در ﻣقابل کسانی که ﺧودرا چريک جان برکف
ﻣیدانستند ،ﺧريدار نداشت .بنابراين ،روايت آقای پاينده در اين ﻣورد هم
بيش از ح ِد بهاصطﻼح ﻻزم چربوچيلی شده است.
 {5مسئلهای بهنام بهشتیپور

نکتهی اصلی اين قسمت بهجروبحث آقای پاينده با اکثريت اعضای
کمون نسبت بهدرﺧواست انتقال بهشتیپور بهزندان ديگر ﻣربوط ﻣیشود.
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او بهزندانیهايی که انتقال بهشتیپور را ﻣطالبه ﻣیکنند ،ﻣیگويد» :ما که
نمیتوانيم بگوييم حق نداريد او را بهبند ما بياوريد«! اين عبارت ،نه تنها
نشدنی زندانیها برای انتقال
بهﻣعنای درﺧواست ناﻣعقول و نادرست و
ِ
بهشتیپور است ،بلکه با توجه بهپاراگراف انتهايی اين قسمت بهاين ﻣعنی
هم هستکه همين درﺧواستهای نابهجا و نادرست ،زﻣينهی سرکوب پنج
تيرﻣاه  1352را فراهم کرد» :با اينکه سرگرد کميليان بهصراحت گﻔت
ساواک اينطور ﻣیﺧواهد و نمیتوانم برﺧﻼف نظر ساواک عمل کنم ،چند
نﻔر از بچههای که جزو سردمداران زندان شمارهی سه بودند جوابهای
ناﻣناسب و نسنجيده بهگﻔتههای سرگرد کمليان دادند .بهشتیپور در شمارهی
سه ﻣاندگار شد«.
نتيجه اينکه زندانیهای ﻣيليتانت سال  1351که زندان را ﻣنطقهی
آزاد شده ﻣیدانستند و ﺧود را حاکم زندان تصور ﻣیکردند ،نتوانستند انتقال
يک زندانی را بهزندانبان بقبوﻻنند؛ و ﺧو ِد آقای پاينده هم با اين انتقال
ﻣﺨالف بود و آن را نادرست و غيرﻣمکن ﻣیدانست.
اﻣا همين تجربه برای آقای پاينده بهآﻣوزهای تبديل نمیشود که در
ب »آنچه برﻣن گذشت« نگويد :در قزلقلعه »چند
صﻔحهی  116همين کتا ِ
نﻔری هم ﻣثل سﻼﻣت رنجبر و احمد صبوری از گروه فلسطين بودند.
هرکدام از آنها را بهعلتی از زندان قصر بهقزلقلعه ﻣنتقل کرده بودند.
ﻣثﻼً احمد صبوری را بعد از ﻣصاحبهی تلويزيونی با ﻣقام اﻣنيتی )پرويز
ثابتی( همپروندههايش در زندان قصر بايکوت کرده و تقاضای انتقالش را
داده بودند«؛ و ساواک و شهربانی هم او را بهقزلقلعه ﻣنتقل کردند .گرچه
براساس حرفهای ﺧو ِد پاينده در همان صﻔحات  115تا  117ثابت کردم
که اين روايت از اساس نادرست و دروغ است؛ اﻣا اگر فرض را بر درستی
روايت جناب پاينده بگذاريم ،بهاين نتيجه ﻣیرسيم که در ﻣقايسه با ﻣﺨالﻔت
آقای پاينده با انتقال بهشتیپور بهزندانی ديگر ،نه تنها حرفی دربارهی
نادرستی درﺧواست انتقال احمد صبوری بهزندان ديگر بهزبان نمیآورد،
بلکه با جعل وضعيتی که بههيچوجه وجود نداشت ،درﺧواست انتقال احمد
صبوری را تأييد نيز ﻣیکند! اين وضعيت جعلی را آقای پاينده در صﻔحه
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 117کتابش اينطور روايت ﻣیکند» :در آن ﻣقطع هنوز پليس در ادارهی
اﻣور داﺧلی بندها در زندانهای سياسی دﺧالت جدی و ﻣؤثری اعمال
نمیکرد ،تسلط زيادی از ﺧود نشان نمیداد؛ در نتيجه زندانيان سياسی
ﻣیتوانستند از اين کارها بکنند«! هر کودک دبستانی هم ﻣیفهمد که
درﺧواست انتقال يک زندانی از يک زندان بهزندان ديگر »ادارهی اﻣور
داﺧلی بندها« نيست؛ و بهقول حروفچينهای سابﻖ ،آقای پاينده در اينجا
سر ﺧوانندهی ناآشنا بهاﻣور زندانها را کﻼه بگذارد.
ﻻيی ﻣیکشد تا ِ
بههرروی ،اين هم نمونهی ديگری از ﻣصداق يک بام و دو هوای آقای
پاينده است .بازهم بهقول بعضی از حروفچينهای سابﻖ :وای بهحال کسی
که پاينده بههردليلی با او کج بيﻔتد!!؟
نمونههایی از تﻨدروی در
زندان ﺷمارهی سه
داری عاطﻔی از ﻣسئولين
آقای پاينده در اين قسمت هم در جانب
ِ
نگهبانی زندان ،بﺨشی از زندانیها را )که کمافیالسابﻖ بهرام براتی هم
يکی از آنهاست( بهﻣثابهی شيطان در ﻣقابل ديگر فرشتگان ﺧدا که همان
ﻣسئولين زندان باشند ،ﻣوضوع بررسی قرار ﻣیدهد؛ و زندانیها را
بهچهار دستهی ﻣستقلها ،تندروهای صادق ،سياستبازها و دنبالهروها
تقسيم ﻣیکند.
 {1نمونههايی از تندروی در...

»با اينکه فضای حاکم بر زندان شمارهی سه بهنسبت شمارهی چهار
ﻣعقولتر بود ،ولی در شمارهی سه هم تندرویهايی که گاهی به ﻣاجراجويی
تبديل ﻣیشد و ﺧطرناک بود ،وجود داشت .بهغير از کمون ساکا که ﻣتعادل
بود و از تندروی پرهيز ﻣیکرد و رفتاری درحد توان و ظرفيت ﺧود داشت،
بچههای کمون بزرگ تندرویها و افراط کاری ﻣیکردند و بدون توجه
بهاﺧطارها و تأکيدهای پليس که بهطور ضمنی بهسرکوب احتمالی توجه
داده بود همچنان بهﻣاجراجويیها و ﻣاجراسازیها اداﻣه ﻣیدادند«).(300
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قبلی همين بﺨش هم از واژههای »ﻣاجراجويی«
آقای پاينده در قسمت ِ
و »ﺧطرناک« صحبت کرده بود؛ اﻣا تﻔاوت در اين است که در ﻣورد قبلی
)يعنی :صﻔحات  277و  ،(278بيژن جزنی حضور داشت که در » ...برابر
افرادی که ﺧيلی افراط ﻣیکردند و تند ﻣیرفتند] ،ﻣی[ ايستاد و جريان را
کنترل ]ﻣی[کرد«؛ اﻣا در اينجا نه تنها از بيژن جزنی بهعنوان
کنترلکنندهی »ﻣاجراجويی«های »ﺧطرناک« ﺧبری نيست ،بلکه با توجه
بهدستهی سوم از دستهبندی چهارگانه او ،چنين بهنظر ﻣیرسد که جناب
شريک »ﻣاجراجويی«های
راوی جزنی را هم گرچه بهطور ضمنی،
ِ
ْ
»ﺧطرناک« ﻣعرفی ﻣیکند» :نوع سوم کسانی بودند که بهدﻻيل ﻣﺨتلف
اسير فضای تندروانه و هيجانی شده بودند و از اين حرکات حمايت
ﻣیکردند؛ و اين درحالی بود که بهتندروی ﻣعتقد نبودند و چنين کاری با
شأن و شﺨصيت و رفتارهای سياسی آنها همسويی نداشت)«...صص 300
و  .(301علی پاينده ﻣدعی است که »چندبار بهطور ﺧصوصی با بعضی
از آنها« صحبت و انتقاده کرده است» ،بهصراحت جواب ﻣیدادند ﻣا برای
اينکه بتوانيم اين جوانان را درچارچوب نظرات و ﻣواضع ﺧودﻣان حﻔظ
کنيم ناچاريم از اين فضای ولو غلط ،پيروی کنيم«)ص !(301؟
در تقسيمبندی آقای پاينده ،دستهی او ِل زندانیها ،اقليتی با ﻣواضع
ﻣستقل بودند که نه تنها بههيچوجه در »حرکتهای هيجانی و تند شرکت
نمیکردند«)ص  ،(300بلکه بههنگام وقوع چنين حرکتهايی در اطاق
ﺧود ﻣیﻣاندند و بيرون نمیآﻣدند .دستهی دوم ،تندروهايی بودند که ضمن
کار ﺧود باور داشتند و تحرکات تندروانه را »در راستای
داشتن اکثريت ،به ِ
ﻣبارزه با رژيم شاه و در راستای ﻣشی ﻣبارزاتی ﺧود
ﻣیدانستند«)همانجا( .دستهی سوم افرادی بودند که ﻣیگﻔتند »ﻣا برای
اينکه بتوانيم اين جوانان را درچارچوب نظرات و ﻣواضع ﺧودﻣان حﻔظ
کنيم ناچاريم از اين فضای ولو غلط ،پيروی کنيم« .و باﻻﺧره دستهی
چهارم» ،کسانی بودند که ...بهطور فرصتطلبانه تن بهافراط گری ﻣیدادند
و در ﻣواقع بحرانی ...ضربهی سﺨتی را بر شﺨصيت زندانيان وارد
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ﻣیکردند و...ﻣشکﻼت و دردسرهای فراوانی« برای زندانیها بهوجود
ﻣیآوردند)ص .(301
وقتی آقای پاينده ﻣینويسد» :کمون ساکا ...ﻣتعادل بود و از تندروی
پرهيز ﻣیکرد و رفتاری در حد توان و ظرفيت ﺧود داشت« ،بهسادگی
بندی چهارگانهی او همان دستهی اول
ﻣیتوان فهميد که ساکايیها در دسته ِ
و درواقع بهترينها هستند که »اقليت کوچکی را تشکيل ﻣیدادند ...ﻣواضع
ﻣستقل داشتند و در حرکتهای هيجانی و تند شرکت نمیکردند« .عﻼوه
براين »در ﻣواقعی که تندروی ﻣیشد ،آنها در اتاقهای ﺧودشان ﻣینشستند
و ﻣداﺧله نمیکردند« .بنابراين ،الگوی زندگی در زندان برای آقای پاينده
ساکايیها بودند که درصد باﻻيی از آنها )بهجز افرادی اﻣثال حسن اردين(
پس از آزادی ،و بهويژه تا قبل از سقوط شاه ،دست از ﻣبارزه کشيدند و از
آزادی ﺧو ِد آقای
زندگی پس از
اين جهت بازنشسته شده بودند .ﻣقايسهی
ِ
ِ
پاينده نيز شباهتهای بسياری با زندانیهای آزاد شدهی ساکايی دارد.
بههرروی ،علی پاينده آن شيوهای از رفتار و زندگی در زندان را ﻣیپسنديد
و درست ﻣیداند که ساکايیها و کمون ساکا الگوی آن بودند .ساکايیهايی
که ﻣن شﺨصا ً حدود يک ﻣاه عضو کمون آنها بودم ،ضمن شرافت اﺧﻼقی
عملی ﻣبارزهی
و کنشهای ﻣحترﻣانه و ياریدهنده ،اﻣا اکثرا ً بهلحاظ جنبهی
ِ
سياسی و طبقاتی )البته بدون اينکه بهزبان بياورند( ﺧود را بازنشسته
ﻣیدانستند.
يکی از نکات بسيار جالب در ﻣورد آقای پاينده اين استکه او در اغلب
ﻣوارد ضمن اقتدای نظری بهجزنی و انتقاد ضمنی از او )که فراتر از او
بودن را القا ﻣیکند( ،بهگروه و جريانی اعﻼم گرايش ﻣیکند که بهنظر
جزنی )همچنانکه در تاريخ سیسالهاش ﻣیگويد( از ابتدا تا انتها تحت
کنترل پليس بودند و حتی برای پليس هم کار ﻣیکردند) .البته ﻣن اين نظر
جزنی را ايدئولوژيک ،سياسی و نادرست ﻣیدانم(.
همانطور که قبﻼً هم گﻔتم ،الگوی آقای پاينده در رابطه با نحوهی
زندگی در زندان ،همان شيوهای استکه تودهایها پايهگذاری کرده بودند.
گرچه تبيينات نظری تودهایها در ﻣقابل ساکايیها قرار داشت و اين دو
عملی
گرايش از جنبهی نظری در ﻣقابل يکديگر بودند؛ اﻣا از جنبهی
ِ
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ْ
زندان شباهتهای بسياری باهم داشتند که برای علی پاينده نيز
زندگی در
جذاب است .واقعيت اين استکه ديدگاه سياسی آقای پاينده ضمن التقاطی
بودن ،التقاط پذير نيز بود .بهاين ﻣعنیکه او در اغلب ﻣوارد ،با پديدههايی
که روبرو ﻣیشود ،تکهای از آن را بهﺧودش ﻣیچسباند تا کليتاش را زير
سؤال ببرد .بههمين دليل ضمن اينکه با همه حشرونشر دارد ،درعينحال
در ﻣقابل همه و همهچيز وضعيتی بهاصطﻼح نقاد بهﺧود ﻣیگيرد .او که
فاقد پيشينهی ﻣطالعاتی و حتی تحصيلی است ،در تکاپوی فيزيکی دائم
پس دويدنهای نمايندگی بهﺧوبی
بهآراﻣش ﻣیرسد .بههمين دليل از ِ
برﻣیآﻣد و عمﻼً هم داوطلب نمايندگی بود .از طرف ديگر ،ازآنجاکه او
بهلحاظ شﺨصيت ْی اهل سازش و همکاری با دستگاه پليس نبود ،ﻣورد اعتماد
سنگين نمايندگی را بهعهده
زندانیها بود و از او ﻣیﺧواستند که وظيﻔهی
ِ
بگيرد .با همهی اين احوال ،علی پاينده دچار اشتباه بزرگی شده است؛ او
تصور ﻣیکند که زحمات ناشی از نمايندگی ،بهاو اين درايت را ﻣیدهد که
درﻣقابل همه و هرچيز در وضعيتی قرار بگيرد که در نگاه نﺨست نقادانه
بهنظر ﻣیرسد.
ب »آنچه برﻣن گذشت« ،با استﻔاده
بیجهت نيستکه او تا اينجای کتا ِ
از بيانات ضمنی/القايی ،ﺧودرا ﻣوافﻖ ﻣبارزهی ﻣسلحانه نشان ﻣیدهد؛ اﻣا
درعينحال با کنش و واکنشهايی ﻣﺨالف استکه ناشی از باور بهﻣبارزهی
ﻣسلحانه بهﻣثابهی هم استراتژی و هم تاکتيک در زندان است.
 {2نمونههايی از تندروی در...

روای ﻣحترم »بهدو نمونه از اقداﻣات ﻣاجراجويانهای در زندان
شمارهی سه« اشاره ﻣیکند که »ﻣیتوانست عواقب ناگواری بهدنبال داشته
باشد«» :در فروردين ﻣاه  ،1352يک روز جلسهی عموﻣی کمون تشکيل
شده بود ...سروان عﻼيی که افسر نگهبان بسيار ﺧوبی بود و با زندانيان
سياسی ﺧيلی ﺧوب و انسانی رفتار ﻣیکرد وارد بند ﻣیشود«)ص .(301
داستان از اين قرار اداﻣه پيدا ﻣیکند که »افسر نگهبان بسيار ﺧوب«
با رفتار »ﺧيلی ﺧوب و انسانی« وارد بند ﻣیشود ،از سکوت سنگين حاکم
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بر بند تعجب ﻣیکند ،و از روی کنجکاوی بههمهی اتاقها سر ﻣیکشد تا
ﻣیرسد بهاتاقی که جلسهی کمون در آن برقرار بود» .تا سروان عﻼيی در
اتاق را باز کرد ،بهرام براتی که در آن دوره هميشه پيشقدم درگيری با
پليس بود ،بلند شد و گﻔت فﻼنفﻼن شده ،چرا وارد اتاق و حريم زندگی ﻣا
شدی و ضربهای بهسينه سروان عﻼيی زد«)صص  301و  .(302سروان
ﻣظلوم برﺧﻼف انتظار زندانیها نه تنها هيچ عکسالعملی نشان نداد ،بلکه
»حتی گزارش هم نداد« .او »در سال  1360اعدام شد« .دليل اعدام هم
سمﭙاتی بهﻣجاهدين بود ،البته »عدهای هم ﻣیگويند که ايشان با چريکهای
فدايی ﺧلﻖ همکاری و ارتباط داشت«)ص  .(302آنچه ﻣطلب نقل شده از
اتی ﺧشن و ﻣتجاوز در برابر
جنبهی عاطﻔی بهتصوير ﻣیکشد ،بهرام بر ِ
سروان عﻼيی ﻣجاهد يا چريک فدايی است!!؟
اﻣا بهنظر ﻣن آنچه آقای پاينده بهطور آگاهانهای تصوير و القا ﻣیکند،
گزارش نصف يا بﺨشی از
درست عکس حقيقت است .چرا؟ برای اينکه
ِ
يک رويدا ْد ﻣیتواند گزارشی غيرواقعی باشد ،و در اغلب ﻣوارد نيز چنين
ْ
جنايت توسط پليس جنايی بهاين
است .بازسازی صحنههای وقوع جرم و
دليل صورت ﻣیگيرد که حتیاﻻﻣکان جلوی گزارشهايی را بگيرند که
بههردليلی همهی واقيعت را بيان نمیکنند .علی پاينده بدون ترسيم وضعيت
روحی/روانی آن روز زندان ،بدون بيان اينکه چرا وقتی سروان عﻼيی
»يکی يکی بهاتاقها سرکشی ﻣیکند ،ﻣیبيند کسی در اتاقها نيست« ،بدون
ترسيم دقيﻖ گﻔتگوی بين سروان عﻼيی و بهرام براتی ،و بهطورکلی بدون
ارائهی تصويری از حالوهوای آن روز و آن لحظه ،ﻣیگويد »تا سروان
عﻼيی در اتاق را باز کرد ،بهرام براتی ...بلند شد و گﻔت فﻼنفﻼن شده،
چرا وارد اتاق و حريم زندگی ﻣا شدی و ضربهای بهسينه سروان عﻼيی
زد« .بهنظرﻣن اين گزارشی دستکاری شده ،و در واقع گزارشی آﻣيﺨته
بهدروغ است؛ چراکه نيمی از يک حقيقت ،يک دروغ کاﻣل است؛ و نيمی
ت درگيری بهرام براتی و سروان عﻼيی هم عدم بيان پيشزﻣينه،
از حقيق ِ
فضای عاطﻔی و بهويژه عدم اشاره بهنقش آن کسانی استکه ﺧو ِد پاينده
تحت عنوان گردانندگان کمون از آنها نام ﻣیبرد .اگر کمی دقيﻖتر بهاين
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نمونهی »تندروی در زندان شمارهی سه« نگاه کنيم ،ﻣیتوان بهاحتمال
عنادوزری آقای پاينده هم شک کرد .براساس همين شک ،بايد از پاينده
پرسيد چرا برﺧورد بهرام براتی و اعدام سروان عﻼيی را در يک پارگراف
و بهگونهای بيان کرده که دوﻣی اولی را تداعی کند؛ و همين تداعی ،بهرام
براتی را فردی بیکله ،ﺧشن ،بیرحم و ضدجنبشی ﻣعرفی ﻣیکند؟
 {3نمونههايی از تندروی در...

»در اوايل فروردين يا اوايل ارديبهشت  ،1352در حياط ناهار
ﻣیﺧورديم که صدای شکستن چيزی را در داﺧل بند شنيديم .بهسرعت
عکس شاه در آن بود
عکس بزرگی که
ب
ِ
ِ
بهطرف ﻣحل صدا دويدم .ديدم قا ِ
ب
و بهديوار اتاق شمارهی هشت نصب شده بود بهزﻣين افتاده و شيشهی قا ِ
عکس شکسته است«)ص  .(302آنطورکه پاينده روايت ﻣیکند ،اين کار
ْ
توسط »دو نﻔر از بچهها بهابتکار و تصميم ﺧودشان« انجام شده بود؛ اﻣا
شنيدههای ﻣن حاکی از اين است که اين کار نه »بهابتکار و تصميم« دو
نﻔر ،بلکه با تصميم تشکيﻼت زندان انجام شده بود .از طرف ديگر،
تشکيﻼت چريکهای فدايی ﺧلﻖ در زندان که عمدتا ً تحت رهبری بيژن
جزنی بود ،بهافراد اجازه نمیداد که ﺧودسرانه دست بهچنين کار ﺧطيری
تشکيﻼتی زندان زنجيرهای/ﺧوشهای و از باﻻ بهپايين بود:
بزنند .ﻣناسبات
ِ
بدينسان که سه نﻔر در باﻻ قرار داشتند و هريک از آنها در ارتباط با سه
ت
نﻔر ديگر بودند ،و بدينترتيب اغلب اعضای کمون در تشکيﻼ ِ
زنجيرهای/ﺧوشهای عضو بودند و ﻣیبايست کنش و واکنش سياسی ﺧودرا
بهواسطهی همين تشکيﻼت ،روبهباﻻ ساﻣان ﻣیدادند.
سرنگونی]!![ عکس شاه
علی پاينده دربارهی نحوهی اجرای پروژهی
ِ
ﻣیگويد :از آن دو نﻔر »يکی باﻻی شانهی ديگری ﻣیرود و کاغذی را آتش
ﻣیزند و پشت قاب عکس ﻣیگذارد و بهسرعت از اتاق ﺧارج
ﻣیشوند«)همانجا( .درصورتیکه وقتی سروان تجزيهچی ﻣیآيد و
ﻣیپرسد »کار کيه؟« و زندانیها ﻣیگويند» :ﺧودش افتاده است و بهﻣا
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ربطی ندارد« ،ﻣیگويد » ...يکی کاغذ آتش زده پشت قاب عکس گذاشته
است .اين نخ سوﺧته و اين هم کاغذ نيمسوﺧته)«...همانجا( .قصدم از نقل
اين گﻔتگو اشاره بهعبارت »اين نخ سوﺧته« است؛ چراکه کاغذ را آتش
زدن و پشت عکس انداﺧتن نيازی به»نخ« ندارد که »سوﺧته«ی آن باقی
بماند!؟ بههرروی،آنچه ﻣن از چند نﻔر در ﻣورد شکسته شدن عکس شاه
عکس »بمبگذاری« پشت آن بود! بدينترتيب
ب
ْ
شنيدم ،علت شکستن آن قا ِ
سر چندين چوب کبريت بستهی قابل اشتعال و انﻔجاری ﻣیسازند
که از ﻣواد ِ
و پشت عکس شاه کار ﻣیگذارند و از طريﻖ آتش زدن نخ نيز ﻣنﻔجرش
ﻣیکنند.
وقتی هيچکس »زير بار« آتش زدن عکس شاه نرفت ،پاينده را زير
هشت احضار ﻣیکنند و ﻣیگويند» :ﻣا بايدجوابگوی ساواک باشيم .قاب
عکس بايد سرجايش قرار بگيرد .ﻣا شيشه تهيه ﻣیکنيم« و شما درستش
کنيد .پاينده قضيه را برای زندانیها ﻣیگويد و زندانیها قبول نمیکنند و
بیتوجه بهنصايح کميليان ﻣیگويند» :بروند بهساواک گزارش بدهند«.
پاينده در اداﻣهی ﻣاجرا ﻣیگويد» :بچهها تغييرعقيده ندادند .و اين
درحالی بود که همه انتظار داشتيم پليس واکنش شديدی نشان بدهد.
زندان ديکتاتور باشيم و با عکس او چنين رفتاری
باورکردنی نبود که در
ِ
بشود و عکسالعملی نشان ندهند .علیرغم انتظار ﻣا پليس کاری نکرد.
سرگرد کميليان ﺧيلی ﻣنطقی و در حقيقت بهنﻔع ﻣا تصميم گرفت و عمل
ب عکس بهزﻣين افتاده و شکسته
کرد .او گزارش ﻣیدهد باد آﻣده و قا ِ
است .ﻣاجرا بهاين ترتيب ﺧاتمه پيدا کرد .دوستان ﻣا ﻣتوجه اهميت اقدام
کميليان نشدند ،آن را بهحساب قدرت ﺧودشان گذاشتند و تندرویها و
ﻣاجراجويیها را بيشتر کردند«.
در رابطه با اين رويداد آنچه ﻣسلم است ،اين است که پليس
عکسالعم ِل تﻼفیجويانهی بﻼفاصلهای نشان نداد؛ اﻣا سؤال اين استکه
آقای علی پاينده از کجا فهميد که »سرگرد کميليان ﺧيلی ﻣنطقی و در حقيقت
بهنﻔع« زندانیها »تصميم گرفت و عمل کرد« و »گزارش« داد که »بادآﻣده
ب عکس بهزﻣين افتاده و شکسته است«؟ اگر ﻣنبع اين اطﻼعات ﺧو ِد
و قا ِ
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کميليان و يا ساواک نباشد؛ ﻻبد بههمان »دانش« َلدنی جناب پاينده
برﻣیگردد که پيش از اين هم چندينبار با آن ﻣواجه شدهايم .بههرروی،
حتی اگر کميليان واقعا ً اينطور که پاينده ﻣیگويد گزارش داده بود ،بعيد
پليس کاﻣﻼً آشنا
استکه ﻣسئله را عينا ً بهپاينده بگويد؛ چراکه بهعنوان ِ
بهسيستمهای پليسی ﻣملکت ،ﻣیدانست که ساواک احتماﻻً و بهشکلی از
اشکال ﻣتصور ،از ﻣسئله اطﻼع پيدا ﻣیکند و پوست از سر او نيز ﻣیکَند!
اﻣا آنچه ﻣن در اين باره شنيدهام از اين قرار استکه گزارش
ب عکس شاه بهطريقی و شايد هم از کانالهای
گذاری
بمب
کبريتی پشت قا ِ
ِ
ِ
دستور
ﻣﺨتلف )و از جمله از داﺧل زندان( بهدربار ﻣیرسد و از آنجا هم
ِ
سرکوب صادر ﻣیشود .ساواک هم که بنا بهسياستهای سرکوبگرانهاش
تدارک سرکوب زندانها بود ،عمليات را سرعت ﻣیبﺨشد و بهفاصلهی
در
ِ
اندکی سيستم نگهبانی/زندانبانی زندانهای شيراز و تهران را از طريﻖ
يورشی جنايتکارانه عوض ﻣیکند.
بهرام براتی تعريف ﻣیکرد ،وقتی ﻣن را کابل ﻣیزدند که بگويم ُگه
ﺧوردم ﺧودش را گﻔت،
ﺧوردم ،بهبغل دستیام نگاه کردم و ديدم که ُگه
ِ
ضمن اينکه درد کابل بيشتر و ﻣقاوﻣت هم سﺨتتر شده بود ،اﻣا از ترس
اينکه بعدها بهدليل تک َروی ﻣورد انتقاد قرار نگيرم ،ﻣن هم گﻔتم
گُهﺧوردم!!
شنيدههای ﻣن حاکی از اين استکه همهی آنهايی که بهپشت بند برده
شدند تا در اثر کتک بگويندُ ،گه ﺧوردم؛ گﻔتند ُگه ﺧوردم .در نتيجه ﻣهم
نيست که بغل دستی بهرام چه کسی بود.

جشن اول ماه مه 1352
اين قسمت که بهآﺧرين رويدادهای ﻣاقبل سرکوب زندانهای سياسی
در حاکميت شاه ﻣیپردازد ،ضمن اينکه نشاندهندهی دريافت
ايدئولوژيک/چريکی از سنت ﻣبارزاتی/انترناسيوناليستی ﻣاه ﻣه و سرود
انترناسيونال در آن زﻣان است ،درعينحال حاکی از اين واقعيت استکه
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سياسی زندانی )اعم از ﻣجاهد و فدايی و ديگران( تحرکات
برای رهبران
ِ
و همسويیهای سياسی در راستای دستيابی بهقدرت سياس ْی ﻣقدم بر
پرنسيپهای طبقاتی ،سوسياليستی ،انترناسيوناليستی و رهيافتهای تاريﺨی
بود .در اين قسمت همچنين روايتی از برﺧورد نسبتا ً تندی بين آقای پاينده با
بيژن جزنی و ﻣسعود رجوی وجود دارد که حتی اگر بهدرستی هم روايت
شده باشد ،چنين بهنظر ﻣیرسد که علت بروز و حتی روايت آن ،ﻣسئلهی
ناگﻔتهی ديگری است که فقط با حدس و گمان ﻣیتوان بهبرآوردی از آن
دست يافت.
 {1جشن اول ماه مه 1352

»جشن اول ﻣاه ﻣه ،يکی از ﻣراسمی بود که زندانيان سياسی چپ
هرسال و در هرشرايطی برگزار ﻣیکردند؛ حتی در شرايط ناﻣناسب هم
جشن اول ﻣاه ﻣه بهصورت ﻣحدود و ﻣﺨﻔی برگزار ﻣیشد«)ص .(303
صرفنظر از اين حقيقت که روز »اول ﻣاه ﻣه« ،نه روز »جشن« ،که
روز تشديد ﻣبارزهی طبقاتی و بيان همبستگی کارگران همهی جهان است؛
اﻣا واقعيت اين استکه از سال  1354تا  1357در زندان قصر عمﻼً ﺧبری
درگوشی بههم تبريک
از برگزاری اين روز ﻣبارزاتی نبود .شايد عدهای ِ
درگوشی تقليل دادن،
روز
آکسيون ﻣبارزاتی را بهتبريکهای ِ
ﻣیگﻔتند ،اﻣا ِ
ِ
در واقع تبديل آن روز بهروزی برای نيايشی ويژه و ﻣذهبگونه است .اين
شيوهی برگزاری روز اول ﻣاه ﻣه ﻣيراث تودهایها در دوران سرکوب و
دور هم جمع ﻣیشدند و بهسﻼﻣتی استالين عرق
ﺧﻔقان بود که چند نﻔری ِ
ﻣیﺧوردند.
طبﻖ روايت آقای پاينده »برای برگزاری جشن اول ﻣاه ﻣه ،بهطور
ﻣﻔصل برناﻣهريزی کرده« بودند)ص  .(304بهجز اجرای »يکی از
نمايشناﻣههای ...برتولت برشت« بهکارگردانی »ناصر رحمانینژاد«،
»عدهای سرودهايی که بايد ﺧوانده ﻣیشد و همچنين رقصهايی را که
درنظر گرفته شده بود ،تمرين ﻣیکردند .سﺨنرانان هم ﻣشﺨص شدند.
برناﻣهی غذا هم ﻣطرح شد که ﻣن ﻣسئوليت آن را بهعهده گرفتم ...فهرست
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باﻻ بلنديی که بهفروشگاه سﻔارش داديم در حد غذايی ﻣﻔصل و آبروﻣند بود.
برای جشن اول ﻣاه ﻣه ،سه نوع غذا پﺨتيم :رولت گوشت ،کباب کوبيده که
سﻔارش داديم سيخ کباب آوردند ،غذای سوم را بهياد ندارم .شربت و شيرينی
هم تهيه کرديم)«...ص  .(305همهی اين تدارکات )که دسترسی بهآنها در
زندانهای کشورهای اروپايی غيرﻣمکن است( بيش از اينکه ﻣقدﻣهی
روز تشديد ﻣبارزهی طبقاتی و اعﻼم
برگزاری روز اول ﻣه بهﻣثابه
ِ
همبستگی جهانی ﻣبارزهی کارگران و زحمتکشان و فرودستان باشد ،از
جشنی فرهنگی/روشنفکرانه حکايت ﻣیکند که در ﻣحدودهی جغرافيای
کوچکتر زندان برگزار ﻣیشد .تﻔاوتی که برگزاری »جشن اول ﻣاه ﻣه«
ﺧاص تودهایها داشت :ﻣحدودهی
ت
در زندان قصر در سال  1352با سُن ِ
ِ
جغرافيايی بزرگتر زندان ،حضور گستردهتر افراد شرکتکننده )در
ﻣحﻔلی بيرون از زندان( ،ﻣحدوديت سياسی کمتر ،و احتماﻻً
ﻣقايسه با ﻣراسم
ِ
نبود عرق و ﻣشروبات الکلی بود.
اتحاديههای کارگری در بعضی از کشورهای اروپای غربی و شمالی
)که عمدتا ً در راستای ﻣنافع بورژوازی ﺧودی حرکت ﻣیکنند( ،ﻣعموﻻً
ت کارگری
سن ِ
بهبرپايی آکسيونهای ﺧيابانی فراﺧوان ﻣیدهند و ﻣتناسب با ُ
ً
ويژهی هريک از اين کشورها ،عدهای را برای تظاهرات و احيانا طرح
ﻣطالباتی ﻣعين بهﺧيابان ﻣیآورند ،و طی برگزاری ﻣراسم )بهويژه هنگام
سﺨنرانی که ﻣعموﻻً در پايان تظاهرات برگزار ﻣیشود( ،از تظاهرکنندگان
پذيرايی ﻣیکنند .غذا و نوشابهای که در اينگونه ﻣراسم در ﺧدﻣت حاضرين
در آکسيون قرار ﻣیگيرد ،اغلب نان و پنير با يک ﻻيه کالباس بهعﻼوهی
آبميوهای است که در ايران با عنوان سانديس از آن ياد ﻣیکنند.
 {2جشن اول ماه مه 1352

»در فروردين ﻣاه  ،1352درحالیکه ﻣقدﻣات برگزاری جشن اول ﻣاه
ﻣه را فراهم ﻣیکرديم ،ﺧبرهای پراکندهای از رويارويی و درگيری
زندانيان سياسی زندان ]عادل آباد[ شيراز با پليس بهﻣا رسيد .ﺧانوادهها در
هنگام ﻣﻼقات ،آنچه دربارهی درگيریهای زندان شيراز شنيده بودند بهﻣا
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گﻔتند ...اﺧباری که از وقايع شيراز بهصورت ضدونقيض ...بهﻣا رسيد
عمدتا ً حاکی از ﻣقاوﻣت بچهها در ﻣقابل ﻣأﻣوران پليس و ساواک بود .برای
ﻣا اين پرسش ﻣطرح شد که بايد چه عکسالعملی نشان دهيم؟ بچهها بهدو
جناح تقسيم شدند :عدهای گﻔتند برای همبستگی با زندانيان شيراز ،بايد ﻣا
در اينجا با پليس درگير شويم .عدهای ﻣﺨالﻔت کردند و گﻔتند ﻣا از علت
درگيری و ابعاد آن اطﻼع نداريم«) صص  303و  .(304بدينترتيب بود
که بحث »اﺧبار صحيح و کاﻣل« و درصورت لزوم استﻔاده »از حربهی
اعتصاب« پيش آﻣد؛ و سرانجام» ،نظر ﻣوافقان برای بروز همبستگی و
اعتراض بهسرکوب زندان شيراز عملی نشد ...پيشنهادهای دوستان ﻣا که
تماﻣا ً از روی احساسات و شور و هيجان جوانی و داشتن روحيه
ستيزهجويی با دشمن ﻣصمم بهسرکوب هرحرکتی بود ،همﺧوانی و سنﺨيتی
نداشت«)ص (304؟ اگر از آقای پاينده سؤال کنيم که ﻣنهای بحث ناروشن
ﻣبهم سنﺨيت ،ﻣهمترين دليل کنار رفتن بحث »بُروز همبستگی و اعتراض
و ِ
بهسرکوب زندان شيراز« چه بود ،ﻣنهای بحثهای حاشيهای و دانستههای
پياﻣبرانه/لَدنی چارهای جزاين ندارد که بگويد» :ازآنجايی که ﻣراسم جشن
اول ﻣاه ﻣه در پيش بود و برای برگزاری هرچه ﻣﻔصلتر آن را تدارک
ﻣیديديم و آﻣاده ﻣیشديم ،بحثهای ﻣربوط بهزندان شيراز تا حدودی
فروکش کرد)«...همانجا(!!؟ شايد طرح آگاهانهای در ﻣيان نبود ،اﻣا اين
احتمال نيز وجود دارد که ﻣعقولهايی )اﻣثال آقای پاينده( از »جشن اول ﻣاه
تر« آن بهﻣثابهی پرچم سﻔيد تسليم استﻔاده
ﻣه« و »برگزاری هرچه ﻣﻔصل ِ
کرده بودند تا بهپليس بﻔهمانند که ﻣا نه تنها ﻣیتوانيم بهسبک تودهایها زندان
بکشيم ،بلکه از اين توان نيز برﺧورداريم که »پيشنهادهای ...تماﻣا ً از روی
احساسات و شور و هيچان جوانی و داشتن روحيه ستيزهجويی« را نيز
تحت کنترل بگيريم!؟؟
تلقی
صرفنظر از ويژگی طبقاتی و کارگری اول ﻣاه ﻣه ،حتی اگر ِ
از اين ْ
ت همبستهکنندهی آن نيز تااندازهای
روز اندکی ﻣبارزهجويانه بود و ذا ِ
حس ﻣیشد ،در اينصورت ﻣﻔروض ،اين احتمال و اﻣکان بهوجود ﻣیآﻣد
که بهجای جشن و کباب و شيرينی ،دست بهاقداﻣی زد که هم جنبهی سياسی
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چشمگيری داشته باشد ،هم پيام همبستگی با زندانيان سياسی عادل آباد شيراز
را بيان کند و هم ﺧيلی هم »از روی احساسات و شور و هيجان جوانی«
نباشد .اعﻼم اعتصاب غذای  3يا  5روز بهپشتيبانی از کنشهای
ْ
جهان شايد يورش پنج تير بهزندان را کمی
ﻣبارزاتی/کارگری در ايران و
جلو ﻣیانداﺧت و برشدت سرکوب نيز ﻣیافزود ،اﻣا صرفنظر از چهرهی
اعتبارآفرين جهانیاش ،زﻣينهی ارتباط سياسيون چپ با افراد و گروههای
کارگری را افزايش ﻣیداد .اگر چنين اعتصابی صورت ﻣیگرفت ،شکی
در اين نيست که ﺧبر آن بهسرعت در ﻣحافل دانشگاهی و روشنفکری
ﻣنتشر ﻣیشد ،بلکه کمی ديرتر يا زودتر ﻣحافل و ﻣناسبات کارگری هم از
آن بیاطﻼع نمیﻣاندند.
 {3جشن اول ماه مه 1352

آقای پاينده نقل ﻣیکند» :يادم ﻣیآيد هﻔت هشت روز قبل از اول ﻣاه
ﻣه ،در آشﭙزﺧانه کار ﻣیکردم که ﻣسعود رجوی آﻣد و گﻔت برای غذای
جشن اول ﻣاه ﻣه بايد سنگ تمام بگذاريد .بهاو گﻔتم اول ﻣاه ﻣه بهتو چه
ت
ربطی دارد؟ اگر بيژن بيايد و بگويد ،يک حرفی .رجوی رفت و پش ِ
سرش بيژن جزنی آﻣد؛ پرسيد چی شده؟ گﻔتم اين طوری شد .گﻔت نبايد توی
ذوقش ﻣیزدی .گﻔتم اول ﻣاه ﻣه جشن کارگری است و بهنام ﻣارکسيستهای
جهان ثبت شده چه ربطی بهاين ﺧردهبورژواهای نازپرورده تازه بهدوران
رسيده دارد .بيژن عزيز اين حداقل برﺧوردی بود که ﻣن ﻣیتوانستم با اين
آدم سطحی و بیسواد پُرﻣدعا داشته باشم« .در رابطه با اين نقلقول بايد
بهچند نکته اشارهی تلگرافی داشته باشم ،و بحث و تحقيﻖ ﻣﻔصل را
بهعهدهی ﺧوانندهی ﻣﻔروض اين بازﺧوانی بگذارم:
الف( »اول ﻣاه ﻣه« در هيچجای جهان و هيچوقت »بهنام
روز کارگری
ﻣارکسيستهای جهان ثبت« نشده است؛ اين نوع نگاه بهاين ِ
و انترناسيوناليستی نه تنها در تغاير با جوهرهی طبقاتی ﻣارکسيسم قرار
دارد ،بلکه ﺧاستگاه آن نيز ﺧردهبورژوايی/بقالی است.
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ب( اگر »اول ﻣاه ﻣه« بهﻣارکسيستها ربطی داشته باشد )که دارد(،
واسط اين ربط طبقهی کارگر و وجه ﻣبارزات اجتماعی اين طبقه برضد
ﻣيزان دستمزدها و اﻣکان فراتر رفتن از آن است .بههمين دليل ه ْم درصد
بسيار باﻻيی از کسانی که در ﻣراسم ﻣبارزاتی اين روز شرکت ﻣیکنند،
ﻣارکسيست نيستند.
پ( ازآنجا که »اول ﻣاه ﻣه« روز تشديد ﻣبارزهی طبقاتی کارگران و
زحمتکشان ،و همچنين روز يادآوری همبستگی جهانی تودههای کارگر و
ت
زحمتکش است؛ از اينرو ،ﻣارکسيستها که ﺧودرا همبستهی ذا ِ
برﺧويش طبقهی کارگر ﻣیدانند ،از حضور حقيقی )و نه پليسی( همه و
ِ
هرکس در اين ﻣراسم ﻣبارزاتی استقبال ﻣیکنند .نتيجه اينکه عبارت »اول
ﻣاه ﻣه بهتو چه ربطی دارد« ،در برابر اين حرف که »برای غذای جشن
اول ﻣاه ﻣه بايد سنگ تمام بگذاريد« ،هيچ سنﺨيتی با ﻣارکسيسم ندارد.
ت( بههمان اندازهای که ﻣسعود رجوی ربطی بهﻣبارزات کارگری
نداشت ،بيژن جزنی و طبعا ً ﺧو ِد آقای علی پاينده هم ربطی بهﻣبارزات
کارگری نداشتند .از طرف ديگر ،ﻣنهای ﻣشاهدات حضوری ،اﻣا همين
کتاب »آنچه برﻣن گذشت« هم نشان ﻣیدهد که عبارت »اول ﻣاه ﻣه بهتو
روتين گﻔتاری آقای پاينده نيست .از اينرو ،ﻣیتوان از
چه ربطی دارد«،
ِ
اين شک حرف زد که ﻣسئلهی ديگری )که در اينجا ﻣسکوت ﻣانده(،
انگيزهی بيان اين عبارت بوده است؟؟ شک دوﻣی که بهذهن هجوم ﻣیآورد،
برافراشتن پرچم سﻔيد در ﻣقابل حساسيت کنونی رژيم از ﻣجاهدين است؛
بيان ﻣﺨالﻔت
بدينترتيب ،نق ِل عبارت بهزبان نياﻣدهای از گذشته ﻣیتواند ِ
ْ
ﻣجاهدين در همسويی نسبی با رژيم باشد .بهقول ﻣادربزگها
هميشگی با
ﷲ اَعلم!؟
ث( ﻣنهای جنايتپيشگی ،نظرات ضدانسانی و ﻣناسبات گانگستری
شاکلهی ﻣجاهدين ﺧلﻖ که از بدو سقوط شاه بهطور شتابيابندهای بهسوی
نوکری برای اﻣﭙرياليستهای جهانی و جوجه اﻣﭙرياليستهای ﻣنطقهای
حرکت داشتهاند؛ اﻣا تا آنجاکه نظرات ،نوشتهها و نتايج عملی سالهای
ق چندانی بين ﻣسعود رجوی،
1350تا  1352نشان ﻣیدهد ،بهلحاظ کيﻔ ْی فر ِ
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شﺨص آقای پاينده وجود نداشت .بنابراين ،اگر روايت آقای
بيژن جزنی و
ِ
عين واقعيت باشد و
پاينده از اينکه »اول ﻣاه ﻣه بهتو چه ربطی دارد«،
ِ
دچار دستکاری شديد نشده باشد ،رويداد روايت شده توسط آقای پاينده
برتری سلسلهﻣراتبی و تحقير طرف
بهبهانهی »اول ﻣاه ﻣه« درصدد ابراز
ِ
رابطه )يعنی :ﻣسعود رجوی( بوده است.
ج( اگر عبارت »اول ﻣاه ﻣه بهتو چه ربطی دارد« ،در ﻣقابل عبارت
»برای غذای جشن اول ﻣاه ﻣه بايد سنگ تمام بگذاريد«» ،حداقل برﺧوردی
بود که« آقای پاينده ﻣیتوانست با يک »آدم سطحی و بیسواد پُرﻣدعا«
داشته باشد ،ﻻبد حداکثر برﺧورد ،اعدام او بود؟!!
 {4جشن اول ماه مه 1352

ﻣتن سرود را نوشتند
در پايان ﻣراسم که بهﺧوبی برگزار شده بودِ » ،
و بين بچهها توزيع کردند تا اگر کسی يادش رفته باشد بتواند سرود را
بهدرستی و همآهنگ با بقيه بﺨواند«)ص  .(306قسمت اول سرود )يعنی
از :برﺧيز ای داغ لعنت ﺧورده تا آﺧرين رزم ﻣا انترناسيونال است ،نجات
انسانها( »ﺧيلی ﻣنظم و ﻣرتب« ﺧوانده شد» .وقتی بهسطر بعدی يعنی،
"برﻣا نبﺨشد فتح و شادی ـ ﺧدا ،نه شاه ،نه قهرﻣان" رسيديم ،نظم سرود
ﺧواندن بههم ريﺨت«)همانجا(؛ در واقع آن کسانیکه سرود را از روی
کاغذ ﻣیﺧواندند ،از بند »"برﻣا نبﺨشد فتح و شادی ـ ﺧدا ،نه شاه ،نه
قهرﻣان"« پريده و آن را نﺨوانده بودند .بدينﻣعنی که اين بند را روی کاغذ
ننوشته بودند تا ﺧوانده شود .پس از گﻔتگوهای نسبتا ً تند درباره چرايی و
چگونگی اين ﻣسئله ،بررسی آن بهبعد از جلسه ﻣوکول شد .شايد حذف اين
دوران
سطر چندان هم تصادفی نباشد؛ چراکه نزد هر دو دسته ،دوران ـ
ِ
ْ
نهايت ِکشتی بزرگ توده را
قهرﻣانی است :قهرﻣانانی که قرار است در
بهراه بيندازند!
ازآنجاکه »برای سازﻣاندهی و برگزاری ﻣراسم ،از طرف بچههای
چپ بيژن جزنی تعيين شده بود«؛ بچهها از او »پرسيدند چرا اين سطر از
سرود انترناسيونال را حذف کرده بوديد .بيژن گﻔت ﻣا اينطوری بهتوافﻖ
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رسيديم«! بيژن جزنی در ﻣقابل اين سؤال که با کی بهتوافﻖ رسيديد» ،گﻔت
با ﻣجاهدين؛ برای اينکه وحدتمان ]با ﻣجاهدين[ را حﻔظ کنيم اين سطر را
برداشتيم«)ص .(307
بدون اينکه نياز بهاستدﻻل طوﻻنی و پيچيدهای باشد ،اين نقلقول نشان
ﻣیدهد که وحدت سياسی ،ﻣیتواند وحدت و طبعا ً همسويی
ت سر بگذارد .و ازآنجاکه وحدت
ايدئولوژيک/آرﻣانی/استراتژيک را پش ِ
سياسی بههرصورت راهبر بهتصاحب ويا شرکت در قدرت سياسی است؛
بنابراين ،درجهت تصاحب يا شرکت در قدرت سياسی ﻣیتوان از وحدت
ايدئولوژيک/آرﻣانی/استراتژيک ،راستای انقﻼبی/تاريﺨی آن ،و از شيوه و
نيروهای تحقﻖبﺨش آن نيز )که تودههای کارگر و زحمتکشاند( يکیـدو
)شايد هم سه/چهار( گام عقب نشست .ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم استراتژی و
ق طبقاتی و کارگری ،و حتی با حضور
هم تاکتيک با هردرجهای از ِعر ِ
ی در تشکيﻼتی
کميت قابل توجهی کارگر صنتعی با سابقهی تشکل اتحاديها ْ
با اين ديدگاه و چشمانداز و عملکرد ،چارهای جز همين سازشها و همين
عقبنشينیهای ظاهراً تاکتيکی و در واقع اساسا ً
پس
ِ
استراتژيک پنهان در ِ
تاکتيک ﺧود ندارد.
ِ
ً
گرچه ﻣسئلهی حذف يک سطر از سرود انترناسيونال اساسا نظری و
تبيين شناﺧتشناسانه و
گذراست است؛ اﻣا ،صرفنظر از توضيح و
ِ
ﻣتدولوژيک دوگانهی واح ِد تئوری/عمل ،واقعيت اين استکه فرخ نگهدار
ِ
اسﻼﻣی
و دارودستهی او ـنيزـ برای دستيابی بهوحدت سياسی با رژيم
ِ
ظاهراً ضداﻣﭙرياليست يکیـدوـسه گام از وحدت سياسی با تودههای کارگر
و زحمتکش عقب نشستند!!؟
بههرروی ،پس از اعتراض و گﻔتگوهای بسيار دربارهی اينکه چرا
اين بند از سرود را حذف کرديد و چرا اصﻼً ﺧواندن آن را کنار
نگذاشتيد]!؟[ ،و اين پاسخ که ﻣجاهدين اصرار بهﺧواندن آن داشتند و
بهﺧاطر وحدت اينکار را کرديم ،تعدادی از زندانیها برگزاری جلسهی
عموﻣی کمون را تقاضا ﻣیکنند .علی پاينده در اين رابطه ﻣیگويد
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»ازآنجايی که ﻣیدانستم جلسهی عموﻣی برای رسيدگی بهاين ﻣوضوع
تشکيل نمیشود و اگر هم تشکيل شود نتيجهای نﺨواهد داشت ،تصميم گرفتم
از کمون بزرگ ﺧارج شوم .روز بعد ...اعﻼم کردم بهعلت اينکه اصول
را فدای ﻣصلحت کردهايد و بهﺧاطر سازش با ﻣجاهدين و راضی کردن
آنها ،سرودی را که در تمام دنيا بهصورت واحد و با آهنگ واحد ﺧوانده
ﻣیشود ُﻣثله کردهايد ،از اﻣروز بهبعد ،نماينده کمون نيستم و از کمون ﺧارج
ﻣیشوم«)ص  .(308پس از اعﻼم ﺧروج آقای پاينده از کمون» ،جزنی و
چند نﻔر ديگر« از او ﻣیﺧواهند که نماينده بماند و اﺧطار ﻣیکنند ،ازآنجاکه
»عدهای از بچههای چپ تهديد کرده بودند از کمون ﺧارج
ﻣیشوند«)همانجا( اين احتمال وجود دارد کمون بﭙاشد و بهنام تو نوشته
شود! پاينده در جواب ﻣیگويد »تا در جلسهی عموﻣی توضيح داده نشود
چرا اين کار را کرديد و در آن جلسه ،سرود انترناسيونال بهصورت صحيح
و کاﻣل ﺧوانده نشود بهکمون برنمیگردم ...بگذار ]کمون[ بهنام ﻣن بﭙاشد«
و بهنام ﻣن نوشته شود)همانجا( .بدينترتيب ،پاينده از کمون بزرگ بيرون
ﻣیآيد و بهکمون ساکايیها ﻣیپيوندد .بچههای ناراضی هم علیرغم شدت
عصبانيت و نارضايتیشان ،اﻣا در کمون ﻣاندند.
با توجه بهاينکه آقای پاينده در پانوشت صﻔحه  306بهتغيير کلمهی
»پارلمان« در سرود انترناسيونال بهواژهی »قهرﻣان« اشاره ﻣیکند،
عکسالعمل او در برابر حذف بن ِد »"برﻣا نبﺨشد فتح و شادی ـ ﺧدا ،نه شاه،
نه قهرﻣان"« هم تعجبآور است و هم سؤاﻻت بسياری را برﻣیانگيزاند.
آيا علت حذف بند ﻣذکور بهﺧاطر کلمهی »ﺧدا« بود؟ آيا اين کار نتيجهی
سازشی بود که درعينحال جهتگيری چرﺧش بهراست را رقم ﻣیزد که
نماد آن ﻣیتوانست کلمهی »ﺧدا« و »شاه« ـهردوـ باشد؟ آيا ﺧروج علی
پاينده از کمون نتيجهی اين بود که بوی سرکوب پنجم تيرﻣاه تندتر بهﻣشام
ﻣیرسيد؟
ت ﻣمکن و ﻣتصور ،دراين بازﺧوانی بههيچيک از اين
بههرصور ِ
سؤاﻻت پاسخ قاطعی نمیتوان داد؛ چراکه جواب روشن و قاطع بهاينگونه

زندان قصر 1352-1351

سؤاﻻت ﻣستلزم تحقيﻖ پيچيده و گستردهای است که از عهدهی اين بازﺧوانی
برنمیآيد.
 {5جشن اول ماه مه 1352

آقای پاينده نقل ﻣیکند» :با اينکه بهغير از ﻣن کسی از کمون ﺧارج
نشد ،ولی فضای کمون بهشدت ﻣتشنج بود .در چنين شرايطی ،روز
بيستوهشت ارديبهشت  ،1352از بلندگوی زندان اساﻣی عدهای را که ﻣن
هم جزو آنها بودم ،برای انتقال بهزندان قزل حصار ﺧواندند .حدوداً سی
نﻔر بوديم که ﻣحکوﻣيتهای ﻣا پنج سال يا کمتر از پنج سال بود .اغلب اين
تندروی و از ﻣعترضان داﺧلکمون بودند .شايد از سی نﻔر،
افراد ازﻣﺨالﻔان َ
پنج يا شش نﻔر جزو ﻣعترضان نبودند«)صص  308و .(309
بدينترتيب ،برای زندانیهای انتقال ْی اين سؤال پيش ﻣیآيد که »چرا«
با انتقال آنها »جناح ﻣعتدل زندان شمارهی سه را تضعيف کردند«؟ پاينده
ﻣیگويد» :بعد از وقايع تيرﻣاه  ،1352بهاين نتيجه رسيديم که انتقال ﻣا
برناﻣهريزی شده بود و پليس با اينکار ﻣیﺧواست تغيير شيوهی جناح تندرو
را تقويت کند تا بهانهی ﻻزم را برای توجيه اجرای پروژهاش ،يعنی
سرکوب زندان سياسی و تغيير شيوهی زندانبانی بهدست آورد«)ص .(309
تئوری آقای پاينده دربارهی »بهدست آورد«]ن[ »بهانهی ﻻزم ...برای
توجيه اجرای پروژه«ی سرکوب ،صددرصد غلط و سادهلوحانه است؛
چراکه يکی از ارکان قدرت ساواک و رژيم سلطنتی بهطورکل ْی ايجاد
هراس در جاﻣعه بود؛ و اگر فورﻣاليتههای بينالمللی نبود ،سرکوب تيرﻣاه
 1352را حتی از تلويزيون هم پﺨش ﻣیکردند.
با وجود اين ،نقلقول باﻻ حاوی نکتهی ضمنی و صراحتا ً ناگﻔتهای
است که جای تأﻣل بسيار دارد .براساس اين نقلقول ﻣیتوان بهاين ﻣسئله
نيز پیبُرد که وضعيت کمی/کيﻔی زندانیهای انتقالی و همچنين وضعيت
ْ
زندان تحت نظارت ساواک و دستگاه پليسی قرار داشت.
کموکيف کلی
بنابراين ،ﻣیتوان چنين نيز نتيجهگيری کرد که بﺨش قابل توجهی از
درگوشی زندانیها باهم ـنيزـ از چشم
تحرکات زندان و چهبسا گﻔتگوهای ِ
و گوش ساواک پنهان نمیﻣاند.
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علی پاينده که دليل انتقال جناح ﻣثﻼً غيرتُندروی زندان را ايجاد زﻣينه
تندروی جناح تندرو و بهدست آوردن »بهانه« ﻣیداند ،درعينحال
برای
ِ
ﻣیگويد» :درضمن ،ﻣشﺨص شد غالب کسانی که در ليست انتقال بهقزل
حصار قرار داشتند اشﺨاصی بودند که ﻣﺨالف ﻣشی کمون در سازش با
ﻣجاهدين بودند و تحت تأثير دستوراتی که از سوی گردانندگان سياسی
کمون صادر ﻣیشد قرار نمیگرفتند«)همانجا( .نتيجه اينکه ساواک
ب سرهنگ زﻣانی و تيمسار ﻣحرری بيرون
افرادی را از زير چکش سرکو ِ
کشيد و بهقزل حصار فرستاد که هم ﻣستقل بودند ،و هم بهلحاظ ﻣارکسيست ْی
ُﻣهر ارتدوکسيسم ،سازشناپذيری و عقلگرايی را برپيشانی داشتند!!؟ پس،
ﻣیتوان اينطور هم تصور کرد که جناح عاقل و ﻣارکسيست و سازشناپذير
ک ﻣسئوليت سرکوب تيرﻣاه  1352را بهعهده داشت و بهﻣنظور
ساوا ْ
اجرای اين پروژهی از پيش طراحی شده» ،رفقای«]!!![ ﺧود را نيز از
زير تيغ سرکوب بيرون کشيد!!؟
جناب پاينده در عبارتی که در انتهای اين پاراگراف ﻣیآورد ،نشان
ﻣیدهد که آسمون و ريسمون بافتن او در توجيه انتقال بهقزل حصار ﻣوفقيت
چندانی نداشته است ،و ﻣسئله را بايد در ﻣﺨتصات ديگری ﻣورد بررسی
قرار داد» :البته ساواک سال  1352را بهعنوان سال سرکوب زندان و
بيرون از زندان در طرح و برناﻣه ﺧود گذاشته بود  ...و در زندان هم
ﻣترصد فرصتی بود که طی برناﻣهای با دستيابی بهبهانهای اين کار را
انجام دهد .بنابراين ،در ابتدای سال  1352عمليات سرکوب زندان را
تدارک ديد و در ﻣدتی کوتاه برای عملی کردن تصميم ﺧود اقدام
کرد«)ص.(309

 {1زندان قزلحصار

ب »آنچه برﻣن گذشت« بهتر
در
آغاز اين قسمت از اين بﺨش از کتا ِ
ِ
استکه بهيکی از نکات ﻣطرح شده در پيوست شماره  12کتاب بﭙردازيم
که قبﻼً ]از صﻔحه  428بهبعد[ بازﺧوانی کرديم .اين نکته دربارهی
تاريﺨچهنگاری ،بهروش و ﻣنابع تحقيقی آقای جعﻔری است که طبعا ً تأييد
آقای علی پاينده را هم با ﺧود دارد .اين نکته ضمن اينکه يکی از احکام
نادرست تاريﺨچهای آقای جعﻔری/پاينده را تصحيح ﻣیکند ،درعينحال
نشاندهندهی يکی از وجوه ﻣشترک آقای علی پاينده و آقای جعﻔری است.
اين دو »ﻣحقﻖ« ﻣحترم که ﻣتقابﻼً يکديگر را تأييد ﻣیکنند ،در
تاريﺨچهنگاریشان بيش از هرچيز بهحافظهی ﺧود تکيه ﻣیکنند و
بهعبارتی ﺧودرا تنها دريچهی نگاه بهگذشته ﻣیپندارند .اين اﻣر عرصهی
ﺧطا را تاآنجا ﻣیگستراند که ﻣیتواند ارتجاعی هم عمل کند:
»پيش از واقعهی پنج تيرﻣاه  52تعدادی از زندانيان زندان قصر
را بهقزل حصار ﻣنتقل کردند .انگار ﻣسئولين زندان ﻣیدانستند چه
آشی ﻣیﺧواهند در قصر بﭙزند .برای اولينبار بندی در قزل حصار
برای زندانيان سياسی آﻣاده شد .تا پيش از آن تاريخ پای زندانی
سياسی بهقزل حصار نرسيده بود .با انتقال زندانيان بهقزل
حصار.«...

برای اثبات اينکه قبل از پنج تيرﻣاه  1352هم زندانیهای سياسی را
بهقزل حصار ﻣیفرستادند ،عکس دستهجمعی زير را از زندان قزل حصار
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ضميمه ﻣیکنم که تعدادی از آنها ﻣدتها قبل از تيرﻣاه  1352از زندان
آزاد شده بودند.

با همهی اين احوال ،ﻻزم بهتوضيح استکه ﻣن شﺨصا ً زندان
قزلحصار را نديدهام و هيچ اطﻼعی هم از وضعيت اين زندان و
زندانیهای آن )اعم از سياسی و غيرسياسی( نداشتم؛ و آنچه در صﻔحات
بعد دربارهی اين زندان ،زندانیهای آنجا ،و ﻣناسبات درونی/بيرونی آن
ﻣینويسم ،در درجهی نﺨست بيان ﺧﻼصهی بعضی از گﻔتارهای آقای پاينده
بررسی تعقلی آنها ،و در درجهی بعدی حاصل پُرسوجو از ﻣعدود
و
ِ
زندانیهای رژيم قبلی است که تجربهی اين زندان را داشتهاند .ﻣعهذا
ﻣسئوليت درستی يا نادرستی ﻣسائل و نکاتی که در اينجا ﻣینويسم،
بهعهدهی ﻣن است.

زندان قزلحصار

 {2زندان قزلحصار

»زندان قزل حصار در پنج/شش کيلوﻣتری جنوب غربی کرج قرار
روزگار کرج در ﻣقياس کنون ْی »رفت و
گسترش آن
دارد« و بهدليل عدم
ِ
ِ
آﻣد« بهآنجا »دشوار بود«)ص .(311
در اصلی زندان ،و گذر از يک »ﻣحوطهی بسيار
پس از عبور از ِ
وسيع« ،به»ساﺧتمان زندان ﻣیرسيديم«؛ »دری بود که از آن وارد
راهرويی ﻣیشديم که بههشتی بزرگ زندان ﻣیرسيد ...از سمت جنوب
سمت چپ آن يازده بند زندان«
هشتی وارد سالن اصلی زندان ﻣیشديم ...در َ
سمت راست سالن ،سرتاسر ديوار بود که پنجرههای آن
قرار داشت و »در َ
بهﻣحوطه بسيار وسيع زندان باز ﻣیشد ...زندان قزل حصار اﻣکانات
ورزشی و کارگاههای ﻣتعدد نجاری ،آهنگری ،جوشکاری و ...داشت و
زندانيان غيرسياسی در اين کارگاهها کار ﻣیکردند و ﻣزد ]بسيار ناچيزی[
ﻣیگرفتند«)همانجا(.
در ورودی داشتند ،فقط بند دو که سياسیها
از ﻣيان همهی بندها که يک ِ
در ورودی داشت ...هرکدام از اين دو در ،بهراهرو باز
در آن بودند» ،دو ِ
ﻣیشد و اين دو راهرو ﻣوازی هم بودند و حد فاصل دو راهرو ،ده يا يازده
در ورودی
اتاق قرار داشت ...وارد هريک از اتاقها که ﻣیشديم ،روبروی ِ
اتاق ،سنگ توالت ايرانی قرار داشت .سنگ توالت را نﭙوشانده بودند .البته
فاضﻼب آن کاﻣﻼً ﺧشک شده بود و بو نمیداد ...روی سنگ توالت يک
تﺨتﺨواب سه طبقه گذاشته بودند و در سمت راست اتاق يک تﺨتﺨواب ديگر
بود که در طبقه باﻻی آن کسی نمیﺧوابيد و ساکنان اتاق ساک و چمدان
ﺧودرا روی آن ﻣیگذاشتند«)صص  311و .(312
»حياط بند دو وسيع و با صﻔا بود« .قبل از اينکه اين زندان بهسياسیها
اﺧتصاص داده شود ،يکی از زندانیهای ثروتمن ِد غيرسياسی بههزينهی
ﺧودش »سرتاسر حياط را داربست فلزی زده و درﺧت ﻣو کاشته بود.
درﺧتهای ﻣو روی داربستها را پوشانده بود و سايبانی بهوجود آورده
بود«)ص » .(312بهعلت داربستی که زده بودند ،در حياط نمیتوانستيم
ورزش کنيم .نيازی هم نداشتيم؛ زندان قزل حصار چندين زﻣين فوتبال،
واليبال و بسکتبال استاندارد ،ﻣيزهای پينگپنگ و وسايل بدنسازی داشت.
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هرروز دو ساعت صبح و دو ساعت بعدازظهر ،ﻣا را بهزﻣين ورزش
ﻣیبردند«)صص  312و .(313
آقای پاينده در پانوشت همين صﻔحه  313توضيح ﻣیدهد که »پس از
درگيری ،استﻔاده از اين فضا و اﻣکانات ﻣتوقف شد«.
 {3زندان قزلحصار

در قزل حصار »يک کمون و يک جمع ﻣحدود وجود داشت .غالب
اعضای کمون بچههای طرفدار ﻣشی ﻣسلحانه بودند ولی جمع ﻣحدود
ﻣتشکل از دوستانی بود که بدون ﻣﻼحظات ﻣشی سياس ْی تمايلی بههمکاری
با کمون نداشتند«)ص  .(313آقای پاينده ضمن اينکه توضيحی درباره
تﻔاوت کيﻔی »کمون« و »جمع ﻣحدود« نمیدهد که ظاهراً تﻔاوتشان صرفا ً
ک ّمی بود؛ و بدون بيان اينکه چند نﻔر باهم يک »يک کمون« را تشکيل
ﻣیدادند و چندنﻔر باهم »يک جمع ﻣحدود« را ساﻣان ﻣیدادند؛ بهجز نام
چرايی
بردن از پنج نﻔر از اعضای آن »جمع ﻣحدود« ،حرفی هم دربارهی
ِ
عدم تمايل افرا ِد شاکلهی »جمع ﻣحدود« به»کمون« نمیزند» :غﻼﻣحسين
فرنود ،اصغر اصغرنيا ،عبدالحسين ﻣهدوی ،گرسيوز بروﻣند و پرويز
آدﻣيت ازجمله کسانی بودند که در اين جمع ﻣحدود ،زندگی
ﻣیکردند«)همانجا(.
از نقلقول باﻻ ،دو نتيجه )يکی :قطعی ،و ديگری :احتمالی( ﻣیتوان
گرفت :قطعی ،بهاين دليل که تعداد افراد حاضر در »جمع ﻣحدود« بيشتر
از پنج نﻔر بودند؛ زيرا آقای پاينده اين پنج نﻔر را »ازجمله کسانی« ﻣیداند
که در آن »جمع ﻣحدود« حضور داشتند .احتمالی بهاين دليل که حضور
شﺨصی همانند »گرسيوز بروﻣند« در آن »جمع ﻣحدود« نشاندهندهی
ويژگی اساسا ً سياسی آن جمع است ،و همين ﻣسئله احتما ِل نه چندان ضعيﻔی
را بهذهن ﻣینشاند که علت عدم حضور اعضای »جمع ﻣحدود« در
»کمون« اﺧتﻼفسياسی بودهکه آقای پاينده ازبيان آن صرفنظرکرده است.
بهﻣنظور ارائهی تصويری از شﺨصيت و ويژگیهای گرسيوز
بروﻣند ،ﻣطلب زير را از سايت Confederation of Iranian student
نقل ﻣیکنم:
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گرسيوز بروﻣند )گرسى( در سال  ١٣٢٢در ﻣحله اﻣامزاده در شهر
جهرم و در ﺧانوادهای ﻣتوسط زاده شد .گرسى در سالهاى آﺧر دبيرستان
بهسياست روى آورد ،و در سال  ١٣۴٠براى اداﻣه تحصيل بهايتاليا رفت
و همان سال بهکنﻔدراسيون ﻣحصلين و دانشجويان ايرانی پيوست .او در
ﻣدت کوتاهى بهيکی از فعالين کنﻔدراسيون تبديل شد و پس از چندى توسط
ﺧسرو صﻔائى بهسازﻣان انقﻼبى جذب شد و بﻼفاصله براى آﻣوﺧتن ﻣسائل
سياسى و نظاﻣى در تيرﻣاه  ١٣۴۵همراه گروهى بهکوبا رفت .گرسى پس
از بازگشت از کوبا ) ،(١٣۴۶به طور علنى بهايران آﻣد .او در سال ١٣۴٩
در اصﻔهان دستگير و  ٣سال زندانی شد .او پس از آزادى از زندان
بهﻣبارزه اداﻣه داد و در پشت عکسى که برای رفقايش فرستاده بود نوشت:
»اى ﻣرد تا آﺧرين قطره اداﻣه دارد«]عبارت نقل شده عين آن چيزی است
که در سايت نامبرده ﻣندرج است[.
گرسی بهرغم همهی تجاربى که در ﻣﺨﻔىکارى کسب کرده بود ،در
چهاردهم ارديبهشت  ١٣۵۵ساعت  ۵صبح در جلوی ﺧانهاش دستگير شد
و بﻼفاصله زير شکنجه رفت و زير شکنجه نيز کشته شد .يکى از رفقايش
که از نزديک گرسى را ﻣىشناﺧت نوشته است» :گرسى اصوﻻً جوانى
بسته بود .کم حرف و کم ادعا بود .برايش گرﻣى و سرﻣا ،روز و شب،
گرسنگى يا سيرى تقريبا ً بىتﻔاوت بود .او اصوﻻً کماعتنا بهاين دنيا بود.
تنها در ﻣقابل ظلم بهديگران و بىعدالتىهاى اجتماعى عکسالعمل نشان
ﻣیداد«.

آقای پاينده در اداﻣهی روايت ﺧود ،ﻣیگويد :همهی »کسانی که از
قصر بهقزل حصار ﻣنتقل شدند دراينجا وارد کمون شدند .هم از طرف
کمون و هم از طرف جمع ﻣحدود بهسراغم آﻣدند که وارد کمون و جمع
آنها بشوم ولی بههردو گﻔتم ﻣیﺧواهم تنها زندگی کنم و کاری بهکار شماها
ندارم«)ص .(313
»عباس فضيلت کﻼم بهسراغ« پاينده ﻣیرود و از او ﻣیﺧواهد که
وارد کمون بشود ،و بهاو ﻣیگويد :درغير اينصورت »اسم ﻣحافظهکار
روی تو ﻣیگذارند«! پاينده در جواب آقای فضيلت کﻼم نطﻖ طوﻻنی و
»غرا«يی ﻣیکند که تا اينجای »آنچه برﻣن گذشت« بیهمتا بوده است.
ّ
سياسی فراجناحی )و در واقع:
اين نطﻖ درعينحال نوعی ﻣوضعگيری
ِ
جناحی زودگذر ،بدون افﻖ و فاقد تعريف روش ﻣبارزاتی( است ،و
تک
ِ
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ﻣانوری را نشان ﻣیدهد که بيشتر بهﻣعاﻣلهای در ﻣناسبات اجتماعی
ب اضافه اعتبار اجتماعی )بهسياق ارزش اضافی در
ﻣیﻣاند که بهدنبال کس ِ
رابطه بين کار و سرﻣايه( است.
»بهعباس گﻔتم :ببين ،ﻣن يک عنصر سياسی هستم و در اين راه هم
هزينههای ﻻزم را پرداﺧت کردهام تا بتوانم از ﻣوجوديت سياسیام دفاع
کنم .از اين حرفها اصﻼً وحشتی ندارم .در قصر نمايندهی کمون بزرگ
بودم که آن بازیها را درآوردند و بهﺧاطر سازش با ﻣجاهدين و راضی
کردن آنها يک سرود بينالمللی را تحريف کردند .حاﻻ ،همان آدمها
بهاينجا آﻣدند .اگر ﻣن وارد همان کمونی بشوم که در اعتراض از آن بيرون
آﻣدهام ،آيا ﺧود تو بهﻣن نمیﺧندی؟ نمیدانم اينها )همان جمع ﻣحدود( با
چه ﻣوضعی از کمون بيرون آﻣدند .برای ﺧودم اصولی دارم که طبﻖ آن
رفتار ﻣیکنم .آدم دهنبين و دنبالهرويی هم نيستم که چشمم را ببندم و
صرف اينکه فضای غالب با کمون است وارد کمون بشوم؛ آن هم کمونی
به ِ
که ترکيبش تﻔاوت چندانی با کمون قصر که از آن جدا شدهام ندارد .يا صرفا ً
بهدليل اينکه جمع ﻣحدو ْد آدمهای ﻣتعادلی هستند وارد جمع بشوم .بنابراين،
چون از زندگی تکی ﺧوشم نمیآيد يک هﻔته ،ده روز تنها زندگی ﻣیکنم و
هردو را ﻣیسنجم .هرکدام را با ﻣشی ﺧودم بيشتر سازگار ديدم ،بدون هيچ
ﻣﻼحظهای وارد آن ﻣیشوم«)صص  313و .(314
غرا حرفهای پاينده را
آقای فضيلت کﻼم پس از اين نطﻖ بهاصطﻼح ّ
ﻣیپذيرد ،و َﻣر ِد هميشه نماينده هم »ﻣدتی ]را[ بهصورت تکی زندگی«
ﻣیکند؛ و علیرغم اين که پول هم داشت ،اﻣا »بهغير از غذای زندان هيچ
چيز ديگری« نﺨورد؛ و باﻻﺧره» ،ده/پانزده روز که گذشت ترجيح«
ﻣیدهد »بهکمون بزرگ« بﭙيوندد» :بهبچههای کمون گﻔتم با اينکه شماها
را قبول ندارم ،ولی اﻻن تصميم گرفتهام بهکمون شما بيايم .هروقت بهاين
نتيجه برسم که نمیتوانم با شما زندگی کنم ،از کمون بيرون ﻣیروم.
پذيرفتند و بعد ﻣن را بهعنوان نمايندهی کمون انتﺨاب کردند«)ص !!(314؟
قبل از بررسی عبارت نقل شدهی طوﻻنی باﻻ ،برای برطرف کردن
برانگيﺨتگیام ،ﻻزم ﻣیدانم نظر ﺧودم را ،برفرض اينکه در همان زﻣان
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در کمون قزل حصار بودم ،بگويم .در چنين صورت ﻣﻔروضی ،آنچه با
نگاه ﻣستقيم بهچشمهای علی پاينده ﻣیگﻔتم ،اين شعر حافظ بود:
سرزده وارد مشو ،ميکده حمام نيست
اين سخن پير ماست ،ﮔﻔتهی هر خام نيست
بر در ميخانه شو ،بوسهی رندانه زن!
در ميکده ،سجدهﮔه عام نيست
خاک ِ
يک دو سه پيمانه زن ،نعرهی مستانه زن
مست ابد میشوی ،صحبت ايام نيست
می خور و رندی کن و ولوله در می ﻓکن
چون که در اين خانقه ،توطئه و دام نيست
بر کن و بيرون ﻓکن ،اين همه تشريف را
غير در اين خانه نيست ،هوده ترا نام نيست
مست شوند عاشقان ،چرخ خورند عارﻓان
توبه کنند نادمان ،هيچکسی رام نيست
هر که رهد زين جهان ،سير کند ﻻمکان
طائر قدس ملک ،کﻔتر هر بام نيست
مست شدی »احمدا« ،پا ز ﮔليمت ﻓرا
هشتهای اکنون چرا ،حرف تو بر کام نيست
آن که دهد داد عشق ،پاک و منزه بود
ورنه در اين ميکده ،همچو تو را جام نيست

شايد هم بهجای شعر حافظ بهتر بود که بهعلی پايندهی هميشه نماينده،
رهبر هميشگی رهبران]!![ ﻣیگﻔتم :چه ﺧبرته! ﻣگر نوبرشو
و بهعبارتی
ِ
آوردی!! بههرصورت فکر نمیکنم در ﻣقابل ﻣانور بسيار زشت علی پاينده
در همان جمع يا کمونی ﻣیﻣاندم که او را اينچنين پذيرفت.
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نکاتی در عبارات نقل شده از پاينده وجود دارد که فهرستوار و با
ترتيب الﻔبايی بهآن ﻣی پردازم:
ت »با اينکه شماها را قبول ندارم ،ولی اﻻن تصميم گرفتهام
الف( عبار ِ
بهکمون شما بيايم .هروقت بهاين نتيجه برسم که نمیتوانم با شما زندگی
کنم ،از کمون بيرون ﻣیروم« ،ضمن اينکه ظاهری فردی/حقوقی دارد؛
اﻣا در واقع اﻣر )البته اگر واقعيت داشته باشد( بهشدت از باﻻ و تحقيرآﻣيز
پذيرش علی پاينده که وضعيت ﺧودش را اينچنين
است .از طرف ديگر،
ِ
با تبﺨتر تحميل ﻣیکند ،و بهويژه »انتﺨاب« او »بهعنوان نماينده« بهﻣعنی
پذيرش تحقير و ناچيز شمردن همهی اعضای کمون و حتی همهی
زندانیهای حاضر در زندان قزل حصار بود.
ً
ب( علی پاينده ﺧودرا »يک عنصر سياسی« و نه الزاﻣا انقﻼبی
توصيف ﻣیکند .اگر دغدغهی دل و جان او ،انقﻼب )يعنی :انقﻼب
سوسياليستی( بود؛ بهجای تکيه روی »سياسی« بودن ،روی انقﻼبی بودن
انقﻼبی زندگی در زندان تأکيد ﻣیکرد .استﻔاده از
و سياستها و روشهای
ِ
کرشمهی »يک عنصر سياسی« بودن و اﻣتناع از بهکار بردن واژههايی
ﻣانند سوسياليست و انقﻼبی ،در سال  1399که تاريخ انتشار »آنچه برﻣن
گذشت« است ،اگر عمدی نباشد ،بيانکننده نگاه هﭙروتی گويندهی اين
عبارات و بیتوجهی )چهبسا عمدی( تدوينکنندهی اين سﺨنان باشد .حقيقتا ً
بودن
شگﻔتآور است! فردی که بارزترين ﻣشﺨصهاش »عنصر سياسی«
ِ
گيری تاريﺨی ،طبقاتی و اجتماعی است و از کلمهی
فاقد تعريف و جهت
ِ
ت »با اينکه
سوسياليست و کمونيست بودن پرهيز ﻣیکند ،با گﻔتن عبار ِ
شماها را قبول ندارم ،ولی اﻻن تصميم گرفتهام بهکمون شما بيايم ،«...نه
تنها ﻣورد پذيرش کسانی قرار ﻣیگيرد که ﺧودرا سوسياليست و کمونيست
ﻣیدانند ،بلکه واﻻنمايی او را بهجان ﻣیﺧرند ،و بهنمايندگی هم
»انتﺨاب«ش ﻣیکنند؛ و »بهدليل شرايط و ترکيب کمون قزل حصار که از
ويژگیهای ﺧاصی برﺧوردار بود ،پيشنهاد« ﻣیکند که »يک نماينده هم
ْ
»بحث« باﻻﺧره يک نماينده
از طرف ﻣجاهدين انتﺨاب شود« ،که پس از
هم از سوی ﻣجاهدين انتﺨاب )يا بهبيان دقيﻖتر :انتصاب( ﻣیشود تا ﻣتناسب
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با ويژگیهای بيان نشدهی اين زندان )يعنی :زندان قزل حصار( عمل شده
باشد.
پ( علی پاينده در قزل حصار وارد کمونی شد که ﻣجموعهی
هشتاد/نود نﻔرهی آن را قبول نداشت! چرا اين کار را کرد؟ برای اين که
»از زندگی تکی« ﺧوشش نمیآﻣد! ﺧوب ،اگر وارد »جمع ﻣحدود«ی
ﻣیشد که حدوداً  10نﻔر عضو داشت ،بازهم »از زندگی تکی« پرهيز کرده
بود .پس ،چرا وارد اين جمع نشد که بهلحاظ »ﻣشی سياسی« هم
»ﻣﻼحظات«ی با کمون نداشت؟ بهنظرﻣن )که برداشتی از همين »آنچه
برﻣن گذشت« است( ،علی پاينده علیرغم اين ادعا که »آدم دهنبين و
صرف اينکه فضای غالب با
دنبالهرويی« نيست که چشماش را ببندد و »به ِ
کمون است وارد کمون« بشود ،اﻣا حقيقت اين است که او بدون
ﻣشغوليتهايی که کمون و وظايف وقتگير و درعينحال
ی کمون برايش فراهم ﻣیآورد ،قادر
سرگرمکننده/ارضاکنندهای که نمايندگ ِ
بهزندگی و گذران آرام زندان نبود .زيرا همانطور که »آنچه برﻣن
گذشت« نشان ﻣیدهد ،او نه تنها آرام و قرار ﻻزم برای تحقيﻖ و ﻣطالعهی
تحقيقی را نداشته است ،بلکه از جنبهی عملی و ﻣناسبات سياسی نيز همواره
سيال بوده و بههمين دليل هم تا زﻣان دستگيریاش در سال  ،1349هميشه
بهعنوان ياریدهندهای فاقد ﻣسئوليت تشکيﻼتی ،درحاشيه تشکيﻼت سياسی
قرار ﻣیگرفت .بنابراين ،در رابطه با زندگی تکی کوتاهﻣدت پاينده ،نحوهی
ورودش بهکمون و تصويری که از »جمع ﻣحدود« ﻣیدهد ،ﻣیتوان چنين
برآورد کرد که در بازهای که از ورود او بهقزل حصار شروع و با ورودش
بهکمون ﺧتم ﻣیشود ،هرچه ﻣیکرده ويا نمیکرده]!؟[ِ ،گرد چانهزنی برای
»انتﺨاب« ﺧودش بهعنوان نمايندهی »کمون« فعليت ﻣیگرفت.
ت( علی پاينده در صﻔحه  309ﻣیگويد» :ﻣشﺨص شد غالب کسانی
که در ليست انتقال بهقزل حصار قرار داشتند اشﺨاصی بودند که ﻣﺨالف
ﻣشی کمون در سازش با ﻣجاهدين بودند و تحت تأثير دستوراتی که از سوی
گردانندگان سياسی کمون صادر ﻣیشد قرار نمیگرفتند«؛ در صﻔحه 308
هم ﻣیگويد» :شايد از سی نﻔر ]انتقالی بهقزل حصار[ ،پنج يا شش نﻔر
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جزو ﻣعترضان نبودند« .بنابراين ،علی پاينده با حدودا ً  25نﻔری که
»ﻣﺨالف ﻣشی کمون در سازش با ﻣجاهدين بودند« و »تحت تأثير دستوراتی
که از سوی گردانندگان سياسی کمون صادر ﻣیشد قرار نمیگرفتند« ،در
همسويی با او وارد قزل حصاری شدند که بنا بهقول ﺧود او در صﻔحهی
 ،325کﻼً )يعنی ،با احتساب انتقالیهای زندان قصر( »هشتاد/نود نﻔر«
بودند .نتيجه اينکه آقای پاينده و گروه همسو و همراه او از همان بدو ورود
بهقزل حصار نزديک بهيکسوم جمعيت زندان را تشکيل ﻣیدادند .و با
توجه بهاينکه همهی تازه واردها نيز »وارد کمون« شده بودند،
تکم ﻣیتوانست يک
درصورتیکه ﻣستقيما ً وارد کمون ﻣیشد ،دس ِ
اپوزيسيون قوی در ﻣقابل آنچه او تندروی ﻣیناﻣد ،تشکيل بدهد .اﻣا روايت
»آنچه برﻣن گذشت« ﻣیگويد :آقای پاينده ترجيح داد ،پس از يک دورهی
رورانه و ﻣشروط وارد کمون بشود.
کوتاه وبهگونهای َ
س َ
ث( همانطور که آقای پاينده تاريﺨچهی زندانهای دورهی شاه را
بهطورکلی و ﺧصوصا ً در بازهی سال  1349تا  1357را در اثری بيان
ﻣیکند که نام آن »آنچه برمن گذشت« است ،بههمين روال هم وقايعی را
که در آنها حضور داشته ويا دربارهی آنها چيزهايی شنيده است ،طوری
بيان ﻣیکند که »من« را در ﻣحور آن قرار دهد .اين درست استکه بيان
هرواقعهای توسط هرکسی ،ناگزير ﻣمهور به ُﻣهر شﺨصيت و ديدگاه
کنندگان
بيانکنندهی آن واقعه است؛ اﻣا تﻔاوت پاينده با بسياری از روايت
ِ
ديگر اين استکه آنها تصاويری از گذشته را پردازش ﻣیکنند که ﻣتأثر
از شﺨصيت و ديدگاه آنهاست ،درصورتیکه آقای پاينده تصاويری را در
ﻣحوريت »من« و »منيت«اش ﻣیپردازد که از پارهای وقايع ﻣربوط
بهگذشته تأثير گرفتهاند .بهبيان ديگر ،علت شکلگيری و توليد »آنچه برمن
گذشت« ارائهی تصويری دلﺨواه از علی پاينده است ،نه ﺧو ِد اين وقايع
بهﻣثابهی توشهی فکری و تجربی برای نسل کنونی و نسلهای آتی .برای
ﻣثال ،پاينده در همين قسمت ﻣیگويد» :در قصر نمايندهی کمون بزرگ
بودم که آن بازیها را درآوردند و بهﺧاطر سازش با ﻣجاهدين و راضی
کردن آنها يک سرود بينالمللی را تحريف کردند .حاﻻ ،همان آدمها
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بهاينجا آﻣدند .اگر ﻣن وارد همان کمونی بشوم که در اعتراض از آن بيرون
آﻣدهام ،آيا ﺧود تو بهﻣن نمیﺧندی«؟ پاينده نﺨواندن بﺨشی از سرود
انترناسيونال در زندان دربسته را تحريف ﻣیداند؛ اﻣا ضمن اينکه با
جابهجايی واژهی »قهرﻣان« و کلمهی »پارلمان« ﻣشکلی ندارد ،ارائه
تصويری تحريف شده از ﻣارکسيسم توسط ﺧسرو گلسرﺧی در ﻣقابل چند
ﻣيليون بينندهی تلويزيون را نيز ستايشآﻣيز روايت ﻣیکند .بههرروی،
بدون اينکه نيازی بهتحليل گستردهتر باشد ،از چگونگی روايت همين دو
واقعه هم ﻣیتوان بهاين نتيجه رسيد که ﻣسئلهی اصلی علی پاينده نه حقايﻖ
ت« ﺧو ِد او در همان روالی است که
تاريﺨی ،بلکه جایگاه »من« و »مني ِ
گرفتن ﻣداوم ،هيچ نقدی بهآن ندارد .گذشته از اين جنبهی ﻣسئله،
بهجز ايراد
ِ
اﻣا سؤال اين استکه طی آن ده/پانزده روزی که آقای پاينده تکی زندگی
کرد ،چه تغيير و تحولی در کمون يا ﺧو ِد او واقع شد که سرانجا ْم عضويت
آن را پذيرفت؟ بهطورکلی ،پاينده دربارهی تغيير و تحوﻻت کمونی که
باﻻﺧره بهعضويت آن درآﻣد ،حرفی نمیزند؛ دربارهی اينکه آيا پس از
ورودش بهکمون کسی بهاو ﺧنديد يا نه ،سکوت ﻣیکند؛ و باﻻﺧره بهجز
عدم تمايل نسبت به»زندگی تکی« ،حرف قابل فهم و روشن و ﻣعقولی هم
دربارهی چرايی اﻣتناع اوليه و پذيرش بعدیاش بهزبان نمیآورد؛ و حل
اين ﻣعما را بهعهدهی ﺧوانندهی نقاد و پُرشسگر ﻣیگذارد!؟
ج( تنها ﻣورد تندروی زندان قزل حصار که توسط آقای پاينده روايت
ﻣیشود ،نتراشيدن ريش است که زندانیها تحت عنوان »اعتصاب ريش«
از آن ياد ﻣیکردند .از جزئيات بهاين دليل بگذريم که در اداﻣه بيشتر بهآن
تندروی زندان قزل
جريان تنها
ﻣیپردازيم ،داستان از اين قرار استکه در
ِ
ِ
حصار »عدهای در حدود ده/دوازده نﻔر از جمعيت هشتاد/نود نﻔری بند
سياسی ،با "اعتصاب ريش" ]يعنی :تندروی[ ﻣﺨالف بودند و در اعتصاب
شرکت نکردند«)ص  .(325بنابراين ،بﺨش قابل توجهی از آن بيستو پنج
نﻔری که طبﻖ روايت ﺧو ِد آقای پاينده با تندرویهای زندان قصر ﻣﺨالف
بودند و درجريان انتقال بهزندان جدي ْد آقای پاينده را نيز همراهی کردند،
در زندان جديد )يعنی :قزل حصار( بهتندروها پيوستند و در »اعتصاب
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ريش« شرکت کردند! درنتيجه تندروی در زندان فاقد ﻣشﺨصههای قابل
تعميم است ،و آنچه اين کلمه بيان ﻣیکندُ ،کنشی برﺧاسته از رابطهی بين
زندانی و زندانبان در ﻣﺨتصات ﻣعينی است .نتيجهای که از اين نتيجهگری
ﻣیتوان گرفت ،اين استکه آقای پاينده تا اينجای روايتش ،در همهی
زندانها در جایگاهی قرار گرفته است که بارزترين ﻣشﺨصهاش تقابل با
تندروی و بهطورکلی ﻣﺨالفﺧوانی نسبت بهوضعيت ﻣوجود است .اگر
سياسی روايت شدهی قبل از دستگيری
کمی بهعقب برگرديم و بهﻣناسبات
ِ
آقای پاينده تا سال  1349نگاه کنيم ،ﻣتوجه ﻣیشويم که راوی عزيز ﻣا در
اغلب ﻣوارد در وضعيتی قرار گرفته بود که بهنوعی اپوزيسيون آن
وضعيتها را القا ﻣیکند.
 {4زندان قزلحصار

»در قزل حصار زندگی بسيار راحت و آسودهای داشتيم .در ﻣقايسه با
زندان قصر ،اﻣکانات قزل حصار بسيار ﺧوب بود .هرروز دو ﻣرتبه،
صبح و عصر ،ﻣا را برای ورزش بهﻣحوطهی ورزش ﻣیبردند .چراغهای
در حياط از صبح تا ساعت ده شب باز بود و
ﻣتعدد ﺧوراکپزی داشتيمِ .
در حياط را باز
اگر بعد از ساعت ده شب هم بهﻣﻼيمت اصرار ﻣیکريدمِ ،
ﻣیگذاشتند«؛ ﻣﻼقات راحتتری هم داشتيم؛ »هرﻣبلغ پول که نياز داشتيم،
ﻣیتوانستيم از ﺧانواده بگيريم .سه روز در هﻔته ﻣﻼقات داشتيم و هرﻣقدار
غذا که ﻣیﺧواستيم ﺧانوادهها ﻣیتوانستند در روزهای ﻣﻼقات برای ﻣا
بياورند .در آن سه روز ،غذای يک هﻔته ﻣا تأﻣين ﻣیشد و بهغذای زندان
چندان نيازی نداشتيم .«...زندانیهای قزل حصار ضمن اينکه به»عکاس«
و »سلمانی« هم دسترسی داشتند ،و »پاسبانها« هم »کاری بهکار« آنها
نداشتند؛ درعينحال» ،در فاصلهی دو نوبت بازرسی ،شراب« ﻣیانداﺧتند
و »حتی سه بطر الکل نود و هشت درجه ]هم[ تقطير« کرده بودند)صص
 314و  .(315افسوس که راوی دانای ﻣطلﻖ ﻣا دربارهی نحوهی توليد و
چگونگی تعيين درجهی ﺧلوص الکل  98درجه در نيم قرن پيش ،آنهم در
زندان قزل حصار ،هيچ توضيحی نمیدهد ،ولی اگر اين ﻣملکت در و پيکر
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تکم بايد ايشان را با جايزهای درﺧور ،ﻣرد شيمی سال لقب
داشت ،دس ِ
ﻣیدادند .واقعيت اين استکه در آن سالها ،الکلی که برای استﻔاده در
آزﻣايشگاههای تحقيقاتی در ﻣرکز اتمی در انتهای اﻣيرآباد شمالی از
کارﺧانهی ﻣرک آلمان ) (Merck KGaAوارد ﻣیشد ،بهاين درجهی
ﺧلوص نزديک ﻣیشد.
اﻣا تصويری که آقای پاينده از زندان سياسی قزل حصار ارائه ﻣیکند،
ْ
فرودست هوسانگيز
ﻣردم
زندگی
در ﻣقايسه با اﻣکانات فیالحال ﻣوجو ِد
ِ
ِ
است .چنين بهنظر ﻣیرسد که اگر ادارهی زندانهای دولت جمهوری
ب زندانی
اسﻼﻣی برای آن زندانی که آقای پاينده توصيف ﻣیکند ،داوطل ِ
کشيدن بﭙذيرد ،زﻣان انتظار برای گذراندان يک دورهی دوسالهی زندان
ـحتیـ بهباﻻی دو/سه سال هم برسد و برگهی نوبت زندانی کشيدن نيز در
بازار سياه بهچندين ﻣيليون توﻣان ﺧريد و فروش شود .گرچه استاندارد
ﺧورد و ﺧوراک در زندانهای سياسی دورهی شاه بهطور چشمگيری باﻻتر
از استاندارد ﻣيانگين زندگی تودههای کارگر و زحمتکش بهويژه در
ﻣناطﻖ حاشيهای و ﻣحروم بود؛ اﻣا ﻣجموعهی زندان قزل حصار )يعنی:
ﻣجموعهی زندانیها و سيستم زندانبانی( يادآور يک هتل دربستهی چهار
ستاره است :غذا ،ورزش ،تنقﻼت ،ﻣشروب ،کتاب )که البته داوطلب
ﻣطالعهی چندانی نداشت( و کنشهای هنری/تئاتری و ﻣانند آن ،فقط در
زندانی ﻣیتواند فراهم شود که اوﻻًـ زندانیهای آن از بﺨشهای طبقهی
ﻣتوسط برﺧاسته باشند؛ دوﻣا ًـ ﻣجموعهی زندانیها در سراسر ﻣملکت از
يکی/دو هزار نﻔر بيشتر نباشند؛ و سوﻣا ًـ برای زندانبان و ﻣجموعهی
دستگاه سرکوبِ پليسی نوعی از پاداش و درعين حال آزﻣايش را نيز
دربرداشته باشد.
پاداش/آزﻣايش پليسی در
ث دوگانهی
ازآنجاکه برای اداﻣهی بح ِ
ِ
زندان/آزﻣايشگا ِه قزل حصار بهفاکتورهای بيشتری از سازوکار اين زندان
نياز داريم؛ از اينرو ،اداﻣهی بحث را بهجايی ﻣوکول ﻣیکنيم که اطﻼعات
کافی را از روايت آقای پاينده دريافت کرده باشيم.
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زندان قزل حصار از اين اﻣتياز برﺧوردار بود که بتوانند روزانه
توسط نمايندهی زندان تا »سه بار بههمراه پاسبان« از فروشگاه ﺧريد
کنند)ص  .(315طبﻖ روايت آقای پاينده »در اين رفت و آﻣدها با زندانيان
ديگر در راهروی سرتاسری تماس« داشتند)همانجا( .البته اين کار ﻣجاز
نبود ،اﻣا از سوی »پاسبانها ناديده« گرفته ﻣیشد)ص (315؛ که بهنظر
گير دستوری ﻣبنیبر
ﻣن اين آسانگيری بهاين دليل بود که پاسبانهای آسان ْ
سﺨتگيری دريافت نکرده بودند ،و اين عدم صدور دستور سﺨتگيری نيز
ناشی از بﻼهت ﻣقاﻣات باﻻی زندان و ساواک نبود!؟
»عﻼوهبر اﻣکاناتی که ﺧودﻣان داشتيم ،برﺧی چيزهای ﻣورد نياز را
از طريﻖ زندانيان غيرسياسی ساکن بندهای ديگر تأﻣين
ﻣیکرديم«)همانجا( .بدينترتيب که آقای پاينده )درست ﻣانند ﻣوارد ﻣتعدد
پيشين( در حين رفت و آﻣد بهفروشگاه »چند نﻔر آدم ﻣناسب پيدا کرده« بود
»که با پول يا از روی دوستی کارهايی برای« زندانیهای سياسی »انجام
ﻣیدادند«)ص  .(316چيزهايی ﻣانند »کاربن« و »تيغ ريشتراشی« را در
ازای پرداﺧت »ﺧيلی بيشتر از قيمت« آنها تهيه ﻣیکردند .برای ﻣثال
»تيغ ريشتراشی اگر دانهای دو ﷼ بود« از زندانیهای سياسی دانهای
»دو توﻣان ﻣیگرفتند« .ﻣهمترين قلمی که آقای پاينده در اين رابطه به طور
ضمنی اشارهای بهآن ﻣیکند ،قاشﻖ استيل استکه ﻣیتوانستند از آن تيزی
بسازند و »از آن بهجای کارد آشﭙزﺧانه استﻔاده« کنند.
پاينده در رابطه با ﻣبادلهی کاﻻيی/اﻣکاناتی با زندانيان غيرسياسی
ﻣیگويد» :اگر آنها هم بهچيزی نياز داشتند ،با توجه بهرعايت اﺧﻼقيات و
حﻔظ شئونات ﺧودﻣان و در حد اﻣکانات بهآنها ﻣیداديم«)ص  .(316راوی
در اداﻣهی روايتش از چيزهايی ﻣانند قرصهايی با »درصدی ترکيبات
ﻣواد ﻣﺨدر« و »قرص ﻣسهل« نام ﻣیبرد که بهآنها نمیدادند؛ اﻣا دربارهی
چيزهايی که بهآنها ﻣیدادند ،حرفی نمیزند)همانجا( .اين هم جزئی از
شيوهی روايتگويی جناب پاينده است!
بههرروی ،زندانیهای غيرسياسی »قرص ﻣسهل« را برای دفع سريع
ﻣواد ﻣﺨدر بستهبندی شدهی قورت داده ﻻزم داشتند؛ و قرصهای با
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»درصدی ترکيبات ﻣواد ﻣﺨدر« را هم ﻣستقيما ً و بهشيوهی ﺧودشان
ﻣصرف ﻣیکردند و حتی بهعنوان ﻣواد ﻣﺨدر ﻣیکشيدند.
 {5زندان قزلحصار

علی پاينده تا اينجای »آنچه برﻣن گذشت« نسبت بهﻣذهبیها با نوعی
احتياط و حتی احترام ضمنی حرف زده است؛ اﻣا در اينجا که ﻣسئلهی
ﻣشروب الکلی پيش ﻣیآيد ،در ﻣقابل ﻣﺨالﻔت ﻣذهبیها با ﻣشروبﺧوری
بهصراحت اعﻼم ﻣوضع ﻣیکند ،و ﻣیگويد» :ﺧرداد و تيرﻣاه را در آراﻣش
گذرانديم ...اغلب شبها بهﻣناسبتهای ﻣﺨتلف ﻣراسم ﻣیگرفتيم ،در اطاق
را ﻣیبستيم و ﻣشروب ﻣیﺧورديم بچههای ﻣذهبی يکی/دو بار بهﻣا گﻔتند
شما حﻖ نداريد شراب درست کنيد .ﻣا بهتذکر آنها توجه نمیکرديم و کار
ﺧودﻣان را انجام ﻣیداديم«)ص .(316
گرچه در حاشيه اين بازﺧوان ْی در لﻔافهای از طنز ﻣیتوان نوشت که
زندانیهای زندان قزل حصار شانس آوردند که رژيم بند سياسی آن را
تعطيل کرد و احتمال الکلی شدن تعدادی زندانی را بهصﻔر رساند؛ اﻣا
طنز حقيقتگو ،روايت بهاين ترتيب اداﻣه پيدا ﻣیکند که »ﻣعموﻻً
گذشته از ِ
ساعت هشتونيم و نُه شب ،کارگران نظافتکار ،راهروی بند را "تی"
ﻣیکشيدند .يکی از بچههای ﻣذهبی ،هروقت که نوبت او ﻣیشد بهعنوان
در اتاق را باز کردم
تی کشيدن نيم ساعتی پشت اتاق ﻣا ﻣیﻣاند .يک شب ِ
و پرسيدم دنبال چه ﻣیگردی؟ اگر ﻣیﺧواهی بﻔهمی ﻣا ﻣشروب ﻣیﺧوريم،
بله ،داريم ﻣیﺧوريم ...برو بهدوستانت بگو که ﻣا ﻣشروب
ﻣیﺧوريم)«...ص !!(317
تا اينجای روايت پاينده دربارهی ﻣشروبﺧوری و برﺧورد او با
ﻣذهبیها دربارهی اين ﻣسئله را که تايپ کرده بودم ،اين فکر بهذهنم نشسته
بود که چرا پاينده شيوهی گﻔتار احتياطآﻣيز و نسبتا ً ﻣحترﻣانهاش نسبت
بهﻣذهب و ﻣذهبیها را تغيير داده است؟ پس از چند لحظهای با ﺧودم گﻔتم:
بروم جلوتر تا ببينم اداﻣهی داستان از چه قرار است» :روز بعد ،ﺧودم
در اتاق ﻣا ﻣیآيد و استراق
بهﻣسئول بچههای مجاهدين گﻔتم فﻼنی ،پشت ِ

547

548

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

طرف برﺧورد
سمع ﻣیکند«)همانجا(! تازه در اينجا بود که ﻣتوجه شدم،
ِ
آقای پاينده ﻣذهبیها بهطورکلی نبودند ،بلکه ﻣجاهدينی بودند که گرچه
اﻣروزه ﻣاهيتی همانند رژيم و جنايتکارانه دارند ،اﻣا همين حاکمان
همجنس با ﻣجاهدين بهشدت از آنها ﻣتنﻔرند ،و تقابل دربارهی
ﻣشروبﺧوری با ﻣجاه ِد ﻣذهبی را بهپای تقابل با حزبالهی ﻣذهبی
نمیگذارند .نتيجه اينکه برﺧورد آقای پاينده با ﻣجاهدين در صﻔحه ،318
علیرغم اشاره به»هرروز پنجبار نماز« ﺧواندن و »نماز جماعت«
ﺧواندن »روزی يک بار در راهرو« در سال  ،1352در ﻣﺨتصات سياسی
ِ
سال تدوين »آنچه برﻣن گذشت« )يعنی :سال  (1399نه تنها دولتیها و
حاکمان را نمیرنجاند ،چهبسا نَ ْﻔ ِس برﺧورد با ﻣجاهدين برای آنها با
ﺧشنودی ضمنی نيز همراه باشد.
سرکوب در بﻨد سياسی قزلحصار
 {1سرکوب در بند سياسی قزلحصار

»از اوايل ﻣرداد  ،1352بهتدريج اﺧبار وقايع تيرﻣاه زندان قصر از
طريﻖ ﻣﻼقات بهزندان قزل حصار رسيد«)ص  .(318اﺧبار دريافت شده
توسط افرادی که به»ﻣشی ﻣسلحانه ﻣعتقد بودند« )اعم از ﻣجاهد يا فدايی(
سازﻣانی »ﺧودشان« ﻣیرسيد» .ﻣسئوﻻن
ﺧبر
ﻣیبايست بهدست ﻣسئوﻻن ِ
ِ
اين دو جريان که به ْ
اتﻔاق ﻣسئوليت اتاق ﺧبر را )که چند نﻔر بيش نبودند(
طبقاتی حاکم و ﻣحکوم[
در اﺧتيار داشتند ]همانند همهی نظامها و ﻣناسبات
ِ
تصميم ﻣیگرفتند کدام ﺧبر ﻣنتشر شود يا نشود«)همانجا( .بههرروی،
اين گونه جمعآوری و توزيع ﺧبر برای جمع فدايی/ﻣجاهد اين اﻣکان را
فراهم ﻣیکرد که اﺧبار را »تحريف شده« و ﻣتناسب با دريافتها و
ﺧواستهای سياسی ﺧود در اﺧتيار زندانیها قرار بدهند .بدينترتيب،
دربارهی »وقايع تيرﻣاه  1352زندان قصر ...ﻣدعی شدند در جريان
درگيریهای ...زندان قصر پنج زندانی کشته شدهاند«)ص  .(319هنگاﻣی
که اﺧبار »اتاق ﺧبر« توسط افراد ﻣستقل نادرست ﺧوانده شد» ،اتاق
ﺧبر«یها هم اﺧبار ﻣستقلها را جعلی برچسب زدند» .بههرحال ،قضايای
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زندان قصر را بهصورت نادرست و ﻣبهم ﻣطرح کردند و بهاين طريﻖ،
بچهها تحريک شدند«.
»در اواسط ﻣرداد ،يک روز ساعت ده صبح حسينزاده )سربازجوی
ساواک( بههمراه پنجاه/شصت نﻔر پاسبان و تعدادی ساواکی وارد بند شد.
حدود ده/پانزده دقيقه داﺧل بند گشت زد و ...بيرون« رفت .حدود نيم ساعت
بعد همان تعداد پاسبان بههمراه سروان ﻣعيری )ﻣعاون زندان( بهعنوان
بازرسی وارد بند ﻣیشوند» :تمام اﻣوال ﻣارا ،کتابها ،چراغهای
ﺧوراکپزی ،ﻣﻼفهها ،ﻣاشين ريشتراشی  ...حتی شيشههای ﻣشروب را
بردند«)همانجا(.
بدينترتيب ،وقتی پاينده و نمايندهی ﻣجاهدين با وقت قبلی بهسراغ
سرهنگ ستوده )رئيس زندان( ﻣیروند و سؤال ﻣیکنند ،او ﻣیگويد» :اين
تصميمی است که ساواک گرفته است« .رئيس زندان با اشاره به»قضايای«
زندان قصر ﻣیگويد» :اگر رفتارتان ناﻣعقول باشد اينجا هم بهصورت
زندان قصر درﻣیآيد«)همانجا(!
بعيد استکه وقتی رئيس زندان سياسی از برﺧورد »ﻣعقول« حرف
ﻣیزند ،ﻣنظور او تعقل ارسطويی ،اسﭙنوزايی ،هگلی يا ﻣارکسی باشد؛
ت بدون چونوچرا از دستوراتی
آنچه او از واژهی تعقل ﻣیفهمد ،اطاع ِ
ﻣانور آﻣدن
استکه از سوی ﻣقاﻣات اﻣنيتی صادر ﻣیشود .نتيجه اينکه
ِ
بازرسی غيرﻣعمو ِل زندان و دعوت بهتعقل جناب رئيس
حسينزاده،
ِ
بدينﻣعناست که انتﺨاب با ﺧودتان است :يا زندگی در هتل چهارستارهی
دربستهی قزل حصار يا تبديل اين هتل چهارستاره بهبيغولهای همانند زندان
قصر!؟ آنها تسليم نشدند ،باﺧتند؛ شما ﻣیتوانيد تسليم شويد و نبازيد!!
وقتی پاينده و نماينده ﻣجاهدين ﻣجددا ً پيش سرهنگ ستوده ﻣیروند و
بازگرداندن وسايلی را درﺧواست ﻣیکنند که پاسبانها طی بازرسی برده
بودند ،او يک ليست از وسائل ﻣیﺧواهد و ﻣیگويد» :ﻣن طی دو هﻔته
بهتدريج اين وسائل را بهجز چراغ ﺧوراکپزی و ﻣاشينهای ريشتراشی،
بهشما برﻣیگردانم«)ص  .(320اﻣا زندانیها همهی وسايل را طلب ﻣیکنند
و در ﻣقابل اينکه بدون ﻣاشين ريشتراشی چگونه ريش ﺧود را بتراشند،
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رئيس ﻣیگويد» :برويد سلمانی .برای اصﻼح صورت دو ﷼ ،برای
اصﻼح سر سه ﷼ و سروصورت در ﻣجموع چهار ﷼ ﻣیدهيد و اصﻼح
ﻣیکنيد .در ﻣورد چراغهای ﺧوراکپزی هم بايد بگويم عﻼوهبر غذای
زندان ،هرﻣقدار که ﻣﻼقاتیها بياورند از آنها ﻣیگيريم و بهشما تحويل
ﻣیدهيم .در ضمن ،ﻣیتوانيد بهآشﭙزﺧانه زندان برويد و هرغذايی که
ﻣیﺧواهيد برای ﺧودتان بﭙزيد .چای هم بهاندازهی کافی بهشما ﻣیدهيم.
فعﻼً ﻣراعات کنيد تا اين بحران برطرف شود«)همانجا(.
رئيس زندان در ﻣقابل اين حرف زندانیها که »ﻣا پول نداريم که
بهسلمانی بدهيم« ،ﻣیگويد» :اشکالی ندارد ﻣجانی اصﻼح کنيد«)همانجا(!
با همهی اين احوال ،زندانیها بهغير از عدهی بسيار کمی همچنان پافشاری
ﻣیکنند که ﻣاشينهای ريشتراشی را پس بگيرند .و وقتی با عدم تمکين
زندانبان با ﺧواست ﺧود ﻣواجه ﻣیشوند ،و ازآنجاکه ﻣسئلهی آنها »اصﻼً
اصﻼح سروصورت« نبود ،تصميم ﻣیگيرند »از اصﻼح سروصورت
ﺧودداری کنند« .بدينترتيب بود که آنچه »بعداً ...به"اعتصاب ريش"
ﻣعروف شد« ،شکل گرفت)همانجا(.
ً
آقای پاينده نقل ﻣیکند که پس از »تقريبا ده روز« که ريشها بلند شد
و »ﺧانوادهها ﻣعترض« شدند ،سرهنگ ستوده نمايندهها را ﻣیﺧواهد و
بهآنها ﻣیگويد» :بگذاريد اين بحران بهآراﻣی بگذرد تا ﻣجبور نشويم
بيشتر از اين شدت عمل بهﺧرج بدهيم«)ص  .(321اﻣا تذکرات ﻣکرر
رئيس زندان نه تنها به»اعتصاب ريش« پايان نداد ،بلکه در تناسب با روح
زﻣانه و ويژگیهای جنبش چريک ْی نياز بهﻣقاوﻣت و حتی ﻣقابله را در
زندانیها افزايش داد.
راوی در اداﻣه روايت ﻣیگويد» :در اواسط شهريورﻣاه  ،1352يک
شب ساعت ده شب سرهنگ ستوده اعﻼم کرد نمايندهها بيايند .ﻣا رفتيم.
گﻔت تا بيست و چهار ساعت بهشما ﻣهلت ﻣیدهم که سروصورتتان را
اصﻼح کنيد ،در غير اينصورت کاری از دست ﻣن برای شما برنمیآيد.
ساواک ﻣیآيد و رأسا ً اقدام ﻣیکند« .زندانیها با شنيدن پيام رئيس زندان
ﻣیگويند» :بايد ﻣاشينهای اصﻼح را پس بدهند«)همانجا(!
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سرهنگ ستوده وقتی با جواب زندانیها ﻣواجه ﻣیشود ،ضمن تمدي ِد
 12ساعتهی ضرباﻻجل برای تراشيدن ريش ،حرفهای تحبيبگونهای
ﻣیزند که در واقع چيزی جز تهديدی زيرکانه نبودند» :ﻣقاوﻣت رفقای شما
در زندان شکسته شد؛ نه تنها ﻣقاوﻣت آنها شکسته شد ،بلکه ضعف نشان
دادند و کلماتی از دهان عدهای از آنها ﺧارج شد که ﺧجالت ﻣیکشم آن را
ساواکی در سطح
تکرار کنم«)صص  321و  .(322يا سرهنگ ستوده يک
ِ
باﻻ آﻣوزش ديده بود ،ويا آقای پاينده حرفهای جناب سرهنگ را
بهواسطهی ِﻣهری که بهزندانبانها دارد ،از زاويه شﺨص ﺧودش بيان
ﻣیکند .چرا؟ برای اينکه جناب سرهنگ در صﻔحه  319ﻣیگويد» :اگر
رفتارتان ناﻣعقول باشد اينجا هم بهصورت زندان قصر درﻣیآيد« ،يعنی
اينکه رفتار زندانیهای زندان قصر از زاويه نگاه او »ناﻣعقول« بود؛ در
صورتیکه در اينجا از »ضعف نشان« دادن زندانیهای قصر )و نه از
برﺧورد غيرعقﻼنی آنها( حرف ﻣیزند ،و از »کلماتی ]که[ از دهان
عدهای از آنها ﺧارج شد ...ﺧجالت« ﻣیکشد!
ﻣنطﻖ ﻣبارزهی سياسی )يعنی :ذات ﻣﻔاهيمی که ضدرژيم بودن را بيان
ﻣیکنند( چنين پيشنهاده دارد که فقط نيروهای در اپوزيسون از ضعف
نيروهای در اپوزيسيون حرف بزنند و نيروهای در پوزيسيون )يعنی:
کارگزاران وضعيت سياسی ﻣوجود در يک ﻣﺨتص زﻣانی/ﻣکانی( از
زيرکی و توانايی ﺧودشان حرف ﻣیزنند و بهآن ﻣیبالند .بنابراين ،با اين
سؤال ﻣواجه ﻣیشويم که چرا سرهنگ ستوده از عباراتی استﻔاده ﻣیکند که
زندان زندانیهای اپوزيسيون ندارد؟ در
اصوﻻً ربطی بهاو بهعنوان رئيس
ِ
زيرکی رئيس زندان
فرض آﻣوزشديدگی و
هرصورت ﻣﻔروض ،حتی اگر
ِ
ِ
را هم بﭙذيريم ،در قياس رابطهی آقای پاينده با رئيس زندان شماره چهار
قصر و ابراز نظری که دربارهی توان زندان کشيدن بهرام براتی ﻣیکند،
ﻣیتوان چنين هم برآورد کرد که رابطهی پاينده و رئيس زندان قزل حصار
هم ﻣمزوج بههمان عﻼقهای بود که راوی ﻣا نسبت بهزندانبانها ابراز
ﻣیکند .فراﻣوش نکنيم که آقای پاينده در صﻔحه  284نقل ﻣیکند »ﻣوقعی
که آﻣادهی رفتن بهبند بودم تجزيهچی از ﻣن پرسيد :راستی آقای پاينده،
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ايشان )بهرام براتی( قادر بهتحمل حبس ابد هست؟ گﻔتم بهصراحت ﻣیگويم
نﺨير ،نمیتواند«.
بههرروی ،پاينده پيام رئيس زندان را برای زندانیها بازگو ﻣیکند.
زندانیها درﻣقابل ﻣیگويند» :اين حرف دروغ است .ﻣیﺧواهد روحيه ﻣا
را تضعيف کند«)ص  .(322گرچه ظاهر واکنش زندانیها بهحرفهای
نقل شده آقای پاينده و در ﻣقايسه با آنچه در زندان قصر اتﻔاق افتاده بود،
نادرست ﻣینمايد؛ اﻣا حقيقتی در آن نهﻔته است که از تضاد بين زندانی و
زندانبان سرچشمه ﻣیگيرد .زندانیها )نه بهواسطهی تحليل و اطﻼعات
قابل اتکا( ،اﻣا براساس روحيه چريکی )و طبعا ً نه الزاﻣا ً بهواسطهی
آگاهیهای پيچيدهی ﻣارکسيستی( ،بهدرستی دريافته بودند که قصد رئيس
زندان تضعيف روحيه زندانیها و واداشتن آنها بهتمکين و تسليم است ،و
بههمين دليل هم کليت اﺧباری که بهقصد تضغيف آنها از سوی رئيس
زندان ارائه شده بود ،را بهدرست ْی دروغ برآورد کردند .اين زندانیها
براساس ﺧاستگاه طبقاتی و دريافت چريکی از ﻣبارزهی سياسی )که حتی
ﻣیتواند ﻣبتنیبر اﺧبار ،شنيدهها و تصويرپردازیهای درونی هم باشد(
بهدرستی تهاجم همهجانبهی ساواک را دريافته بودند و بازهم بهدرستی حس
ﻣیکردند که در ﻣبارزهی چريک شهری جايی برای عقبنشينی وجود
ندارد .بنابراين ،اگر راهی برای تهاجم يا فرار وجود نداشته باشد ،چارهای
جز ﻣقاوﻣت نيست.
آقای پاينده نقل ﻣیکند که »"ﻣسئولين ﺧبر" برای تحريک بچهها
چندبار گﻔته بودند پنج نﻔر از بچهها درجريان ﻣقاوﻣت زندان قصر کشته
شدهاند و ﻣن بهصحت آن شک داشتم«)همانجا( .راوی از اساﻣی کشته
شدهها ﻣیپرسد؛ اﻣا بهجای بيان واقعيت بهاو ﻣیگويند» :اساﻣی را بعدا ً
اعﻼم ﻣیکنيم«)همانجا( .اين درصورتی بود که شايعکنندگان اين ﺧبر
براساس اطﻼعات »ﺧانوادههايی ...که هم در زندان قصر و هم در زندان
ت ص  ،(322ﻣیدانستند که ﻣسئله کشته
قزل حصار زندانی داشتند«)پانوش ِ
شدن پنج نﻔر در زندان قصر واقعيت ندارد ،و قصد آنها از جعل اين ﺧبر
بيش از هرچيز تقويت روحيه زندانیها برای ﻣقاوﻣت بود.
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اقای پاينده در پاراگرافی که بين صﻔحههای  322و  323ﻣشترک
است ،تصويری کلی از سرکوب پنج تيرﻣاه زندان قصر ﻣیدهد که قبﻼً
ﻣﻔصلتر بهآن پرداﺧتهايم .بنابراين ،با گذر از اين پاراگراف بهپاراگراف
بعدی ﻣیپردازيم که برﺧﻼف تزی که تا اينجای »آنچه برﻣن گذشت«،
بهطور آشکار و ضمنی ،علت سرکوب زندانها را تندروی ،جوانی،
بیسوادی و ﻣاجراجويیهای زندانیها ﻣیدانست ،با حﻔظ همان نگاهی که
بهنظر ﻣن تودهايستی )و نه الزاﻣا ً وابسته بهحزب توده( است ،تااندازهای
بهزﻣين ﻣبارزهی سياسی در عرصهی جاﻣعه برﻣیگردد و بهنکات ديگری
ﻣی پردازد.
بهطورکلی ،برای جدا کردن سره از ناسره در اين پاراگراف چارهای
جز نقل تقريبی همهی آن نداريم تا بتوانيم نگاهی تحليلی بهچگونگی و
چرايی وقوع »اعتصاب ريش« بيندازيم؛ اﻣا قبل از ارائه و تحليل
نقلقولهای اين پاراگراف )که بين صﻔحهی  323و  324ﻣشترک است(،
ت چگونگی سرکوب آن
ﻻزم استکه از سرانجام »اعتصاب ريش« و رواي ِ
بررسی
ﻣطلع باشيم .بنابراين ،نقل و تحليل پاراگراف ﻣذکور و همچنين
ِ
چرايی ﻣوجوديت زندان قزل حصار ،و نيز کنش و واکنشهای ﻣتقابل
ِ
زندانی و دستگاه پليسی رژيم )و ازجمله ساواک( را بهبعد )يعنی ،هنگاﻣی
که از چگونگی سرکوب زندان قزل حصار و نحوهی روايت آن ﻣطلع شديم(
ﻣوکول ﻣیکنيم.
ت
آقای پاينده قبل از اينکه چگونگی وقوع سرکوب را نقل کند ،بهرواي ِ
تحليلگونهی پيشزﻣينهها و افرادی ﻣیپردازد که در »اعتصاب ريش«
شرکت داشتند و نداشتند» :همانطور که اشاره کردم ،عدهای در حدود
ده/دوازده نﻔر از جمعيت هشتاد/نود نﻔری بند سياسی ،با "اعتصاب ريش"
ﻣﺨالف بودند و در آن اعتصاب شرکت نکردند«)ص  .(325ﻣﺨالﻔين
اعتصاب که به»سلمانی زندان« ﻣیرفتند» ،بعد از اتمامحجت سرهنگ
ستوده ،جلسهای تشکيل« ﻣیدهند؛ و پس از بررسی احتماﻻت ﻣﺨتلف ،بحث

553

554

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

بهاينجا ﻣیرسد که »اگر ﻣورد تهاجم قرار گرفتيم چه عکسالعملی نشان«
بدهيم؟ سرانجام بهاين نتيجه ﻣیرسند که »هرکسی بهاﺧتيار و صﻼحديد
ﺧودش عمل کند«)همانجا(.
آقای پاينده دربارهی اين تصميم ﻣیگويد» :علت اتﺨاذ چنين تصميمی...
آن بود که همبستگی ﻣا صرفا ً صنﻔی بود .هيچکدام از ﻣا ده/دوازده نﻔز
عضو يک تشکيﻼت واحد نبوديم که بﺨواهيم براساس آن وجه ﻣشترک عمل
ْ
روايت ﻻزم بهتوضيح است که براساس
کنيم«)همانجا( .قبل از اداﻣهی
اطﻼعاتی که »آنچه برﻣن گذشت« درباره آقای پاينده دراﺧتيار ﻣیگذارد،
او تا هنگام آزادیاش از زندان ،هيچوقت ﻣسئوليتی را که اعضای تشکلها
بهعهده ﻣیگيرند ،بهعهده نگرفت و درنتيجه هميشه در حاشيه جريانات
ﻣﺨتلف و بعضا ً در حاشيه چند گروه ﻣتﻔاوت قرار ﻣیگرفت .ضمنا ً هيچ
نشانهای هم از فعاليت تشيکﻼتی و اصوﻻً فعاليت سياسی/اپوزيسيونی او
پس از آزادیاش نيز در دست نيست.
ت ﺧو ْد از شرکت نکنندگان در
بههرروی ،آقای پاينده در اداﻣهی رواي ِ
»اعتصاب ريش« روی »اﺧتﻼف فکری« انگشت ﻣیگذارد و ﻣیگويد:
»جنبهی ﻣشترک ﻣا ،صرفا ً دو چيز بود :اوﻻً تندرویهايی را که در بند
انجام ﻣیشد اصﻼً حرکت سياسی نمیدانستيم و آن را نوعی ﻣوضعگيری
ﺧام و نارس تلقی ﻣیکرديم و قبول نداشتيم .ثانيا ً وقتی ﻣاشينهای اصﻼح
را بردند ،در اعتصاب ريش شرکت نکرديم و آن را ازجملهی اقداﻣات
نادرست دانستيم .البته بعضی از بچهها هم که ﻣعتقد بودند اعتصاب ريش
غلط است و با آن ﻣﺨالف بودند ،در اعتصاب شرکت کردند .آنها در
توضيح علت اقدامشان ﻣیگﻔتند ﻣا با اين حرکت ﻣﺨالﻔيم و با اينکه ﻣیدانيم
کارشان غلط است با آنها همراهی ﻣیکنيم .اگر درگيری با پليس پيش بيايد
در کنار اعتصابيون با پليس درگير شده و ﻣقاوﻣت ﻣیکنيم«)ص .(326
ضمنا ً ادای احترام بهﻣﺨالﻔين اعتصاب که در آن شرکت کردند؛ بايد از
تعجب ﺧودم نيز چند کلمهای بنويسم .همانطور که کمی باﻻ نوشتم ،علی
پاينده در پاراگراف بين صﻔحهی  323و  324بدون اينکه از تندروی و
اين قبيل سﺨنان واﻻﻣنشانه حرفی بزند ،بهشکل ويژهای بهزﻣين ﻣبارزهی

زندان قزلحصار

سياسی و سرکوب در کليت جاﻣعه نگاهی ﻣیاندازد؛ اﻣا پس از سه صﻔحه
آسمانی »تندرویها« و »ﻣوضعگيری ﺧام و نارس« باز
رتوريک
بازهم به
ِ
ِ
ﻣیگردد!؟
 {3سرکوب در بند سياسی قزلحصار

»صبح روز بعد از اتمامحجت سرهنگ ستوده ،ﻣتوجه شديم که رفت
و آﻣد پاسبانها و افسران بيشتر از روزهای قبل است ...ﻣدت زﻣانی
در بند
نگذشت که يک پاسبان بهداﺧل بند آﻣد و گﻔت تا ظهر ﻣهلت داريدِ .
باز است ،برويد سلمانی و سروصورتتان را اصﻼح کنيد .يک ربع بهيک
ربع ،سرپاسبان ﻣیآﻣد و ﻣطلب را تکرار ﻣیکرد .هيچکدام از بچهها
بهسلمانی نرفتند«)ص .(326
»گردانندگان سياسی« در ﻣواجهه با اين وضعيت »جلسه اضطراری«
تشکيل دادند؛ پاينده در اين جلسه با نقل گﻔتههای سرهنگ ستوده ،ﻣیگويد:
ﻣسئله »بهنظرم جدی است«؛ نماينده ﻣجاهدين که »درضمن نسبت
بهديگران سن و سال بيشتری داشت ...بهطور تلويحی جدی بودن قضيه
را تأييد کرد« .ضمنا ً علت نظر دادن تلويحی نماينده ﻣجاهدين »رقابتی ]بود[
که با بچههای فدايی داشتند«)همانجا( ،وگرنه در جمع ﺧودشان با صراحت
بيشتری صحبت ﻣیکرد .پاينده پس از بيان وضعيت شرکتنکنندگان در
اعتصاب و واگذاری چگونگی برﺧورد با يورش احتمالی بههريک از افراد
آنها ،از اعتصابکنندگان ﻣیپرسد» :آيا شما آﻣادگی ﻣقابله و ﻣقاوﻣت
داريد؟ شما برچه ﻣبنايی بهاين نتيجه رسيدهايد که بهطور جمعی ﻣقاوﻣت
ﺧواهيد کرد؟ در اينجا کسی از اعضای اصلی چريکهای فدايی و
ﻣجاهدين نيست و همگی هوادار و دوستدار اين دو سازﻣان هستند و تعدادی
هم بهطور پراکنده با شما همکاری ﻣی کنند«)ص (327؟! راوی در اداﻣهی
حرفهای بهطور ضمنی بازدارنده و تسليمﺧواهانهاش ،از »آبروی زندانی
سياسی« ،از تصوری که از »عقل و تدبير« زندانی سياسی وجود دارد و
از توان »ايستادگی ]آنها[ در برابر پليس« ،و بهطورکلی از انتظاراتی
صحبت ﻣیکند که غيرسياسیها از سياسیها دارند .اﻣا ،با همهی اين
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احوال ،آنها»تصميم گرفتند ﻣقاوﻣت کنند« .آقای پاينده در اينجا هم )همانند
جاهای ديگر( بهافرادی اشاره ﻣیکند که علیرغم ﻣﺨالﻔتشان» ،بهدليل
ﻣحافظهکاری...،وانمود کردند« که ﻣوافﻖ هستند)همانجا(.
»حدود ساعت يک بعداز ظهر ...حدود پنجاه/شصت پاسبان وارد بند
شدند .آنها گارد ضدشورش زندان قصر بودند و سرهنگ ستوده بهگﻔتهاش
]که قبﻼً بهپاينده قول داده بود[ ﻣبنی براينکه پاسبانهای قزل حصار را از
اين جريان کنار ﻣیکشم ،عمل کرده بود«)همانجا( .تأکيد روی »گﻔته« و
قول و قرار سرهنگ ستوده ضمن تعجبآور بودنش ،درعينهال
غمافزاست! پايندهای که در ﻣﺨالﻔت با قهرﻣانی ،ﺧودرا طوری ﻣیپردازد
که در گذر از قهرﻣانی و قهرﻣانگرايی بهﺧردﻣن ِد ﺧردﻣندان استحاله
گام عملی سرکوب پليسی ،بهﺧودش و بهﺧواننده
ﻣیيابد ،در روايت از اولين ِ
روی قول و قرار سرهنگ ستوده انگشت ﻣیگذارد که
و شنوندهاش
ِ
»پاسبانهای قزل حصار را از اين جريان کنار« کشيد .گويا که باتون
پاسبانهای قزل حصار بيشتر درد ﻣیآورد و سرهنگ ستوده بهواسطهی
عدم استﻔاده از اين باتونهای دردآورتر بهکسانی که اﺧتيار تراشيدن ويا
نتراشيدن ريش ﺧودرا هم نداشتند ،لطف کرده است!!؟ بههرروی،
ت سر يقهی يکی از بچههايی که ريش
»پاسبانها که وارد شدند ،از پش ِ
بلندی داشت و نزديک در بود ،گرفتند و لگدی بهاو زدند و از در بهبيرون
پرت کردند«)همانجا(.
وقتی »اعﻼم کردند هرکسی صورتش را اصﻼح نکرده است از بند
بيرون بيايد .همهی کسانی را که ريش داشتند از بند بيرون بردند .تمام
اتاقها و حتی زير تﺨتها را هم گشتند که ﻣبادا کسی پنهان شده باشد .همهی
بچهها را بردند و فقط دوازده يا سيزده نﻔر که صورتشان اصﻼح شده بود،
داﺧل بند« ﻣاندند و با آنها نيز کاری نداشتند)صص  127و  .(128آقای
پاينده در پانوشت صﻔحه  128از شﺨص نسبتا ً ﻣسن و ﻣحترﻣی ﻣیگويد که
بدون »اعتقاد ...بهاعتصاب ريش« ،با اعتصابيون همراهی کرده بود و
هنگاﻣی که آنها را بهبيرون از زندان فراﺧواندند ،او زير تﺨت پنهان
ﻣیشود :باﻻﺧره »بههرﻣکافاتی بود ريش او را کوتاه« کرديم.

زندان قزلحصار
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»ساعت چهار/چهارونيم بعد از ظهر همهی بچهها ]ی اعتصابی[ را
برگرداندند ولی آنها را بهقسمت جنوبی بند بردند ...که ﻣا بهآن بند دو
ﻣیگﻔتيم ،و ﻣا هم ]يعنی :اعتصابنکنندگان[ در آن قسمت که بهآن بند يک
در راهرو آن قسمت را که بهحياط باز ﻣیشد ،بستند ولی
ﻣیگﻔتيم ،بوديمِ .
ﻣا ﻣیتوانستيم بهحياط برويم ...از بچهها ﺧبری نداشتيم و فقط ﻣیدانستيم
آنها را کتک زدهاند و سر ،ريش و سبيل آنها را تراشيدهاند« )ص .(328
ت آقای پاينده :اعتصابنکنندگان و ازجمله ﺧو ِد راوی بهحياط
طبﻖ رواي ِ
رفتند و »از پنجرهی اتاقها« با آنها صحبت ﻣیکنند ،و ﻣیپرسند چی شد؟
گويی واقعگرايانهاش را در اين ﻣورد ﻣعين و
جناب پاينده روايت
ِ
ْ
حقيقت چنان بهاوج ﻣیرساند و انکشاف ﻣیدهد
بهلحاظ تحقيﻖ و بررسی
که نه تنها بينندهی ﺧو ِد واقعيت را بهحيرت ﻣیاندازد ،بلکه در ﻣقابل ﻣقولهی
جعلی و فريبندهی حماقتهای صادقانه نيز چنان بهﺧشم ﻣیآيد که با سر
بهديوار ﻣنيّت و ﺧودبزرگبينی ﻣیکوبد تا بهلحاظ فکری برای يکی/دو ﻣاه
بهکما برود» :با اولين کسی که صحبت کرديم" ،علی .ن" بود .گﻔت بچهها
را با طوم زدهاند و هرکدام از اينها وقتی سه/چهار باطوم ﺧوردند ضعف
نشان دادند و کلماتی را که پليس ﻣیگﻔت تکرار ﻣیکردند .سروصورت
همه را تراشيدهاند و ﻣا هيچ کاری نتوانستيم بکنيم .ﻣن توقع داشتم حداقل
يک عده ﻣقاوﻣت کنند و آنها را بهانﻔرادی ببرند ولی ﻣتأسﻔانه حتی يک
نﻔر هم نبود که ﻣقاوﻣت کند .ﻣن از همه بيشتر کتک ﺧوردم ولی نتوانستم
ﻣقاوﻣت کنم .اﻻن هم بين ﻣا اﺧتﻼف بهوجود آﻣده است .ﻣا )آنهايی که
علیرغم ﻣﺨالﻔت ،در اعتصاب شرکت کردند( بهآنها گﻔتيم که بهاين حرکت
اعتقاد نداشتيم و بهﺧاطر شماها کتک ﺧورديم ،ولی هيچکدام از شماها
ﻣقاوﻣت نکرديد و جا زديد و ﻣا بهشما اعتراض داريم )«...ص .(328
فرض کنيم شﺨصی بهنام »"علی .ن"« واقعا ً وجود داشت؛ و روايت
آقای پاينده دقيقا ً عين حرفهای اوست .اﻣا انتظار از آقای پاينده اين بود که
نظر ،تحليل و روايت ﺧود را در رابطه با اين اعتصاب و نحوهی بهپايان
رسيدن آن با تحقيقی گستردهتر از فقط حرفهای آقای »"علی .ن"« در
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ﻣقابل ديگران قرار ﻣیداد .زيرا آنچه آقای پاينده از بدو شکلگيری
اعتصاب تا پايان ْ
آن در ﻣقابل ﻣﺨاطب ﺧود قرار ﻣیدهد ،حدود هﻔتاد هيکل
)و نه حتی آدم( استکه صرفنظر از تعقل و دانش و حقيقتگرايی ،حتی
بهاندازهی بچههای هﻔت/هشت ساله هم حساب و کتاب سرشان نمیشود.
ُﺧب ،فرض کنيم که واقعيت همين بود ،بايد بهچه نتيجهای برسيم؟ از کنار
نهايی اينگونه
نتايج اﺧﻼقی و نصايح بزرگﻣنشانه که بگذريم ،نتيجهی
ِ
کنش و واکنشهای بهاصطﻼح سياسی ،اين استکه اين هيکلهای آدمنما نه
تنها از ويژگیها و صﻼحيتهای ﻣجموعهای در تﺨالف با دستگاه سلطنتی
تهی بودند ،بلکه توان ﻣديريت نحوهی گذران سادهی زندگی ﺧود را هم در
زندان نداشتند! در اينجا با يک سؤال اساسی ﻣواجه ﻣیشويم :کدام نيروها
بهﻣثابه اپوزيسيون ،از صﻼحيت رهبری عصيان تودهای در ﻣقابل دستگاه
سلطنت برﺧوردار بودند؟ طبﻖ آنچه در روايت آقای پاينده پنهان است،
زندانی قبل از سرنگونی شاه که نبودند ،پس کدام نيرويی
ﻣجاهدين
چپها و
ِ
ِ
ْ
تمرکز جواب
دارای چنين صﻼحيتی بود؟ هرکودک دبستانی هم با اندکی
اين سؤال را که از بطن روايت آقای پاينده بيرون ﻣیآيد ،ﻣیداند :دستگاه
عريض و طويل روحانيت شيعه )يعنی :همين حاکميتی که رانتﺧواری
ﻣستقيم و غيرﻣستقيم را چنان گسترش داده که حتی گروهی از چپها و
زندانیها سابﻖ و چهبسا زندانیهای همين رژيم را نيز دربرگرفته است.
 {5سرکوب در بند سياسی قزلحصار

جناب پاينده در توصيف کنش و واکنشهای بهاصطﻼح سياسی و
نمای زندان ْی در زندان سياسی که »افراد ﺧوب و
اعتراضی هيکلهای آدم ِ
ِ
با ايمان و با اعتقادی هم بودند و براساس ايمان و اعتقاداتشان رفتار
ﻣیکردند«)ص  ،(324ﻣیگويد» :سرکوب زندان سياسی در قزل حصار
]بهبيان رﻣزگشايی شدهُ :گه ﺧوردن گﻔتن با سه/چهارتا باطوم[ جنبههای
ﻣﺨتلﻔی داشت؛ يکی از جنبههای ﻣنﻔی ،تأثير آن در روابط ﻣا با زندانيان
در بند ﺧودﻣان
عادی و تلقی آنها از زندانی سياسی بود .يک روز جلوی ِ
ايستاده بودم يکی از زندانيان عادی رد ﻣیشد و ﻣن را که دي ْد ايستاد و
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پرسيد شما نمايندهی زندانيان سياسی هستيد؟ گﻔتم بله .گﻔت شما آبروی ﻣا
را برديد .پرسيدم چه طور؟ گﻔت ﻣا ﻣیدانستيم اينها ﺧشونت بهﺧرج
ﻣیدهند .حدود يک ﻣاه صبر کرديم و ﻣنتظر بوديم تا ببينيم چه عکسالعملی
نشان ﻣیدهيد .اين ضعﻔی که نشان داديد روی زندگی ﻣا اثر بدی گذاشت و
باعث شد که پليس نسبت بهﻣا هم پُررو شود .چهار/پنج تا باطوم ﺧورديد و
هرچه آنها از دهانشان درآﻣد ،گﻔتيد ...گﻔتم اتﻔاقی است که افتاده .هرطور
که صﻼح ﻣیدانيد قضاوت کنيد« .آقای پاينده در اداﻣه ﻣیگويد» :بعد از
ﻣاجرای کتک ﺧوردن بچهها ،زندانيان عادی قزل حصار ديگر برای
زندانيان سياسی احتراﻣی قائل نبودند«)ص .(331
با اشاره بهاينکه اين زندانی غيرسياسی ﻣيزان شکنجهی زندانیهای
سياسی را در ﻣقايسه با آقای »"علی .ن"« بيست درصد باﻻتر ﻣیگويد ،و
در ﻣقابل »سه/چهار باطوم« از »چهار/پنج تا باطوم« حرف ﻣیزند؛ فرض
کنيم که روايت برﺧورد و گﻔتگوی آقای پاينده با زندانی عادی ﻣذکور در
پاراگراف باﻻ ]که در واقع ،در ﻣوقعيت يک تحليلگر اجتماعی ابراز وجود
ﻣیکند)!([ صددرصد واقعی و بدون دستکاری باشد .حداق ِل توقع از آقای
پاينده اين بود که ﻣوضوع را بهجنبههای ديگر و اصوﻻً بهبرﺧورد
جنايتکارانهی پليس ،ﻣطالبات سياسی/طبقاتی زندانیهای سياسی و
عدالتطلبی آنها ﻣیکشاند تا اينکه از همان زاويهای ابراز تسليم و همدلی
پليسی زندانیهای غيرسياسی است.
نگرش
کند که
ِ
ِ
ت انتﺨاب شده برای روايت و نيز دستگاه
اﻣا شيوهی بيان ،ﻣوضوعا ِ
ﻣنﻔی/پليسی زندانی
ﻣﻔهوﻣی آقای پاينده نشان ﻣیدهد که توقع تبدي ِل برﺧورد
ِ
غيرسياسی بهبرﺧوردی سياسی/طبقاتی از آقای پايند ْه نه تنها نابهجاست،
بلکه تااندازهای هم ناﻣعقول است .برای فهم دستگاه فکری راوی عزيز نگاه
گذرايی بهتوصيف او از وضعيت زندانیهای زندان قزل حصار روشنگر
ﺧواهد بود:
»دربارهی سماجت ]واژهای که بيشتر درباره بچههای تﺨس و
حرف گوش نکن بهکار برده ﻣیشود[ و اصرار برای پس گرفتن
ﻣاشينهای اصﻼح ،که اصﻼً ﻣسئلهی ﻣهمی نبود ،بايد گﻔت بﺨشی از اين
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وضعيت و شور و هيجانی که بهوجود آﻣده بود ناشی از همان تﻔکر
صادقانه ولی ﺧام چريکی و تصور "روحيهسازی" در زندان بهصورت
تصنعی بود .بهنظر ﻣن ريشهاش ضعف آگاهی و عدم اطﻼع از ايدئولوژی
و آگاهی سياسی و اجتماعی بود .اگر شناﺧت و اطﻼعات باﻻ بود و بر
پايه برداشت درست و ﻣنطقی ﻣبتنیبر ايدئولوژی عمل ﻣیکردند ،شايد
هيچوقت دچار اين قبيل تندرویها و ﺧطاها نمیشدند ...ﻣتأسﻔانه،
برداشتها ،طرز تلقی و شناﺧت آنها ﻣبتنیبر آگاهی سياسی و اجتماعی
نبود بههمين علت گرفتار ﻣشکﻼت و ﻣسائلی ﻣیشدند که عواقب
تأسفانگيزی برای زندان در پی داشت«)ص .(324
ت »عدم اطﻼع از
صرفنظر از جنبهی
ﻣغشوش ﻣعنايی عبار ِ
ِ
ايدئولوژی و آگاهی سياسی و اجتماعی« و اين توضيح که »اطﻼع از
ايدئولوژی« يا ايدئولوژیها فقط بهدرد نمرهی قبولی گرفتن در ﻣدرسه و
چهبسا بعضی رشتههای دانشگاهی ﻣیﺧورد؛ اﻣا با کمک ديگر عبارات
و واژههای استﻔاده شده در پاراگراف باﻻ ﻣیتوان گﻔت آنچه آقای پاينده
جسارت بيان صريح آن را ندارد و اين عدم جسارت را در لﻔافهی
ﻣعنی روشن و صريح ﻣیپوشاند ،اين است که زندانیهايی
قلمبهگويی فاقد
ِ
پليس ﻣبنی براينکه ريشتان را
که در ﻣقابل دستور بهشدت تحقيرآﻣيز
ْ
ت انسانی ﺧود دفاع نمودند ،آدمهای
بايد بتراشيد ،تمکين نکردند و از فردي ِ
بدی نبودند ،اﻣا در حماقت و سادهلوحی آنها نيز شکی وجود ندارد.
افرادی را درنظر بگيريم که »برداشتها ،طرز تلقی و شناﺧت آنها
ﻣبتنیبر آگاهی سياسی و اجتماعی نبود« ،اﻣا »تﻔکر صادقانه ولی ﺧام
چريکی« داشتند! آيا اين افراد چيزی جز هيکلهای آدمنما يا افراد ﻣهجور
و بهلحاظ دِﻣاغی بيماریاند که اشتباها ً بهزندان افتادهاند؟ آيا فردی را که
»برداشتها ،طرز تلقی و شناﺧت]اش[ ...ﻣبتنیبر آگاهی ...اجتماعی«...
نباشد ،ﻣهجور و بيمار روانی نمیدانيم ،و بهﻣراقبت پزشکی نياز ندارد؟
بههرروی ،بايد توجه داشت که :کسی که »برداشتها ،طرز تلقی و
شناﺧت]اش[ ...ﻣبتنیبر آگاهی ...اجتماعی «...نيست ،ناگزير براساس
سازوکار اساسا ً زيست ْی کنش و واکنش ﺧواهد داشت؛ و چنين وضعيتی
ِ
تکم بسياری از( بيماریهای روانی است.
ی
ﻣشﺨصه
عام همهی )يا دس ِ
ِ
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شايد آقای پاينده ويا هرکس ديگری نسبت بهنتيجهگيری نهايی ﻣن
تصوير
اعتراض داشته باشد و بگويد قصدش از اين روايت ،ارائهی
ِ
ديوانه يا بيمار روانی از شرکتکنندگان در »اعتصاب ريش« نبوده است.
او فقط روی »تﻔکر صادقانه ولی ﺧام چريکی« تأکيد کرده است؛ »عدم
اطﻼع از ايدئولوژی و آگاهی سياسی و اجتماعی« )بهﻣعنی بیسوادی(
را بيان ﻣیکند؛ »سماجت« )بهﻣعنی عدم پذيرش استدﻻل( را در ﻣعرض
ديد قرار ﻣیدهد؛ و باﻻﺧره ،ويژگی »"روحيهسازی" در زندان
اقدام زيانبار ﻣعنی ﻣیدهد( افشا ﻣیکند .ﻣن
بهصورت تصنعی« را )که ِ
)بهعنوان نويسندهی اين بازﺧوانی( همهی حرفهای ﻣعترض ﻣﻔروض
ﻣعنايی همهی عبارتهای
را ﻣیپذيرم؛ و از او سؤال ﻣیکنم اگر جمع
ِ
عملی زيانبار
برگرفته از حرفهای آقای پاينده ،در جايی که بهيک اقدام
ِ
جايی رفتاری ،نابهساﻣانی ذهنی،
نيز راهبر ﻣیگردد ،نوعی نابه ِ
برافروﺧتگی صرفا ً احساسی و باﻻﺧره نوعی از شيﻔتگی ﺧودپسندانه
نباشد ،پس چيست؟
بههرروی ،فقط يک اپسيلون]![ حقيقتجويی و حقيقتبينی ﻻزم
است تا از ﻻبﻼی عبارتهای نقل شده از آقای پاينده جوهرهی غليظ تحقير
و کوچکشماری را ديد!؟ نتيجهی همهی اين کوچکشماریهاْ القای
بزرگی آن روايتگوي ْی است که اساسا ً ﺧود را روايت ﻣیکند!
» ...در آن ﻣقطع همهی زندانيان ﻣعتقد بهﻣشی ﻣسلحانه در زندان
قزل حصار از هواداران يا وابستگان درجه سوم و چهارم سازﻣان فدايی
و ﻣجاهدين بودند و از اعضای اصلی اين دو سازﻣان کسی در زندان قزل
حصار نبود .گو اينکه ،اگر هم بودند فکر نمیکنم رفتار و اقداﻣات بچهها
چندان تﻔاوتی ﻣیکرد .اين قبيل رفتار و اعمال ،تا حدود زياد ،نتيجهی
وضعيت ]آن[ دوره بود«)همانجا( .ازآنجاکه آقای پاينده در ﻣقابل اين
سؤال که چرا »اين قبيل رفتار و اعمال ،تا حدود زياد]ی[] ،و نه اساسا ً
و بهطور همهجانبهای[ نتيجهی وضعيت ]آن[ دوره بود« ،سکوت ﻣیکند؛
بنابراين ،چارهای جز اين نيست که بهجای او بهاين سؤال جواب بدهم:
چونکه پياﻣبران و ﺧو ِد ﻣن )بهعنوان علی پاينده( که ﺧدايی فرا/زﻣان و
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فرا»/دوره«ام نيز »برداشتها ،طرز تلقی و شناﺧت]ام[ ...ﻣبتنیبر
آگاهی سياسی و اجتماعی نبود]ه است[«!!؟
 {6سرکوب در بند سياسی قزلحصار

آقای پاينده يک بار ديگر ،با کشف پليس ﺧوب )که بهﻣعنی عاﻣل
سرکوب ﺧوب( ،شرارت را با فرافکنی بهگردن زندانی نافرﻣان )يعنی:
شرور( ﻣیاندازد» :يک هﻔته بعد از سرکوب ،سرهنگ ستوده احضارم
کرد و گﻼيهآﻣيز ]و چهبسا پدرانه[ صحبت کرد .گﻔت چرا بهگﻔتههای ﻣن
گوش نکرديد ،چرا پيغام ﻣن را بهرفقایتان نداديد که اين وضعيت پيش
نيايد؟ طبﻖ قولی که بهشما دادم ،ﻣأﻣوران ﺧودم را کنار کشيدم و آنهايی
که رفقای شما را کتک زدند از زندان قصر آﻣده بودند ...سعی کردم تا
آنجاکه ﻣیشود جلوی ﺧشونت را بگيرم وگرنه بدتر از آن چيزی ﻣیشد
که اتﻔاق افتاد« .ﻣثل اينکه اين سرهنگِ ﻣثﻼً دلرحم روايت چند صﻔحه
قبل آقای پاينده را نﺨوانده بود!؟ »بدتر از آن چيزی ﻣیشد که اتﻔاق افتاد«!
چه ﻣیبايست و ﻣیتوانست بشود؟ قصد شما تحميل ارادهی ﺧودتان در
شﺨصیترين جنبهی زندگی فردی )يعنی :تصميم بهتراشيدن يا نتراشيدن
ريش( بود که با استﻔاده از باطوم ﻣوفﻖ شديد .زندانیها هم که طبﻖ روايت
جناب پاينده ﺧيلی زود جام ...را باﻻ کشيدند ،و بهسلطهی شما روی
زندانیهای غيرسياسی نيز افزودند؛ ﻣگر با بچه يا شيدا و دلداده طرف
هستيد که ﻣنت الکی ﻣیگذاريد؟
آقای پاينده بهسرهنگ ﻣیگويد» :آنچه که نبايد اتﻔاق ﻣیافتاد ،اتﻔاق
افتاد .اجازه بدهيد زندگی ﻣا بهروال سابﻖ برگردد« .سرهنگ ﻣیگويد:
»ﻣحرری ]»رئيس زندان قصر«[ بايد تصميم بگيرد« .رئيس زندان پس
از توضيح تغيير و تحوﻻت زندان قصر و جابهجايی افسران آنجا ،ﻣیگويد:
»يک ﻣطلبی را بهطور ﺧصوصی بهشما ﻣیگويم که پيش ﺧودتان بماند و
جايی بازگو نشود؛ سرگرد کميليان و سروان تجزيهچی را يک درجه تنزل
]درجه[ کردند؛ بهبیلياقتی ﻣتهم شدهاند ...بیلياقت نبودند بلکه ﻣیﺧواستند
با ﻣدارا و ﻣﻼيمت رفتار کنند که نشد و اﻻن هم ﻣن نسبت بهﻣوقعيت ﺧودم
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نگران هستم و فکر نمیکنم در اينجا دوام بياورم .اين هم نتيجهی عدم
همکاری شماها با ﻣن است .اين را فقط بهعنوان گﻼيه ﻣطرح کردم.
در بند و تغيير وضع اﻣکان ندارد .ﻣن
درهرحال ،بدانيد که باز کردن ِ
تصميمگيرنده نيستم و سرهنگ ﻣحرری بايد اجازه بدهد«)صص  329و
 .(330نتيجهی اﺧﻼقی )البته تا اينجا( اينکه در دور بعدی ﻣبارزهی
سياسی/طبقاتی يک نکته بهﻣانيﻔست ﻣبارزاتیﻣان اضافه ﻣیکنيم :همهی
دستگيرشدگان جنبشی ﻣوظف بههمهگونه همکاری با رئيس زنداناند تا او
بهعنوان يکی از عواﻣل سرکوب ،تنزل درجه پيدا نکند! اين هم از نکات
پنهان در ﻻبﻼی تصويرپردازیهای جناب پاينده!!!
»تا اواﺧرﻣهر  ،1352تقريبا ً يک ﻣاه ،بچهها را بهطور دربسته و بدون
ﻣﻼقات نگهداشتند .البته از هﻔتهی دوم سﺨتگيری کمتر شد و ﻣا توانستيم
تقريبا ً هرچيزی را که ﻻزم داشتند ﻣثل پول ،غذا ،لباس و ساير ﻣايحتاج،
بهآنها بدهيم و بهآنها اجاز دادند که از طريﻖ پاسبان از فروشگاه ﺧريد
کنند«)ص  .(330البته فهم اينکه پاسبانها با دستور رؤسای ﺧود چشمشان
را روی همهی اين کمکرسانیها ﻣیبستند ،اﻣر سادهای است.
»در اواﺧر ﻣهرﻣاه ،سرهنگ ستوده احضارم کرد .بازهم از او ﺧواستم
بين دو بند را باز کند .و کمی صحبت کرديم و کمکم نرم شد و ﻣوافقت
که ِ
در ِ
کرد ...گﻔت درها را باز ﻣیکنيم ﻣشروط بهاينکه ﻣقررات رعايت شود.
ﻣاشينهای اصﻼح را پس نمیدهيم و برای اصﻼح سروصورت بايد
بهسلمانی زندان برويد؛ ولی قول ﻣیدهمکه بهﻣرور شرايط ﻣثل سابﻖ
شود« .چه سرهنگ ﻣهربان ،دلسوز و ﻣساواتطلبی! ﺧوشحال استکه
اينجا )يعنی :قزل حصار( »ﻣثل زندان قصر شدت عمل بهﺧرج داده
نشد«)همانجا(!؟ از ويژگی اين سرهنگ )که شباهت بسياری
بهگروهبانها ،استوارها ،سروانها و سرهنگها در زندانهای قبلی
داشت( ،يکی هم اين بود که بهطور کاﻣﻼً »دﻣوکراتيک« برای زندانی
سياسی ضدرژيمی »قول« هم ﻣیدهد!
شرط ﻣیگذارد و در ﻣقابل بهزندانی
ِ
ﻣن که نمیفهمم؛ ﷲ أعلم!!؟
»همان روز درها را باز کردند ...عموم بچهها با ﻣهربانی يکديگر را
پذيرفتند و زندگی در بند سياسی بهروال ﻣعمول ﺧود بازگشت« .بهتدريج
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که اﺧبار زندان قصر بهقزل حصار ﻣیرسيد ،زندانیها ﻣتوجه ﻣیشدند که
»چقدر در سرکوب قزل حصار با ﻣﻼيمت رفتار کردهاند«)همانجا( .در
اينجا يک ﻣاه بعد از سرکوب ،همهچيز بهحال اول درآﻣد» .اﻣا در قصر
همهچيز تغيير کرده بود«)ص (331؛ »غذا ﺧوردن دونﻔر در ظرف
ديگر[ دو نﻔره ﻣمنوع
ﻣشترک ﻣمنوع بود« .گﻔتگو ]و بسياری از چيزهای
ِ
بود و احتماﻻً ﻣورد بازجويی قرار ﻣیگرفت تا بﻔهمند صحبت در باره چی
بوده است .ﻻزم بهتوضيح استکه وضعيتی که پاينده درباره زندان قصر
ترسيم ﻣیکند ،بهتدريج شکل ﻣیگرفت .ﻣثﻼً »غذا ﺧوردن دو نﻔر در ظرف
ﻣشترک« در سال  1353در بند دو/سه برقرار شد که قبﻼً ]از صﻔحه 412
بهبعد[ بهآن پرداﺧتهام .اﻣا در همان زﻣان وضعيت بندهای  4و  5و 6
اينطور نبود .بههرروی ،در  1353هم گﻔتگوی دو نﻔره قدغن نشده بود؛
اﻣا وکيل بندها )نه نگهبانها( دائم از طرفين گﻔتگو )بهطور جداگانه(
دربارهی اينکه چی ﻣیگﻔتند ،سوال ﻣیکردند؛ که البته زندانیها قبل از
شروع گﻔتگو چارهی آن را ﻣیانديشيدند و قرار ﻻزم را ﻣیگذاشتند.
» ...سرهنگ زﻣانی رئيس زندانهای سه و چهار ]که بعدها همهی
زندانیها را بهزندان شماره يک ﻣنتقل کردند[ ،چنان شرايطی برای
زندانيان سياسی بهوجود آورده بود که همه عصبی شده و بهستوه آﻣده بودند.
ولی در قزل حصار هيچکدام از اين سﺨتگيریها و ﻣحدوديتها نبود .علت
عمدهی آن بهسرهنگ ستوده و نحوهی ﻣديريت او بازﻣیگشت«)همانجا(.
از اوائل پائيز  1353که وارد کميتهی ﻣشترک شدم تا دوم آبان 1357
که بههمراه  1125نﻔر زندانی ديگر آزاد شدم ،در کميتهی ﻣشترک و بندهای
ﻣﺨتلف زندان قصر با وضعيتی ﻣواجه نشدم که عبارت »همه عصبی شده
و بهستوه آﻣده بودند« توصيفکنندهی آن باشد .برای ﻣثال ،صرفنظر از
وضعيت توأم با شکنجه و سﺨتترين بیحرﻣتیها )که بههرصورت گذرا
بود( ،بند دو/سه زندان قصر در ﻣقايسه با بند چهار/پنج/شش ﻣحدويتهای
بسيار بيشتری داشت و با سﺨتگيری بيشتری هم همراه بود؛ اﻣا علیرغم
ﻣيل باطنی و تﻼشهايی که سيستم زندانبانی ﻣیکرد ،بههيچوجه نتوانستند
وضعيتی »عصبی«کننده و »بهستوه«آورنده ايجاد کنند .دليل اين اﻣر هم
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ﺧيلی ساده بود :عمدهی زندانیها )نه هم ْه بهطور ﻣطلﻖ( بيش از اينکه در
فکر آسايش ،رفاه و آيندهی ﺧويش باشند ،بهاﻣور گوناگونی سرگرم بودند
که جاﻣعه بهطورکلی ،در تناسب با زﻣانه و ﺧاستگاه نيروهای شاکلهی
جنبش ،از زندانی سياسی توقع داشت .شايد درپارهای ﻣواقع ،ﻣثﻼً بههنگام
بازرسیها يا ﻣوقعی که همه در اثر ﺧوردن غذای آلودهی زندان اسهال
گرفته بودند ،وضعيت کمی عصبیکننده ﻣیشد ،اﻣا زندانیها بهطور
ﺧودبهﺧود ياد گرفته بودند که اينگونه پيشآﻣدها را ﻣديريت کنند و با آن
کنار بيايند .گرچه ﻣن در ﻣوضع نقد ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم تاکتيک و
هم استراتژی و تبعات رفتاری آن در زندان قرار داشتم؛ اﻣا ﻣحيط زندان
ﻣجموعا ً طوری بود که هنوز هم براين باورم که بهترين ،سرﺧوشترين و
ﻣرفهترين دورهی زندگیام همان سالهای زندان بود.
آقای پاينده در ﻣقايسه وضعيت رفاهی زندان قزل حصار با زندان
قصر ،وضعيت قزل حصار را ـبهدرستیـ ﺧيلی بهتر ﻣیداند؛ اﻣا در بيان
چرايی اين اﻣر که »علت عمدهی آن بهسرهنگ ستوده و نحوهی ﻣديريت
او بازﻣیگشت« ،صددرصد اشتباه ﻣیکند .شايد اين اشتباه ناشی از تعلﻖ
عاطﻔی بهسرهنگ ستوده باشد؛ اﻣا براساس تحليل و برآورد ،نه اسناد
حصار پس از سال
بهدست آﻣده از ساواک ،ﻣیتوان گﻔت که زندان قزل
ِ
 ،1351يکی از پروژههای آزﻣايشی ساواک بود که بهدو دليل احتمالی
شکست ﺧورد و بساط آن را جمع کردند :يکی ،تشديد ﻣبارزهی چريکی و
تصميم بهتشديد سرکوب؛ و ديگری ،کاهش اقتدار آن دسته و گروهی در
ساواک که در ﻣقابل دستهی ديگر ﺧواهان آزﻣايش شيوههای بهاصطﻼح
دﻣوکراتيک سرکوب بود .همين نکته که ﺧو ِد آقای پاينده بهآن اشاره ﻣیکند،
گاﻣی استکه ﻣیتواند راهنمايیکننده باشد» :ترکيب زندانيان و ﻣدت
ﻣحکوﻣيتها هم در رقيﻖتر شدن سرکوب بیتأثير نبود«)همانجا( .در
اداﻣه بيشتر بهاين ﻣسئله ﻣیپردازم.
 {7سرکوب در بند سياسی قزلحصار

پس از برگشت آراﻣش و شروع زندگی عادی بهزندان قزل حصار،
 20نﻔر زندانی غيرسياسی را برای ﻣدت کوتاهی بهاين زندان ﻣیآورند که
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آقای پاينده سه صﻔحه و يکسوم صﻔحه )از  332تا  (335را بهآن
اﺧتصاص داده است .ازآنجاکه اين چند صﻔحه بهلحاظ جنبشی و سياسی
نکتهی ﻣهمی در برندارد ،از اينرو با بيان ﺧﻼصهی کوتاهی از ْ
آن
بهويژگی زندان قزل حصار ﻣیپردازيم ،و دربارهی چرايی و چگونگی
ب بهاصطﻼح نرم اين زندان بحث ﻣیکنيم.
سرکو ِ
»در اواﺧر پائيز يا اوايل دیﻣاه  «1352سرهنگ ستوده ،آقای پاينده
و نماينده ﻣجاهدين را ﻣیﺧواهد و بهآنها ﻣیگويد» :ﻣیﺧواهيم بيست نﻔر
زندانی عادی را بهبند شما ﻣنتقل کنيم .اينها بهصورت ﻣوقت در آنجا
ﺧواهند بود ...از ﻣا ﺧواست که کاری بهکار آنها نداشته باشيم و اگر ﺧﻼفی
ﻣرتکب شدند ،اطﻼع بدهيم ...بهتأکيد گﻔت درست است که در زندان قصر
عدهای از زندانيان عادی را بهزندان سياسی ﻣنتقل کردهاند و از آنها
ﺧواستهاند زندانيان سياسی را اذيت و آزار کنند؛ از ناراحتی دوستان شما
هم اطﻼع داريم ،ولی ﻣطمئن باشيد ﻣا چنين قصدی نداريم ...همهی اين
بيست نﻔر ...حبس سنگين از پانزده سال تا ابد دارند ...هيچ زندانی در سطح
تهران حاضر بهنگهداری آنها نشده است)«...ص .(332
آقای پاينده و نماينده ﻣجاهدين هرچه اصرار ﻣیکنند که اين زندانیها
را بهبند سياسی نياورند» ،او زير بار نرفت«؛ باﻻﺧره گﻔت» :دستور از
طرف سرهنگ ﻣحرری صادر شده است و ﻣن تصميم نگرفتهام«)همانجا(.
وقتی پاينده ﻣسئله را برای بچههای بند بازگو ﻣیکند» ،اول ﻣﺨالﻔت
کردند« ،اﻣا پس از انتقال حرفهای سرهنگ ستوده »ناچار شدند
بﭙذيرند«)همانجا(.
آقای پاينده از ﻣيان اين  20زندانی فوقالعاده شرور که هيچ زندانی در
تهران آنها نمیپذيرفت »سه نﻔر ...را ﻣیشناﺧت)«...ص (333؛ يکی از
آنها با او »نسبت ﺧويشاندی« داشت؛ »يکی ديگر از آنها ]هم که يک نﻔر
را کشته ،اﻣا اعتراف نکرده بود[ ...بچه ﻣحل« پاينده بود)همانجا(.
بههرروی ،آقای پاينده دربارهی علت حضور آنها در زندان سياسی
ﻣیگويد» :وقتی اين بيست نﻔر وارد بند شدند ،همهی ﻣا ﻣشکوک بوديم و
فکر ﻣیکرديم آنها را بهقصد اذيت و آزار ﻣا آوردهاند .بيست و چهار
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ساعت نگذشته بود که ﻣتوجه شديم سرهنگ ستوده قصد آزار ﻣا را ندارد
و فقط دستور ﻣافوق را اجرا کرده است«)همانجا( .واقعا ً چرا در قصر
زندانی غيرسياسی آزار دهنده را بهزندان سياسی ﻣنتقل ﻣیکنند؛
درصورتیکه در زندان قزل حصار ،زندانی بسيار شرور ،اﻣا آزار ندهنده
بهبند سياسی ﻣنتقل ﻣیشود؟ آيا اين يک بازی در اداﻣهی سرکوب
بهاصطﻼح نرم نبود؟
زندانیهای فوقالعاده شرور ﻣزاحمتی برای زندانیهای سياسی
نداشتند و »سرشان بهکار ﺧودشان گرم بود«)ص  .(334بعضی از
»ﺧودشيﻔتگان« سياسی درصدد »اصﻼح« اين زندانیهای شرور برآﻣدند؛
اﻣا نظر پاينده اين استکه اينها »حتی بلد نبودند چهطور بهآنها نزديک
شوند«)همانجا(.
آقای پاينده ﻣیگويد ...» :ﻣن بهآنها سر ﻣیزدم و گاهی ناهار يا شام
با آنها ﻣیﺧوردم .يک شب بهاتاق آنها رفتم ،ديدم ﻣشغول کشيدن
هروئيناند و بهآﻣدن ﻣن هم اهميتی ندادند« .پاينده ﻣتعجب ﻣیشود» :بعدا ً
فهميدم از طريﻖ همان پاسبانهايی که ﻣراقبشان بودند ،هروئين بهآنها
ﻣیرسيده است« .پاينده از اينکه آنها هروئين ﻣیکشيدند »ﺧيلی ناراحت«
ﻣیشود و بهيکی از آنها که »آدم بسيار پست و رذلی بود ولی ﻣواد ﻣﺨدر
و حتی سيگار هم نمیکشيد« ،ﻣیگويد» :ﻣیدانی که سرهنگ ستوده از ﻣا
ﺧواسته است کارهای شما را اطﻼع دهيم .ﻣا اين کار را نمیکنيم ...ولی
در اينجا از اين کارها نکنيد ...آنها هم پذيرفتند و ديگر چنين چيزی تکرار
نشد يا اينکه ﻣا نديديم«)صص  334و  .(335البته شکی در اين نيست که
آنها کارهای ﺧودشان را دور از چشم زندانیها و آقای پاينده اداﻣه دادند؛
البته ﻣشروط بهاينکه اين وقايع عينا ً اتﻔاق افتاده باشد!؟
اگر »آنچه برﻣن گذشت« رابا دقت نسبتا ً باﻻيی ﻣطالعه کنيم ،ﻣتوجه
ﻣیشويم که هرچه شمارهی صﻔحات کتاب باﻻتر ﻣیرود ،گرايش سياسی
آقای پاينده ،بدون اينکه چيزی دربارهی آن بگويد ،تغيير ﻣیکند .گرچه در
سراسر اين کتاب آقای پاينده هيچوقت دربارهی ﻣشی سياسی ﻣورد قبول
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ﺧودش حرفی نمیزند؛ اﻣا در تناسب با وقايعی که روايت ﻣیکند ،بهگونهای
گرايش و ﻣشی سياسی را از ﺧودش نشان
ناگﻔته و ضمنی ،نوعی از
ِ
ﻣیدهد .اين تحول از ابراز سمﭙاتی ضمنی بهجبههی ﻣلی و حزب ﻣلت
گرايش ضمنی بهﻣبارزهی ﻣسلحانه )البته در ﻣوضع نقد
ايران فروهر به
ِ
ِ
رفتاری زندانیهای جانبدار اين ﻣشی( ﻣیرسد ،و از آنجا بهنوع
پوشيدهای از ﻣشی ﻣوسوم به»سياسیکاری« راهبر ﻣیشود.
با همهی اين احوال ،آقای پاينده هميشه و همهجا در نقش شﺨصيت اول
تبﺨتر
داستان ظاهر ﻣیشود .براساس همين دو ويژگی ﻻينﻔک اوستکه با
ِ
تحقيرآﻣيزی ﻣیگويد »جالب اينکه ،کسانی ﻣیﺧواستند آنها ]يعنی:
زندانیهای فوقالعاده شرور را[ اصﻼح کنند که حتی بلد نبودند بهآنها
نزديک شوند .البته تعداد ﺧودشيﻔتگانی که ادعای اصﻼح جهان را داشتند
و برای قدم اول از اين چند نﻔر ﻣیﺧواستند شروع کنند سه/چهار نﻔر بيشتر
سﻼحی بودند که اﻣر برآنها ﻣشتبه شده بود و
نبودند .اينها ﺧلﻖگراهای بی ِ
فکر ﻣیکردند از قدرت تأثيرگذاری باﻻيی برﺧوردارند ولی همانطور که
آتش تند زود ﺧاﻣوش ﻣیشود تب تند اينها هم ﺧيلی زود عرق کرد .بهغير
ِ
ْ
زندان زندگیشان با بقيه تﻔاوت داشت ،بقيه
از چند نﻔر که در بيرون از
بچهها همگی روشنفکرانی بودند که فقط ﻣیتوانستند با افرادی ﻣانند
ﺧودشان صحبت کنند .نحوهی رفتار و ﻣعاشرت با اقشار و تيپهای ﻣﺨتلف
جاﻣعه را بلد نبودند«.
همچنانکه کلمهی »روشنفکر« در اين نقلقول بار نسبتا ً حقيری دارد،
ظاهرا ً اين زندانیهای غيرسياسی هم در نقش پرولتاريا توهم شده بودند.
ْ
باﻻترين جرأت ﻣیکرد و از آن
کاش آقای پايندهی هميشه اول و هميشه
سه/چهار نﻔری نام ﻣیبرد که قصد اصﻼح زندانیهای شرور را داشتند.
ﻣن قبﻼً )برای ﻣثال :در صﻔحههای  8و  (179دربارهی برﺧوردهای
کارگری آقای پاينده در کارﺧانه ايرانلنت اشاراتی داشتهام .همين برﺧورد
که بهلحاظ زﻣانی چندان هم از عصيان ﻣيليونی تودههای ﻣردم در سال
ارتباط ﻣردﻣی از
 1357دور نشده بود ،نشاندهندهی توان و ﻣيل ايجاد
ِ

زندان قزلحصار

سوی آقای پاينده است؛ پس،ﻻزم استکه نگاهی دوباره بهاين صﻔحه
بيندازيم.
شايد جناب پاينده بتواند بهواسطهی »نسبت ﺧويشاوندی« ،همﻣحله
بودن و اين قبيل ﻣناسبات با زندانیهای ﺧطرناک ارتباط بر قرار کند و با
ْ
کارگران نهايتا ً ﻣیتواند آنها را
آنها ناهار و شام بﺨورد ،اﻣا در رابطه با
بهعرقﺧوری دعوت کند؛ چراکه کارگران در ﻣناسبات ﻣربوط بهﻣبارزهی
طبقاتی افرا ِد هميشه اول و باﻻترين را از ﺧود ﻣیرانند.
 {8سرکوب در بند سياسی قزلحصار

آقای پاينده در صﻔحهی  323و  ،324يک پارگراف نسبتا ً طوﻻنی
دربارهی چرايی سرکوب زندانها بهطورکلی و بهويژه سرکوب زندان قزل
حصار دارد که ﻣن در بازﺧوانی اين قسمت از آن پريدم تا پس از شيوه و
شدت سرکوب و آشنايی نسبی با فضای زندان ،بهعنوان چرايی و
پيشزﻣينهی سرکوب ،بهآن بﭙردازم.
»براين باورم که از ابتدای سال  ،1352دستگاه اﻣنيتی حکوﻣت شاه
تصميم گرفت با روشهای جديدتر و ﺧشونت هرچه بيشتر ،در ﻣدت زﻣان
کوتاه اپوزيسيون چپ را درهم بشکند و بهﻣوجوديت آن ﺧاتمه دهد .علت
آن ه ْم گسترش فعاليتهای چريکهای فدايی و ﻣجاهدين بود که با ﺧط و
ﻣشی ﻣسلحانه ﻣورد توجه و استقبال بﺨشهايی از جاﻣعهی ايران قرار
گرفته بودند .آﻣريکا هم که اولويتاش ﻣبارزه با جنبش چپ در جهان بود...،
بهشاه چراغ سبز نشان ﻣیداد .اين روند از ابتدای سال  1352شروع شد و
تا ضربه شديدتر و ﻣؤثرتر در هشت تير  ،1355کشته شدن حميد اشرف و
همراهانش در سرآسياب ﻣهرآباد ،با شدت هرچه تمامتر اداﻣه پيدا کرد .در
اوايل سال  1352زندانيان سياسی نمیدانستند که رژيم تصميم گرفته است
در بيرون و در داﺧل زندان ،شدت سرکوب را بيش از پيش افزايش دهد و
ﻣﺨالﻔان را آنچنان سرکوب کند که کسی يارای تکان ﺧوردن و ﻣﺨالﻔت
کردن با حکوﻣت را نداشته باشد .ساواک در بيرون ﻣشغول قلع و قمع
ﻣﺨالﻔان بود و بهبهانههای ﻣﺨتلف افراد را دستگير ،شکنجه و زندانی
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ﻣیکرد .در اداﻣهی همين روند ،بهتدريج تا نيمهی دوم سال  ،1354تعداد
زندانيان سياسی در ايران بهحدود  4500نﻔر رسيد .تا آن زﻣان سابقه نداشت
که اين تعداد زندانی سياسی در زندانهای ايران باشد .شکنجه بسيار شديدتر
شد و ﻣیﺧواستند هرچه سريعتر ﻣﺨالﻔان را بههرطريﻖ ﻣمکن سرکوب و
زﻣينگير کنند .چون زندانیها در دسترس آنها بودند استراتژی سرکوب
همهجانبه را ابتدا از زندان شروع کردند .در فروردين  1352زندان شيراز
و در پنجم تير همان سال زندان قصر را سرکوب کردند و بعد از آن بهقزل
حصار آﻣدند و سﭙس اداﻣهی آن سرکوب ،زندان ﻣشهد و زندانهای ديگر
شهرستانها را بهطور کمرنگی دربرگرفت .ﻣا ﻣتوجه نبوديم قضيه پس
ندادن ﻣاشينهای اصﻼح و چراغهای ﺧوراکپزی يک دام است و ساواک
بهدنبال بهانهای برای سرکوب کردن زندانيان سياسی قزل حصار
است«)صص 323و .(324
از جزئيات که بگذريم ،ﻣطلب نقل شدهی باﻻ ضمن اينکه حاوی نکات
درستی است ،درعينحال دربردارندهی نکاتی است که نقضکنندهی همان
نکات درست است .چنين بهنظر ﻣیرسد که آقای پاينده در گﻔتگوهايی که
با ديگران دربارهی سرکوب زندانها داشته ،بهلحاظ تحلي ِل رويداها و
چرايی سرکوب زندانها بهنحوی تحت تأثير نظريهای ﺧاص قرار گرفته
که نه ﻣیتواند آن نظريه را رد کند و نه ﻣیﺧواهد تماﻣيت آن را بﭙذيرد.
بررسی دليل عدم پذيرش نظريهای که ظاهراً از ديگران
صرفنظر از
ِ
شنيده است ،اﻣا آنچه بهروايت درآﻣده التقاطی و بهلحاظ عملی )نه الزاﻣا ً
وجه کﻼﻣی و صوری( ناسازگار است .پس ،اين عناصر ناسازگار را ﻣورد
ﻣﻼحظه و بررسی قرار بدهيم:
آقای پاينده ﻣیگويد »براين باور« استکه »از ابتدای سال ،1352
دستگاه اﻣنيتی حکوﻣت شاه تصميم گرفت با روشهای جديدتر و ﺧشونت
هرچه بيشتر ،در ﻣدت زﻣان کوتاه اپوزيسيون چپ را درهم بشکند و
بهﻣوجوديت آن ﺧاتمه دهد« .ﻣنهای اينکه »دستگاه اﻣنيتی حکوﻣت شاه«،
همانند دستگاه اﻣنيتی جمهوری اسﻼﻣی و دستگاه اﻣنيتی هر رژيم ديگری،
اش سرکوب و
بهواسطهی ذات »دستگاه اﻣنيتی« بودنش ،تصميم هميشگی ْ
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ﻣهار جنبشهای ﻣﺨالف بود ،و شکل و پتانسي ِل سرکوب را ﻣتناسب با
جنبشهايی انتﺨاب ﻣیکرد که بهتقابل با آن برﺧاسته بودند؛ اﻣا تنها عاﻣلی
که ﻣیتوانست در اين »تصميم« بهسرکوب تأثير بگذارد ،ﺧو ِد سرکوب ويا
ﻻاقل ﻣهار آن جنبشها بود که اين نيز بهﻣعنی سرکوب نسبی است .نتيجه
دستور سرکوب »دستگاه]های[
ب کنش يا جنبشی در
اينکه ،آنجايی سرکو ِ
ِ
اﻣنيتی« قرار ﻣیگيرد ،ﻣسئله يا ﻣقولهای بهعنوان »بهانه«ی سرکوب فاقد
گر
ﻣعنی است .چراکه »بهانه« در تقابلی ﻣعنی دارد که
ِ
طرف قویتر/تثبيت ِ
رابط ْه بهنوعی ﺧشم و برافروﺧتگی ﻣبتﻼ شده باشد ،و عاﻣل اين ﺧشم و
برافروﺧتگی نيز ﻣوقتی باشد و با فروکشيده شدن ﺧودبهﺧودیاش ،ﺧشم و
گر رابطه ـنيزـ بهآراﻣش ﻣعمول ﺧود
برافروﺧتگی طرف قویتر/تثبيت ِ
برگردد و بهاﻣور ناشی از قدرتمندی و تثبيتگری ﺧويش بﭙردازد.
بنابراين ،وقتی آقای پاينده ﻣیگويد »ﻣا ﻣتوجه نبوديم قضيه پس ندادن
ﻣاشينهای اصﻼح و چراغهای ﺧوراکپزی يک دام است و ساواک بهدنبال
بهانهای برای سرکوب کردن زندانيان سياسی قزل حصار است« ،اساس
باور ﺧودرا که »از ابتدای سال  ،1352دستگاه اﻣنيتی حکوﻣت شاه تصميم
ﮔرﻓت ...اپوزيسيون چپ را درهم بشکند« ،نقض ﻣیکند .چرا؟ برای اينکه
اگر زندانیهای قزل حصار درگير اعتصاب ريش نمیشدند ويا پس از اين
اعتصابْ عقب ﻣینشستند و تسليم ﻣیشدند ،بازهم روند سرکوب اداﻣه
ﻣیيافت .اين روند )نه تنها در رابطه با قزل حصار ،بلکه در همهی
زندانها( فقط آن جايی قطع ﻣیشد که زندانیها دست از ﻣبارزه و ﻣقابله با
کنش ﺧودرا ﻣتناسب با نيازهای آن لحظهی
رژيم برﻣیداشتند و اين
ِ
»دستگاه اﻣنيتی« بهنحو عملی نشان ﻣیدادند.
نکات با اهميت کمتری که از حرفهای نقل شدهی آقای پاينده بايد روی
آن انگشت گذاشت ،بدون تقدم و تأﺧر بهاين ترتيباند:
■ »دستگاه اﻣنيتی حکوﻣت شاه«» ،ابتدای سال  ،1352تصميم«
نگرفت که »با روشهای جديدتر و ﺧشونت هرچه بيشتر« سرکوب کند.
اين دستگاه اﻣنيتی هميشه و همواره )حتی قبل از تشکيل ساواک( با
ﺧشونتبارترين روشهای ﻻزم و ﻣتناسب با ويژگی آن جنبشی که بايد
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سرکوب ﻣیشد ،اقدام کرده بود .برای ﻣثال ،جنايتآﻣيزترين سرکوب در
رابطه با »حکوﻣت ﺧودﻣﺨتار آذربايجان« در دورهی شاه و در سال 1325
انجام شد که هيچگونه نشانی از ساواک هم در ﻣيان نبود .تغيير فاز ﻣبارزهی
سياسی از شک ِل عمدتا ً سياسی/گروهی بهشکل عمدتا ً
چريکی/شهری
ْ
»دستگاه اﻣنيتی« رژيم را غافلگير کرد و تعللهايی که يکی از نمودهای
آن وضعيت زندانهای سياسی تا قبل از سال  1352بود ،ناشی از عدم
آشنايی اين دستگاه در ﻣقابله با جريانهای چريکی بود .نتيجه اينکه
»دستگاه اﻣنيتی حکوﻣت شاه« از همان آغاز ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری
»تصميم« گرفت که با »روشهای جديدتر و ﺧشونت هرچه بيشتر« اقدام
بهسرکوب کند؛ اﻣا ﻣشکل اين دستگاه عدم آﻣادگی و غافلگير شدن آن بود
که طی يک سال با استﻔاده از تجارب اسرائيل ،آﻣريکا ،انگليس و ﻣانند
آنها ،بهتدريج آﻣادگی ﻻزم را بهدست آورد .بهطورکلی ،تکيه آقای پاينده
روی »ابتدای سال  «1352بيش از هرچيز نشاندهندهی تعميم نگاه
نﻔر اولی اوست ،و ربطی بهفراز و فرود ﻣبارزهی
حسی/عاطﻔی و ويژگی ِ
ﻣسلحانه و تصميم و بیتصميمی »دستگاه اﻣنيتی حکوﻣت شاه« ندارد.
■ عبارت »بﺨشهايی از جاﻣعهی ايران« ضمن اينکه غلط نيست؛
اﻣا ابهامآفرين است .برای ﻣثال 20 ،درصد از جمعيت ايران ﻣجموعا ً و
بدون تمايزهای طبقاتی/قشری »بﺨشهايی از جاﻣعهی ايران« بهحساب
ﻣیآيند ،در صورتی که جنبش ﻣبارزهی ﻣسلحانه »ﻣورد توجه« ،بهﻣعنی
سمﭙاتی 20 ،درصد جمعيت ايران نبود .بههرروی ،ﻣبارزهی ﻣسلحانهی
شهری اساسا ً »ﻣورد توجه« بﺨشی از دانشجويان دانشگاهها و
ﻣحﻔل/گروههای روشنﻔکری قرار گرفت که ﺧاستگاه طبقاتی آنها عمدتا ً
قشر روبهرش ِد ﻣتوسط )ويا ﺧردهبورژوازی تازه شکل گرفته(
)نه ﻣطلقاً( ِ
بود.
■ »چون زندانیها در دسترس آنها بودند استراتژی سرکوب
همهجانبه را ابتدا از زندان شروع کردند« ،نه تنها غلط است ،بلکه زﻣينهی
اين بدفهمی را هم بهوجود ﻣیآورد که سائﻖ اصلی سرکوبْ شﺨصی و
بارز
ﺧودی ﺧود چهرهی
انتقامجويانه است .ﻻزم بهتوجه استکه زندان به
ِ
ِ
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ب ﻣداوم است؛ بنابراين ،آنچه از سال ) 1350و نه از  (1352بهبعد
سرکو ِ
تغيير تدريجی
تدريجا ً در زندانها واقع شد ،نه »شروع« سرکوب ،بلکه
ِ
ب ﻣبارزهی ﻣسلحانهی شهری در
ب ﻣقابله و سرکو ِ
شيوهی سرکوب در تناس ِ
ت تغيير شيوهی
بيرون از زندان بود .گرچه تغيير شيوهی سرکوب بهکلي ِ
ﻣبارزه برﻣیگردد ،اﻣا زندان بهﻣثابهی ﻣجموعهای ﻣحاط در ﻣجموعهی
جنبش ،ﻣتناسب با ويژگی ﺧويش از استقﻼل نسبی نيز برﺧوردار است که
در نوع و چگونگی تقاب ِل زندانی با زندانبان ﺧودﻣینمايند .تقابل زندانیهايی
که بهپيروی از نهادی اساسا ً نظاﻣی و فعال و نيز جنبش چريک شهری
فیالواقع ﻣوجود ،ﻣبارزهی اصيل و حقيقی را ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم
استراتژی و هم تاکتيک ﻣیدانستند ،همان کنش و واکنشهايی بود که آقای
پاينده تحت عنوان تندروی ،و احساسات ناشی از جوانی و ﻣانند آن
توصيفشان ﻣیکند .ﻣشکل آقای پاينده و اﻣثالهم در ابداع اينگونه توصيﻔات
تحقيرآﻣيز اين استکه نه »اين« هستند و نه »آن« بودهاند ،و همين
ای فعليت سياسی را بهﻣثابهی »سابقه« برفرق هرگونه
هيچ
بودگی حاشيه ِ
ِ
فعليت نوين ﻣیکوبند تا ﻣانع آزﻣونی باشند که يکی از راههای دستيابی
بهرهيافتهای تاريﺨی است.
بههرروی ،رابطهی زندان با جنبشی که بهطور نهادينه فعال است،
هميشه و همواره از رابطهای ديالکتيکی برﺧوردار است .زندان سياسی در
ايران تحت استبداد سلطنتی و آﺧوندی ـهميشهـ ارگان علنی ﻣبارزهی
ِ
ضداستبدادی بوده است .سالهای  1350تا  1357نيز نه تنها از اين قاعده
ﻣستثنی نيست ،بلکه بارزترين نمود آن را از سال  1355بهبعد ،همگام با
گسترش جنبش ،در شعار »زندانی سياسی آزاد بايد گردد« ،ﻣیبينيم .بدون
اينکه فرصت بسط بيشتر اين ﻣسئله را داشته باشيم ،حقيقت اين استکه
اگر زندانیهای سالهای  1350تا  1352و حتی پس از آن )گرچه با شدت
ﺧيلی کمتری( ،تندروی نمیکردند ،تاآنجاکه ﺧودرا طرفدار ﻣبارزه
ﻣسلحانه ﻣیدانستند ،ﺧائن بهآن جنبش ﻣحسوب ﻣیشدند .بهبيان ديگر ،تسليم
بدون سرکوب )آنطور که آقای پاينده ﻣدافع آن است( بهﻣراتب
تحقيرآﻣيزتر ،ﺧردکنندهتر و بهلحاظ جنبشی بازدارندهتر از آن بود که
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تندروی کنند ،شکست بﺨورند ،بعضا ً ُگه ﺧوردن بگويند و بازهم بهطور
زيرکانهای بهتقابل اداﻣه دهند.
■ در اينجا سه نقلقول از حرفهای آقای پاينده ﻣیآورم تا شايد در
ﻣقايسهی آنها با هم بهنتيجهی نسبتا ً روشنی برسيم:
ــ »از ابتدای سال  ،1352دستگاه اﻣنيتی حکوﻣت شاه تصميم گرفت
با روشهای جديدتر و ﺧشونت هرچه بيشتر ،در ﻣدت زﻣان کوتاه
اپوزيسيون چپ را درهم بشکند و بهﻣوجوديت آن ﺧاتمه دهد«.
ــ »ﻣا ﻣتوجه نبوديم قضيه پس ندادن ﻣاشينهای اصﻼح و چراغهای
ﺧوراکپزی يک دام است و ساواک بهدنبال بهانهای برای سرکوب کردن
زندانيان سياسی قزل حصار است«.
ــ » ...پنجاه/شصت نﻔر پليس بههمراه ﻣعيری )ﻣعاون زندان( وارد بند
شدند و بهعنوان بازرسی ،تمام اﻣوال ﻣا را ،کتابها ،چراغهای
ﺧوراکپزی ،ﻣﻼفهها ،ﻣاشين ريشتراشی و ...حتی شيشههای ﻣشروب را
بردند«؛ پس از اين بازرسی غيرﻣعمول آقای پاينده و نماينده ﻣجاهدين از
سرهنگ ستوده ﻣیپرسند» :جريان از چه قرار است«؟ سرهنگ هم
ﻣیگويد» :اين تصميمی است که ساواک گرفته است .در زندان قصر
قضايايی اتﻔاق افتاده است و اين بازرسی ،مقدمهی تکرار آن وقايع در
اينجاست .اگر شما معقول رفتار کنيد ،ﻣا ﻣیتوانيم قضيه را ﺧيلی ساده
برگزار کنيم؛ اگر رفتارتان نامعقول باشد اينجا هم بهصورت زندان قصر
درﻣیآيد« .در ﻣقايسهی اين سه نقلقول بايد بهچند نکته توجه کنيم:
اوﻻًـ وقتی آقای پاينده ﻣیگويد» :پس ندادن ﻣاشينهای اصﻼح و
چراغهای ﺧوراکپزی يک دام« بود و از ضمير »ﻣا« استﻔاده ﻣیکند،
ﻣنظور واقعی او ،آن کسانی است که به»اعتصاب ريش« اقدام کرده بودند؛
چراکه او »قضيه« را از سرهنگ ستوده »]که[ اين تصميمی است که
ْ
اعتصابيون اين حرفها را باور هم
ساواک گرفته« ،شنيده بود و برﺧﻼف
کرده بود.
دوﻣا ًـ وقتی ﺧود پاينده از »دستگاه اﻣنيتی حکوﻣت شاه« و »تصميم«
آن برای درهم شکستن »اپوزيسيون چپ« در ﻣدت زﻣانی »کوتاه« حرف
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ﻣیزند ،پيش کشيدن ﻣسائلی ﻣانند »بهانه« و »دام« عمﻼً نوعی تجاهل
است.
ً
عمل »نامعقو ِل«
سوﻣاـ برفرض که زندانیهای قزل حصار دست به ِ
اعتصاب ريش نمیزدند و در ﻣقابل تعرض ساواک و زندانبان سکوت
ﻣیکردند ،دراينصورت کار ساواک را راحت کرده بودند تا هرچه سريعتر
بهجنبش بيرون از زندان بﭙردازد .اين ﻣسئله ﺧصوصا ً از اين زاويه اهميت
دارد که آقای پاينده براين نظر است که ساواک ﻣیﺧواست »سرکوب
همهجانبه را ابتدا از زندان شروع« کند!؟
غيرسياسی
چهارﻣا ًـ پس از سرکوب اعتصابيون و انتقال زندانیهای
ِ
ﺧطرناک ،آقای پاينده در صﻔحهی  335ﻣیگويد» :زﻣستان سال  1352را
بدون دغدغه و نگرانی ولی با چند ﻣسئله ﺧوش و ناﺧوش ،گذرانديم« و
بعداً توضيح ﻣیدهد که ﻣسئلهی ناﺧوش نيز ربطی بهزندانبان نداشته و
بهپنهان کردن کتاب توسط ﻣجاهدين برﻣیگشت ،بايد توجه ﻣیکرد که حرف
سرهنگ ستوده که »اگر رفتارتان نامعقول باشد اينجا هم بهصورت زندان
قصر درﻣیآيد« ،بلوفی بيش نبوده است؛ چراکه ﻣنظور او از رفتار ناﻣعقول
همان »اعتصاب ريش« يا چيزی شبيه آن بود که با وقوعش ﻣرز تعيين
تسر گذاشته بود .بههرروی ،زندان قزل
شدهی عقل توسط زندانبان را پش ِ
حصار تا زﻣانی که برقرار بود» ،بهصورت زندان قصر« درنياﻣد .چون
که آقای پاينده بههنگام ورود دوبارهاش در سوم ﺧرداد  1353بهزندان
قصر ،در صﻔحهی  241ﻣیگويد» :شرايط زندان قصر برای زندانيان
سياسی بهطور اساسی تغيير کرده بود و از همان بدو ورود بهتدريج با اين
تغييرات ]ﻣنﻔی[ آشنا شديم« .اﻣا ،با وجود نشانهها و شواهد باﻻ ،آقای پاينده
زندانی تندرو و دوست داشتنی بودن اغلب
همچنان بر بستر دوگانهی
ِ
نگهبانها بهروايت ﺧود اداﻣه ﻣیدهد.
 {9سرکوب در بند سياسی قزلحصار

براساس آنچه تا اينجا از آقای پاينده شنيدهايم و همچنين ﻣطابﻖ
ﻣشاهدات و حرفهايیکه از ديگران شنيدهام ،وضعيت رفاهی زندان قزل

575

576

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

حصار از زندان قصر و چهبسا از زندان شيراز هم بهتر بود؛ و بهويژه
سرکوب اِعمال شده دراين زندان ،درﻣقايسه بازندان شيراز وقصر ،اصﻼً
سرکوب بهحساب نمیآﻣد .دليل اين تﻔاوت را چگونه بايد توضيح داد؟
بهنظر ﻣیرسد که ﻣحکوﻣيت زندانیهای قزل حصار عمدتا ً زير پنج
سال بود و رفتار و برﺧورد آنها در ﻣقايسه با بقيه زندانها و زندانیها
بهنوعی ﻣعتدلتر ﻣینمود .برای ﻣثال ،آقای پاينده بههنگام انتقال از قصر
بهقزل حصار درباره افرادی که ﻣیبايست ﻣنتقل ﻣیشدند ،در صﻔحه 308
ﻣیگويد» :حدودا ً سی نﻔر بوديم که ﻣحکوﻣيتهای ﻣا پنج سال يا کمتر از
پنج سال بود .اغلب اين افراد از ﻣﺨالﻔان تندروی و از ﻣعترضان داﺧل
کمون بودند« .همچنين در صﻔحهی  339ﻣیگويد» :در زﻣستان ،1352
بهتدريج عدهای از بچهها از زندان قزل حصار آزاد شدند .تعداد ﻣا بهحدی
يک بند ﻣنتقل کردند و
کم شد که همهی زندانيان سياسی را بهقسم ِ
ت ِ
ت دو را رنگ کردند و زندانيان غيرسياسی را
پنجرههای اتاقهای قسم ِ
بهآنجا آوردند«.
براساس اين دو پاراﻣتر و بهويژه اين ﻣسئله که آقای پاينده و همراهان
او را که اغلب »از ﻣﺨالﻔان تندروی« بودند ،يک ﻣاه و چند روز قبل از
سرکوب پنجم تيرﻣاه بهجايی ﻣنتقل کردند که همانند زندان شيراز و قصر
در ﻣعرض سرکوب شديد قرار نگرفتند ،اين برآورد بهذهن ﻣینشيند که
زندانی قزل حصار که دارای وجوه
گردآوری و حضور آن هشتاد/نود نﻔر
ِ
سر تصادف ،که بهاحتمال نه چندان ضعيف،
ﻣشترکی هم بودند ،نه از ِ
براساس برناﻣه و پروژهی ﺧاصی بوده است .بهاين جنبهی ﻣسئله ﺧو ِد آقای
پاينده هم بهنوعی اذعان دارد» :بعد از وقايع تيرﻣاه  ،1352بهاين نتيجه
رسيديم که انتقال ﻣا برناﻣهريزی شده بود و پليس با اينکار ﻣیﺧواست جناح
تندرو کمون را تقويت کند تا بهانهی ﻻزم را برای توجيه اجرای پروژهاش،
يعنی سرکوب زندان سياسی و تغيير شيوهی زندانبانی بهدست آورد«)ص
 .(309صرفنظر از ﻣقولهی »بهانه« که قبﻼً دربارهی آن اشاراتی
داشتهام ،اﻣا ﻣسئلهی اصلی اين است که اگر پليس با انتقال حدود  30نﻔر از
زندان قصر بهقزل حصار »ﻣیﺧواست جناح ]بهاصطﻼح[ تندرو کمون را
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تقويت کند«؛ اﻣا همين انتقا ِل جناح بهاصطﻼح غيرتندروی زندان قصر
بهقزل حصار ،جناح بهاصطﻼح تندروی آنجا را تضعيف ﻣیکرد.
بههرروی ،از آنجاکه اﻣکان دسترسی بهاسناد ساواک وجود ندارد ،برای
ْ
قرائن دست
تقرب بهحقيقت چارهای جز اين نيست که براساس شواهد و
بهﻣدلسازیهای فرضی/تحليلی بزنيم.
قبل از هرچيز ،بايد روی اين ﻣسئله تأکي ِد ﻣؤکد داشته باشيم که
جابهجايی زندانیها توسط نهادهايی ﻣانند ساواک و شهربانی ،از زاويه ديد
ْ
کنندگان دﻻيل ﻣعينی دارد؛ و در اين زﻣينه ﻣسائلی ﻣانند
و ﻣنافع ﻣنتقل
ً
سرگرﻣی ،هوا و هوس ،يا دلسوزی و ترحم ﻣطلقا بیﻣعنی است .با توجه
بهاين ﻣسئله ،اين سؤال در ﻣقابل ﻣا قرار ﻣیگيرد که چرا ساواک هشتاد/نود
نﻔر زندانی را در يکجا گرد آورد که از اﻣکانات بهاصطﻼح ﻣدرن
برﺧوردار بود ،در ﻣقايسه با زندان قصر ،در ﻣعرض ﻣقررات کمتر
ﻣحدودکنندهای قرار داشت ،و باﻻﺧره کادر نگهبانی آن نيز ﺧيلی آسانگيرتر
از زندان قصر بود؟
بدون اين که بهحدس و گمان ﻣتوسل شويم ،واقعيت اين است که ساواک
برای ﻣدتی دو شکل از برﺧورد با زندانیها را در پيش گرفته بود :يکی،
استﻔاده از پتک برای سرکوب زندانیهايیکه آقای پاينده آنها را »تندرو«
آهنی )که بهطور
توصيف ﻣیکند؛ و ديگری ،جایگزينی پتک با چکش
ِ
قابل توجهی هم سبکتر بود( برای سرکوب بهزندانیهايی که »از ﻣﺨالﻔان
تندروی« بودند و ﻣدت ﻣحکوﻣيت اغلب آنها حداکثر بهپنج سال ﻣیرسيد.
صرفنظر از فهم دقيﻖ نقشهی ساواک )که بهدليل نبود اسناد ﻣمکن نيست(؛
اﻣا قابل تصور است که پروژه ساواک ،ﻣنهای شکل و جزئيات آن ،ايجاد
دوگونگی »تندروی« و »ﻣﺨالﻔان تندروی« بود.
ِ
بدون اينکه اطﻼع دقيﻖ و ﻣدارکی قابل اتکا در دست داشته باشيم،
براساس برآور ِد تحليل ْی ﻣیتوان چنين ابراز نظر کرد که اين دوگانگی،
درصورت تداوم ،ﻣیتوانست بهدوگونه ﺧودبنماياند :يکی ،افزايش نگاه
ْ
ﻣمکن در ﻣقابله با
کاری پاسيﻔيستی و عمﻼً بدون آلترتي ِو
سياسی
ِ
ً
تأثير ﻣقدﻣتا ُکندکننده و سﭙس بازدارندهی اين نوع
نظاﻣیگرايی فعال ،و
ِ
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سياسیکاری بر تحرکات ﻣسلحانهی شهری؛ و ديگری ،ايجاد تدريجی
درﺧواستهای تقاضای عﻔو و بﺨشودگی ،شبيه آن چيزی که در سال 1355
ت سياس ِی تودهای از
راه افتاد و جيمیکراسی و سﭙس وسعت گرفتن فعلي ِ
گسترش آن جلوگيری کرد و بسياری را نه تنها نجات داد ،بلکه بهرهبری
اپوزيسيون نيز راهبر گرديد!؟
نتيجهی احتمالی اين برآوردها ﻣیتواند اين نيز باشد که همان
»اعتصاب ريش«ی که بنا بهگزارش آقای پاينده ﺧيلی زود درهم شکسته
شد ،ساواک )و چهبسا گروهبندی ﺧاصی در ساواک( را ﻣتقاعد کرد که
احتمال بهبار نشستن اين دوگانگی و استﻔادهی سياسی جدی از آن ،چنان با
ﻣقاوﻣتهای کوچک و احتماﻻً بزرگ ﻣواجه ﻣیشود که اگر هم بهبار
بنشيند ،برای ساواک در ﻣقابله با گسترش تحرکات چريکی و استﻔادهی
ُکندکننده يا بازدارنده از ايجاد اين دوگانگی ،نوشداروی پس از ﻣرگ
سهراب ﺧواهد بود .احتماﻻً بههمين دليل هم ساواک بند سياسی زندان قزل
حصار را تعطيل کرد.
بهطورکلی ،ﻣقابله با »تندروی«/چپروی و حتی ﻣقابله با کنشهای
ت عاطﻔ ْی بدون ارائهی آلترناتوی ﻣعقول ،ﻣمکن و
سياسی آﻣيﺨته با عصبي ِ
قابل قبول ـعمﻼًـ بهﻣعنای ترويج پاسيويسم است که ذاتا ً ﺧودرا ـديرتر يا
زودترـ با وضعيت ﻣوجود همساز ﻣیکند .احتماﻻً ساواک درصدد ايجاد
همان برناﻣهی »سﭙاس آرياﻣهر« بود که بعدا ً در آستانهی جيمیکراسی
يکبار ديگر در دستور کار ﺧود قرار داد.

مسائل ﺧوش و ناﺧوش
اين قسمت تا آغاز بﺨش بعدی )يعنی :بﺨش زندان قصر -1352
 (1354که تقريبا ً شش صﻔحه )از  335تا  (341را دربرﻣیگيرد ،حاوی
ﻣوضوع سياسی ﻣهمی نيست .ﻣسئلهی ﺧوش ،اجرای نمايشناﻣهای از
برشت است؛ و ﻣسئلهی ناﺧوش هم افشای بدکرداریهای ﻣذهبیهاست که
اين بار هم ﻣجاهدين آﻣاج قرار گرفتهاند.
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 {1مسائل خوش و ناخوش

»زﻣستان سال  1352را بدون دغدغه و نگرانی ولی با چند ﻣسئله
ﺧوش و ناﺧوش ،گذرانديم«)ص  .(335ﻣسئله ﺧوش ،اجرای نمايشناﻣهای
از »برتولت برشت« بود که توسط »ناصر رحمانینژاد« کارگرانی شد.
»آﺧرين قسمت اين نمايشناﻣه ]که آقای پاينده ذکری از اسم آن بهﻣيان
نمیآورد[ با اجرای صحنه اعدام يک زندانی ،توسط جوﺧهی اعدام بهپايان
ﻣیرسد«)همانجا( .يکی از زندانیها داوطلب ﻣیشود که تﻔنگی براساس
عکسی از تﻔنگ ام/يک )که در يک ﻣجله ﺧارجی پيدا کرده بود( ،و با
استﻔاده از »ﻣقداری ﻣقوا و لولهی ]پﻼستيکی[ آب و ﺧمير نان ...درست«
کند که بهﺧوبی هم از عهدهی آن برﻣیآيد؛ و تﻔنگ ﻣقوايی شبيه بهاصل را
در جايی پنهان ﻣیکنند .تا روز اجرای نمايش »يک بار ]هم[ بند را
بازرسی« ﻣیکنند.
آقای پاينده اينطور اداﻣه ﻣیدهد» :در اتاقی که تﻔنگ را ﻣﺨﻔی کرده
بوديم چهار ظرف شراب هم داشتيم .اين چهار ظرف را پيدا کردند و بردند؛
البته ،آنها را پُر و پيمان برگرداندند .تﻔنگ را آنچنان ﻣﺨﻔی کرده بوديم
که آن را پيدا نکردند«)همانجا( .اﻣا نگرانی عمده در اين زﻣان ،احتمال
پيدا کردن تﻔنگ ﻣقوايی بود که ﺧيلی بهتﻔنگ واقعی شباهت داشت ،و
ﻣیتوانست برای کادر نگهبانی شبههی فرار را ايجاد کند.
در روز نمايش »چهار پاسبانی که داﺧل بند بودند بهتماشا آﻣدند...
بهﻣعاون زندان ...اطﻼع دادند و او هم برای ديدن نمايش آﻣد)«...ص
(336؛ در صحنه آﺧر که فرد انقﻼبی قرار بود اعدام شود» ،يک نﻔر با
تﻔنگ ام/يک ]ﻣقوايی[ در دست« وارد صحنه شد» .وقتی او با تﻔنگ در
دست آﻣد ،سروان ﻣعيری و پاسبانها وحشتزده شدند که ...اينها تﻔنگ
ام/يک دارند ...اين تﻔنگ و جزئيات آن بهحدی دقيﻖ ساﺧته شده بود که با
تنﻔگ ام/يک واقعی هيچ تﻔاوتی نداشت ...نمايش با اعدام انقﻼبی تمام شد و
رحمانی نژاد ﻣطلبی را بهعنوان پيام نمايشناﻣه قرائت کرد«)همانجا( .پس
نمايش اصغرنيا تﻔنگ را در ﻣقابل ﻣسئولين زندان با تبديل
از ﺧاتمه
ْ
بهاجزای تشکيل دهندهاش ،ازبين برد و ﻣسئولين زندان »نﻔس راحتی
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کشيدند«؛ و بدينترتيب ،روايت ﻣسئلهی ﺧوشآيند اين دوره از زندان قزل
حصار هم بهپايان ﻣیرسد.
 {2مسائل خوش و ناخوش

»اﻣا ﻣوضوع ناﺧوشآيند زﻣستان  1352زندان قزل حصار«)ص
 :(337داستان بهاين ترتيب است که وقت ﻣطالعه برای کتابهای ﻣربوط
ْ
تکاﻣل بهطور سيستماتيک توسط ﻣذهبیها پُر ﻣیشد تا نوبت بهکسانی
به
نرسد که واقعا ً ﺧواهان ﻣطالعهی آن کتابها بودند .پاينده ﻣیگويد ،عﻼوه
براين» :تعدادی کتاب دربارهی تکاﻣل داشتيم که نوشته ويا ترجمه دکتر
نورالدين فرهيﺨته بود .ﻣتوجه شديم اين کتابها ﻣﻔقود شدهاند .از هرکدام
از بچههای چپ پرسيديم ،اظهار بیاطﻼعی کردند .بهاين نتيجه رسيديم که
همان کسانی که نوبت کتابها را پُر ﻣیکنند اين کتابها را هم برداشتهاند.
بيشتر اين افراد از بچههای ﻣجاهدين بودند«)همانجا( .از نماينده ﻣجاهدين
سؤال ﻣیکنند و او نيز اظهار بیاطﻼعی ﻣیکند .بههرحال ،پس از بحث
درباره اينکه کتابها را اگر پنهان نکرده باشند ،ﻻبد از بين بردهاند،
بهﻣجاهدين ﻣیگويند »يا اين کتابها را پس بدهيد يا اتاقها را
ﻣیگرديم«)ص  .(338باﻻﺧره ،ﻣسئله بهجايی رسيد که چپها اتاقهای
ت از دور ﺧارج شدهی که زير
ﻣجاهدين را گشتند و کتابها در کاسهی توال ِ
تﺨت قرار داشت ،پيدا کردند.
اين »ﻣسئله نزديک بود بهدرگيری شديدی ﻣنجر شود .حتی بچههای
چپ ﻣیﺧواستند ﺧرج ﺧودشان را از آنها جدا کنند و کمون بهدو قسمت
تقسيم شود .با اينکه از اقدام بچههای ﻣجاهدين ﺧيلی ناراحت بوديم ،ولی با
وساطت چند نﻔر از بچهها نگذاشتيم کمون تجزيه شود«)همانجا(.
آقای پاينده در پانوشت همين صﻔحه  ،338در توضيح عبارت »با
وساطت چند نﻔر« ﻣیگويد» :در اين ﻣقطع ،از کمون ﺧارج شده بودم و
بههمراه رحيم ﻣيﻼنی و جهانگير نورايی يک جمع ﻣحدود تشکيل داده بوديم.
با اينحال ،همچنان نمايندهی بچههای چپ کمون بودم«.
اين هم از ويژگیها عجيب آقای پاينده است که ده/پانزده روز تحقيﻖ
ﻣیکند تا بين کمون و جمع کوچکْ يکی را انتﺨاب کند که بهلحاظ ﻣشی
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سياسی با او نزديکتر است؛ علیرغم اينکه کمون را قبول ندارد ،چون
زندگی تکی را هم دوست ندارد ،بهآن وارد ﻣیشود و نمايندگی آن را نيز
ﻣیپذيرد؛ از کمون بيرون ﻣیآيد ،اﻣا همچنان نماينده آن باقی ﻣیﻣاند؛
علیرغم اينکه اساس روايت او بهکمون و کنشهای آن برﻣیگردد ،بدون
اينکه علت آن را توضيح بدهد ،از کمون بيرون ﻣیآيد؛ و بﻼﺧره هرجا
پای کج رفتاری ﻣسلمانها پيش ﻣیآيد ،عمدتاً ﻣجاهدي ِن که ﻣور ِد غضب

جمهوری اسﻼﻣیاند ،بزرگنمايی ﻣیشوند ،و سﺨن چندانی دربارهی
ﻣسلمانهای غيرﻣجاهد و حاکم کنونی بهزبان نمیآيد!!؟

»البته اين قبيل اقدامهای بچههای ﻣجاهدين سابقه داشت .در سال 1350
ﻣدتی کوتاه پس از ورود تعداد ﻣعدودی از ﻣجاهدين بهزندان ،ﻣتوجه
انحصارطلبی ،دﺧالت و اِعمال سليقهی آنها در اﻣور ديگران شديم .با
اينکه ادعای وحدتطلبی در راستای همآهنگی برای ﻣبارزهای پيگير و
ﻣتحد با دشمن واحد داشتند ولی برﺧی اقداﻣات آنها بيشتر ايذايی بود .با
اداﻣهی روند افزايش دستگيریها و باﻻ رفتن کميت ﻣجاهدين در زندان،
ﻣاجراجويیها و فضاسازیهای آنها بهحرکات تماﻣيتﺧواهانهشان اضافه
شد .اقداﻣات آنها چنان بود که در کوتاهﻣدت بﺨشی از دوستان چپ ﻣا بهاين
نوع اقداﻣات آنها ﻣعترض شدند .عدهی ديگری از دوستان چپ ﻣا نسبت
بهاين رفتارها بیتﻔاوت بودند و بر وحدت تاکتيکی و حتی بعضی از آنها
بر وحدت استراتژيک با ﻣجاهدين تأکيد داشتند]بهاحتمال قوی ﻣنظور
راوی ،جزنی و اطرافيان اوست[ .اين عده از بچههای چپ ﻣعتقد بودند با
توجه بهاولويت ﻣبارزهی ﻣتحد با رژيم شاه ،ﻣیتوان بهشکلی با اين رفتارها
و روحيات تماﻣيتﺧواهانه ﻣجاهدين کنار آﻣد ...ﻣتأسﻔانه ﻣوضع
وحدتطلبانهی دوستان چپ ﻣا در برﺧورد با ﻣجاهدين ،آنها را در
ﻣوضعگيری تماﻣيتﺧواهانه ﺧودشان ﻣصممتر ﻣیکرد و اين نوع واکنشها
ﻣوجب فراهم شدن زﻣينهای برای ﻣاجراجويیها و برﺧوردهای ﻣﺨتلﻔی شد
که نمونههايی از آن را قبﻼً توضيح دادم و در اداﻣه بهنمونههای ديگر آن
ﺧواهم پرداﺧت«)صص  338و  .(339آقای پاينده تا اينجای »آنچه برﻣن
گذشت« بهجز ﻣسئلهی حذف يک بند از سرود انترناسيونال )که با توافﻖ
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بيژن جزنی صورت گرفته بود( ،دربارهی »اقداﻣات ...ايذايی«،
»ﻣاجراجويیها و فضاسازیها«» ،حرکات تماﻣيتﺧواهانه« و ﻣلتهب
کردن فضای زندان حرفی نزده است .بنابراين ،بايد ﻣنتظر افشاگریهای او
ت بدون
در اداﻣهی روايت باشيم تا بهاين قطعيت نرسيم که همهی اين اتهاﻣا ِ
بيان چگونگی و توضيح چيستیشان ،علیرغم ﻣاهيت گانگستريستی همهی
ِ
قدرتها و نهادهای سياسی/ﻣذهبی ،نوعی ابراز عدم ﻣﺨالﻔت با جمهوری
اسﻼﻣی است.
 {3مسائل خوش و ناخوش

»در زﻣستان  ،1352بهتدريج عدهای از بچهها از زندان قزل حصار
آزاد شدند«)ص (339؛ »ﻣراسم عيد نوروز را ﺧوب برگزار کرديم ...همه
در يک جا جمع شده بوديم و سال که تحويل شد همديگر را در آغوش گرفتيم
و دوستانه بوسه بهرﺧسار هم زده و سال نو را بهيکديگر تبريک گﻔتيم...
جشنی برگزار کرديم .سﭙس ،ﻣجاهدين بهاتاقی که برای ﻣراسم ﺧودشان در
نظر گرفته بودند ،رفتند .ﻣا هم بهاتاقی که برای ﺧودﻣان درنظر گرفته
بوديم ،رفتيم«)صص  339و  .(340زندانیهای چپ در پايان جشن »حتی
در حضور افسران و نگهبانها ،سرودهای "ای شهيدان" و "انترناسيونال"
را« ﺧواندند)همانجا(.
»روز سیويک ارديبهشت ] [1353اعﻼم کردند دو روز فرصت
داريد اسباب و اثاثيهتان را جمع و آﻣادهی انتقال شويد ...شب سوم ﺧرداد،
بدون حضور ﻣجاهدين ،ﻣراسمی بهﻣناسبت سالگرد کشته شدن اسکندر
صادقینژاد در درگيری ﻣسلحانه با نيرویهای ساواک برگزار
کرديم«)همانجا(.
آقای پاينده در آﺧرين پاراگراف اين بﺨش ﻣیگويد» :صبح روز سوم
ﺧرداد  ،1353اعﻼم کردند آﻣاده شويد .حدودا ً چهل/پنجاه نﻔر بوديم .بدون
اينکه دست و پای ﻣا را ببندند ،ﻣا را بههمراه دو پاسبان سوار اتوبوس
ﻣعمولی کردند و بهطرف تهران بهراه افتاديم .البته ﻣأﻣوران ساواک با چهار
اتوﻣبيل سواری ،اتوبوس حاﻣل ﻣا را اسکورت ﻣیکردند .بعداز ظهر همان

زندان قزلحصار

روز بهزندان قصر رسيديم و با شرايط و وضعيت پس از سرکوب زندان
قصر ﻣواجه شديم«.
دربارهی احتکار ،نابود يا پنهان کردن کتابها ،ﻻزم بهتوضيح استکه
اوﻻًـ ﻣسلمانهای غيرﻣجاهد که بعدا ً فاﻻنژ ناﻣيده شدند ،در ﻣقايسه با
ﻣواضع اعﻼم شدهی ﻣجاهدين که ضديت آشکاری با ﻣارکسيسم در آن نبود،
اصرار بيشتری در نابودی و پنهان کردن کتاب و بهويژه کتابهای
بهاصطﻼح الحادی داشتند؛ دوﻣا ًـ تا زﻣانیکه ﻣجاهدين بهقول آيتﷲ ربانی
شيرازی )که ﺧودم از زبان او در قزلقلعه شنيدم( ،همچنان فرزندان راستين
اسﻼم بودند ،در رابطه با پنهان کردن کتابهای بهاصطﻼح الحادی زير
فشار ﻣسلمانهای غيرﻣجاهد ـهمـ قرار داشتند که آقای پاينده توجهی بهآن
نکرده است؛ و سوﻣاًـ پنهان کردن کتاب فقط ﻣﺨصوص ﻣجاهدين و
ﻣسلمانهای غيرﻣجاهد نبود.
طرفداران ﻣشی ﻣسلحانه نيز که اکثريت را تشکيل ﻣیدادند و
اﻣکانات بيشتری در اﺧتيار داشتند ،ضمن اينکه بعضی از کتابها را در
کتابﺧانه نمیگذاشتند و فقط در اﺧتيار ﺧودیها قرار ﻣیدادند ،در ﻣورد
کتابهای کتابﺧانه هم گاه طوری نوبتها را تقسيم ﻣیکردند که ﻣثﻼً کتاب
دون آرام برای ﻣدتهای ﻣديد بهدست کسانی نمیرسيد که ﻣنتقد ﺧط و ﻣشی
ﻣسلحانه بودند.
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ازآنجاکه حجم اين بازﺧوانی از آنچه پيشبينی ﻣیکردم ﺧيلی بيشتر
شده ،بهﻣنظور کاهش حجم نهايی ،توصيﻔات ﻣربوط بهوضعيت ساﺧتمان
زندان و ﻣسائلی از اين دست را تا جايی که بهروند وقايع لطمه وارد نکند،
ﺧﻼصه ﻣیکنم .عﻼوه براين ،ازآنجاکه با نگرش و شﺨصيت آقای پاينده
تااندازهای آشنا شدهايم ،بيشتر روی نکاتی تمرکز ﻣیکنم که جنبهی عام آن
ت شﺨصی آقای پاينده باشد .پس ،ﻣسائل ﻣربوط
ﺧيلی سنگينتر از برداش ِ
بهديدگاه آقای پاينده را ﺧيلی ﺧﻼصهتر از قبل ﻣورد بررسی قرار ﻣیدهم.
 {1زندان قصر 1354-1353

»شرايط زندان قصر برای زندانيان سياسی بهطور اساسی تغيير کرده
بود و از همان بدو ورود بهتدريج با اين تغييرات ]ﻣنﻔی[ آشنا شديم ...در
سوم ﺧرداد  1353که بهزندان قصر برگشتم)«...ص  .(341زندانیهای
شماره سه و چهار را بهزندان شماره يک )با شش بند که دو بند هم بهآن
اضافه کردند( انتقال داده بودند.
واردهای زندان قزل حصار »زير هشت ايستاده« بودند که
تازه
ِ
سرهنگ زﻣانی آقای پاينده و ﻣحسنی را از صف بيرون ﻣیکشد» .ﻣحسنی
با گروه بهبهان )هوادار ...چريکهای فدايی ﺧلﻖ( دستگير شده بود و
جوانی ﻣهربان و تندرو بود ...سرهنگ زﻣانی گﻔت سوابﻖ شما را
دارم«)همانجا(؛ و شروع بهتهديد کرد؛ و چيزهايی دربارهی سوابﻖ پاينده
در زندانهای قصر و قزل حصار گﻔت که »البته بيشتر ﻣواردی که
برشمرد ،واقعيت نداشت«)همانجا( .رئيس تازه بهرياست رسيده ،پاينده را
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که »نماينده« بود ،بهتحريک کردن ديگران ﻣتهم کرد؛ اين اتهام »کاﻣﻼً
دروغ بود«)ص  .(242پاينده »نه تنها بچهها را تحريک نمیکرد«» ،بلکه
سعی« ﻣیکرد »از تحريک شدن آنها جلوگيری« کند.
پاينده ﻣیگويد» :سرهنگ زﻣانی شروع کرد بهﺧط و نشان کشيدن برای ﻣن
و ﻣحسنی .صراحتا ً گﻔت دنبال بهانه هستم .ﻣنتظرم دست از پا ﺧطا کنيد ،آنقدر
کف دستتان ﻣیزنم تا انگشتانتان سياه بشود ...اگرچه ظاهراً ﺧطاب بهﻣن و
ﻣحسنی صحبت ﻣیکرد ،ولی ﻣﺨاطب او همهی بچهها بودند و ﻣیﺧواست در
همان بدو ورود زهرچشم بگيرد ...سرهنگ زﻣانی ﻣن و ﻣحسنی را نمیشناﺧت...
براساس پروندههايیکه در زندان برای ﻣا درست کرده بودند و اکثر ﻣطالب آن
صحت نداشت ،دربارهی ﻣا قضاوت ﻣیکرد«)ص  .(342پاينده درجواب جناب
رئيس ﻣیگويد» :ﻣن نه کسی را تحريک کردهام و نه ﺧﻼف ﻣقررات زندان انجام
دادهام«؛ اﻣا رئيس همچنان »بهﺧط و نشان کشيدن«)همانجا( اداﻣه داد.
»تقريبا ً عصر« شده بود که زندانیهای تازه وارد از قزل حصار را بهداﺧل
بند فرستادند؛ و روز بعد آنها را دوباره بهزير هشت احضار کردند .سرهنگ
زﻣانی ده/پانزده دقيقهای برای آنها سﺨنرانی ﻣیکند ...» :فهرست بلند باﻻيی از
کارهايی را که نبايد انجام بدهيم بهﻣا ﻣتذکر شد؛ ﻣمنوعيتهايی از قبيل کسی حﻖ
روبوسی ندارد ،کسی حﻖ ندارد چيزی از کسی بگيرد يا بهکسی چيزی بدهد ،در
حياط بايد بلندبلند صحبت کنيد تا پاسبان بشنود و اگر غير از اين رفتار کنيد تنبيه
ﻣیشويد ،بهکميته ﻣشترک تحويلتان ﻣیدهيم و روی ﻣحکوﻣيت شما اثر
ﻣیگذارد .اين گﻔتهها تهديد نيست و ﻣا بهآن عمل ﻣیکنيم .وقتی بهداﺧل بند رفتيد،
ﻣیفهميد چه گﻔتم«)ص .(343
گرچه ﻣن همزﻣان با علی پاينده در بند دو/سه نبودم ،يا اگر هم )بهاحتمال
کلی حرفهای آقای پاينده
بسيار ناچيز( بودم ،بهياد نمیآورم؛ اﻣا ضمن تأييد روح ِ
دربارهی سرهنگ زﻣانی و تهديدهای او ،بايد روی چند نکته ﻣکث کوتاهی داشته
باشيم:

دنائت لمﭙنﻣنشانه )که برای درجه
ِ
اول اينکه ،سرهنگ زﻣانی بهجز
و ﻣوقعيت ﺧو ْد چهبسا روی ﻣادرش هم ﻣعاﻣله ﻣیکرد( ،بهاندازهی اﻻغ هم
سواد نداشت و ﻣديريت بلد نبود .چرا؟ برای اينکه او نمیفهمد که عبارت
زندانی از کميتهی
»آنقدر کف دستتان ﻣیزنم تا انگشتانتان سياه بشود«،
ِ

زندان قصر 1354-1353

ﻣشترک آﻣده را چندان بههراس نمیانداﺧت .زيرا اغلب قريب بهاتﻔاق
کف پا و آويزان شدن را تجربه کرده بودند ،و عبارتیکه او
زندانیها کاب ِل ِ
سﺨن رئيس زندان سياسی
درباره »کف دست« بهکار ﻣیبرد ،بيش از اينکه
ِ
باشد ،حرف تهديدآﻣيز ناظمهای سيکل اول دبيرستانهای جنوب شهر بود،
و چندان هم رعبآور نبود .گذشته از اين ﻣسئله» ،بلندبلند صحبت« کردن
ت سواد ،شعور اجتماعی و آﻣوزش
زندانیها را درنظر بگيريم .وضعي ِ
پليسی پاسبانها بهاندازهای ناچيز بود که حتی اگر پنج نﻔر از آنها
بهصحبتهای »بلندبلند« دو نﻔر زندانی نسبتا ً با تجربه گوش ﻣیکردند،
بهجز پارهای کلمات ،چيزی از آن گﻔتگوها نمیفهمديدند .ضمنا ً پاسبانها
داﺧل بند دو/سه علیرغم برﺧوردهای ﺧشنی که داشتند ،ﺧيلی زود بازی
ﻣیﺧوردند و از حوزهی اجرای وظيﻔهی تهاجمیشان پرت ﻣیشدند.
در اين ﻣورد ،ﻣثالی را نقل ﻣیکنم که تجربهی شﺨصی ﺧودم است.
ديوار روبروی
حدود اوائل تابستان  1354بود .ﻣن روی زﻣين نشسته و به
ِ
حياط بند ) 5رو بهشمال( تکيه داده بودم ،و  4يا  5نﻔر هم روبروی ﻣن
نشسته بودند .دقيقا ً يادم نيست که چی ﻣیگﻔتم؛ احتماﻻً يک ﺧاطرهی سياسی
را تعريف ﻣیکردم .ستار ﻣرادی با قدمهای آهسته و بیصدا بهﻣا نزديک
ﻣیشد و او را فقط ﻣن ﻣیديدم .اگر بهبچهها ﻣیگﻔتم که ﻣرادی پشت
آنهاست ،همهی ﻣا را زيرهشت ﻣیبردند و در بازجويی ﻣیپرسيدند درباره
چی حرف ﻣیزديد .اگر ﻣوضوع بحث را عوض ﻣیکردم ،بچهها ﻣتوجه
ت سرشان ﻣیشدند و برﻣیگشتند ،و بازهم داستان زيرهشت تکرار
پش ِ
ﻣیشد .چارهای جز اين نديدم که با صدای بلند و کمی هم دوستانه بگويم
سﻼم سرکار ﻣرادی! ستار ﻣرادی هم که هميشه با بیﻣحلی بسياری از
زندانیها ﻣواجه بود ،گل از گلش شکﻔت و با لهجهی غليظ آذری گﻔت:
رنش بسيار سبک از ستار ﻣرادی از
چطوری؟ بدينترتيب ،بهواسطهی ُک ِ
ً
ً
ﺧطر زيرهشت و بازجويی و کتک و احتماﻻ انﻔرادی پريديم .احتماﻻ بعدها
ستار ﻣرادی قصد ﻣن از سﻼم را فهميد؛ چون در ﻣواجه شدن با بیاعتنايی
از طرف ﻣن بهدنبال بهانه ﻣیگشت تا تﻼفی کند .باﻻﺧره بهانه را پيدا کرد
که قصهی ديگری است.
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دوم اينکه ،بهاحتمال بسيار قوی علت سﺨنرانی سرهنگ زﻣانی اين
بود که برای اولينبار با گروهی زندانی ﻣواجه ﻣیشد که در زندان قبلی
)يعنی :قزل حصار( از اﻣکانات فراوانی برﺧوردار بودند .گرچه يادم نيست
که چند نﻔر بوديم که از کميته ﻣشترک بهقصر ﻣنتقل شديم ،اﻣا تا آنجا که
سرجايش بود ،ولی
حافظهام ياری ﻣیکند ،ضمن اينکه تهديد و هارتوپوت ِ
با سﺨنرانی و وضعيتی که آقای پاينده روايت ﻣیکند ،ﻣواجه نشديم.
سوم اينکه ،علیرغم فشار و تهديد ،کتک و انﻔرادی ،اﻣا در تابستان
 1354کمون بهطور پنهانی در بند دو/سه برقرار بود و هرچند وقت يکبار
يکی از بروبچهها برای تقسيم علنی )ﻣثﻼً ﻣيوه( کتک ﻣیﺧورد و بهانﻔرادی
ﻣیرفت .ﺧوشبﺨتانه ﻣن از اين تجربه ﻣحروم نبودم.
چهارم اينکه ،همانطور که قبﻼً هم اشاره کردم ،نگاه ساواکیها
بهکادر زندانبانی )از ﻣحرری گرفته تا پاسبانهای داﺧل بند( ،نگاهی از
باﻻ بهپايين بود و توجهی هم بهگزارشهای احتمالی آنها نداشتند .چراکه
ت زندان
سيستم ﺧبرچينی ساواک از اساس با سيستم ﺧبرچينی زيرهش ِ
ﻣتﻔاوت بود .در اداﻣه و در قسمت »نادﻣين و ﺧبرچينها« نگاه نسبتا ً
جاﻣعتری بهاين ﻣسئله ﻣیاندازم.
 {2زندان قصر 1354-1353

باﻻﺧره »بعد از سﺨنرانی سرهنگ زﻣانی ،همه يا بيشتر بچهها را
بهبند دو/سه بردند .يکی ،يکی ﻣا را بهداﺧل بند ﻣیفرستادند ...وقتی نوبت
ﻣن شد ،پای راستم را داﺧل بند گذاشتم و هنوز پای چﭙم را بلند نکرده بودم
در ورودی رد شم ،آيتﷲ ﻻهوتی ﻣراد ديد و بهطرفم آﻣد ،بغلم
که از ﻣانع ِ
کرد و باهم روبوسی کرديم«)ص .(343
پاسبان آقای پاينده را در همين وضعيت بيرون ﻣیکشد و بههمراه آقای
ﻻهوتی بهدفتر سرهنگ زﻣانی ﻣیبرد .وقتی سرهنگ زﻣانی از پاينده
ﻣیپرسد »چرا روبوسی کرديد«؟ آقای ﻻهوتی پيشقدم ﻣیشود و ﻣیگويد
روبوسی را ﻣن شروع کردم» ،او را بغل کردم و بوسيدم« .آقای ﻻهوتی
در ﻣقابل سؤال سرهنگ زﻣانی که چرا اين کار را کرديد ،ﻣیگويد در سال
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 1350همزندانی بوديم و او »ﻣثل پسر ﻣن است« .پاينده هم در ﻣقابل
سرهنگ زﻣانی از اين که دلش برای آقای ﻻهوتی تنگ شده بود و او را
»جای پدر«ش ﻣیداند ،حرف ﻣیزند؛ و بعداز چند دقيقه ايستادن زير
هشت ،باﻻﺧره پاينده و »ﻻهوتی بهبند دو« برﻣیگردند .پاينده ﻣیگويد:
»کسی از بچهها برای روبوسی نياﻣد و همديگر را که ﻣیديديم فقط
ﻣیﺧنديديم«)ص  .(344ﻻزم بهتوضيح استکه کسانیکه با هم دوست بودند
و رابطهی عاطﻔی داشتند ،باﻻﺧره با حمايت و ﻣحافظت بقيه زندانیها جای
تنگ و ﺧلوتی گيرﻣیآوردند و روبوسی ﻣیکردند .هر چند بهنظر ﻣیرسيد
زندانيان ﻣذهبی سنتی در آن زﻣان در برﺧورد با زندانيان ديگر هنوز
رعايت نزاکت را ﻣیکردند ،تﻔاوت آقای ﻻهوتی با ديگران اين بود که فراتر
از ﻣهربانیاش ،آيتﷲ بود و اعتبار بﺨشيدن بهروحانيون بهطورکلی يکی
از برناﻣههای ساواک بود .ﻣنظورم اين استکه آقای ﻻهوتی ﻣیدانست که
بهﺧاطر بوسيدن علی پاينده کتک نمیﺧورد و بهانﻔرادی نمیرود.
 {3زندان قصر 1354-1353

»بند دو/سه دو طبقه بود ...زندانيان بند سه ]که طبقهی باﻻ و نوساز
بود[ ﻣسن و آرام بودند ،ولی زندانيانی را که ﻣیﺧواستند اذيت کنند يا با
آنها اصطکاک داشتند ويا درحال انتقال بودند بهبند دو ﻣیفرستادند«)ص
 .(344گرچه دقيقا ً ﻣدت آن را بهياد نمیآورم؛ اﻣا حدود پنج/شش ﻣاهی که
در بند  ،2اطاق  2بودم ،ﻣتوجهی فرق چندانی بين بند  2و بند  3نشدم .البته
در ورودی
بند  3بهدليل نوساز بودن ،داشتن اتاقهای بزرگ و دور بودن از ِ
زندان که در طبقه پايين )يعنی :در بند  (2بود ،آرامتر بهنظر ﻣیرسيد؛ اﻣا
ٌحسن بند ) 2يعنی :طبقهی پايين( دسترسی راحتتر بهتوالت و حياط بود.
گرچه ﻣن آﻣار و ارقاﻣی از ﻣيزان ﻣحکوﻣيت زندانیهای اين دو بند ندارم؛
اﻣا بهنظر اگرهم تﻔاوتی بين اين دو بند وجود داشت ،آنچنان نبود که بدون
نگاه تحقيقاتی چند ﻣاهه قابل دريافت باشد.
بههرروی ،آقای پاينده را بهبند  2اتاق شماره  4فرستادند که  3نﻔر
ﻣذهبی در آن بودند .پس از ﻣعارفه )که در زندانها ﻣعمول است( و گﻔتگو
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با »بچههای قديم ْی« شب که بهاتاق برگشت ،هماتاقیها به او ﻣیگويند »ﻣا
سه نﻔر هستيم و برای ﺧوابيدن نﻔر چهارم ...جا نيست«)همانجا(؛ و تﺨت
سه طبقهی روبروی اتاق را برای ﺧوابيدن بهاو نشان ﻣیدهند .پاينده
ﻣیپذيرد .او ﻣیگويد »داستان اين نبود .اين سه نﻔر در جريان برﺧوردها و
اصطکاک ﻣن با بچههای ﻣذهبی )ﻣجاهد و غيرﻣجاهد( در زندان قزل
حصار قرار گرفته بودند«)همانجا(.
اينکه ساکنين اتاق شماره  4نﺨواستند بهپاينده جای ﺧواب بدهند ،کاﻣﻼً
عين اطاق
درست است؛ چونکه ﻣا در اتاق شماره ) 2که در تمام ابعاد
ِ
شماره  4بود( پنج نﻔر ﻣیﺧوابيديم .البته بعداً که افراد اتاق بههشت نﻔر
افزايش پيدا کرد ،سه نﻔر در راهرويی ﻣیﺧوابيديم که از انتهای راهروی
در ورودی بهسمت راست ﻣیچرﺧيد .با وجود اين ،تعجبآور
روبروی ِ
است که هماتاقیهای آقای پاينده بهدليل »برﺧوردها و اصطکاک«های او
»با بچههای ﻣذهبی )ﻣجاهد و غيرﻣجاهد(« در اتاق بهاو جای ﺧواب ندادند؛
چراکه در اوائل ﺧرداد  1353هنوز ﻣذهبیهای ﻣوسوم بهفاﻻنژ سروساﻣان
جدی نگرفته بودند ،و گذشته از اين ،طبﻖ روايت ﺧود پاينده ،او سه بار با
ﻣجاهدين برﺧورد داشت :يکی )در زندان قصر( بهحذف قسمتی از سرود
انترناسيونال با توافﻖ بيژن جزنی برﻣیگشت؛ بار ديگر هم ﻣسئلهی
بار سوم هم بهدليل پنهان کردن
ﻣشروب ﺧوردن درﻣيان بود؛ و باﻻﺧره ِ
کتابهای ﻣربوط بهتکاﻣل بود .ﻣهم اينکه همهی اين برﺧوردها با
ﻣجاهديدن و نه ﻣذهبیها بهطورکلی بود .بههرروی ،چنين ﻣینمايد که
هماتاقیهای علی پاينده در زندان دو/سه بدجوری بهاو گير داده بودند؛
چونکه اينگونه ﻣوارد و حتی ﻣورد بعدی )که ﻣسئلهی دزديدن کتاب بهﻣيان
ﻣیآيد( در آن زﻣان هنوز چندان رايج نبود و عموﻣيت نيز نداشت.
روز بعد يکی از بچههای چپ بهسراغ علی پاينده ﻣیآيد و ﻣیگويد
»کتابﺨانه کوچکی داريم با تعدادی کتاب که بعضی از کتابها را بهدور از
چشم پليس و عدهای از زندانيان نگهداری ﻣیکنيم و فقط بهکسانی که بهآنها
اعتماد داريم ﻣیدهيم«)ص  .(345در جواب بهسؤا ِل پاينده که چه
کتابهايی داريد]؟[ ،ﻣیگويد» :کتابهای ﻣربوط بهتکاﻣل ،اسﻼم در ايران،

زندان قصر 1354-1353

انديشههای ﻣيرزا فتحعلی آﺧوندزاده ،اشعارﻣيرزا علی شبستری و.«...
ضمنا ً بهاو يادآور ﻣیشوند که »اگر ﺧواستی اين کتابها را بﺨوانی،
حواست جمع باشد پليس و عدهای از زندانيان آن را نبينند«)همانجا(.
دو/سه روز از ورود آقای پاينده نگذشته بود که او »کتاب انديشههای
ﻣيرزافتحعلی آﺧوندزاده نوشتهی فريدون آدﻣيت را اﻣانت« ﻣیگيرد و
بهاتاق چهار ﻣیرود ،و با همهی سﻔارشهايی که ساعاتی پيش از آن بهاو
کرده بودند ،کتاب را روی »طاقچه« ﻣیگذارد تا بهدستشويی )که »کنار
ْ
برگشت کتاب را
اتاق شمارهی چهار بود«( برود)همانجا( .پاينده در
نمیبيند ،يعنی يک نﻔر )که بايد يکی از هم اتاقیهای او باشد( آن را برداشته
و پنهان کرده بود .پس از جروبحث پاينده با هماتاقیاش که کتاب را تو
برداشتهای و انکار او )که شايد پاسبان برداشته باشد( ،ﻣیگويد »چرا
ﻣیﺧواهی دوباره ﻣن را با پليس درگير بکنی .ﻣگر پليس از وجود چنين
کتابی ﺧبر دارد و تازه درصورت اطﻼع ،از ﻣحتوای آن سر درﻣیآورد؟...
ﻣن شب برﻣیگردم اگر کتاب سرجايش نباشد آنوقت ﻣن ﻣیدانم و
شما«)ص .(346
ً
قبل از اداﻣهی بازﺧوانی ﻻزم بهتوضيح استکه اوﻻـ بود و نبود
»طاقچه« در اتاقهای بند دو را بهياد نمیآورم؛ و دوﻣاًـ حافظهام بهﻣن
ﻣیگويد که دستشويی بند دو کنار اطاق شماره شش )نه کنار اتاق شماره
چهار( بود.
بههرروی ،پاينده بهگﻼيه »پيش آقای ﻻهوتی« ﻣیرود و »ﻣاجرا را«
بهاو ﻣیگويد؛ »آقای ﻻهوتی گﻔت شما کاری نداشته باش .ﻣن با آنها
صحبت ﻣیکنم .اينها را ﻣیشناسم ،اشتباه کردی کتاب را در اتاق
گذاشتی«! پاينده دربارهی توصيف آقای ﻻهوتی ﻣیگويد »بعداً فهميدم آقای
ﻻهوتی ازجمله افراد ﻣورد اعتماد بچههای چپ« بود و »کتابهای ﻣﺨﻔی
را بهايشان ]هم[ اﻣانت ﻣیدهند«؛ »آقای ﻻهوتی انسان وارسته ،دﻣوکرات
و صادقی بود«)همانجا(.
پس از اينکه آقای ﻻهوتی يکی/دوبار بهپاينده ﻣیگويد برو سری
سر جايش گذاشتهاند يا نه ،و پاينده ﻣیبيند که
بهاتاق بزن ،ببين کتاب را ِ
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کتاب را برنگرداندهاند ،چاره را در اين ﻣیبينيد که بهطبقه باﻻ» ،نزد ﻣحمد
تقی شريعتی ،پدر دکتر شريعتی« برود .پاينده ﻣیگويد» :از او ﺧواستم
بهدوستانش تأکيد کند ]که[ کتاب را برگردانند .برای برگرداندن کتاب
ساعتی را تعيين کرده بودم بهطور ﻣشروط بهاطﻼع شريعتی هم رساندم و
ﻣتذکر شدم که در غيراينصورت با عکسالعمل ناﻣتعارفی روبرو ﺧواهند
شد که به نﻔع هيچ کدام از طرفين نيست«)صص  346و  .(347باﻻﺧره،
بهاين ترتيب بود که آقای پاينده »ساعت هﻔت ،هﻔت و نيم بهاتاق« ﻣیرود
و ﻣیبيند »کتاب را روی طاقچه گذاشتهاند« .کتاب را برﻣیدارد و آن را
نﺨوانده »بهﻣسئول کتابﺨانه« پس ﻣیدهد)همانجا(؛ و پس از چند سال،
اولين تﻼش او برای ﻣطالعهی کتاب با شکست ﻣواجه ﻣیشود.
ازآنجاکه ﻣنهای بررسیهای نظری و تاريﺨی ،واقعيت  40و چند
سالهی گذشته نيز بهروشنی نشان ﻣیدهد که کارکرد ادغام ﻣذهب و سياست
)اعم از اينکه در پوزيسيون باشد يا در اپوزيسيون( ارتجاعی،
ضدکمونيستی و بهشکل ﺧشن و ﺧونباری بورژوايی است ،ﻻزم بود که
آقای پاينده ضمن توصيف آقای ﻻهوتی بهعنوان انسانی »وارسته،
دﻣوکرات و صادق« ،روی اين نکته نيز تأکيد ﻣیکرد که همهی اين
ﺧصوصيات تا آنجايی درست و قابل قبول استکه او ﺧودرا از عرصهی
قدرت سياسی کنار بکشد.
از تﻔکرات ارتجاعی ،ﺧردهبورژوايی/اسﻼﻣی و ضدکمونيستی علی
شريعتی بگذريم که ضمن کمک تدارکاتی بهاستقرار جمهوری اسﻼﻣی،
فرصت فتح تمامعيار قدرت سياسی را پيدا نکرد؛ اﻣا اين را نيز نبايد
فراﻣوش کرد که آقای ﻻهوتی ازجمله روحانيانی بود که بيانيه نجس بودن
ﻣجاهدين را پس از اعﻼم تغيير ايدئولوژی و گرايش بهچپ آن سازﻣان
اﻣضا کرد؛ در حکوﻣت شاه سالها نماينده ﺧمينی بود؛ و تا ﻣرگش )که
پارهای آن را ﻣشکوک ﻣیدانند( پُستهای سياسی/نظاﻣی/دينی بسياری
)ﻣانند رياست سﭙاه پاسداران ،اﻣام جمعهی رشت و فرﻣاندهی کميتههای
انقﻼب اسﻼﻣی( را در اﺧتيار داشت؛ دوتا از پسرهای او داﻣاد رفسنجانی
شدند؛ و يکی از ﻣوارد اﺧتﻼفش با جناحی که تماﻣی قدرت را بهﺧود
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اﺧتصاص داد ،طرفداری او از نهضت آزادی بود که بهﻣثابه ريل انتقال
قدرت بهحکام فعلی عمل کرد.
وضعيت بند  2و  3بههنگام ورود ﻣن بهآنجا با تصويری که آقای
پاينده ارائه ﻣیکند ،و ﻣسائلی که بر ِگرد او شکل گرفت ،تااندازهی زيادی
ﻣتﻔاوت بود .برای ﻣثال ،وجود هرگونه همبستگی و ايجاد کمون )اعم از
سياسی يا صنﻔی( ﻣمنوع بود؛ و ﻣهمترين ستيزی که زندانیها با زندانبان
داشتند ،دفاع از بقای ﻣناسبات کمونی بود که با رعايت پنهانکاری و کتمان
همراه بود .بارها پيش آﻣد که يکیدو نﻔر از زندانیها را بهدليل توزيع ﻣيوه
بهزير هشت بردند و کتک زدند .سﺨتگيری بهجايی رسيده بود که ورزش
دستهجمعی نيز ﻣمنوع بود و تعدادی از زندانیها بهدليل اينکه حرکات
ورزشی را همآهنگ ﻣیکردند ،کتک جانانهای ﺧوردند .بهطورکلی،
هرگونه حرکت جمعی ﻣمنوع بود و کتک و انﻔرادی را بههمراه داشت.
برای ﻣثال ،بههمهی زندانیها يک بشقاب و قاشﻖ آلوﻣينيوﻣی دادند و غذا
ﺧوردن جمعی چند نﻔر در داﺧل اطاق را نيز ﻣمنوع کردند .ضمنا ً برای
توزيع غذا هم از زندان عادی نﻔر ﻣیآوردند تا ديگ غذا را بههراطاقی
بياورد و بههرکس سهم غذای ﺧودش را بدهند.
آقای پاينده با تصوير بعضی از سﺨتگيریهای داﺧل زندان )ﻣانند
ﻣمنوعيت قدم زدن دو نﻔره و عواقب چنين کاری( که در پاراگراف باﻻ
اشاراتی بهآن داشتم؛ ﻣیگويد» :بعد از يک هﻔته که در بند دو/سه بودم ،ﻣن
را بهبند چهار/پنج/شش ﻣنتقل کردند« .البته اينبار هم سرهنگ زﻣانی
هارت و پورتهای لمﭙنی ﺧودرا که »اگر ﺧﻼف ﻣقررات رفتار کنی ،دﻣار
از روزگارت درﻣیآورم« تکرار ﻣیکند)همانجا(.

بﻨدهای چهار و پﻨج و ﺷش
 {1بندهای چهار و پنج و شش

ﻣجموعهی »بندهای چهار/پنج/شش بهشکل حرف ” “Tبود ...در دو
طرف بند ] 4که از جنوب بهشمال ،راهروی وردی بهﻣجموعهی بندهای
ْ
در بند پنج قرار
چهار/پنج/شش بود[ ،سمت
در بند شش و سمت چپْ ِ
راست ِ
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راهروی بند چهار ،اتاقهايی بهشکل ” “Lبود که هريک
داشت ...دو طرف
ِ
ً
از اين اتاقها ،پستو داشت«)ص  .(347اين پستوها قبﻼ ﻣستراحهايی بودند
که کورشان کرده و روی آنها را پوشانده بودند» .دو طرف راهروی ]بند
 [4تﺨتهای سه طبقه گذاشته بودند«)ص .(348
در ﻣحل تﻼقی ﻣجموعهی سه بند که بازارچه ناﻣيده ﻣیشد،
تلويزيون بند چهار و پنج« قرار داشت که
»فروشگاه ،اتاق نگهبانی و
ِ
بهفاصله تقريبی دو ﻣتر از زﻣين نصب شده بود» .بچههای بند چهار و پنج
در بند شش بهروی
ﻣحدويتی برای رفت و آﻣد بهاين دو بند نداشتند ،ولی ِ
در بند شش
آنها بسته بود و روزی سهبار و در ﻣجموع دوساعت و نيمِ ،
را برای ﺧوردن صبحانه ،ناهار و شام باز ﻣیکردند«)همانجا( .علت اين
اﻣر ،نبود آشﭙزﺧانهی نسبتا ً بزرگ در بند شش بود که بتواند همهی
زندانیهای آنجا را سرويس بدهد؛ و همين ﻣسئله وجود اشتراک غذايی و
کمون را بهزندانبان تحميل کرده بود .البته از اوائل سال  1355همهی اين
ﻣحدوديتها برداشته شد و رفت و آﻣد در ﻣحدودهی ﻣجموعهی هر سه بند
در بند شش هم هميشه باز ﻣیﻣاند.
آزاد شد و ِ
ضمنا ً حمام در انتهای بند پنج )کنار آشﭙزﺧانه عموﻣی زندان( قرار
داشت ،و تاآنجاکه بهياد ﻣیآورم ،زندانیهای بند دو/سه ،و همچنين بندهای
چهار/پنج/شش از آن استﻔاده ﻣیکردند ،و از آنجا که حياط بند چهار و پنج
در تازهساز ازهم جدا ﻣیشدند ،زندانیهای بند دو/سه
فقط با يک ديوار و ِ
هم برای رفتن بهحمام از وسط حياط بند پنج عبور ﻣیکردند .گرچه هنگام
عبور زندانیهای بند دو/سه از حياط بند پنج گﻔتگو با آنها ﻣمنوع بود؛ اﻣا
زندانیها با استﻔاده از اشارهها و جملههای کوتاه ﻣسائل ﻻزم ﺧود را
ﻣديريت ﻣیکردند.
ب زندانیهای تا  10سال ﻣحکوﻣيت )نه
تا آنجا که ﻣن بهياد دارم ،اغل ِ
الزاﻣا ً همه( در بندهای چهار و پنج ،و زندانیهای باﻻی  10سال ﻣحکوﻣيت
يک بند پنج و بعدا ً در اطاق  9بند شش
در بند شش بودند .ﻣن ابتدا در اتاق ِ
در ورودی حياط قرار داشت( ،بهترين
)که کنار دستشويی و روبروی ِ
ً
سالهای زندگیام را )که حدوداً سه سال ﻣیشد( گذراندم .ضمنا حيات بند
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شش با آن حوضی که وسط آن قرار داشت ،ﺧيلی بزرگ و با صﻔا بود.
دوش يﺨزده را با آب جوش باز
زﻣستانها پس از ورزش صبحگاه ْی
ِ
دوش ﺧيلی سريع داﺧل حوض ﻣیشديم و ادای
ﻣیکرديم و پس از يک
ِ
آبتنی را درﻣیآورديم.
آقای پاينده ﺧاطرهای از آشﭙزﺧانه بند شش ،صﻔر قهرﻣانی و سرهنگ
شهيدزند دارد که ﻣیبايست همهی آن را نقل کنم تا بهفضای تبادﻻت ارزشی
آن دورهی زندان بيشتر آشنا شويم» :آشﭙزﺧانهی بند شش ﺧيلی کوچک
بود .افرادی ﻣانند آيتﷲ ربانی شيرازی ،ﻣجيد صمصام و ...در اين
آشﭙزﺧانه برای ﺧودشان غذا ﻣیپﺨتند .ﺧاطرهای از اين آشﭙزﺧانه دارم که
کوچک بودن آن را بهﺧوبی نشان ﻣیدهد .سرهنگ يدﷲ شهيدزند از
افسران سازﻣان افسران حزب توده در زندان دچار بيماری روحی شده بود
و سرگرد ﺧليلی )يکی از افسران حزب توده( را در زندان ﻣی ُکشد و بهاين
دليل ﻣجدداً ﻣحاکمه و بهحبس ابد ﻣحکوم ﻣیشود .شهيدزند از طرف
تودهایها تحريم و رسما ً حکم اﺧراجش از حزب توده بهاو اعﻼم شده بود
و چون روحيهی ناسازگار و ﻣهاجمی داشت بهصورت تکی زندگی
ﻣیکرد ...بهعلت انزوای طوﻻنی ﻣدت و سﺨتگيریهايی که نسبت
بهﺧودش اِعمال ﻣیکرد ،دچار عارضهی تکروی و بدبينی و افسردگی
پرﺧاشگر شده بود .حاﻻت ﺧاصی داشت؛ ﻣثﻼً بهبعضیها حسودی ﻣیکرد
و بهبعضیها حساسيت داشت و ...يک روز صﻔرﺧان در حياط بند شش
ورزش ﻣیکرد ،شهيدزند ﻣتلکی بهاو ﻣیگويد .صﻔرﺧان نشنيده بود ولی
کسانی بهاو ﻣیگويند شهيدزند بهتو اهانت کرد .ﻣا يک وقت ديديم صﻔرﺧان
سر
دو عدد از دﻣبلهايی را که با آنها ورزش ﻣیکرد برداشته است که به ِ
شهيدزند بکوبد .ﻣیگﻔت همانطور او را ﻣیکشم که رفيﻖ ﻣا را کشت .ﻣن
و سياﻣک لطفالهی و عزيز سرﻣدی ،صﻔرﺧان را گرفتيم و بهآشﭙزﺧانهی
بند شش برديم و در را بستيم .هرچهار نﻔر درشت هيکل بوديم و آشﭙزﺧانه
بهحدی کوچک بود که اگر صﻔرﺧان را ول ﻣیکرديم که بيرون برود،
در آشﭙزﺧانه بهداﺧل باز ﻣیشد
نمیتوانست در را بهراحتی باز کند .چون ِ
و بهافراد داﺧل آشﭙزﺧانه گير ﻣیکرد .باﻻﺧره ﻣا توانستيم صﻔرﺧان را از
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تصميماش ﻣنصرف کنيم«)صص  350و  .(351عرض اين آشﭙزﺧانه
حدود  130سانت و طول آن تقريبا ً دو و نيم ﻣتر بود.
همانطور پيشتر هم اشاراتی داشتم ،هنگاﻣی که وارد بند
چهار/پنج/شش شدم )يعنی :اواﺧر اوائل پاييز  (1354و بهويژه هنگام ورود
بهبند شش )يعنی :حدوداً اوائل سال  ،(1355آقايان ربانی شيرازی و علی
پاينده را ﻣنتقل کرده و عزيز سرﻣدی و ﻣابقی گروه جزنی را نيز بهقتل
رسانده بودند؛ اﻣا صﻔرﺧان ،شهيدزند و سياﻣک لطفالهی همچنان در بند
شش بودند.
دربارهی چرايی کشته شدن سرگرد ﺧليلی بهدست شهيدزند )درست يا
نادرست( شنيده بودم که سرگرد ﺧليلی با همسر شهيدزند »رابطه« برقرار
ﻣیکند و شهيدزند که ﻣطلع ﻣیشود ،بهﻣنظور کشاندن او بهزندان ،بهنوعی
روی او اعتراف ﻣیکند تا دستگير شود .ظاهرا ً ﺧليلی پس از دستگيری و
ﻣحاکمه به  10سال زندان ﻣحکوم ﻣیشود و بههمان زندانی ﻣنتقل ﻣیگردد
که شهيدزند هم در آن بود؛ و شهيدزند هم بهقصد کشتن او ،با دﻣبل بهسرش
ﻣیکوبد که ﻣیﻣيرد .اﻣا گذشته از اين ﻣسئله که ﻣن تحقيقی روی درستی يا
نادرستی آن ندارم ،رابطهی شهيدزند با صﻔرﺧان و بالعکس جالب بود.
شهيدزند که از سيگار ﻣتنﻔر بود ،هميشه با لباس و کﻔش واکس زده از اتاق
کوچکش که ﻣعموﻻً تنها در آن زندگی ﻣیکرد ،بيرون ﻣیآﻣد .برای ﻣثال،
اگر نيمه شب ﻣیﺧواست بهدستشويی برود ،اغلب با لباس رسمی و بعضی
وقتها با رب دوشاﻣبر از اتاق بيرون ﻣیآﻣد ،و بهشدت هم از صﻔرﺧان
در اتاق
ﻣتنﻔر بود؛ اﻣا صﻔرﺧان فقط او را دست ﻣیانداﺧت .ﻣثﻼً وقتی از ِ
او رد ﻣیشد ،پُک ﻣحکمی بهسيگارش ﻣیزد و دود آن را داﺧل اتاق
شهيدزند فوت ﻣیکرد .شهيدزند هم زيرلب او را شعبان بیﻣخ صدا ﻣیکرد.
دليل زيرلبگويی شهيدزند ترسی بود که از صﻔرﺧان داشت.
يک نکته را بايد دربارهی ﺧودم و همچنين دربارهی بند شش توضيح
بدهم تا تصويری واقعیتر از زندان آن زﻣان )البته از نگاه ﻣن( داشته
باشيم :او ً
ﻻـ همانطور که باﻻتر هم اشاره کردم ،وضعيت ارتباط بند
چهار/پنج با بند شش بعدها )فکرکنم آﺧرين روزهای بهار سال (1355
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ب زندانیهای با ﻣحکوﻣيت  10سال بهباﻻ را بهاين
بهتدريج تغيير کرد؛ اغل ِ
بند ﻣنتقل کردند و ﻣن را نيز بهاين دليل که  11سال ﻣحکوﻣيت داشتم ،از
بند پنج بهبند شش فرستادند.
روتين دادگاهها )از سال  1353بهبعد( برای
دوﻣاًـ  11سال ﻣحکوﻣيت،
ِ
کسانی بود که قبﻼً هم ﻣحکوﻣيت سياسی داشتند .ﻣنظورم اين استکه ﻣن نه
چريک بودم و نه بهجنبش ﻣسلحانهی چريک شهری )يا روستايی( باور
داشتم؛ نه عضو گروه سياسی ﺧاصی بودم ،نه ﻣائوئيست و نه رهبر
تشکيﻼتی ﺧاصی )اعم از سياسی يا صنﻔی( بودم .کارگر سادهای بودم که
بدون رهبر و ﻣرشد و برپايی تشکيﻼت و ﻣناسبات هرﻣی ،ضمن ارتباط
قابل توصيف بهنسبتا ً گسترده با کارگران چاپ )ﺧصوصا ً حروفچينها( و
بچههای بيسيم نجفآباد و اتابک ،تصورم از فعاليت سوسياليست ْی تﻼش در
راستای آگاهی و تشکل طبقاتی/انقﻼبی کارگران و زحمتکشان بود که
ﻣبارزاتی/سوسياليستی
بهنظرم از طريﻖ پيوند همهجانبه و گستردهی
ِ
روشنفکران انقﻼبی با تودههای طبقهی کارگر دستيافتنی ﻣینمود؛ ضمن
اينکه روشنفکر انقﻼبی را نيز آن روشنفکرانی ﻣیدانستم که بهگونهای
ﻣؤثر )ﻣستقيم يا با واسطه( در راستای آگاهی و سازﻣانيابی طبقاتی و
انقﻼبی کارگران و زحمتکشان کار و تﻼش ﻣیکردند.
بههرروی ،تصويری که آقای پاينده از بند شش ارائه ﻣیدهد ،بعدها
تغييرکرد؛ و بههمين دليل نبايد تصاوير پرداﺧته شده توسط او را تعميم داد.
ذهن پردازندهی اين تصاوير را کنار بگذاريم )که تقريبا ً
حتی اگر زاويه
ِ
غيرﻣمکن است( ،نهايتا ً همان ﻣقطعی را بيان ﻣیکنند که پاينده شاهد آن
بوده و از آن سﺨن ﻣیگويد و تصوير گزارشگونهی قابل تعبير بهعام
ﻣیپردازد .بهبيان ديگر ،کتاب »آنچه برﻣن گذشت« ،همانطور که از
ناﻣش پيداست ،نه تنها ﺧاطرات شﺨصی آقای پاينده است ،بلکه همانطور
که قبﻼً هم اشاره کردم تمرکزش نيز روی آن چيزهايی استکه با شﺨص
او ﻣرتبط بودهاند .بنابراين ،بايد توجه داشت که تصويرهايی را که آقای
پاينده از ﻣقاطع گوناگون ﻣیپردازد ،همانند عکسهای برگرفته از وضعيتی
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ﺧاص عمدتا ً گوشههايی از روند آن وضعيت را نشان ﻣیدهند؛ و تعميم اين
ْ
عکسها بهکل واقعيت ،تصويری را در ﻣقابل ﻣا قرار ﻣیدهد که عنصر
ذهن تعميمدهندهی آن است ،و تااندازهای غيرواقعی است.
تعيينکنندهاش
ِ
چرا؟ برای اينکه هر واقعيت يا نسبتی از يکسو حاصل پيوستاری از
ت ﺧاص را ﻣیسازد؛ و از
نﻔی/اثبات ﻣداوم است که شدن و پويايی آن نسب ِ
ديگرسو ،برآيند ﻣجموعهها ،تأثير و تأثرات ،و کنش و برهم کنشهايی است
بهگونهی ﻣتقاطعی درهم تنيده شدهاند و سازای وحدت نسبی آن نسبتاند.
بههمين دليل است که ﻻزﻣهی هرچه نزديکتر شدن بهواقعيت و درک
جاﻣعتر از ْ
آن وجو ِد دو دسته گزارش است :يکی ،گزارشهای ﻣتﻔاوتی از
ﻣﺨتلف وضعيت ايستای آن نسبت )يا واقعيت(؛ و ديگری،
زوايای
ِ
گزارشهای ﻣتﻔاوتی که بهنحوی تحول و شدن آن واقعيت )يا نسبت( را
پس وجود ﻣتنوع اين دو دسته
تااندازهای باز بتاباند .بهطورکلی ،از ِ
گزارشهاست که ﻣیتوان وارد پروسهی تحليلی/تعقلی/واقعی شد؛ و
ديالکتيک ايستايی/پويايی نسبت ﺧاصی را درک کرد ،و اين ادراک را
ِ
ﻣتناسب با ويژگی نسبیاش بهعرصهی آزﻣون و ﺧطای عملی کشاند تا
اﻣکان کشف قانونمندی نسبتهای روبرو فراهم گردد.
 {2بندهای چهار و پنج و شش

»زندانيان بند شش ،سه تيپ بودند :عدهی کمی بهجرم جاسوسی
دستگير شده و پليس بهآنها اعتماد داشت .اين افراد يکدست نبودند؛ بعضی
از آنها ...ﺧبرچينی ﻣیکردند .اﻣا بين جاسوسها کسانی هم بودند که
ﺧبرچين و همکار پليس نبودند ،ﻣثﻼً ﻣجيد صمصام ]که اسناد پيمان سنتو را
بهکشور روﻣانی فروﺧته بود و پارتی هم فراوان داشت[ بهلحاظ شﺨصيتی
چنين کاری ]يعنی :ﺧبرچينی برای زير هشت[ را در شأن ﺧود
نمیدانست«)ص  .(351واقعيت اين استکه وضعيت طبقاتی ،ﻣيزان ثروت
و رتبهی اجتماعی افرادی همانند ﻣجيد صمصام در ﻣقايسه با سرهنگ
زﻣانی چنان باﻻتر و بيشتر بود که ﻣنهای ظاهرسازیهای اداری )بهعنوان
زندانی( ،افرادی اﻣثال او را چندان هم آدم بهحساب نمیآوردند .بهبيان
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ديگر ،سرهنگ زﻣانی و ﻣجيد صمصام ،ﻣنهای تﻔاوتهای تاکتيکی ،اﻣا
بهلحاظ چشماندازهای استراتژيک/طبقاتی همگون و همسان بودند .تﻔاوت
لمﭙن تازه بهدوران رسيدهای بود که
آنها در اين بود که سرهنگ زﻣانی
ِ
بهلحاظ ﺧونﺨواری و اقداﻣات ضدانسان ْی همچنان فعليت داشت ،اﻣا ﻣجيد
صمصام لمﭙنی از ردههای باﻻی جاﻣعه بود که با عبور از ﺧط قرﻣز
طبقاتی/شاهنشاهی اجازهی ﺧونﺨواری و فعليت ضدانسانیاش را ﻣوقتا ً از
دست داده بود.
»عدهی ديگری از زندانيان بند شش ،کسانی بودند که پليس نسبت
بهآنها حساسيت داشت و ﻣیﺧواست ارتباط آنها را با زندانيان بند چهار
و پنج ﻣحدود کند«)همانجا( .آقای پاينده از ﺧبرچينهای آن دورهی بند شش
)که اﻣروزه هيچ ارزش آﻣوزشی و تحليلی ندارد( نام ﻣیبرد؛ اﻣا از آن
عدهای که »پليس نسبت بهآنها حساسيت داشت« ناﻣی بهﻣيان نمیآورد!
بنابراين ،با اين سؤال ﻣواجه ﻣیشويم که اين عده چه کسانی بودند؟ اگر
اساﻣی همهی زندانیهای بند شش در آن ﻣقطع زﻣانی را ﻣیدانستيم ،اين
احتمال وجود داشت که با تکيه بهحدس و برآور ْد بهنام بعضی از آنها دست
ﻣیيافتيم؛ اﻣا اينک فقط ﻣیتوان روی بيژن جزنی ،چوپانزاده ،عزيز
سرﻣدی ،حسن ضيا ظريﻔی و غﻼم ابراهيم زاده انگشت گذاشت که آقای
ت حضور ﺧود در بند شش از آنها هم نام ﻣیبرد .براساس
پاينده در رواي ِ
گﻔتههای آقای پاينده اينگونه حساسيتهای پليسی ،شاﻣل او نمیشد که
»نماينده«ی هميشگی بود .بههرحال ،همانطور که باﻻتر هم اشاره کردم،
در بند شش
تقسيمبندی آقای پاينده )اگر هم درست باشد( پس از باز کردن ِ
ﻣصداق ﺧودرا از دست داد.
»گروه سوم زندانيان بند شش ،افراد با سنين ﻣتﻔاوت بودند که کاری
بهکار کسی نداشتند و در کارهای جمعی زندان ،بدون آنکه نسبت
بهجريانهای سياسی روز ﻣوضعگيری کنند ،دوستانه همکاری
ﻣیکردند«)همانجا( .افرادی که »بدون ...ﻣوضعگيری«» ،نسبت
بهجريانهای سياسی روز«» ،در کارهای جمعی زندان ...دوستانه همکاری
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پيشين روباتهای بسيار هوشمند اﻣروزی بودند
ﻣیکردند« ،احتماﻻً از نسل
ِ
که بهﻣثابه زندانی سياسی طراحی و ساﺧته شده بودند!!؟
 {3بندهای چهار و پنج و شش

»وقتی وارد بند چهار/پنج/شش شدم؛ عزيز سرﻣدی ،بيژن جزنی و
حسن ضيا ظريﻔی که دوستان قديمی بوديم بهﻣن گﻔتند بايد بهکمون بيايی و
اگر نيايی انعکاس ﺧوبی نﺨواهد داشت .وقتی از قزل حصار بهطرف قصر
ﻣیآﻣديم ،تصميم گرفته بودم که وارد کمون بشوم؛ ﻣنتها ،بهعلت ﻣاجرای
کتاب که در بند دو/سه پيش آﻣد ،پشيمان شدم .بههرحال ،بهاصرار بچهها
وارد کمون شدم و روز بعد ،گﻔتند اگر ﻣمکن است ﻣسئوليت آشﭙزﺧانه را
بهعهده بگير ،که قبول کردم«)صص  351و .(352
اگر آقای پاينده دربارهی ﻣعنی حرف »دوستان قديمی«اش که بهاو
گﻔتند »بايد بهکمون بيايی و اگر نيايی انعکاس ﺧوبی نﺨواهد داشت«،
تصادفی
فی
ِ
توضيح ﻣیداد؛ دراين صورت ،از دنيای وهم آلودهی تصاد ِ
تصادفی ) (The chancy chancy chancy worldبهدنيايی وارد
ﻣیشديم که ﻣادی ،قانونمند و قابل شناحت و تبيين بود .حقيقتا ً »انعکاس
ﺧوبی« نداشتن ،بهويژه در تابستان سال  1353و در بند شش زندان شماره
يک قصر که بهقول ﺧود آقای پاينده فقط يک »کمون صنﻔی« بود ،چه
کمون داﺧل زندان چيزی ﻣعادل سازﻣان چريکهای
ﻣعنايی داشت؟ اگر
ِ
فدايی ﺧلﻖ و آقای پاينده هم اﻣير پرويز پويان بود ،آنگاه عدم ورود پويان
بهکمون/سازﻣان چريکهای فدايی ْ
ﺧلﻖ نشانهی تنافر بين بنيانگذاران آن
عملی چريکی نداشتند ،اﻣا
سازﻣان و هوادارانی بود که هيچگونه تجربهی
ِ
ﻣدال رهبری آن سازﻣان را بهسينهی ﺧود چسبانده بودند! ﻣشکل اين استکه
آقای پاينده در بسياری از ﻣوارد ،بهوساطت حافظهاش ،حرف افرادی را
نقل ﻣیکند که بهنحوی يا در دسترس نيستند ويا کشته شدهاند.
از طرف ديگر ،ﻣنهای جنبهی صرفا ً عاطﻔی/شﺨصی ،با اين سؤال
ﻣواجه ﻣیشويم که چرا دزديدن کتاب آقای پاينده در بند دو/سه که باﻻﺧره
کمون بن ِد چهار/پنج/شش »پشيمان« کرده بود؟ با
پيدا شد ،او را از ورو ِد به
ِ
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همهی اين احوال و علیرغم بیپاسخ ﻣاندن اينگونه سؤالها ،اﻣا ورود آقای
کمون بندهای چهار/پنج/شش اين فايده را نيز داشت که آشﭙزﺧانهی
پاينده به
ِ
داﺧلی ﻣجموعه بدون ﻣسئول نماند .اين را هم بايد درنظر داشت که ﻣسئوليت
کار هرکس نبود و حوصله و
آشﭙزﺧانه نه تنها سﺨت و وقتگير بود ،بلکه ِ
ﻣهارت ﺧاصی را نيز ﻣیطلبيد.
ب پنجم تيرﻣاه  ،1352با آنچه که قبل از آن بود
»کمون پس از سرکو ِ
تﻔاوت داشت و بهکمون صنﻔی تبديل شده بود .بااينکه سرهنگ زﻣانی
ﻣﺨالف هرگونه کار جمعی بود ،ولی بهاجبار ،کمون صنﻔی را پذيرفته
ی ﻣجموعا ً
بود«)ص  .(352بهنظر آقای پاينده عواﻣل اين
ِ
پذيرش اجبار ْ
بهﻣديريت زندان برﻣیگشت که  400نﻔر زندانی در آن بودند .انجام
کارهايی ﻣانند »بهتکتک غذا« رساندن ،شستن تکتک ظروف غذا،
کمبود چراغهای ﺧوراکپزی و ﻣانند آن ،با توجه بهﻣحدوديتهای زندان،
ت کمون صنﻔی را بهطور ضمنی« بهزندانبان تحميل کرده بود.
»ﻣوجودي ِ
ضمن تأييد نظر آقای پاينده درﻣورد پذيرش اجباری »کمون صنﻔی« که
بههرصورت روحيهآفرين بود و اين روحيهآفرينی بهطور اتوﻣاتيک جنبهی
سياسی داشت و گذران زيستی را برای زندانی تسهيل ﻣیکرد؛ اين را هم
بايد اضافه کرد که اگر جيمیکراسی پيش نمیآﻣد ،و بهدنبال ْ
آن ﻣردم بدون
صفبندی طبقاتی بهعرصهی سياست نمیآﻣدند؛ و جابهجايی شاه توسط
آﻣريکايیها برناﻣهريزی نمیشد ،و نهايتا ً قدرت سياسی را بهروحانيون
شيعه بهرهبری ﺧمينی ﻣنتقل نمیکردند؛ برای ساواک ساﺧتن يک يا چند
اﻣر
زندان که زندانیها را بهزندگی تکی و ُﺧردکننده ﻣجبور کند ،نه تنها ِ
غيرﻣمکنی نبود ،بلکه احتمال ساﺧتن چنين زندانهايی ﺧيلی ساده بود.
بههرروی» ،سرهنگ زﻣانی ]پس از چند آزﻣون شکست ﺧورده[
بهطور غيرﻣستقيم انتﺨاب نماينده را ...بهعنوان همآهنگکنندهی اﻣور
صنﻔی ]برای ﻣثال ،نظافت روزانهی بند ،تقسيم غذا و ﻣانند آن[«
پذيرفت)ص  .(353بهطورکلی ،صرفنظر از نقل جزئيات اﻣور که ﻣوجب
اطالهی کﻼم ﻣیشود ،واقعيت اين بود که کادر زندانبان ْی وجود زندگی
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کمونی و اشتراکی را ﻣشروط بهاينکه تظاهر و تبارز سياسی نداشته باشد،
پذيرفته بود؛ و درواقع ،قرارداد نانوشته و ناگﻔتهای بين زندانی و زندانبان
ايجاد شده بود که ﻣیتوان بهعنوان نوعی توازن قوا از آن ياد کرد .شکی
در اين نيست که آنچه آقای پاينده »تندروی« ﻣیناﻣد ،و همچنين تداوم
ْ
زندان نقش بهسزايی در ايجاد اين توازن
ﻣبارزهی چريکی در بيرون از
قوای ويژه بين زندانی و زندانبان ايﻔا ﻣیکرد.
آقای پاينده ﻣیگويد »چون ]برای انتﺨاب نماينده[ اجازه نداشتند جلسهی
عموﻣی تشکيل بدهند ،هريک از اتاقها بهطور جداگانه رأیگيری ﻣیکرد
و در آﺧر ،نمايندهی قبلی اين آرا را ﻣیشمرد و نمايندهی جديد ﻣشﺨص
ﻣیشد .نمايندهی جديد ،ﻣسئوﻻن کمون را انتﺨاب ﻣیکرد که عبارت بودند
از :ﻣسئول ﻣالی ،ﻣسئول آشﭙزﺧانه ،ﻣسئول تدارکات )ﺧريد ﻣايحتاج
عموﻣی و تقسيم کردن آنها( ،ﻣسئول اﻣور نظافت و کارهای روزانهی
بند)«...ص  .(352از وقتی که ﻣن وارد ﻣجموعهی چهار/پنج/شش شدم تا
زﻣانی که بههمراه  1125نﻔر آزاد شديم ،درست ﻣثل اکثر زندانیها درگير
اينگونه اﻣور نبودم؛ چراکه عدهی بسيار ﻣحدود و ﻣﺨصوصی درگير اين
اﻣور بودند که ﻣیتوان تحت عنوان کاست »رهبری« زندان از آنها نام
برد .افراد اين کاست ضمن دارا بودن ﻣدارجی بين ﺧودشان ،درعينحال
سياسی اينگونه اﻣور را نيز
حوصله ،وقت و همچنين شوق و عﻼقهی
ِ
کشتی
داشتند .نتيجه اينکه انتﺨاب نماينده بيشتر فورﻣاليته بود ،و »سکان«
ِ
زندان بين دستهبندیهای سياسی دست بهدست ﻣیشد که از سوی چپها
عبارت بودند از :ﻣنتصبين بهچريکهای فدايی ،دستهای که »ﺧط«
ﻣبارزهی ﻣسلحانه هم تاکتيک و هم استراتژی را رد کرده بودند و پس از
سرنگونی شاه به»ﺧط چهار« ﻣعروف شدند ،تودهایها و باﻻﺧره
سياسیکارها که »ﺧط سه« ناﻣيده شدند .البته ﻻزم بهتوضيح استکه روح
تودهای/اکثريتیهای آتی از همان داﺧل زندان بهوضوح قابل رؤيت بود که
در اداﻣه بهآن ﻣیپردازم.
آقای پاينده ﻣدعی استکه »بعد از رفتن سرهنگ زﻣانی و آﻣدن سرگرد
يحيايی ،نماينده و سﺨنگوی زندان سياسی ﻣجددا ً رسميت پيدا کرد«)ص
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 .(353شايد همان نمايندهی همآهنگکننده اﻣور ﻣربوط بهغذا و نظافت که
در دورهی سرهنگ زﻣانی پذيرفته شده بود ،در نقش »سﺨنگو« هم ﺧودی
نشان داده باشد؛ اﻣا ﻣن و چند نﻔر از دوستان نزديک که نسبت بهاﻣور
زندان )بهويژه از جنبهی سياسی( حساس بوديم ،در بند چهار/پنج/شش با
ﻣقولهای تحت عنوان »رسميت پيدا« کردن »سﺨنگوی زندان سياسی«
ﻣواجه نشديم.
از آنجاکه »سرهنگ زﻣانی با صندوق ﻣالی ﻣشترک ﻣﺨالف بود...،
برای هريک از بچهها بيست توﻣان از ﺧانوادهها ...بهصورت سکه«
ﻣیگرفتند؛ »بچهها بهﻣسئول ﻣالی ﻣیگﻔتند اين ﻣبلغ را دارم و او هم
يادداشت ﻣیکرد «...تا ﻣواد ﻻزم را ﻣتناسب با نيازهای روز بهطور فردی
يا جمعی بﺨرد» :او از بچهها پول ﻣیگرفت ويا بهچند نﻔر ﻣیگﻔت اين
اجناس را از فروشگاه بﺨرند .ﻣثﻼً بهيکی ﻣیگﻔت بيست کيلو شکر بﺨر،
بهيکی ديگر ﻣیگﻔت ده کيلو پياز ﻻزم داريم )«...صص 353و  .(354از
هنگاﻣی ﻣن با وضعيت ﻣجموعهی چهار/پنج/شش بهطور نسبی آشنا شدم،
اينگونه ﻣناسبات و قرارها تا آزادی همهی زندانیها ـکم و بيشـ همچنان
برقرار بود؛ ضمن اينکه بازهم افراد را صدا ﻣیکردند تا وسائل ﺧودرا که
توسط ﻣﻼقاتیها آورده شده بود ،شﺨصا ً بگيرند و برای دريافت پول هم
دفتر ﻣالی حسابدار زندان را اﻣضا کنند ،اﻣا اينگونه کنترلها و قواعد
بهطور روزافزونی جنبهی فورﻣاليته و اساسا ً اداری پيدا ﻣیکرد.
اين فورﻣاليته بدينترتيب بود که زندانبان انواع وسائل دريافت شده از
ﻣﻼقاتیها را بهطور فلهای بهداﺧل بند ﻣیفرستاد و در اﺧتيار آن زندانیای
ﻣیگذاشت که در داﺧل بند ﻣسئوليت توزيع آنها را بهعهده داشت .ﻣسئول
ﻣربوطه هم نام افراد را از روی تکه کاغذ يا ﻣقوايی که داﺧل کيسهی
پﻼستيکی وسائل گذاشته بودند ،بيرون ﻣیآورد و نام فرد ﻣربوطه را با
صدای بلند ﻣیﺧواند .آن فرد هم )اگر عضو کمون بود( کيسهی پﻼستيک
را ﻣیگرفت ،وسائل شﺨصیاش را برﻣیداشت و بقيه را روی تلی از
وسائل ﻣیگذاشتکه تدريجا ً و توسط وسائ ِل ديگر زندانیها شکل گرفته بود.
آقای پاينده پذيرش ضمنی کمون از طـرف زندانبان را ناشی از عــدم
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اﻣکانات زندانبان ﻣیداند :ﻣثﻼً اگر يک نﻔر ده کيلو پياز سﻔارش
ﻣیداد» ،نگهبانها و ﻣسئول فروشگاه ]که اﻣور فروشگاه را ﻣیبايست
گزارش ﻣیداد[ ﻣیدانستند يک نﻔر ده کيلو پياز ...نياز ندارد ،...برای...
کمون ﺧريد ﻣیکند .با اينحال پليس ،بهرغم ﻣحدوديتهايی که بر زندانيان
سياسی تحميل کرده بود ،در اين قبيل ﻣوارد ناچار بود بهروی ﺧودش
نياورد ...ﻣیفهميد که برای ادارهی چهارصد نﻔر ،ﻻزم است کارهای را
بهصورت جمعی و تحت نظارت نمايندهای انجام شود؛ بنابراين ،وقتی يک
نﻔرده کيلو پياز ﻣیﺧريد از او بازﺧواست نمیکردند و ناديده ﻣیگرفتند.
پليس ﻣراقب بود کمون ،سياسی نشود و صنﻔی بماند«.
اينکه »پليس ﻣراقب بود کمون ،سياسی نشود و صنﻔی بماند« ،کاﻣﻼً
ﺧط
درست است؛ اﻣا )ﻣنهای کشمکشهای ﻣربوط بهبرتری و حقانيت ِ
سياسی ،و همچنين صرفنظر از کنشهای حا ِد سالهای آغازين شکلگيری
کمون صنﻔی بهﺧودی ﺧود ،در همهی عرصههای
ﻣبارزهی ﻣسلحانه(،
ِ
زندگی و ﻣبارزهی طبقاتی و ضدرژيمی ،سياسی است .بههمين دليل هم تنها
در زندانهای سياسی است که کمون بهطورکلی ﻣطرح ﻣیشود و برقرار
ﻣیﻣاند.
از طرف ديگر ،برای پليس ﺧيلی هم ﻣشکل نبود که با در دست داشتن
ليست زندانیها ،افسر آﻣوزش ديدهای را بهکار بگيرد تا روزانه تعدادی از
ت گردشی برای نظافت و حتی شستن ظرفهای عموﻣی
زندانیها را با نوب ِ
انتﺨاب کند؛  20يا  30عدد يﺨچال بهعﻼوهی  20يا  30چراغ ﺧوراکپزی
برای نگهداری ﻣواد غذايی و پﺨت و پز بﺨرد و گوشهای را هم )ﻣثﻼً با
ساﺧتن يک نيم طبقه باﻻی بند شش( برای آنها ايجاد کند .ساﺧتن اين نيم
طبقه حداکثر يک ﻣاه وقت ﻣیبرد .نتيجهای که از اين توضيحات ﻣیﺧواهم
بگيرم اين استکه افزايش احترام زندانی سياسی در جاﻣعه ،تداوم ﻣبارزهی
ﻣسلحانه در بيرون از زندان ،و پتانسيل عصيانی زندانیهاْ توازن قوايی را
بين زندانی و زندانبان بهوجود آورده بود که نتيجهاش چشمپوشی پليس از
کمون بهاصطﻼح صنﻔی ،و ﻣراقبت از اينکه کمون صنﻔی )که بار سياسی
داشت( ،جنبهی سياسی آشکار پيدا نکند .فراﻣوش نکنيم که وجود کمون
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صنﻔی هم بهلحاظ گذران زندگی و هم بهواسطهی گرﻣای زندگی جمعی
ـعمﻼًـ فراتر از ﻣقاوﻣت در ﻣقابل سرکوب ،نوعی تقابل با دستگاه پليسی
بهطورکلی بود.
 {4بندهای چهار و پنج و شش

آقای پاينده ﻣیگويد» :سرکوب زندان سياسی ﻣوجب شده بود تا بچهها
در اقداﻣات و ﻣواضع قبلی ﺧود بازنگری کنند و بهنتايج ﻣثبت و ﺧوبی
برسند .ﻣثﻼً ،همان روزی که وارد بند شدم ،از اولين افرادی که ديدم و
ﻣﺨﻔيانه روبوسی کرديم غﻼم ابراهيمزاده بود .غﻼم در همان ﻣوقع و در
حضور عدهای از بچهها گﻔت اَعمال گذشتهی ﻣا غلط بوده است و ﻣا دچار
ذهنگرايی شده بوديم .بايد ﺧودﻣان را اصﻼح کنيم و شروع بهاين کار
کردهايم«.
اين آقای پايندهی عزيز در ﻣوارد نه چندان نادری حرفهايی ﻣیزند
که حقيقتا ً »طﻼيی« بهحساب ﻣیآيند .اگر کسی بهاين ﻣسئله باور ندارد،
ﻣیتواند عبارت نقل شدهی باﻻ را دوباره و بهشکل فشردهتر بﺨواند:
»سرکوب زندان سياسی ﻣوجب شده بود تا بچهها ...بهنتايج ﻣثبت و ﺧوبی
برسند«! پس» ،سرکوب« برای زندانیهای سياسی و درنتيجه برای جنبش
سياسی »نتايج ﻣثبت و ﺧوبی« دربرداشته و ﻣﻔيد بوده است!؟
تعجب در اين استکه آقای پاينده در بعضی از ﻣوارد اساﻣی افرادی
ﻣثل آن زندانیهای شروری را که ﻣوقتا ً بهقزل حصار آورده شدند ،با
جزئيات بهياد دارد و از آنها نام ﻣیبرد؛ اﻣا در پارهای از ﻣواقع هم
بهطورکلی ﻣیگويد» :غﻼم در همان ﻣوقع و در حضور عدهای از بچهها
گﻔت اَعمال گذشتهی ﻣا غلط بوده است«! کاش آقای پاينده يکی/دو نﻔر از
آن »عده« را که هنوز زندهاند و ﻣیتوان سؤاﻻتی را برایشان طرح کرد،
نام ﻣیبرد!؟
از جزئيات )که بهقول آلمانیها ﻻنهی شيطان درآن جاست( از روی
ْ
صحبت آدمهايی
ناچاری بگذريم ،داستان از اين قرار استکه اگر ﻣوضوع
لجوج ،غيرﻣعقول و ناتوان در زﻣينهی انديشهی سياسی )همانند آن  20نﻔر
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زندانی شرور زندان قزل حصار( بودند ،حرف آقای پاينده بهﻣصداق اينکه
ِ
تا نباشد چوبِ تر ،فرﻣان نبرد گاو و ﺧر ،درست است؛ اﻣا وقتی ﻣوضوع
صحبت شﺨصی ﻣانند غﻼم ابراهيمزاده پيش ﻣیآيد که بهلحاظ دانش،
تحصيﻼت ،تجربهی ﻣبارزاتی و توان انديشهی انتزاعی کيلوﻣترها از آقای
پايندهتر جلوتر است ،تنها ﺧدﻣتی که بهراوی عزيز ﻣیتوان کرد ،اين
استکه از دوستان نزديکش ﺧواهش کنيم تا آدرس يک روان درﻣانگر
ﺧوب و ﻣهربان را بهاو بدهند.
شکی در اين نيست که ﻣبارزهی سياسی/ضدرژيمی ،صرفنظر از
نتايج آن ،بهﻣثابهی پراتيک و طبعا ً بهعنوان آزﻣون ،ذاتا ً نقد پذير است و
آدمهای ﺧردﻣندی چون غﻼم ابراهيمزاده ،ﺧردﻣندی ﺧودرا ﻣديون توان
بررسی نقادانهی آن پراتيکی هستند که با حضور ﻣستقيم ﺧود آنها واقع
روی سﺨن غﻼم ابراهيمزاده واقعا ً
ﻣیگردد .بنابراين ،برفرض اينکه
ِ
بهعلی پاينده باشد و بهاو گﻔته بود» :اَعمال گذشتهی ﻣا غلط بوده است و ﻣا
دچار ذهنگرايی شده بوديم« .آنچه آقای پاينده از اين عبارت ﻣیﺧواهد
برداشت کند و بهﺧوانندهی کتاب »آنچه برﻣن گذشت« القا کند ،برﺧﻼف
نظر غﻼم ابراهيمزاده ،حول و حوش »کمون لباس«» ،تندروی« و اين
قبيل ﻣسائل ﻣیگردد که اساس ﻣشغوليت دائمی او را تشکيل ﻣیداد؛
درصورتیکه عمدهترين ﻣسئلهی گﻔتگوهای اوائل ﺧرداد  1353در بندهای
چهار/پنج/شش بررسی ﺧط ﻣشی ﻣبارزهی ﻣسلحانه بهﻣثابهی هم استراتژی
وهم تاکتيک بود؛ و غﻼمابراهيمزاده نيز بهعنوان يکی از پيشگامهای
بررسی ﻣجدد اين ﺧط و ﻣشی ،و نهايتا ً اعﻼمکنندهی نادرستی آن ،در قالب
انتقاد از ﺧودش ،کسانی ﻣثل »عزيز سرﻣدی ،بيژن جزنی و حسن ضيا
ظريﻔی« و غيره را ﻣورد نقد قرار ﻣیدهد که پاينده از آنها بهعنوان »
دوستان قديمی« ﺧود ياد ﻣیکند.
ﺧﻼصهی کﻼم در رابطه با نقلقول باﻻ اينکه صرفنظر از بود و
نبود روانپريشی سياسی ،اين سﺨن که »سرکوب زندان سياسی ﻣوجب شده
بود تا بچهها ...بهنتايج ﻣثبت و ﺧوبی برسند« ،بههرصورت ﻣمکن و
ﻣتصور ،ارتجاعی است.
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آقای پاينده ﻣیگويــد» :ﻣوقعی که ﻣن بهبند چهار/پنج/شش آﻣــدم،
ﻣقطعی بود که بچهها بهﺧاطر ﺧواندن نماز صبح با پليس درگيری داشتند.
از اواﺧر ارديبهشتﻣاه  ،1353سرهنگ زﻣانی دستور داده بود نماز صبح
بايد ساعت پنج صبح بهبعد اقاﻣه شود و قبل از آن ﻣمنوع است .بچههای
نماز صبح قبل از
ﻣذهبی بهسرهنگ زﻣانی گﻔته بودند از نظر شرعی بايد ِ
طلوع آفتاب ﺧوانده شود .ساعت پنج صبح که شما تعيين کردهايد بعد از
طلوع آفتاب است و نماز قضا شده است«)ص  .(355سرهنگ زﻣانی ضمن
بيان اينکه بههمهی اين ﻣسائل واقف است ،ﻣسلمان و ﻣسلمانزاده است ،و
ﺧودش »هم روزانه هﻔده رکعت نماز« ﻣیﺧواند ،روی اجرای »دستور«ش
اصرار ﻣیکند .اﻣا »بچههای ﻣذهبی ،ﻣﺨصوصا ً ﻣجاهدين زير بار نرفته
بودند و از دستور سرهنگ زﻣانی تمکين نمیکردند«)همانجا(.
»ﺧواندن نماز صبح از ساعت پنج بهبعد بهﻣعضلی برای بچههای
ﻣذهبی و همينطور برای سرهنگ زﻣانی تبديل شده بود .بچههای ﻣذهبی
را دسته دسته کتک ﻣیزدند و بهصورت تنبيهی بهانﻔرادی ﻣیفرستادند.
بچههای چپ نسبت بهرفتاری که با بچههای ﻣذهبی ﻣیشد ﻣعترض و
ناراحت بودند .عدهای از بچهها ﻣثل بيژن جزنی بهسرهنگ زﻣانی
اعتراض کرده بودند که آنها را هم کتک زده و بهانﻔرادی برده بودند«)ص
 .(356آقای پاينده در پانوشت صﻔحه  356ﻣیگويد» :اين اعتراضات نسبت
بهدﺧالت پليس در اجرای آيين شرعی برای ﻣسلمانها که ﻣنجر بهاعتراض
افراد زندانی چپ شده بود در حد گستردهای اداﻣه پيدا کرد و بهانتقال تعداد
زيادی از زندانيان چپ بهانﻔرادی و حتی ضرب و شتم آنها ﻣنجر شد که
بيژن جزنی يکی از آنها بود .بقيه هم که در بندهای ديگر بودند از اين
سﺨت گيریها و اعمال ﺧشونتها بیبهره نماندند و در نتيجه کل زندان
شماره يک در بحران کمسابقهای قرار گرفت و اين ﻣعضل در ﺧارج از
زندان انعکاس پيدا کرد و اعتراض ﺧانوادهها را برانگيﺨت و بهﻣراجعه
نزد مراجع شرعی و قانونی ﻣنتهی شد«.
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بهنظر ﻣن نکتهی اصلی در آکسيون نماز از اين قرار بود» :بهغير از
ﻣسئلهی شرعی ،ﻣجاهدين ﻣیﺧواستند در آن شرايط سرکوب ،حرکتی
]ﻣمهور به ُﻣهر اسﻼم[ در ﻣقابل پليس انجام بدهند ]تا زﻣينههای گسترش
هژﻣونی دينی/سياسی ﺧود ،و ايجاد حکوﻣت عدل اسﻼﻣی را فراهم
ِ
بياورند[!! در غير اينصورت ،ﻣیتوانستند بهکمک چﭙیها تقاضاهای
ديگری )ﻣثل ﻣﻼقات حضوری ،استﻔاده از راديو ،دسترسی بهﻣجﻼت
ﺧارجی و ﻣانند آن( را ﻣطرح کنند که در سال  1357در اوج عصيان و
برافروﺧتگی سياسی تودههای ﻣردم ﻣطرح کردند.
اﻣروزه ،بهواسطهی تحليل روند رويدادها ﻣیتوان چنين برآورد کرد
که اوﻻًـ آکسيون نماز جماعت از باﻻ طراحی شده بود )که در اداﻣه بيشتر
بهشواهد تأييدکنندهی آن ﻣیپردازم(؛ و دوﻣا ًـ قصد از طراحی ْ
آن گسترش
اپوزيسون جایگزين نيروهای چپ بود .اﻣا
هژﻣونيک اسﻼم شيعی در ﻣقام
ِ
ورزی تبديل نماز جماعت بهﻣثابهی
گام ﻣقدﻣاتی اينگونه هژﻣونی
ْ
فريضهای اساسا ً دينی ،بهکنشی دينی/سياسی در تقابل با پليس و رژيم
بهطورکلی بود.
اﻣر پذيرفتهای بود،
بدينترتيب بود که ابتدا نماز جماعت که
ِ
ﻣراسم آن ِ
ﻣمنوع شد؛ سﭙس ،ﻣجاهدين با در دست داشتن بيرق دينی دست بهاعتراضی
زدند که بﺨشی از چپها را نيز بهدنبال ﺧود کشيدند؛ و باﻻﺧره با
سﺨنرانیهای تهديدآﻣيز ﻣحرری/زﻣانی که با حضور گارد ضدشورش
ت عادی بهيک
اجرا ﻣیشد ،کليت ﻣسئله بهفراﻣوشی سﭙرده شد و نماز جماع ِ
ﻣعترضين ﻣذهبی را بيش
آکسيون ﻣذهبی/سياسی تبديل شد که ﻣیتوانست
ِ
از پيش بهطرف صﻔوف نماز جماعت در ﻣساجد و آنجا بههيئتهای ﻣذهبی
بکشاند» :سرهنگ ﻣحرری و دارودستهاش عکسالعملی ]در ﻣقابل
حرفهای رجوی و پاکنژاد ،که در اداﻣه ﺧﻼصهای آن را ﻣیآورم[ نشان
ندادند و از بند بيرون رفتند .از آن بهبعد فشار پليس کمتر شد .بهطوری که،
صبح روز بعد که بچههای ﻣذهبی قبل از ساعت پنج بلند شدند و نماز
ﺧواندند ،پليس عکسالعملی نشان نداد«)ص .(357
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»يک روز در تابستان  ،1353همهی زندانيان بندهای چهار/پنج/شش
را بهحياط بند شش که ﺧيلی وسيع بود ،بردند .حتی اجازه ندادند دمپايی پای
ﻣا باشد .گﻔتند پابرهنه برويد .ﻣا را در ضلع غربی حياط نگهداشتند و گارد
ضداغتشاش با تمام تجهيزات ،کﻼهﺨود ،سﭙر ،باطوم و ...در ضلع شرقی
حياط ﻣستقر شد .دقيقا ً شمرديم ،گارد ضداغتشاش بهتعداد زندانيان بود.
سرهنگ ﻣحرری ،شروع بهسﺨنرانی کرد و ...گﻔت ﻣا تصميم گرفتهايم
زندان را بههمين حالت يک سال اﺧير نگهداريم .حاﻻ ،اگرچه حرف شما
شرعا ً درست است که بايد قبل از طلوع آفتاب نماز بﺨوانيد ،ولی ﻣا ﻣیگوييم
بايد بعد از طلوع آفتاب بﺨوانيد و گناه آن هم بهگردن ﻣا .ﻣقداری وعده وعيد
داد و تهديد کرد ...بعد از سرهنگ ﻣحرری ،سرهنگ زﻣانی شروع
بهصحبت کرد و او هم گﻔت ﻣن ﻣیدانم در ﻣيان شماها کسانی هستند که
ﻣیﺧواهند ﻣقررات را رعايت کنند ولی از ديگران ﻣیترسند .نمونهای
فﻼنی و فﻼنی و ...و با دست چند نﻔر را نشان داد و گﻔت اينها بعد از
ساعت پنج نماز ﻣیﺧوانند و هيچ اتﻔاقی هم نمیافتد ...سﺨنرانی سرهنگ
زﻣانی که تمام شد و از چهارپايه پايين آﻣد ،ﻣسعود رجوی اجازهی صحبت
ﺧواست و گﻔت :وﷲ ،بهﺧدا ،بهپيغمبر ،ﻣا هيچ قصد و غرضی نداريم و
فقط ﻣیﺧواهيم نماز صبح را سروقت بﺨوانيم ...قصد ﻣا بههم زدن نظم و
اغتشاش کردن نيست] ...از آنجاکه سرهنگ زﻣانی در ﻣيان حرفهايش
از »نداﻣت« و »پشيمان«ی عدهای حرف زده بود[ ،بعد از رجوی ،شکرﷲ
پاکنژاد گﻔت :ﻣن از طرف ﺧودم صحبت ﻣیکنم .شما ﻣیگوييد عدهی زيادی
در اينجا پشيمان و نادم هستند ،ﺧواهش ﻣیکنم ﻣن را جزو آن افراد
ﻣحسوب نکنيد .ﻣن نه پشيمان و نه نادم هستم)«...صص  356و .(357
پيش از اين آقای پاينده تعداد زندانیهای ﻣجموعهی چهار/پنج/شش را
 400نﻔر اعﻼم کرده بود ،و دراينجا ﻣیگويد »دقيقا ً شمرديم ،گارد
ضداغتشاش بهتعداد زندانيان بود«!؟ ﻣسئله اين است که حيات بند شش
اصﻼً اجازهی درگيری و سرکوب را بهچنين جمعيتی نمیدهد؛ و اگر قرار
بهدرگير و سرکوب فيزيکی باشد ،تعداد کسانی که زير دست و پا ﻣیﻣيرند،
چنان زياد است که ساواک در آن شرايط اجازهی آن را نمیداد .نتيجه
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اينکه يا تعداد افراد حاضر در حياط بند شش ﺧيلی کمتر از  800نﻔر بود
و يا وجود  400نﻔر پليس فقط برای نمايش و ايجاد ارعاب روانی بوده
است .اﻣا نکتهی قابل تأﻣلتر در اين است که علیرغم اين لشگرکشی و
هارتوپوتها »از آن بهبعد فشار پليس کمتر شد .بهطوری که ،صبح روز
بعد که بچههای ﻣذهبی قبل از ساعت پنج بلند شدند و نماز ﺧواندند ،پليس
عکسالعملی نشان نداد«)ص !!(357؟
بههرروی ،ﻣیتوان چنين تصور کرد که باند ﻣحرری/زﻣانی برای
تر ﺧود ﻣانع برگزاری نماز جماعت شده بودند؛ اﻣا
اِعمال قدر ِ
ت بيش ِ
ازآنجاکه ساواک با ﻣذهبیهای کلهگنده درحال ﻣعاﻣلهی سياسی بود ،با
سياست زندانبانهای شهربانی ﻣﺨالﻔت ﻣیکند و از طريﻖ ايجاد نمايش در
حيات بند شش ﻣوضوع را نه تنها ﻣاستﻣالی ﻣیکند ،بلکه اين اﻣکان را
نيز بهﻣسلمانها ﻣیدهد که برگزاری نماز جماعت در زندان را بهﻣثابهی
ﻣوفقيت سياسی ﻣذهبيون در بيرون از زندان تبليغ کنند.
کشته ﺷدن حکمتجو و تيزابی
»در ﺧرداد و تير  ،1353اﺧبار ناگوار کشته شدن پرويز حکمتجو و
هوشنگ تيزابی ]»زير شکنجه«[ بهﻣا رسيد« .طبﻖ گﻔتهی آقای پاينده،
بيژن جزنی که در آن زﻣان در کميتهی ﻣشترک بود» ،وقتی بهزندان قصر
برگشت گﻔت  ...پرويز را تحت وحشيانهترين شکنجهها قرار دادند ،حالش
هم ﺧوب نبود زير شکنجه کشته شده است ...چند روز بعد هم ﺧبر کشته
شدن تيزابی در زير شکنجه بهﻣا رسيد«)ص.(358
ﻣن ]عباس فرد[ در اين تاريخ هنوز دستگير نشده بودم؛ و بيرون از
زندان هم ﺧبر آن را نشنيدم .بعدها که دستگير و پس از بازجويی بهزندان
قصر ﻣنتقل شدم ،اين ﺧبر تأسفبار را شنيدم.
چرا از کمون ﺧارج ﺷدم؟
 {1چرا از کمون خارج شدم؟

»سه/چهار روز بعداز اينکه ﻣسئول آشﭙزﺧانه شدم ،بچهها گﻔتند آلبالو
بﺨريم و ﻣربا درست کنيم .اين کار سابقه داشت و قبﻼً هم ﻣربا درست کرده
بودم ...بهبچهها ...گﻔتم حدود يکصد کيلو آلبالو ...وبههمان ﻣقدار شکر
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بﺨريد ...برای شستن و آﻣاده کردن آلبالوها و همچنين برای پﺨتن آن
تقاضای "ﻣلی کار" کرديم .حدود چهل نﻔر داوطلب شدند ...ﻣلیکاری...
نوبتی و الزاﻣی نبود بلکه ...داوطلبانه «...بود؛ »کمون چهارده يا پانزده
چراغ ﺧوراکپزی داشت ...چند چراغ ﺧوراکپزی قرض گرفتيم ...عدهای
از آنها ]يعنی» :افرادی که ﺧارج از کمون بودند و چراغ ﺧوراکپزی
داشتند«[ در پﺨتوپز با ﻣا همکاری ﻣیکردند .پنجاه/شصت کيلو ﻣربا برای
حدود سيصد نﻔر زياد نبود .اگر هﻔتهای يک بار صبحانه کره و ﻣربا
ﻣیﺧورديم ،حداکثر يک ﻣاه دوام ﻣیآورد«)صص  358و .(359
»ﻣربا درحال پﺨته شدن بود که عدهای از ﻣذهبیهای سنتی اعتراض
کردند چرا ﻣربای ﻣا را يک نﻔر کمونيست ﻣیپزد؟ اين ﻣربا را شﺨص
نجسی پﺨته است و ﻣا نمیﺧوريم .ﻣجاهدين نقشی در اين اعتراض نداشتند.
عدهای از ﻣتعصبين ﻣذهبی هم ﻣانند آيتﷲ ربانی شيرازی ،آيتﷲ انواری،
حاج ﻣهدی عراقی و دکتر شيبانی و ،...اين قبيل کارها را قبول نداشتند و
وارد اين جزئيات نمیشدند ...واقعيت اين بود که اين اعتراض ،نوعی بازی
سياسی بود که بهنام ﻣذهب ﻣطرح ﻣیشد .هدف ﻣطرحکنندگان تسلط بر
چپها و در ﻣرحلهی بعد تسلط بر ﻣجاهدين بود ...از وحدتطلبی
سوءاستﻔاه ﻣیکردند«)ص .(359
چريکهای فدايی با ﻣجاهدين
ِ
وقتی آقای پاينده »ﻣتوجه اين اعتراضها و عدم واکنش بچههای چپ«
ﻣیشود» ،در فرصتی ﻣناسب تماﻣی ظروف ﻣحتوی ﻣربای نيمه پﺨته را
بهکاسهی توالت« ﻣیريزد که البته »با اعتراض جمعی حتی ﻣﺨالﻔين پﺨته
شدن ﻣربا توسط« او ﻣواجه ﻣیشود .سرانجام اينکه آقای پاينده »پانزدهم
يا هﻔدهم ﺧرداد  ...1353از کمون بزرگ بيرون« ﻣیرود)ص .(360
آقای پاينده اداﻣه ﻣیدهد» :در شرايطی بهعنوان اعتراض از کمون
ﺧارج شدم که کمون دچار اﺧتﻼفات داﺧلی بود ولی هنوز آشکار نشده بود.
عدهای از بچههای چپ که ﻣشی ﻣسلحانه را قبول نداشتند از فضای
غيردﻣکراتيک حاکم بر کمون و اينکه بهنام وحدت ﻣجبور بودند زير بار
تحميﻼت و حرکات غلط بروند و درعينحال نمیتوانستند اعتراض کنند
ﺧسته شده و ناراضی بودند«)همانجا( .طبﻖ روايت آقای پاينده ،ﻣعترضين
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ﺧاﻣوش »دنبال بهانه بودند« تا اعتراض ﺧودرا بيان کنند .بهنظر آقای پاينده
تا آن زﻣان دو دسته از کمون ﺧارج شده بودند :يکی آنهايی از زاويه راست
و آسايشطلبی از کمون بيرون ﻣیرفتند و ﻣیﺧواستند »حساسيت پليس را
برنينگيزند«؛ و عدهای هم »بهعلت تضادهای فکری ...و سياسی« از کمون
بيرون ﻣیرفتند و »در برابر پليس ﻣوضع« داشتند)همانجا(.
راوی در اداﻣهی روايتش ﻣیگويد» :ﺧارج شدن ﻣن از کمون با
اعتراض و برﺧورد دوستان همﻓکر و همراه در امور سياسی و
موضعﮔيریهای مشترک عقيدتی ﻣواجه شد .آنها بهاشکال گوناگون
اصرار ﻣیکردند بهکمون برگردم .استدﻻلشان اين بود که با اين حرکت
ﻣمکن است وحدت ﻣا آسيب ببيند و کمون تجزيه شود .چند نﻔری از افراد
بسيار ﺧوشنام جريان چپ ]که ناﻣی از آنها برده نمیشود!؟[ براين ﻣوضع
پافشاری و اصرار ﻣیکردند که بهکمون برگردم .استدﻻلشان اين بود که
با اين حرکت تجزيه کمون بهنام تو کليد ﻣیﺧورد و وحدت ﻣا بههم ﻣیريزد.
در جواب اين استدﻻل گﻔتم :کمونی که اساساش بر سازش و رشوه باشد
بهتر است ﻣتﻼشی شود .اگر بهنام ﻣن هم تمام شود اشکالی ندارد .ﻣن عواقب
و پياﻣدهای اين ﻣسئوليت را قبول ﻣیکنم تا در آينده ،تاريخ صحت و سقم
آن را بهاثبات برساند«)صص  360و .(361
از نقلقولهای باﻻ چنين برﻣیآيد که آقای پاينده نﻔوذی
کاريزﻣاتيک/سحرکننده روی زندانیهای بندهای چهار/پنج/شش و بهويژه
کمون بهقو ِل ﺧو ِد او بزرگ داشت؛ و همهی رفتارها و
روی اعضای
ِ
برﺧوردهايش در حالهای از تقدس فهم ﻣیشد!؟ اگر چنين نبود ،وقتی »در
فرصتی ﻣناسب تماﻣی ظروف ﻣحتوی ﻣربای نيمه پﺨته را بهکاسهی
توالت« ريﺨت و »با اعتراض جمعی حتی ﻣﺨالﻔين پﺨته شدن ﻣربا توسط«
او ﻣواجه شد ،بهجای اينکه »بهاشکال گوناگون« بهاو »اصرار« کنند که
»بهکمون« برگردد ،ﻣیبايست بهطور ﻣوقت )ﻣثﻼً برای يک ﻣاه( عضويت
او را در کمون بهحالت تعليﻖ درﻣیآوردند .چرا؟ برای اينکه او ﻣحصول
اجتماعا ً توليد شدهای را از بين برده بود که بهبيان پولی ﻣیتوانست ﻣﺨارج
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يک ﺧانوادهی کمدرآﻣد را برای بيش از يک ﻣاه تأﻣين کند؛ بهلحاظ انسان ْی
دربرگيرنده کار داوطلبانهی تعدادی حدود  40نﻔر انسان بود؛ و باﻻﺧره
يکی از نيازهای  300نﻔر زندانی را ﻣیتوانست برآورده کند .از طرف
ديگر ،بايد توجه داشت که آقای پاينده در ﻣقابل حرف و کنشی که بهقول
ﺧودش »نوعی بازی سياسی ]و الزاﻣا ً اجتماعی و غيرشﺨصی[ بود که
بهنام ﻣذهب ﻣطرح ﻣیشد«) ،و طبعا ً شکی در اين نيستکه تماﻣيت کمون
بزرگ را هدف گرفته بود( ،نه تنها به ْ
غلط بهطور شﺨصی واکنش نشان
واکنش نابهجا نيز غيرسياسی ،شﺨصی و لجوجانه
ﻣیدهد ،بلکه در همين
ِ
برﺧورد ﻣیکند.
واکنش دور ريﺨتن ﻣحصول با ارزشی )يعنی :بيش از صد کيلو ﻣربا(
کار جمعی بود ،رفتار داشآ ُکلگونهی لوطیهای زير
که برآﻣده از نياز و ِ
بازارچههای ﻣحﻼت قديم تهران را تداعی ﻣیکند که در ﻣقابل تعرض و
حتی بیتوجهی نسبت بهﺧو ْد زﻣين و زﻣان را بههم ﻣیدوﺧتند تا ﻣورد توجه
گرفتن نياز ،کار
و شايد ه ْم احترام قرار بگيرند .بههمين دليل )يعنی :ناديده
ِ
و ارادهی اعضای کمون( ﻻزم بود که عضويت آقای پاينده در کمون برای
ﻣدتی )ﻣثﻼً يک ﻣاه( بهحالت تعليﻖ درﻣیآﻣد تا بيشتر بينديشد و کمی هم
از ﺧود-ﻣحورپنداری دست برﻣیداشت و بهديگران توجه ﻣیکرد.
چرا حتی چنين پيشنهادی هم ﻣطرح نشد؟ روايت آقای پاينده در اين
باره چيزی نمیگويد؛ شﺨصا ً هم در آن زﻣان در بند چهار/پنچ/شش نبودم؛
از يکی/دو نﻔری هم که سؤال کردم ،تصاوير گنگ و غيرقابل استنادی را
سﭙس برآورد نداريم
بهياد ﻣیآورند .بنابراين ،چارهای جز توسل بهتحليل و
ْ
زﻣان بندهای
تا شايد بهجنبههايی از دريافتها و تبادﻻت سياسی آن
ِ
چهار/پنچ/شش و چهبسا کل زندانهای سياسی دست يابيم .اولين نکتهی
سؤال برانگيزی که در اين قسمت از روايت بهچشم ﻣیﺧورد ،فرافکنی آن
»عده ...از ﻣذهبیهای سنتی« استکه »اعتراض« کرده بودند »چرا ﻣربای
ﻣا را يک نﻔر کمونيست ﻣیپزد«؟ طبﻖ روايت آقای پاينده اين »عده«ی
سنتی« فراتر از ﻣتعصب ،از »ﻣجاهدين« نبودند؛
بهلحاظ ﻣذهب ْی »
ِ
»ﻣتعصبين ﻣذهبی ...ﻣانند آيتﷲ ربانی شيرازی ،آيتﷲ انواری ،حاج
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ﻣهدی عراقی و دکتر شيبانی و «...افرادی در ردهی ﻣذهبی/سياسی آنها
نيز نبودند .بنابراين ،ﻣنهای باورهای ﻣذهبی اين »عده«ی سنتی که ظاهرا ً
بینام هم بودند ،در ﻣجموعهی بندهای چهار/پنچ/شش بهلحاظ نﻔوذ سياسی
و ﻣذهبی وزنهای بهحساب نمیآﻣدند و بههمين دليل هم پاسخ آنها از سوی
آقای پاينده ﻣیتوانست اين باشد که صﻼح ﺧويش ﺧسروان دانند :هيچ اجبار
و الزاﻣی برای ﺧوردن ﻣربايی نيست که بهدست يک کمونيست )ويا در
طرف
واقع عدهای کمونيست( پﺨته ﻣیشود .شايد آقای پاينده بگويد :ﻣن
ِ
جمعی ﺧودش
حساب ﻣستقيم اين »عده« نبودم ،و کمون براساس ﻣوازين
ِ
ﻣیبايست جواب ﻣیداد .با پذيرش اين نکته و تأکيد بر درستی آن ،از آقای
پاينده سؤال ﻣیکنيم :چرا همين پيشنهاد را بهاعضا ويا ﻣثﻼً ﻣسئولين کمون
ارائه ندادی؟ براساس روايت جناب پاينده که چند پاراگراف باﻻتر هم نقل
کردم ،پاسخ راوی عزي ِز ﻣا در ﻣقابل اين سؤال سکوت است!؟
پس ،بهوقايعی بﭙردازيم که آقای پاينده در اين زﻣينه روايت ﻣیکند .او
در شرايطی بهعنوان اعتراض از کمون ﺧارج ﻣیشود که »عدهای از
بچههای چپ که ﻣشی ﻣسلحانه را قبول نداشتند از فضای غيردﻣکراتيک
حاکم بر کمون و اينکه بهنام وحدت ﻣجبور بودند زير بار تحميﻼت و
حرکات غلط بروند و درعينحال نمیتوانستند اعتراض کنند ﺧسته شده و
ناراضی بودند«)ص  .(360گرچه در اينجا هم آقای پاينده از اين »عده...
ناراضی« نام نمیبرد ،اﻣا پس از اينکه او را بهسلول انﻔرادی و زندان
غيرسياسی ﻣیبردند ،در بازگشت بهجمع کوچکی وارد ﻣیشود که در نبود
او از کمون جدا شده بودند .اين افراد عبارت بودند از» :عبدﷲ ﻣهری،
صابر قلیزاده ،نجی رسولی ،سيد ضياءالدين طباطبايی و اصغر فتاحی«
که علیرغم تﻼش »جزنی و بچههای چريک فدايی«» ،آنها قبول« نکردند
که بهکمون برگردند)ص .(375
 {2چرا از کمون خارج شدم؟

نام جريان چپ« و »در آينده،
از عبارتهايی ﻣانند »افراد بسيار ﺧوش ِ
ْ
تاريخ صحت« و سقم بهﻣستراح ريﺨتن حدود  100کيلو ﻣربا و ﺧروج آقای
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پاينده از کمون زندان را قضاوت ﺧواهد کرد ،بهاين دليل بگذريم که اساسا ً
بازاری/تبليغاتی است و با دريافتهای ﻣارکسی در تناقض قرار دارد؛ اﻣا
شﺨصی/سياسی/اجتماعی کنش آقای پاينده بهپاراﻣترهای
چرايی
برای فهم
ِ
ِ
ديگری نياز داريم که راوی حرفی از آنها بهﻣيان نمیآورد .دربارهی
برفرض ﻣمکن
اينگونه پاراﻣترها ،تاآنجاکه جنبهی شﺨصی دارد ،حتی
ِ
بودن تحقيﻖ ،بازهم بايد از کنار آن گذشت؛ چراکه همواره اين احتمال وجود
دارد که بهﻣناقشهای تبديل شود و روی تم اصلی نقد و بررسی )که سياسی
و طبقاتی است( سايه بيﻔکند .بنابراين ،دو عرصهی تحقيﻖ ﻣرتبط با هم باقی
ﻣیﻣاند :يکی ،بررسی و تحقيﻖ درباره وضعيت زندگی تودههای کارگر و
زحمتکش بر بستر تغيير و تحوﻻت اقتصای/اجتماعی است که ﻣحدوديت
بررسی
اين بازﺧوان ْی اجازهی شرح ﻣشروحی بهآن نمیدهد؛ و ديگری،
ِ
زﻣانی تحقيﻖ است که ﻣستقيما ً به ِتم اصلی اين
فضای سياسی/جنبشی بازهی
ِ
بازﺧوانی ارتباط پيدا ﻣیکند و تا حد اﻣکان ،و براساس شواهد و تحليلهای
عقلی بهعمدهترين نکات آن اشاره ﻣیکنم.
سال  1353برای جنبش سياسی در ايران که تبارزی عمدتا ً
چريکی/شهری داشت ،سال تعيينکنندهای بود .اعدام بدون ﻣحاکمهی بيژن
جزنی و  8نﻔر ديگری که با او همراه بودند ،عمدتا ً در سال  1353تدارک
شد تا در فروردين  1354اﻣکان اجرايی پيدا کند.
تغيير و تحوﻻت ايدئولوژيک در سازﻣان ﻣجاهدين ﺧلﻖ که گسترش
گرايش ﻣارکسيستی را نشان ﻣیداد ،در سال  1353بهگونهای تبارز پيدا
کرد که در آذرﻣاه همان سال بهانتشار ﻣقالهای با عنوان »پرچم ﻣبارزهی
ايدئولوژيک را برافراشتهتر سازيم« در نشريه سازﻣان ﻣجاهدين ﺧلﻖ ﻣنجر
بار بهکشتن ﻣجيد
گرديد و تداوم آن بهگونهی نابﺨردانه و درعينحال فاجعه ْ
شريف واقﻔی در ارديبهشت سال  1354انجاﻣيد.
سياسی ﻣسلمان در طول سال  1353بنا
گروهی از زندانیهای
ِ
فردی ساواک و همکاری روبهگسترش بﺨشهايی
بهتشويﻖهای پراکنده و
ِ
از حوزههای »علوم« دينی ،در ﻣقابل ﻣجاهدين و چﭙیها صفآرايی کردند.
اين جماعت که بهتدريج انسجاﻣی فوقالعاده ارتجاعی پيدا ﻣیکردند ،پس
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آغوشی ساواک و حوزه ،در زندان فاﻻنژ
پس هم
از سازﻣانيابی نهايی از ِ
ِ
نامگذاری شدند؛ و بيرون از زندان نيز با احتياطی برطرفشونده ،ﺧودرا
حزبﷲ ناﻣيدند .اين نيروی آويزان بهباورهای عهد عتيقی و دقيانوسی،
ﻣجاهدين را ﻣنافﻖ و چﭙیها را ﻣلحد و نجس ﻣیدانستند؛ و پس از استقرار
رژيم نوپای اسﻼﻣی را
جمهوری اسﻼﻣی نيز دستگاه کشتار و قتلعام
ِ
ْ
زندان پس از دورهی تدارکاتی
سازﻣان دادند .بهطورکلی ،جريان فاﻻنژهای
سال  1353در تابستان  1354با شرکت ﻣنتظری ،ربانی شيرازی ،انواری،
رفسنجانی ،عراقی ،ﻻجوردی و ...با صدور فتوی برعليه ﻣجاهدين و
نيروهايی که ﺧودرا کمونيست ﻣیناﻣيدند ،اعﻼم ﻣوجوديت کردند.
نتيجه اينکه ابراز نظر توجيهکنندهی آقای پاينده جهت اثبات درستی
دور ريﺨتن بيش از صد کيلو ﻣربای ﻣتعلﻖ بهکمون از دو زاويه گمراهکننده
است .اول اينکه قصد و هدف آن »عدهای از ﻣذهبیهای سنتی ]که[
اعتراض کردند چرا ﻣربای ﻣا را يک نﻔر کمونيست ﻣیپزد«]؟[ ،برﺧﻼف
نظر آقای پاينده »تسلط برچپها ،و در ﻣرحلهی بعد سيطره بر ﻣجاهدين«
نبود؛ قصد آنها ـدر واقعيت اﻣرـ قتلعام چپها و ﻣجاهدين بود؛ دوم اينکه
برﺧﻼف نظر آقای پاينده که »آيتﷲ ربانی شيرازی ،آيتﷲ انواری ،حاج
ﻣهدی عراقی و دکتر شيبانی و ،...اين قبيل کارها را قبول نداشتند و وارد
اين جزئيات نمیشدند« ،همينها بودند که در سال  1354برعليه ﻣجاهدين
و چﭙیها فتوايی صادر کردند که حتی بههنگام صدور هم ﻣعنايش قتلعام
چﭙیها و ﻣجاهدين بود.
 {3چرا از کمون خارج شدم؟

روشن روز و ﻣا ِه رويدادی را که روايت ﻣیکنم ،دقيقا ً
ْ
گرچه ابراهيم
بهياد نمیآورد؛ اﻣا بهقرينهی فصلها و همچنين ﻣيزان سرﻣا/گرﻣای هوا،
حدود رويداد را بهياد ﻣیآورد .ابراهيم در آﺧرين ﻣاههای بهار سال 1354
بههمراه شکرﷲ پاکنژاد در بند سه اوين طبقه باﻻ )که ﻣجموعا ً
سيزده/چهارده نﻔر ﻣیشدند( زندانی بود .وقتی دربارهی ديگر همزندانیها
از او ﻣیپرسم ،بهغير از شکرﷲ پاکنژاد که ﺧود را بهاو نزديک ﻣیداند،
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افرادی از گروه رهايیبﺨش )ﻣانند سيروس نهاوندی ،ابراهيم بنايی ،کورش
يکتايی( ،ﻣحسن يلﻔانی ،دوتا برادر بهنام ﻣحزبی و داريوش اقبالی )يعنی:
هواﺧوری زندانیهای دو
داريوش ﺧواننده( را بهياد ﻣیآورد .او ﻣیگويد:
ِ
ِ
ﻖ وارد شدن بهبندهای يکديگر را نداشتند.
طبقهی پايين و باﻻ باهم بود؛ اﻣا ح ِ
وقتی ﻣن ]عباس فرد[ از زندانیهای بند پايين ﻣیپرسم ،ابراهيم با
ﻣکثهايی که گاه تا دو دقيقه هم طول ﻣیکشيد ،ﻣجموعا ً اين افراد را بهياد
آورد :طالقانی ،ﻣنتظری ،رفسنجانی ،ﻻجوردی ،عراقی ،انواری ،ربانی
شيرازی و چند طلبهی ديگر که نام آنها را فراﻣوش کرده است.
ابراهيم که ﻣذهبی نبود و آشنايی چندانی هم بهﻣباحث دينی و فقهی
نداشت ،در رابطه با ﻣسائل فقهی و دينی کنجکاو شده بود و در اين باره با
پاکنژاد صحبت ﻣیکند .پاکنژاد او را تشويﻖ ﻣیکند که ﻣسئله را با آقای
طالقانی )که ﺧيلی هم شکرﷲ را دوست داشت( ﻣطرح کند .پاکنژاد
بهابراهيم ﻣیگويد که بايد ﻣسائل کلی دينباوری را شناﺧت تا بتوان
بهدرستی و نه بهطور واکنشی دربارهی آن قضاوت کرد .پاکنژاد ابراهيم
را تشويﻖ ﻣیکند که ﻣسئله را با آقای طالقانی در ﻣيان بگذارد .وقتی ابراهيم
ت ﺧودرا با طالقانی در ﻣيان ﻣیگذارد ،او هم ابراهيم را بهربانی
ﺧواس ِ
شيرازی ﻣعرفی ﻣیکند.
آقای ربانی يک دفترچه  100برگی برای ﻣطالعه بهابراهيم ﻣیدهد.
اﻣا ازآنجاکه ﻣحتويات اين دفترچه بهزبان عربی بود ،ابراهيم هيچی از آن
نﻔهميد و دوباره بهآقای ربانی ﻣراجعه کرد و گﻔت :ﻣن از عربی هيچی
نمیدانم و اين دفترچه را نمیفهمم .آقای ربانی هم برای بعضی از روزهای
هﻔته با او قرار ﻣیگذارد که در حيات بنشينند و دربارهی ﻣباحث آن دفترچه
برای او حرف بزند.
ً
ابراهيم تعريف ﻣیکند که در حياط بن ِد سه يک ﻣحوطهی تقريبا  2در
 3ﻣتری بود که کمی گود بود .ﻣثل اينکه اين گودی را برای باغچه درست
کرده بودند .بههرحال ،آقای ربانی شيرازی قاليچهی کهنهای داشت که داﺧل
همين گودی پهن ﻣیکرد و برای ابراهيم حرف ﻣیزد .ابراهيم بهياد ﻣیآورد
که ربانی شيرازی ﻣقوﻻت دهگانه ارسطو را با شعر برای او ﻣیگﻔت،
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طريقی که ﺧيلی راحت بهحافظه ﻣینشست و ابراهيم هم آن ﻣقوﻻت را حﻔظ
ﻣیکرد :جوهر و کيف و کم و عين و ﻣتی )يک بشکن ﻣیزد و اداﻣه ﻣیداد(
وضع و ﻣلک و نسبت و فعل ،انﻔعال...
يکی از روزهای تابستان که هوا کاﻣﻼً گرم بود ،آقای ربانی شيرازی
بهحيات نياﻣد؛ و از بند پايين پنج/شش نﻔر بيشتر توی حيات نبودند .ابراهيم
از طلبههايی که داﺧل حيات بودند ،ﻣیپرسد :آقايان کجا هستند؟ بهاو
ﻣیگويند بهﻣﻼقات رفتهاند .ابراهيم فردای آن روز پيش آقای طالقانی
ﻣیرود و ﻣیگويد ديروز همه باهم بهﻣﻼقات رفته بوديد؟ آقای طالقانی
ضمن اينکه ﻣیﺧندد ،ﻣیگويد :نه پسرم ،آقايان يک جلسه گذاشته بودند،
يک نﻔر ﺧارجی را هم آورده بودند.
بهروايت ابراهيم ،بعد از اينکه آن دو نﻔر )يعنی :پرويز ثابتی و يک
نﻔر ﺧارجی( بهداﺧل بند پايين آﻣدند ،اين جلسات بهطور هﻔتگی در بيرون
از بند اداﻣه پيدا کرد؛ اﻣا طالقانی بهغير از همان بار اول ،ديگر در آن
جلسات شرکت نکرد.
طالقانی بهابراهيم که از چرايی عدم شرکت در آن جلسات از او سؤال
کرده بود ،ﻣیگويد :آن ﻣرد ﺧارجی و ثابتی ﺧواستههايی دارند که از ﻣن
برنمیآيد .ﻣن بااين پاکنژاد دوستم ،سالهاستکه باهم جلوی شاه ايستادهايم؛
ﻣن هيچوقت در تکﻔير دوستانم )ﻣثل همين پاکنژاد( شرکت نمیکنم.
ابراهيم ﻣیگويد :در آن ﻣوقع نمیدانستيم که ﻣوضوع گﻔتگوی آنها
چيست؛ اﻣا بهﻣحض اينکه آن جلسات تمام شد و چند ﻣاه بعد ،ﻣن و چند نﻔر
ديگر را بهزندان قصر )در يکی از اتاقهای بند ﻣعتادين( ﻣنتقل کردند،
شنيديم که شرکتکنندگان در آن جلسات ﻣجاهدين را ﻣرتد و چﭙیها را نجس
اعﻼم کردهاند و دستهی سوم هم )يعنی :همانهايی را که فاﻻنژ ﻣیناﻣيديم(
در زندان شکل گرفته است.
ابراهيم در ﻣقابل اين سؤال که بعد از بند ﻣعتادين بهکجا ﻣنتقل شديد،
ﻣیگويد :اول بهبند ﺧﻼفکارهای زندان قصر ،بعد بهقزل حصار و از آنجا
هم بهبند زندان شماره چهار قصر که از زندان شماره يک جدا بود.
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نتيجه اينکه همان افرادی که آقای پاينده پس از چهل سال بهعنوان
کسانی از آنها نام ﻣیبَرد که »اين قبيل کارها را قبول نداشتند و وارد اين
جزئيات نمیشدند« ،براساس پيچوﺧمهای توجيهات شيعی ،از اعضای
اصلی هيئت صادرکنندهی حکم قتلعام برای چپها و ﻣجاهدين بودند.
برهمين ﻣبنا ،و طبعا ً
براساس برآورد ،ﻣیتوان چنين ابراز نظر کرد که آن
ِ
»عدهای از ﻣذهبیهای سنتی ]که[ اعتراض کردند چرا ﻣربای ﻣا را يک
نﻔر کمونيست ﻣیپزد«]؟[ ،با اجازه و چهبسا بهتشويﻖ همين افرادی وارد
ﻣاجرا شدند که بهنظر آقای پاينده »اين قبيل کارها را قبول نداشتند و وارد
اين جزئيات نمیشدند«.
نتيجه اينکه فضای رويدادها و تبادﻻت جنبشی/سياسی در سال 1353
بسيار پيچيدهتر و گستردهتر از آن چارچوبهی ﻣحدودی بود که آقای پاينده
تصور ايﻔای نقش در آن را داشت و بعد از چهل سال همچنان همان تصور
ِ
را عينا ً روايت ﻣیکند .گرچه دو رويدا ِد ترور جزنی توسط ساواک ،و
فاجعهی کشتن ﻣجيد شريف واقﻔی در سال ) 1354که ريشه در تبادﻻت و
تحوﻻت سياسی/جنبشی سال  1353داشت( چندان هم قابل پيشبينی نبودند؛
اﻣا پيشبينی ﻣوضعگيری ﻣذهبیهای غيرﻣجاهد برضد ﻣجاهدين و چپها
ت کلی و حتی گنگِ اين احتمال )که
تااندازهای قابل پيشبينی بود .درياف ِ
بهنظر ﻣیرسد کسانی که »بهاشکال ﻣﺨتلف ]بهآقای پاينده[ اصرار
ﻣیکردند که بهکمون ]برگردد[« تااندازهای بهآن نزديک شده بودند(
چنانچه عموﻣيت پيدا ﻣیکرد ،بهاحتمال زياد شيوهای از ﻣدارا و
ريﺨتن ﺧودسرانه و تحريکآﻣيز بيش
چارهانديشی را پيش ﻣینهاد که دور
ِ
از صد کيلو ﻣربای ﻣتعلﻖ بهکمون توسط آقای پاينده و بهدنبال آن ﺧروج او
و چند نﻔر از دوستان او از کمون ،نه تنها دقيقا ً در نقطهی ﻣقابل آن قرار
داشت ،بلکه با تعويض ريل برﺧوردها از طريﻖ بحرانی که او در ﻣرکز
آن قرار گرفته بود ،اﻣکان تمرکز بر چرايی بُروز اين رويداد )يعنی:
اعتراض بهپﺨتن ﻣربا که ﺧود آقای پاينده آن را »نوعی بازی سياسی...
بهنام ﻣذهب« ﻣیناﻣد( را کنار زد.
کسی که ادعا ﻣیکند که ﻣیداند »کمون دچار اﺧتﻼفات داﺧلی ....هنوز
کارگر
آشکار نشده« است ،با برﺧورداری از شعور و ﻣسئوليت يک
ِ
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شﺨص او ،و حتی کمون ،بلکه کليت
سوسياليست ساده )يعنی :فهم اينکه نه
ِ
چپها بهنحوی استراتژيک ﻣورد هجوم قرار گرفتهاند( ﻣیبايست ﻣیفهميد
چرايی
که در رابطه با اين ﻣسئله بايد هنگاﻣی دست بهاقدام بزند که دربارهی
ِ
بروز و ابعاد آن بهاندازهی کافی بحث و نظرسنجی جمعی شده باشد .اين
درصورتی استکه اقدام صرفا ً فردی و رينگوﻣآبانه آقای پاينده بهيکی از
بررسی استراتژيک آنچه را که او بهغلط
آن ﻣوانع ﻣتعددی تبديل شد که از
ِ
»نوعی بازی سياسی ...بهنام ﻣذهب« ﻣیناﻣد ،جلوگيری کرد .آری ،حقيقت
اين است که همين اعتراض سادهی ﻣذهبیهای عضو کمون بهپﺨتن ﻣربا
توسط يک کسی که ﺧود را کمونيست ﻣیناﻣيد ،بسيار فراتر از »نوعی
بازی سياسی ...بهنام ﻣذهب« بود .اين اعتراض ﻣربايی ـدر واقعـ تهاجمی
استراتژيک ،ارتجاعی و دينی بهقصد سرکوب هرشکلی از گرايش انقﻼبی
و ترقیﺧواهانه بود که از سازش روحانيون ﻣعترض بهبعضی از
سياستهای رژيم و ساواک نشأت گرفته بود.
آﺧرين کﻼﻣی که در رابطه با ﻣربا پﺨتن و دور ريﺨتن آن توسط آقای
پاينده ﻣیتوان گﻔت ،اين استکه گرچه احتمال جلوگيری از تشکيل دستهی
سوم )يعنی :فاﻻنژهای داﺧل زندان( بسيار ناچيز و حتی غيرﻣمکن بهنظر
ﻣیرسد؛ اﻣا برﺧورد عاقﻼنه ،جمعی و استراتژيک با »عدهای از
ﻣذهبیهای سنتی ]که[ اعتراض کردند چرا ﻣربای ﻣا را يک نﻔر کمونيست
ﻣیپزد« ،ﻣیتوانست بحث و گﻔتگوهايی را باز کند که از ﻣيزان اعتماد و
همدلی سياسی با افراد و گروههای ﻣذهبی/فاﻻنژ بکاهد ،تبادﻻت
ضدکمونيستی آنها با جاﻣعه را بيشتر زير نظر بگيرد و بهاقداﻣات دفاعی
دست بزند ،همسويی آنها با ساواک و نهاهای اﻣﭙرياليستی را بهﻣوقع
دريابد ،و باﻻﺧره اقداﻣات تاکتيکی/استراتژيک ﻣناسبی را پيش بگيرد که
هواداران چريکهای فدايی ْ
ﺧلﻖ اينچنين گسترده توسط حزب توده بلعيد
نشوند تا در ﺧدﻣت رژيم تازه استقراريافتهی اسﻼﻣی قرار بگيرند.
 {4چرا از کمون خارج شدم؟

»از ساعت نُه يا ده صبح که اعﻼم کردم از حاﻻ بهبعد در کمون نيستم
تا ساعت ده شب ،ﻣوقع اعﻼم ﺧاﻣوشی زندان توسط پليس ،بچهها بهسراغم
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ﻣیآﻣدند و ﻣیپرسيدند چرا از کمون ﺧارج شدی؟ ...آن روز و روز بعد،
از صبح تا شب توضيح ﻣیدادم که چرا از کمون ﺧارج شدم .بدون اغراق،
در اين دو روز نصف زندانيان بهسراغم آﻣدند .بيشتر آنها بچههای چپ
و تکوتوک از ﻣجاهدين بودند)«...ص (361؛ و همين اﻣر نگرانی کادر
نگهبانی زندان را ﻣوجب شد و آقای پاينده را هم بهانﻔرادی ﻣیبرند.
»صبح سوﻣين روز که از کمون بيرون آﻣده بودم ،حدود ساعت نُه
صبح ،سرهنگ زﻣانی از طريﻖ بلندگو ﻣن را احضار کرد .وقتی بهزير
هشت رفتم ،بدون سؤال و جواب ،ﻣن را بهانﻔرادی بردند«).همانجا(
احتماﻻً ﺧروج آقای پاينده از کمون برای سرهنگ زﻣانی از اهميت ويژهای
برﺧوردار بود که او ﺧودش از طريﻖ بلنگو آقای پاينده را »احضار«
ﻣیکند! تاآنجاکه ﻣن در زندان قصر بودم و سرهنگ زﻣانی هم هنوز رئيس
زندان شماره يک بود ،هيچوقت او ﺧودش کسی را »احضار« نمیکرد.
اين کار ﻣعموﻻً توسط افسر نگهبان و در ﻣوارد نه چندان نادری هم توسط
وکيل بند )يعنی :ﻣسئول پاسبانهای بند( انجام ﻣیشد.
آقای پاينده حدود نيمی از صﻔحه  361و نيمی هم از صﻔحهی  362را
بهتوصيف وضعيت ساﺧتمان زندان انﻔرادی اﺧتصاص داده که ﻣن فقط
بهجنبهی آﻣاری و سياسی آن اشارههای گذرايی ﻣیکنم.
بﺨش »ﻣجزای« زندان قصر  14سلول داشت که دوتا از آنها
اين
ِ
»ﻣﺨصوص زندانيان اعداﻣی« بود؛ و بقيه  12سلول که »طول هر سلول
دو و نيم ﻣتر و عرض آن هﻔتاد سانت و ارتﻔاع آن بيشتر از سه ﻣتر بود«
و »ديوار سيمانی« هم داشتند ،ﻣﺨصوص تنبيه زندانیها بودند .کف اين
سلولها زيلوی بسيار کثيﻔی پهن شده بود که »بهجرأت« ﻣیتوان گﻔت که
»بيست سال ﻣیشد که شسته نشده بود]ند[« .ديوارها بهشدت کثيف،
ﺧونآلود و حتی آلوده بهﻣدفوع بودند» .زندانيان عادی هرچه بهدر زده
بودند که ﻣا را بهتوالت ببريد نبرده بودند ،بهناچار داﺧل سلول قضای حاجت
کرده و بعد ،ﻣدفوعشان را بهدر و ديوار ﻣاليده بودند«)ص.(362
ﻣن هم دو يا سه بار بهانﻔرادی رفتهام .تصويری که از انﻔرادی در
حافظهام ﻣانده کمی با توصيﻔات آقای پايند ﻣتﻔاوت است .بهنظرم عرض
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ديوار سلول حدود يک ﻣتر بيست سانت بود و ديوارها هم کمتر از توصيف
آقای پاينده کثيف بودند .بقيه ﻣوارد را همانطور ـگرچه ﺧيلی ﻣحوـ بهياد
ﻣیآورم که آقای پاينده توصيف کرده است.
»چند دقيقه بعد از اينکه وارد ...ساﺧتمان ]انﻔرادی[ شدم ،سرهنگ
زﻣانی بههمراه سروان ژيانپناه آﻣدند .ژيان پناه از ﻣعاونهای سرهنگ
زﻣانی و ﻣعروف به"قاسم ]کون[ سياه" ،آدم بسيار« کثيف و رذلی بود که
بهنظر ﻣن برای انجام هرجنايتی داوطلب بود .آقای پاينده دربارهی او
ﻣیگويد» :پدرش ...قمارﺧانه و شيرهکشﺧانه داشت و بعد از ﻣرگ او،
ﻣادرش آنجا را اداره ﻣیکرد ...در ابتدا ،افسر راهنمايی و رانندگی بود...
که او را بهزندان قصر ﻣنتقل ﻣیکنند«)ص .(362
»سرهنگ زﻣانی شروع بهصحبت کرد .اولين سؤالش اين بود :جلسات
ﻣکرر با زندانيان در چه ﻣورد و حول چه ﻣوضوعی بود«)همانجا(؟ پاينده
جواب ﻣیدهد» :بچهها از اوضاع و احوال قزل حصار ﻣیپرسيدند« .او
که قانع نشده بود» ،دستور داد فلک«ش کنند» .سرهنگ زﻣانی روی
صندلی نشست و سروان ژيانپناه با کابل )از همان کابلهايی که در
بازجويی بهکف پا ﻣیزنند( شروع بهزدن کرد .پنج/شش ضربه که زد گﻔتم
برای چه ﻣیزنيد؟ سرهنگ زﻣانی گﻔت جلسههای ديروز صبح تا اﻣروز
صبح برای چه بود؟ ﻣنظورش از جلسهها ،رفت و آﻣد بچهها و پرسوجو
دربارهی بيرون آﻣدنم از کمون بود«)صص  362و .(363
آقای پاينده از پاسبانی بهنام ستار ﻣرادی نام ﻣیبرد که وکيل بند بود و
گزارش بسيار دقيقی از همهی رفتوآﻣدها بهسرهنگ زﻣانی داده بود:
او »يادداشت کرده بود که فﻼن ساعت دو نﻔر ،فﻼن ساعت پنج نﻔر،
فﻼن ساعت سه نﻔر و ...با پاينده صحبت کردند .ستار ﻣرادی بهپاسبانهای
داﺧل بند و گشتهای حياط و پشتبام هم گﻔته بود و آنها يادداشت کرده
بودند وهمهی اين رفتوآﻣدها را بهسرهنگ زﻣانیگزارش داده بود«)(363
»پس از زدن کابل بهکف پاهای« آقای پاينده )که برﺧﻼف بيان جزئيات
ساﺧتمان زندان انﻔرادی ،حرفی از کميت و تعداد آن بهﻣيان نمیآيد(،
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»سرهنگ زﻣانی دوباره« از ﻣضمون جلسهها )يعنی :گﻔتگوهای پاينده با
زندانیها( ﻣیپرسد؛ و پاينده هم همان جواب قبلی را ﻣیدهد .بدينترتيب،
او را برای سه روز »بهسلول انﻔرادی« ﻣیاندازند .سه روز برای اينکه
بيش از سه روز را »بايد دادگاه حکم« ﻣیداد» :بعد از سه روز ،ﻣن را از
انﻔرادی بيرون آوردند و بهزندان شمارهی چهار قديم بردند که در آن زﻣان،
زندانيان غيرسياسی را در آن نگهداری ﻣیکردند«)همانجا(.
ت
دربارهی اين ﻣاجرا بيان دو/سه نکته ﻻزم است تا بهفهم بهتر کلي ِ
»آنچه برﻣن گذشت« کمک کند {1 :از آنجاکه ﺧود آقای پاينده براين باور
است که سرهنگ زﻣانی »بهاحتمال زياد ﻣیدانست جريان از چه قرار است
ولی سرنﺨی به] ...او[ نداد« ،ﻣیتوان نتيجه گرفت که کتک زدن،
بهانﻔرادی انداﺧتن و فرستادن او بهزندان غيرسياسی بيش از هرچيز ناشی
از اين بود که پاينده از زندان قزل حصار و اﻣکانات فراوان آنجا آﻣده بود
و بازگويی آن وضعيت در اينجا ﻣیتوانست توقع زندانیها را باﻻ ببرد و
تحرکاتی را ﻣوجب شود {2 .ازآنجا که ﻣن ستار ﻣرادی را ﻣیشناﺧتم و
کلی هم ﻣاجرا با او داشتم ،بهنظرم توان ذهنی گزارش آنچنان
سازﻣانيافتهای را که پاينده روايت ﻣیکند ،نداشت {3 .وقتی آقای پاينده
دربارهی کابل ﻣیگويد :يعنی »)همان کابلهايی که در بازجويی بهکف پا
ﻣیزنند(« ،فراﻣوش ﻣیکند که اين توضيح را نيز اضافه کند که در
بازجويیهای سال  ،1353بسته بهوضعيت شﺨص زير بازجويی ،از
کابلهای ﻣﺨتلف و با ضﺨاﻣتهای ﻣتﻔاوتی استﻔاده ﻣیکردند!؟
صرفنظر از بيان درگيریهای ﻣتعددی کــه در بند دو/سه با ستار
ﻣرادی داشتم ،در ﻣيان زندانیها شايع بود که پسر عمهی او پاسبان کﻼنتری
پنج تبريز بوده و در اثر حملهی ﻣسلحانهی چريکهای فدايی بهآنجا کشته
شده است) ،البته ﻣن اطﻼعی از درستی يا نادرستی اين شايعه ندارم( .اﻣا
علیرغم درستی يا نادرستی اين شايعه ،برﺧورد اين سرپاسبان با زندانیها
فراتر از وظيﻔه ،کينهآلود هم بود.
اين را نيز از زندانیها شنيده بودم که يک روز افسر نگهبان بهستار
بياورد .ﻣجله تماشا که توسط
ﻣرادی ﻣیگويد بِ َرود ﻣجلهی تماشا را َ
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زندانیها ﺧريده ﻣیشد ،از طرف سازﻣان راديو تلويزيون ﻣلی ايران ﻣنتشر
ﻣیشد که برناﻣههای هﻔتگی تلويزيون و راديو را هم در آن چاپ ﻣیکردند.
افسر نگهبان هم ﻣیﺧواست تعيين کند که ديدن کدام برناﻣهی تلويزيون ﻣجاز
و کدام غيرﻣجاز است .بههرروی ،ستار ﻣرادی حدود يک ساعت داﺧل بند
دو/سه با لهجهی غليظ آذری فرياد ﻣیزند :ﻣجيد تماشا ،ﻣجيد تماشا ...،ﻣجيد
تماشا بيايد زير هشت .زندانیها هم که ﻣتوجهی اشتباه او شده بودند ،ضمن
اينکه از ته دل ﻣیﺧنديدند ،دربارهی اشتباه او سکوت کرده بودند!
اﻣا ﻣهمترين نکتهای که از ستار ﻣرادی بهياد دارم ،اظهار پشيمانی او
از برﺧوردهايش با زندانیها بود .ستار ﻣرادی از بهار سال  1357بهجای
اين که از زندانیها برای رؤسايش گزارش تهيه کند ،وقايع بيرون از زندان
را برای زندانیها تعريف ﻣیکرد.
زندان غيرسياسی
 {1زندان غيرسياسی

آقای پاينده در بدو ورود بهزندان شماره چهار با فضايی ﻣواجه ﻣیشود
که در نگاه نﺨست تااندازهای کافکايی ﻣینمايد .افسر نگهبان دربارهی
ﻣسائلی صحبت ﻣیکند که با کمی تأﻣل و آشنايی با فرهنگِ لمﭙنی/پليسی
ﻣیتوان بهجنبهی تصنعی/دستوری آن پیبرد :اينجا با همه بهعنوان زندانی
غيرسياسی برﺧورد ﻣیکنيم؛ » ...در اينجا اتﻔاقاتی ﻣیافتد که از دست ﻣا
ﺧارج است ولی ﻣجازاتش با ﻣا است«؛ »نوع پرونده ...تأثير]ی در رفتار
ﻣا[ ندارد«...؛ »در اينجا ﺧيلی شيطنت ﻣیشود .برای همديگر ﻣیزنند...
ﻣتداولترين اين شيطنتها اين است که ﻣواد ﻣﺨدر در جيب ،رﺧتﺨواب و
وسايل يکی ﻣیگذارند ،بعد بهﻣا ﺧبر ﻣیدهند و ﻣا ﻣیرويم و ﻣواد را پيدا
ﻣیکنيم .آن شﺨص بهدادگاه ﻣیرود و حکم ﻣیگيرد .حواست بهاين قسمت
جمع باشد .ﺧيلیها اين طوری اعدام شدند«)ص .(364
حکم سه ﻣاه زندان بهاعدام
وقتی افسر نگهبان از دسيسهچينی و تغيير
ِ
حرف ﻣیزند ،آقای پاينده »وحشتزده« ﻣیشود و ﻣیپرسد» :اﻻن ﻣیتوانم
ناﻣه بنويسم«؟ او در ﻣقابل اين سؤال که برای چه کسی و دربارهی چه
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چيزی ﻣیﺧواهد ناﻣه بنويسد ،ﻣیگويد» :برای سرهنگ زﻣانی که ﻣن را
اينجا فرستاده« است» :از کجا ﻣعلوم که پسفردا سرهنگ زﻣانی کسی را
تحريک نکند که در وسايلم ﻣوادر ﻣﺨدر بگذارد ...آن ﻣوقع نيازی نيست که
شما کاری بکنيد ،ﺧودم ﺧودکشی ﻣیکنم«)همانجا(.
آقای پاينده تقاضای برگشت بهانﻔرادی ﻣیکند که افسر نگهبان ﻣیگويد:
در اين زﻣينه اﺧتياری ندارد؛ پاينده هم که کمی ﻣستأصل شده بود ،ﻣیگويد:
»ﻣن اعﻼم اعتصاب غذا ﻣیکنم« .افسر نگهبان که احتماﻻً با دستور
سرهنگ زﻣانی وضعيت را بهشدت اغراقآﻣيز توصيف کرده بود ،در
ﻣقابل واکنش آقای پاينده عقبنشينی ﻣیکند و او را بهدفترش ﻣیبرد و
ﻣیگويد» :شايد قضيه بهاين شدت هم که گﻔتم نباشد« .او در اداﻣهی
حرفهايش که کسی بهاعتصاب غذای تو اهميت نمیدهد و »ﻣا هم بهکسی
نمیگوييم اعتصاب غذا کردهای«؛ باﻻﺧره ،علی پاينده را ﻣتقاعد ﻣیکند که
بهبند داﺧل شود» :ﺧودت يک ﻣقدار ﻣواظب باش ،ﻣا هم ﻣواظب هستيم.
بههرحال ،عقل ﻣا ﻣیرسد چه بهچه است« .پاينده هم »بهناچار قبول«
ﻣیکند و »وارد بند« ﻣیشود)همانجا(.
 {2زندان غيرسياسی

وقتی برای اولينبار »آنچه برﻣن گذشت« را ﺧواندم ،حرفهای افسر
نگهبان بهعلی پاينده دربارهی زندان شماره چهار را ابتدا يک
تصويرپردازی کافکايی و با اندکی تأﻣل بيشتر تصويری از يک جهنم
ی بهشدت
تمامعيار دريافتم ،ﻣعهذا تصورم اين بود که اين تصويرپرداز ْ
اغراقآﻣيز و تصنعی است ،و قصد از بيان اينگونه حرفها تضعيف
روحيه علی پاينده است .از طرف ديگر ،ازآنجاکه اين فکر بهسرم هجوم
آورد که حرفهای افسر نگهبان هرچقدر هم که با اغراق بيان شده باشد،
بههرصورت تصويری از جهنمی است که علی پاينده را بهآنجا فرستادهاند
تا دﻣار از جسم و جان او دربياورند .بههمين دليل هم بهشدت با علی پاينده
ت ﻣصيبتبار او لعنت فرستادم.
احساس همدردی کردم و بهسرنوش ِ
اﻣا اداﻣهی ﻣطالعه بهﻣن نشان داد که زود و تااندازهای کافکايی
قضاوت کرده بودم .علی پاينده را حقيقتا ً بهجهنمی در روی زﻣين فرستاده
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بودند که حرفهای افسر نگهبان در بدو ورود حتی گوشهای از آن را هم
نشان نمیداد؛ با وجود اين ،تمام ترفندهای سرهنگ زﻣانی برای فرستادن
جهنم زندان شماره چهار نقش برآب شد؛ و زندان شمارهی چهار
پاينده به ِ
بهطور غيرﻣنتظره و شگﻔتانگيزی برای علی پاينده بهچيزی تبديل شد که
نه تنها سرهنگ زﻣانی ،بلکه کليه زندانیهای سياسی زندان شماره يک هم
تصور آن را نمیکردند .علی پاينده در زندان شمارهی چهار ﻣهمان عزيزی
بود که رقابت زندانیها را در ﻣهماننوازی از ﺧود برﻣیانگيﺨت.
ﻣهمانی تااندازهای باشکوه با برگشت دوﻣاههی علی
اﻣا دورهی اين
ِ
دريچهی جهنمی را بهروی او باز کرد که حتی از
پاينده بهسلول
ْ
انﻔرادی ِ
جهنم اندر جهنم را برای
جهنم اديان ابراهيمی هم جهنمیتر بود .آنچه اين
ِ
ِ
پاينده قابل تأﻣل کرد ،همانند تمام تاريخ زندگیاش رويداهای غيرقابل انتظار
ت
و نجاتبﺨشی بود که از بعضی جهات بهرويداهای برﺧاسته از قدر ِ
زئوس المپنشين شباهت داشت.
ِ
آقای پاينده رويدادهای ورودش بهزندان شماره چهار را اينطور
روايت ﻣیکند» :بهعلت روابط گستردهای که قبل از زندان داشتم ،چهار/پنج
نﻔر از کسانی را که از ﻣحلهی ﻣا يا ﻣحلهی ﻣغازهی پدرم بودند و آنها را
ﻣیشناﺧتم ،در آنجا ديدم«)ص  .(365يکی از آنها »اسد يک دست« بود
که »دست چپ نداشت« و يک »ساواکی« را که بهچلوکبابی او رفته بود و
ﻣیﺧواست »بدون پول دادن برود« ،درجريان »دعوا« کشته بود» .کانون
وکﻼ ...و چند نﻔر از وکﻼی ﻣترقی آن دوره وکالت اسد را بهعهده
ﻣیگيرند ...دفتر يکی از آنها با داريوش فروهر ﻣشترک بود« .اين اسدآقا
بهدليل کشتن يک ساواکی »ﻣعروف شد و وجههای پيدا کرد«» .در آن زﻣان
کشتن يک ساواکی ﺧيلی ﻣهم بود .با اسد همﻣحله و همسايه بودم و ﻣن را
ﻣیشناﺧت«)همانجا( .وقتی اسد يک دست علی پاينده را ﻣیبيند ،پس از
»روبوسی« او را بهاتاق ﺧودش ﻣیبرد ،و علی پاينده »زير چتر حمايت
حنای سرکوبگرانهی
"اسد يک دست" قرار« ﻣیگيرد؛ و بدينترتيب،
ِ
سرهنگ زﻣانی در اين ﻣورد ﺧاص و بهواسطهی آشنايی علی پاينده با
اسدآقا بیرنگ ﻣیشود!
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»اسد سﺨنگوی بند بود و ﻣقررات ﺧاصی در آن بند برقرار کرده
بود« .زندانیها »بهسه شيوه اعتراض ﻣیکردند« .يکی» ،لﺨت ﻣادرزاد«
شدن و راه رفتن در بند؛ ديگری» ،دو لب ...را با نخ و سوزن بههم«
دوﺧتن؛ و سوم ،ﻣاليدن »ﻣدفوع« به»سروصورت و سينه«ی ﺧود که بوی
آن هم زندانی و هم زندانبان را آزار ﻣیداد و ﻣؤثرترين شيوهی اعترض
هم بود)همانجا(.
»لﺨت ﻣادرزاد« شدن و ﻣاليدن »ﻣدفوع« به»سروصورت« توسط
اسدآقا »قدغن« شد» ،ولی دوﺧتن لب ﻣجاز بود«» .اسد ،آدم ﻣحکم و
شجاعی بود و از هيچکس واهمه نداشت« .اگر کمی دقت کنيم ،ﻣتوجه
ﻣیشويم که آقای پاينده تا اينجای روايت ﺧود ،حتی شبيه چنين توصيﻔی را
دربارهی هيچيک از زندانیهای سياسی بهکار نبرده است .بههرصورت،
اداﻣهی ﻣطلب از اين قرار است» :يک روز سرهنگ ﻣحرری رئيس زندان
ْ
حياط نيم ساعتی سنﺨرانی کرد.
قصر بهاين بند آﻣد و دربالکن ﻣشرف به
سﺨنانش يا تهديد بود يا تطميع .سﺨنرانی سرهنگ ﻣحرری که تمام شد ،اسد
يک دست بﻼفاصله رفت باﻻ و گﻔت جناب سرهنگ تشريف داشته باشيد تا
ﻣن هم چند کلمه صحبت کنم .ابتدا ،ﺧودش را ﻣعرفی کرد .ﻣن اسد هستم،
پروندهام اين است و ابايی ندارم که بازهم کسی را با آن ﻣشﺨصات بزنم و
بکشم .جناب سرهنگ ،هيچ کدام از صحبتهای شما بهدرد ﻣا نمیﺧورد و
گرهای از کار ﻣا باز نمیکند .اين تهديدهايی هم که کرديد بیفايده است .آب
سر ﻣا گذشته ،وقتی آﻣديم اين تو ،ديگر اﻣيد بيرون رفتن نداريم .ﻣا برای
از ِ
ﻣردن آﻣادهايم .اين تهديدها که غذا نمیدهم ،ﻣﻼقات نمیدهم ،لباس نمیدهم
يعنی چه؟ شما ﻣوظف بهتغذيه و تأﻣين رفاه ،آسايش و آراﻣش ﻣا هستيد .يا
وسايل آسايش ﻣا را فراهم کن يا از اينجا برو بيرون .بهصراحت گﻔت
اينجا ﺧانهی ﻣاست ،برو بيرون« .پاينده در تأييد شجاعت ،بیواهمهگی و
استحکام شﺨصيت اسد يک دست که يک ساواکی را در نزاع بهﺧاطر پول
ندادن برای غذا کشته بود ،ﻣیگويد» :اسد اينطور آدﻣی بود و بين زندانيان
اعتبار و احترام ويژهای داشت«)ص .(366
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ضمن اينکه هيچگونه شکی نسبت بهروايت آقای پاينده از »اسد يک
دست« ندارم ،اﻣا بايد بگويم که طبﻖ دريافتهای تجربی/تحليلی/عقلی ﻣن،
اين اسدآقا شﺨصيتی استثنايی بود .ﻣن هم يکبار بههمراه دو/سه زندانی
ديگر برای چند روزی بهزندان غيرسياسی فرستاده شدم .احتماﻻً اواﺧر
بهار  1355بود .شمارهی زندان را بهياد نمیآورم؛ اﻣا ﻣیدانم که زندان
شماره چهار نبود و حياط بسيار بزرگی هم داشت .از طرف ديگر ،ضمن
ﻣادر او ،و پدر و ﻣادر آنها ﻣتولد تهران بودند ،و تا 6
اينکه پدرم ،پدر و
ِ
سالگی هم حوالی بازارچه ﻣولوی )کوچه ارﻣنیها( ،و پس از  6سالگی هم
ابتدا در تيردوقلو و بعد از سه سال در ده ﻣتری توکل )بعداز بيست ﻣتری
ب ﻻتها
ذوالﻔقاری سابﻖ ،روبروی ﻣسگرآباد( بزرگ شدم و دربارهی اغل ِ
و گردنکلﻔتهای باج بگير ﻣنطقهی وسيعی از تهران بهاندازهی کافی شنيده
بودم ،ﻣعهذا دربارهی آدﻣی که تااندازهای شبيه »اسد يک دست« باشد،
چيزی نشنيده بودم .گذشته از اين ،از پدر و ﻣادرم هم که از طيب ،حسين
رﻣضون يﺨی ،هﻔتکَچلون ،جواد شجاعی )پسر حاج آقا بلبل ﻣداح
ﻣعروف( و ﻣانند آن بسيار شنيده بودم ،از آدﻣی شبيه »اسد يک دست«
چيزی نشنيدهام.
از جنبهی طبقاتی نيز )اعم از شنيدهها ،ﻣطالعهی نوشتاری و تحليل
اجتماعی توليد( افرادی
ت
ت تولي ِد اجتماعی و ﻣناسبا ِ
تعقلی/ديالکتيکی ﻣناسبا ِ
ِ
ِ
ت نهادهای پليسی
همانند »اسد يک دست« ،بهﻣثابهی لمﭙن ،همواره در ﺧدﻣ ِ
ويا يکی از سرکردگان پليس ،دست بهعصيانگری ﻣیزدند و چهبسا غرق
ت عصيانگرانهی ﺧويش )همانند طيب( از
در
شور برﺧاسته از قدر ِ
ِ
ﻣرزهای ﻣجاز گذشته و ﺧودرا ـحتیـ تا دام ﻣرگ هم کشاندهاند .نتيجه اينکه
»اسد يک دست« فردی استثنايی و در عينحال بدشانس بود! چرا بد شانس؟
برای اينکه اگر شانس ﻣیآورد با يکی از فعالين باتجربهی چريکهای
فدايی ﺧلﻖ برﺧورد ﻣیکرد ،بهاحتمال قوی دست از چلوکبابی و کشتن يک
ساواکی برای چند توﻣان پول غذا برﻣیداشت و بهﻣسيری ﻣیافتاد که
بهقول ﻣادرم با عاقبت بهﺧيری همراه بود!؟
بنابراين ،ﻣیتوان آقای پاينده را از اين جهت که در زندان غيرسياسی
با »اسد يک دست« ﻣواجه شد ،ﺧوش شانس بهحساب آورد؛ اﻣا اين ﺧوش
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شانسی درعينحال با بدشانس ْی نيز همراه بود .چراکه اگر سالها قبل )يعنی:
قبل از اينکه »اسد يک دست« يک ساواکی را بکشد و بهواسطهی »کانون
وکﻼ ...و چند نﻔر از وکﻼ] ...که[ دفتر يکی از آنها با داريوش فروهر
ﻣشترک بود« ،از اعدام برهد و ﻣحکوم بهحبس ابد بشود( با آقای پاينده
برﺧورد ﻣیکرد ،چهبسا بهاتﻔاق او دست بهعمليات چريکی ﻣیزدند ،آقای
ﻣتن ﻣبارزهی سياسی برﻣیداشت و هردو
پاينده از حاشي ْه قدﻣی بهطرف ِ
در ﻣوقعيت ديگری قرار ﻣیگرفتند!؟
غيرسياسی شمارهی
بههرروی ،روايت ﻣشاهدات آقای پاينده در زندان
ِ
چهار ،که در ﻣوارد بسياری استثنايی بهحساب ﻣیآيند ،بهاين ترتيب اداﻣه
پيدا ﻣیکند» :در اتاق اسد يک دست عﻼوه برﻣن و اسد ،چهار نﻔر ديگر
زندگی ﻣیکردند :علی توسلی از بچههای اروﻣيه عضو سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ را که حکم حبس ابد داشت قبل از ﻣن بهصورت
تنبيهی بهاين بند تبعيد کرده بودند و اسد او را بهاتاق ﺧودش برده و او زير
چتر حمايت اسد بود«)همانجا(» .دو نﻔر ديگر تبريزی بودند بهنامهای
اسکويی و روحانی ،و هردو ﻣدرک فوقليسانس از دانشگاه تبريز داشتند.
از اين دو نﻔر هشتاد کيلو هروئين گرفته بودند .ﻻبراتوار داشتند و هروئين
توليد ﻣیکردند« .از آنجا که اين ﻣقدار هروئين در آن زﻣان ،در ﻣقايسه
»با کشﻔياتی با تناژهای با ْ
ﻻ اﻣروزه برای اذهان سرگرﻣی و
بازيچه«)پانوشت ص  (367بهحساب ﻣیآيند ،ﺧيلی زياد بود» ،دستگيری
آنها در دنيا صدا کرده بود«)همانجا(» .نﻔر ششم ...عبدالوهاب احمدی از
کردهای سلماس و سارق ﻣسلح بود و ...اطﻼعات سياسی قابل توجهی
داشت .سهبار بهجرم سرقت ﻣسلحانه دستگير شده بود« و هرسهبار هم فرار
کرده بود .اين آقای احمدی را در دستگيری بار چهارم بهرگبار بستند و يک
سال هم در بيمارستان بستری شد)ص » .(367احمدی ،روحانی و اسکويی
ﻣحکوم بهاعدام شده بودند .هرسه نﻔر ﺧيلی ﻣؤدب و ﻣتين بودند .اطﻼعات
سياسی و اجتماعی هرسه نﻔر کاﻣﻼً بهروز و قابل توجه بود و اگر کسی از
جرائم آنها اطﻼع نداشت باور نمیکرد زندانی غيرسياسی
باشند«)همانجا(.
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براساس همين آﺧرين عبارت ،بهجرأت ﻣیتوان گﻔت که چنين ترکيبی
در زندانهای ايران کاﻣﻼً استثنايی بوده است .اصرار ﻣن روی جنبهی
استثنايی بودن اين ترکيب از زندانیها در سال ) 1353و حتی اﻣروز(
بهاين علت استکه ﺧوانندهی ﻣﻔروض »آنچه برﻣن گذشت« بهاين نتيجه
ايران قبل از استقرار جمهوری اسﻼﻣی چنان بافرهنگ
نرسد که جاﻣعهی
ِ
بود و ﻣيزان تحصيﻼت چنان باﻻ و گسترده بود که حتی قاتلها ،سارقهای
ﻣسلح و توليدکنندگان ﻣواد ﻣﺨدر هم اينچنين تحصيل کرده و ﻣتين و با
ﻣعنی »بهروز«
فرهنگ بودند .از طرف ديگر ،آقای پاينده نه تنها در ﻣورد
ِ
بودن »اطﻼعات سياسی و اجتماعی« حرفی نمیزند ،بلکه حتی اشارهای
هم بهتﻔاوت بين »اطﻼعات سياسی« و »اطﻼعات اجتماعی« نمیکند تا
ْ
سياست هم قابل فهم باشد .ایکاش آقای
گرايش عملی هماتاقیهای او در
»علی توسلی از بچههای اروﻣيه عضو سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ«
)که از رهبران جناح راست اکثريت بود( زنده باشد و آقای ﺧسروپناه با او
ﻣصاحبه کند تا هم چندوچون ترکيب اين چهار نﻔر )که بهاتهام قتل ،توليد
ﻣواد ﻣﺨدر و سرقت ﻣسلحانهی ﻣکرر بهحبس ابد و اعدام ﻣحکوم شده
بودند( ،بهتر و با جزئيات بيشتر روشن شود ،و هم چرايی و چگونگی
رفتار قابل توصيف بهدﻣکراتيک و نيز سواد سياسی/اجتماعی آنها )که
ِ
بهنظر آقای پاينده »بهروز« هم بود( بيشتر بهﻣوضوعی برای تحقيﻖ و
ﻣطالعه تبديل شود.
بههرروی ،پس از گﻔتگو و تعارفات بسيار که علی پاينده بهعنوان
ﻣهمان نبايد هزينهای بﭙردازد ،او و آقای علی توسلی هريک ﻣهمان دو نﻔر
از اين چهار زندانی استثنايی ﻣیشوند؛ و پس از »حدوداً بيست روز« آقای
پاينده را بهانﻔرادی و آقای توسلی را بهبند ﺧودش برﻣیگردانند.
آقای پاينده ضمن اشاره بهاينکه در دادگاه غيابی »بهتحمل دو ﻣاه حبس
انﻔرادی ﻣحکوم شده« بود ،ﻣیگويد» :در آن بيست روز شاهد وقايع
گوناگون و اتﻔاقات ﻣتنوعی در زندان عادی بودم ،که چند ﻣورد آن را
توضيح ﻣیدهم«)همانجا(؛ و ﻣن هم بهاين اتﻔاقات گوناگون و ﻣتنوع ،و
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درعينحال تااندازهای استثنايی ،بهطور ﺧﻼصه و بهترتيب الﻔبا اشاراتی
ﻣیکنم.
الف{» :ﺧانوادهی روحانی ]که بههمراه اسکويی هشتاد کيلو هروئين
توليد کرده بودند[ بهاو گﻔته بودند احتمال دارد برای شما دو نﻔر ،تﺨﻔيف
بگيريم و اعدام شما بهحبس ابد تبديل گردد«)صص  367و  .(368روحانی
»ﺧيلی اﻣيدوار بود ،...ولی اسکويی اﻣيدی نداشت و ﻣیگﻔت ...حتما ً ﻣا را
ﻣیکشند«)ص  .(368در يکی از روزها که اسکويی با دستهی  20نﻔری
بهحمام رفته بود» ،واجبی ﺧورد« و »ﺧودکشی« کرد؛ اﻣا سه روز پس از
اين »ﻣرگ ﺧيلی دردناک« ،ناﻣهی عﻔو او و همپروندهاش بهزندان
رسيد)همانجا(.
ب{» :عبدالوهاب احمدی ...در دادگاه نظاﻣی ﻣحاکمه شد و در دادگاه
بدوی و تجديدنظر بهاو حکم اعدام دادند ...دفاعيهاش ...سراسر فحش و
فضيحت بهسلسلهی پهلوی بود] ...او[ دشمن شاه بود ...احمدی فرجام
نﺨواست و با روحيه ﺧوب و عزم استوار در برابر جوﺧهی اعدام قرار
گرفت«)همانجا(!؟ چه ﺧوب بود که آقای پاينده چند کﻼﻣی هم درباره
چگونگی قرار گرفتن اين قهرﻣان »در برابر جوﺧهی اعدام« ﻣینوشت!!
پ{ :پاينده با يادآوری حرفهای افسر نگهبان در بدو ورود بهزندان
شمارهی چهار و اينکه گﻔته بود در اينجا با جاسازی ﻣواد ﻣﺨدر در لباس
و وسايل يکديگر برعليه هم توطئه ﻣیکنند؛ ﻣیگويد» :يک روز بيست،
سی پاسبان وارد بند شدند« ،يکی از اطاقها را بازرسی کردند ،و از زندان
بيرون رفتند» .هﻔت ،هشت دقيقه بعد ،سه نﻔر زندانی را که ﻣوقع بازرسی
در آن اتاق بودند بهنگهبانی احضار کردند« )صص  368و  .(369يکی از
زندانیها که از پنج سال ﻣحکوﻣيتش سه سال باقی ﻣانده بود،
»بهبیشﺨصيتی و هم کاری با پليس تن در داده بود ...او دوسانت و نيم
زير قوطی نسکافه که بهعنوان زيرسيگاری استﻔاده ﻣیشد،
هروئين را ...به ِ
ﻣیچسباند« و در اتاق قرار ﻣیدهد و بهنگهبانی ﺧبر ﻣیدهد)ص .(369
از آنجاکه »قاعده براين بود که« فقط کسی که در هنگام بازرسی در اتاق
ﻣیﻣاند» ،ﻣجرم شناﺧته ﻣیشد« و بهبقيه ساکنان اتاق کاری نداشتند» ،طی
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سه ،چهار روز پروندهای برای آنها ]يعنی :سه نﻔری که بههنگام بازرسی
در اتاق بودند[ تشکيل دادند«.
نظاﻣی اين سه نﻔر» ،ﻣن و
آقای پاينده اداﻣه ﻣیدهد :بههنگام دادگاه
ِ
علی توسلی و عبدالوهاب احمدی دفاعيه آنها را نوشتيم .هرسه بهاعدام
ﻣحکوم شدند«} .آقای پاينده در اينجای روايت از تبديل سه سال حبس باقی
ﻣاندهی زندانی توطئهگر بهحبس ابد ﻣیگويد که گنگ و ناﻣﻔهوم است{.
بههرروی» ،وقتی آن سه نﻔر ...از دادرسی ارتش برگشتند و گﻔتند اعدام
گرفتهاند« ،بقيه زندانیها بهشﺨص توطئهکننده »حمله کردند« .سرانجام
پاسبانها او را »نيمهجان از زير دست و پای زندانيان بيرون کشيدند«؛ و
چنان بايکوتش کردند که »حتی پاسبانها ]هم[ با او حرف نمیزدند«! آقای
پاينده در توصيف احساس زندانیها با اين سه نﻔر که قربانی توطئه شده
بودند ،ﻣیگويد :حتی  17زندانی اعداﻣی آن ﻣقطع زندان هم »ﻣتأثر و
اندهگين شده بودند« و برای  24ساعت هيچکس غذا نﺨورد.
باﻻﺧره ،آﺧرين سﺨن پاينده در اين ﻣورد» :اين سه نﻔر در بين زندانيان
ﻣحبوب بودند و رفتار و حرکتشان شباهتی بهﻣجرﻣين نداشت .ﺧيلی سريع
دادگاه تجديد نظر اين سه نﻔر تشکيل شد و حکم دادگاه بدوی را تأييد
کرد«)ص .(370
گرچه هرسه ﻣورد نقل شدهی باﻻ ،بهنسبت ﺧود شگﻔتانگيزند ،اﻣا
زندانی قربانی در سلول انﻔرادی و چند ساعت قبل از اعدام،
رفتار اين سه
ِ
ً
از شگفانگيز هم شگﻔتانگيزتر است .حقيقتا که آقای پاينده در اين حدود
 20روزی که در زندان شمارهی چهار و تقريبا ً دو ﻣاهی که در انﻔرادی
ﻣحبوس بود ،وقايع عجيب ،استثايی ،و شگﻔتانگيز بسيار ديد .وقايعی که
ذهن تصويرپردازش بهوجود بياورد.
حتی کافکا هم نمیتوانست در ِ
 {3زندان غيرسياسی

»در زندان قصر رسم براين بود که اعداﻣیها را چند ساعت قبل از
اجرای حکم بهانﻔرادی ﻣیبردند .اگر زندانی در دادگاه نظاﻣی بهاعدام
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ﻣحکوم شده بود ،او را پس از چند ساعت از انﻔرادی زندان قصر با
آﻣبوﻻنس بهزندان پادگان جمشيديه ﻣیبردند و اصطﻼحا ً "زير چراغ
زنبوری" نگهﻣیداشتند .ساعت سه يا چهار باﻣداد او را بهچيتگر ﻣیبردند
و تيرباران ﻣیکردند .اگر اعداﻣی ﻣحکوم دادگستری بود ،او را در زندان
قصر دار ﻣیزدند)«...ص .(370
»آن سه نﻔر ]قربانی توطئهی گذاشتن هروئين در زيرسيگاری[ را...
بعدازظهر بهسلول آوردند ...هشت/نُه روز بود که ...در سلول انﻔرادی
بودم .ساﺧتمان انﻔرادی دو شيﻔت بيستوچهار ساعته ]نگهبان[ داشت«:
ت بعدازظهر رئيس انﻔرادی،
يکی سﺨتگير ،و ديگری ﻣﻼيم .پس از گش ِ
در سلولهای انﻔرادی را
در انﻔرادی را ﻣیبست و ِ
نگهبانی که ﻣﻼيم بودِ » ،
باز ﻣیکرد«)همانجا( .نگهبانی که ﻣﻼيم بود »آن سه نﻔر را بهيک سلول
فرستاد«؛ و بدينترتيب بود که رقص ﻣرگ در پناه ديونيسيوس )اﻻههی
ِﻣیگساری و رقص و طرب ،بدون وجو ِد باده( هرچه پُرشورتر بهاجرا
درآﻣد» :آنها توی سلول شروع کردند بهآواز ﺧواندن و رقصيدن...
ْ
در سلولهای انﻔرادی را باز کرد و گﻔت اينها دارند ﻣیﺧوانند
]نگهبان[ ِ
و ﻣیرقصند .با اينکه ﻣیدانند قرار است اعدام بشوند ...ساعت دوازده شب
آنها را بهجمشيديه ﻣیبرند ...از سلولهایتان بيرون نمیآييد .فقط برای
در سلول آن سه نﻔر را هم
در سلولهایتان ﻣینشينيدِ .
همراهی با آنها ،دَ ِم ِ
باز کرد .آنها يواش يواش از سلول انﻔرادی بيرون آﻣدند و در راهرو
بهرقصيدن و آواز ﺧواندن اداﻣه دادند .بهغير از آن سه نﻔر ،سيزده نﻔر در
سلول انﻔرادی بوديم که از اين تعداد ،دوازده نﻔر اعداﻣی بودند .بهتدريج ﻣا
هم از سلول بيرون آﻣديم و در کنار توالت و دستشويی که ﻣحيط بازتری
بود ،جمع شديم .هرسه ]نﻔر[ شلوار سرﻣهای و پيراهن سﻔيد پوشيده و شال
سر شانه کرده ،ﺧيلی
قرﻣز بهکمر بسته بودند .صورت اصﻼح شده و ﻣوی ْ
تميز و ﻣرتب بودند .در چهرهی هر سه نﻔر کمترين نشانهای از غم يا وحشت
از ﻣرگ نبود .تا ساعت دوازده شبْ آواز ﺧواندند و رقصيدند ...ساعت
دوازده نيمهشب] ...چند ﻣأﻣور[ آﻣدند و اين سه نﻔر را بردند ...ﻣطمئنم که
در سلولهای انﻔرادی همه تا صبح ﺧشمگين از بیعدالتی و ناهنجاری
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ضوابط قضايی بهﻣظلوﻣيت آن سه نﻔر گريستند .تا آن زﻣان ،در زندگیام
چنان صحنهی دردناکی نديده بودم«)صص  370و !!(371
ﻣن تنها عکسالعملی که در ﻣقابل رويدادهای روايت شدهی آقای پاينده
دنيای غريبی است!
آوردن اين عبارت است:
ﻣیتوانم داشته باشم ،بهزبان
ِ
ِ
دار سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ در زندان قزل
زندانیهای
سياسی طرف ِ
ِ
حصار علیرغم هشدارهای فراوان پليس و حتی ابراز ﻣﺨالﻔت گروهی از
زندانیها ،دست به»اعتصاب ريش« ﻣیزنند و در برابر سه/چهارتا کابل
به ُگه ﺧوردن ﻣیافتند؛ اﻣا زندانیهايی که ﻣحکوﻣيت ناچيزی دارند و
بهواسطه توطئه بهاعدام ﻣحکوم ﻣیشوند ،در آستانهی ﻣرگْ رفتاری از
ﺧود نشان ﻣیدهند که گويا در ﻣراسم ازدواج شرکت کردهاند!!!
زندانی قربانی که در ﻣقابل
آقای پاينده در اداﻣهی روايت آن سه نﻔر
ِ
ﻣرگ ،رقصان بودند و آواز ﻣیﺧواندند ،ﻣیگويد» :ناگﻔته نماند ،از
دوستانی که شاهد عينی بودند ﻣورد ﻣشابهی دربارهی بابا پورسعادت از
زندانيان سياسی بجنورد شنيدهام" .بابا پورسعادت" از اعضای حزب
کارگران و دهقانان ايران )توفان( دارای سابقهی زندان در اواﺧر دوران
پهلوی بود .بابا پورسعادت با علم بهاينکه چند ساعت ديگر اعدام ﺧواهد
شد .آن چند ساعت را با روحيه فوقالعاده قوی و شهاﻣت ﻣثالزدنی
ﻣیگذراند و در جمع ﺧانواده و اقواﻣی که ﻣوفﻖ بهگرفتن ﻣﻼقات حضوری
شده بودند تا صبح آواز ﻣیﺧواند و ﻣیرقصد .صبح هم او را ﻣیبرند و
اعدام ﻣیکنند«)ص .(371
برای ابراز همدلی با آقای پاينده که روحيه قوی و زيبای بابا پورسعادت
را در آستانهی اعدام روايت کرد ،ﻻزم استکه چند نکته بهتوضيحات راوی
بيﻔزايم تا تصوير ﻣلموستری از زندگی و ﻣرگ بابا پورسعات داشته باشيم.
در سال  1350در زندان قزلقلعه با پورسعادت هماتاق بودم :اتاق شماره
در ورودی حياط زندان( .او
يک )ﻣوسوم بهبند يک ـ سمت چپ ،روبروی ِ
که در نظام جمهوری اسﻼﻣی اعدام شد ،در تناسبی زيبا با شغل ﻣعلمیاش،
شﺨصيتی فوقالعاده ﻣداراگر ،ﻣهربان و آﻣوزگارانه داشت .پورسعادت
ضمن اينکه ورزشکار بود ،در زﻣينهی کشتی فرنگی نيز ابداعات و
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قديمی چوﺧهی بجنورد و
ابتکارات بسيار داشت .ازجمله اينکه فنون کشتی
ِ
شتی فرنگی آورده بود و بهورزشکاران
قوچان را با تغييراتی بهدنيای ُک ِ
شوروی سابﻖ ﻣعرفی کرده و آﻣوزش داده بود .او صدای دلنشينی داشت،
رقص ﻣحلی را با تحرک فوقالعادهای اجرا ﻣیکرد ،و از همهی اينها
ﻣهمتر با ﻣردم زحمتکش ﻣنطقهای که در آن کار و زندگی ﻣیکرد،
رابطهای نزديک ،اعتماد برانگيز و سازنده داشت .اين رابطهی نزديک و
ﻣردم ﻣح ِل زندگیاش تعريف
سازنده را هم از ﻣيان ﺧاطراتی که دربارهی
ِ
ﻣیکرد قابل فهم بود ،و هم از ديگرانی که او را ﻣیشناﺧتند ،شنيدهام .اين
را هم اضافه کنم که ﻣن حتی برای يک دقيقه هم طرفدار »حزب کارگران
و دهقانان ايران )توفان(« نبودم ،ضمن اينکه ضديتی هم با اين تشکل
سياسی نداشتهام.
 {4زندان غيرسياسی

يکی از ﻣشاهدات علی پاينده در سلول انﻔرادی بهشﺨصی برﻣیگردد
که او را در بند چهار هم ديده و »چيزهايی ]هم[ دربارهاش شنيده« بود .اين
شﺨص که »نُه نﻔر را کشته« بود» ،از ترک زبانهای همدان بود« که
»بههمراه برادرش بهتهران ﻣهاجرت« کرده بودند)صص  371و .(372
»او بههمراه برادرش و همسران و فرزندانشان در ]يک[ ساﺧتمان
دوطبقه ...زندگی« ﻣیکردند)ص  .(372اين شﺨص ابتدا بهزنش
»ﻣشکوک« ﻣیشود و بهاين نتيجه ﻣیرسد که بچههايش از ﻣرد ديگری
است .بعداً بهزن برادرش هم ﻣشکوک ﻣیشود و تصميم بهکشتن همهی آنها
ﻣیگيرد» .ﻣدتی بهانتظار ﻣینشيند تا برادرش بهﻣسافرت برود«)همانجا(.
او سه عدد کارد ﻣیﺧرد که اگر يکی کنُد شد ،کارش ﻣعطل نماند.
سر همهی آنها را ﻣیبرد و روسينهشان ﻣیگذارد:
باﻻﺧره ،طی سه ساعت ِ
سر زن و بچهی برادرش را
»او زنش و بعد شش بچهی ﺧودش ...بعد هم ِ
ﻣیبُرد«)همانجا(.
نکتهی قابل تأﻣل اين فاجعه اين استکه »يک هﻔته در انﻔرادی ﻣاند...
و در اين ﻣدت ﻣرتبا ً جريان کشتارش را تعريف ﻣیکرد .بهپاسبانها ﻣیگﻔت
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برويد بگوييد اگر ﻣن را نکشيد قول ﻣیدهم ديگر آدم نکشم«)همانجا(!؟
نکتهی ديگر اينکه وقتی برای اعدام او آﻣدند» ،نمیرفت ،ﺧودش را بهدر
و ديوار ﻣیزد و ﻣی گﻔت ُگه ﺧوردم ،غلط کردم ،ببﺨشيد و«...؛ اﻣا »يک
ربع بعد« او را دار زدند)ص .(373
 {5زندان غيرسياسی

»اواﺧر ﻣردادﻣاه  ،1353دو/سه روز ﻣانده بهپايان دو ﻣاه ﻣحکوﻣيت
ْ
سلول لباسهايم را در آورده بودم و
انﻔرادی ،بهعلت گرﻣای طاقتفرسای
ت بهاصطﻼح ﻣاﻣان دوز ]يعنی :بلند[ ،داﺧل سلول راه ﻣیرفتم...
با شور ِ
در سلول را باز کرد .گﻔت چرا با شورت راه
نمیدانم بهچه علت پاسبان ِ
ﻣیروی؟ گﻔتم گرم است .گﻔت اينجا قانون دارد)«...ص  .(373علی پاينده
پس از بگوﻣگوی نسبتا ً طوﻻنی در ﻣقابل دستور پاسبان که لباست را بﭙوش،
بهاو ﻣیگويد» :برو هرکاری دلت ﻣیﺧواهد بکن« .پاسبان هم ﻣیرود و
بعد از نيم ساعت برﻣیگردد و ﻣیگويد برو زير هشت ،که پاينده هم ﻣیرود.
»سرهنگ زﻣانی آﻣده بود و تا ﻣن را ديد گﻔت :چرا ﻣقررات را رعايت
نکردی«؟ پس از گﻔتگويی ﻣشاجرهآﻣيز که چرا با شورت راه ﻣیروی و
جواب پاينده که داﺧل بند عموﻣی هم ﺧيلیها با شورت راه ﻣیروند،
»سرهنگ زﻣانی دستور« ﻣیدهد »چوب و فلک را بياورند و پای« علی
پاينده را »در فلک« بگذارند .پاينده هم ﻣیگويد» :سرهنگ ،بزنيد غذا
نمیﺧورم«! بدينترتيب ،پس از جروبحثی که سرهنگ زﻣانی ﻣیگﻔت
»تﺨلف کردی« ولی پاينده هم ﻣی گﻔت »تﺨلف نکردم«» ،سرهنگ زﻣانی
ﻣکثی« ﻣیکند و بهپاسبان ﻣیگويد »همينجا باشد ،اﻻن
برﻣیگردم«)همانجا(.
علی پاينده روايت ﺧود را اينطور اداﻣه ﻣیدهد» :پايم را از فلک
درآوردند و بهصورت درازکش روی زﻣين ﻣاندم .حدوداً يک ساعت بعد،
گﻔتند بلند شو و بيا .ﻣن را بهزير هشت زندان شمارهی يک بردند .سرهنگ
زﻣانی گﻔت تو را بهبند ﻣیفرستم .سرت را پايين بينداز .آرام زندگی کن.
شعار نده و ...بند ﻣن را ]هم[ عوض کرد و از بند چهار زندان شماره يک
بهبند شش زندان شماره يک ﻣنتقل شدم«)صص  374و .(374
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قابل تصور استکه بهانهی پاسبان ،آﻣدن سرهنگ زﻣانی ،و چوب و
فلک ـهمهـ را ﺧو ِد سرهنگ زﻣانی برناﻣهريزی کرده بوده تا آقای پاينده را
با نمايشی از اقتدار بهزندان شماره يک برگرداند.
آﺧرين حرفی که آقای پاينده در اين قسمت ﻣیگويد ،قدری تأﻣلانگيزتر
از روايت وقايع زندان شماره چهار و سلول انﻔرادی است» :بعدا ً فهميدم
دو/سه روز قبل از اين ﻣاجرا ،صﻔرﺧان پيش سرهنگ زﻣانی ﻣیرود و
ﻣیگويد سه ﻣاه است پاينده را بردهايد و ﻣا از او بیﺧبريم .اگر او را نياوريد
ْ
صﻔرﺧان سرهنگ زﻣانی را تهديد
ﻣن بهصورت ديگری رفتار ﻣیکنم.
کرده بود که شﺨصا ً اعتصاب غذا ﻣیکند .سرهنگ زﻣانی هم ﻣیگويد حاﻻ
برو ،تا ببيننم چه کاری ﻣیتوانم بکنم«).(374
در اينکه علی پاينده رابطهی ويژهای با صﻔرﺧان داشت ،شکی نيست.
در اين هم شکی نيست که اين رابطه در بيرون از زندان هم تا زﻣانی که
صﻔرﺧان زندان کشيده بعيد
صﻔرﺧان زنده بود ،اداﻣه داشت؛ اﻣا از درايت
ِ
استکه »دو/سه روز قبل از« انتقال علی پاينده بهزندان شماره يک )يعنی:
دو/سه روز قبل از اتمام ﻣحکوﻣيت دو ﻣاههی انﻔرادی او( نزد سرهنگ
ت او را ﻣطالبه کند؛ همچنانکه
زﻣانی برود و با تهديد اعتصاب غذا برگش ِ
ً
برای سرهنگ زﻣانی هم ﺧيلی ﻣشکل بود که بتواند ﻣثﻼ پاينده را برای دو
ﻣاه ديگر در سلول انﻔرادی نگهدارد ،چراکه در اينصورت بهجز ﻣشکل
برپايی دادگاهی ديگر ،ﻣیبايست از ساواک هم اجازهای را ﻣیگرفت که
سياسی بهار  1353نشان ﻣیدهد که صدور چنين اجازهای
تحليل وضعيت
ِ
برای صادرکنندهاش )يعنی :ساواک( ،هيچ فايدهای نداشت .بنابراين ،اگر
صﻔرﺧان نزد سرهنگ زﻣانی رفته باشد ،بهاحتمال بسيار قوی بهعنوان
پادرﻣيانی رفته و بدون تهديد اعتصاب غذا ،برگشت علی پاينده بهوضعيت
عادی را طلب کرده بود.
همهی اينها ـالبتهـ ﻣشروط بهاين استکه زندانیهای بندهای
چهار/پنج/شش )و ازجمله صﻔرﺧان( ﻣیدانستند که علی پاينده بهدو ﻣاه
انﻔرادی ﻣحکوم شده بود .حتی اگر فرض را براين بگذاريم که زندانیهای
بندهای چهار/پنج/شش نمیدانستند علی پاينده بهدو ﻣاه زندان انﻔرادی
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ﻣحکوم شده بود ،که البته احتمال آن بسيار ناچيز است؛ اﻣا اين را ﻣیدانستند
که ﻣحکوﻣيت بيش از دو ﻣاه بهجز ﻣشکل اجازه از ساواک ،ﻣسئله تشکيل
دوبارهی دادگاه را درﻣقابل داشت که سرهنگ زﻣانی بهعنوان يک
چی پاچهورﻣاليده ،آدﻣی نبود که دست بهچنين ريسکهايی بزند.
شهربانی ِ

بازگشت بهزندان سياسی
علی پاينده روايت بازگشت ﺧود بهزندان سياسی را اينطور آغاز
ﻣیکند» :وارد بند شش که شدم ،صﻔرﺧان را با چهرهای ﺧندان و آﻣادهی
استقبال ديدم .ظاهرا ً پاسبانها بهاو گﻔته بودند که ﻣن ﻣیآيم .نزديک ظهر
بود و صﻔرﺧان پس از روبوسی و ﺧوشآﻣدگويی ،گﻔت ناهار ﻣهمان ﻣن
هستی .بهاتﻔاق صﻔرﺧان بهاتاق شمارهی چهار رفتيم ...بعد از ناهار بهاطاق
ﺧودم ،اتاق شماره هشت ،رفتم«)همانجا(.
قبل از اداﻣهی بازﺧوانی ،اشاره بهاين نکته ﻻزم است که اگر احتمال
اين وجود داشت که پاسبانها ورود آقای پاينده را قبل از ورودش
بهصﻔرﺧان اطﻼع داده باشند؛ پس ،اين احتمال نيز )البته با شدت کمتری(
وجود دارد که صﻔرﺧان از دو ﻣاه ﻣحکوﻣيت انﻔرادی آقای پاينده هم
بهنحوی ﻣطلع شده بود .بنابراين ،همانطور که کمی باﻻتر هم نوشتم،
بهاحتمال بسيار قوی صﻔرﺧان نه برای ﻣطالبه برگشت علی پاينده از سلول
انﻔرادی با تهديد اعتصاب غذا ،بلکه برای پادرﻣيانی ناشی از ريش سﻔيدی
نزد سرهنگ زﻣانی رفته بود.
آقای پاينده در اداﻣه ﻣیگويد» :از طريﻖ صﻔرﺧان و بقيه بچهها در
جريان وقايعی که در غيبت ﻣن اتﻔاق افتاده بود قرار گرفتم .ﻣتوجه شدم بعد
از اينکه ﻣرا از بند ﻣیبرند ،عبدﷲ ﻣهری ،صابر قلیزاده ،نجی رسولی،
سيد ضياءالدين طباطبايی و اصغر فتاحی از کمون بيرون ﻣیآيند و باهم
يک جمع ﻣحدود تشيکل ﻣیدهند .جزنی و بچههای چريک فدايی تﻼش کرده
بودند آنها را بهکمون برگردانند که وحدت کمون ،هرچند در ظاهر ،حﻔظ
شود؛ ولی آنها قبول نکرده بودند«)صص  374و  .(375ازآنجاکه قبﻼً
در صﻔحات  614تا  617درباره طرح ساواک برای سازﻣانيابی فاﻻنژهای
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داﺧل زندان و تکﻔير ﻣجاهدين و چپها که با درنظر گرفتن توجيهات فقهی
شيعه حاوی حکم قتلعام چپها و ﻣجاهدين بود ،بهاندازهی کافی نوشتهام؛
از اينرو ،ﺧوانندهی احتمالی اين بازﺧوانی را بههمان صﻔحات ارجاع
ﻣیدهم و بهاداﻣهی بازﺧوانی ﻣیپردازم.
»وقتی بهبند شش آﻣدم ،بيژن جزنی بهﻣن اصرار کرد که بهکمون
برگرد .اگر تو برگردی آنها هم برﻣیگردند«)ص  .(375آقای پاينده در
جواب بيژن جزنی روی استقﻼل ،درايت و تعقل »آنها« تأکيد ﻣیکند و
ﻣسئله را بهتصميم ﺧود »آنها« ربط ﻣیدهد» .بيژن اين بار هم دربارهی
ﺧطر تجزيه کمون صحبت کرد و گﻔت اﻣکان دارد عدهی ديگری هم از
کمون ﺧارج شوند و کمون تجزيه شود .اين تجزيه بهاسم تو تمام شود«.
ﻣتصور سياسی با
آقای پاينده در جواب بيژن جزنی )که از جميع جهات
ِ
راوی عزيز ﻣا تﻔاوت کيﻔی داشت( ،ﻣیگويد» :اعتقادی بهاين کمون ندارم.
وحشتی هم ندارم که برچسب تجزيهطلب بهﻣن زده شود ...شما با اينها چه
وحدتی داريد؟ همديگر را قبول نداريد روبروی هم ﻣینشينيد و باهم غذا
ﻣیﺧوريد .اگر کمون شما و کمون آنها از هم جدا باشد احترام بيشتری
برای همديگر قائل ﻣیشويد«)همانجا(.
بدينترتيب ،دو ديدگاه دربارهی کمون در ﻣقابل هم قرار ﻣیگيرد.
يکی ،ﺧواهان تداوم ﻣوجوديت کمون است؛ و ديگری ،بدون اينکه
بهصراحت حرفی بزند ،تقسيم کمون را ﻣیطلبد و بهطور غيرﻣستقيم شرط
حضور در کمون را جدا شدن کمون ﻣذهبیها از کمون غيرﻣذهبیها اعﻼم
ﻣیکند.
همانطور که در صﻔحات قبل هم نوشتم ،ﻣطالبهی جدا شدن کمون
ﻣذهبیها از غيرﻣذهبیها )علیرغم صداقت ،باورﻣندی و
تاوانپردازیهای ضدرژيمی افرادی که چنين ﻣطالبهای داشتند و ﻣن
شﺨصا ً برای همهآنها احترام قائلم( ،در آن ﻣقطع زﻣانی ،عمﻼً در همان
راستايی نتيجه ﻣیداد که ساواک و حوزه طراحی کرده بودند.
آقای پاينده ﻣیگويد» :عﻼوهبر بيژن ،عدهای از دوستان قديمی و افراد
سرشناس و تعيينکننده ﺧط ﻣشی کمون هم ]که ﻻبد هيچکدام از آنها ناﻣی
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برای بازگويی نداشتند[ بهسراغم آﻣدند و اصرار کردند بهکمون بازگردم.
ﻣیگﻔتند برنگشتن تو ﻣقدﻣهی تجزيه کمون ﻣیشود«)همانجا( .در اينجا
بايد روی سه نکته ﻣکث داشته باشيم:
نکتهی نﺨست اينکه ريشهایترين عاﻣ ِل تﻔاوت در ديدگاه آقای پاينده و
کسانی که ﺧواهان بقای يکپارچگی کمون بودند ،اساسا ً عملی/تجربی
است .صرفنظر از »دوستان قديمی و افراد سرشناس و تعيينکننده ﺧط
ﻣشی کمون« که ناﻣعلوماند و طرح چنين ﻣقولهای اساسا ً اعتباری است ،اﻣا
ﻣقايسهی تاريخ زندگی بيژن جزنی و علی پاينده ريشهی اين اﺧتﻼف نظر
را بيان ﻣیکند :با کنار گذاشتن اسطورههايی که نسبت بهبيژن جزنی
پرداﺧته ﻣیشود و همچنين بدون اينکه بﺨواهيم روی ارزيابیهای تاريﺨی
ﻣتمرکز شويم ،بايد بهاين حقيقت نگاه کنيم که بيژن جزنی برﺧﻼف علی
پاينده )که در حاشيه ﻣناسبات و ﻣحافل سياسی بهدنبال اندکی هويت برای
ﺧودش ﻣیگشت( اصوﻻً آدﻣی برآﻣده از تجربه و عمل سياسی بود .بههمين
دليل هم بعضی از پالسهای ﺧبری/اطﻼعاتی ﻣﺨربی را حس ﻣیکرد که
جهت حرکت و هدفشان ايجاد انشقاق در يکپارچگی کمون بود؛ و
بهعنوان واکنش ﻣثبت در برابر اين ﻣوج ﻣﺨربْ اصرار بربقای
يکپارچهی کمون داشت .بنابراين ،طبيعی است که اينگونه نشانه و پالسها
برای آدﻣی برﺧاسته از حواشی ﻣناسبات و ﻣحافل سياس ْی غيرقابل حس
باشد و نتواند )و حتی نﺨواهد( بهعواقب آن بينديشد.
نکتهی دوم اينکه ﻣهمترين اثری که روايت آقای پاينده از ﻣشاهدات
استثنايیاش از زندان شماره چهار و سلول انﻔرادی روی ﺧوانندهی »آنچه
برﻣن گذشت« ﻣیگذارد ،ايجاد حالت حيرتزدگی در اوست .اگر روايت
چگونگی/چرايی طبقاتی/اجتماعی
اين وقايع بههمراه تحليل ﻣﺨتصری از
ِ
آن رويدادها ارائه ﻣیشد ،راوی با ﺧوانندهاش وارد تبادل آﻣوزشی شده بود؛
بدون چگونگی/چرايی وقوع ،بهرويدادهايی شباهت
ت
اﻣا رويداهای شگﻔ ِ
ِ
دارند که از ﻣنشأيی غيرﻣادی بهدنيای ﻣادی پرتاب شدهاند .اينگونه رويداها
نه تنها ﺧوانندهی روايت را بهشگﻔتی واﻣیدارد ،بلکه شگﻔتیاش را بهطور
ﺧودبهﺧود استحاله ﻣیدهد و بهنگاهی تقدسآﻣيز نسبت بهراوی تبديل
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برفرض عمدی باشد(
ﻣیکند .اين نگاه تقدسآﻣيز )اعم از اينکه تصادفی ويا
ْ
زﻣينهی برﺧورد غيرنقادانه بهراوی و روايت را بهوجود ﻣیآورد؛ و
احساس ﺧدايی را نيز هيﭙنوتيزمگونه بهﺧو ِد راوی تلقين ﻣیکند!؟
نکتهی سوم اينکه آقای پاينده در صﻔحه  360بهگونهای تأييدآﻣيز از
»عدهای از بچههای چپ که ﻣشی ﻣسلحانه را قبول نداشتند« صحبت ﻣیکند
که »از فضای غيردﻣکراتيک حاکم بر کمون و اينکه بهنام وحدت ﻣجبور
بودند زير بار تحميﻼت و حرکات غلط بروند و درعينحال نمیتوانستند
اعتراض کنند ﺧسته شده و ناراضی بودند« .بدينترتيب ،آقای پاينده ﺧودرا
طرفدار و باورﻣند بهوجود فضای »دﻣکراتيک« در کمون ﻣعرفی ﻣیکند
که يکی از بديهیترين اصول ْ
آن حضور و فعليت همسان ،يکسان ،برابر
و بدون برتری و فروتری در کمون است .اين درصورتیاست که ﺧو ِد آقای
پاينده تنها بهاين دليل از کمون ﺧارج ﻣیشود که کليت کمون در ﻣقابل کسانی
که ﻣسئله پﺨتن ﻣربا توسط يک کمونيست را پيش کشيدند ،ﻣطابﻖ ﺧواستهی
شﺨصی آقای پاينده دست بهﻣقابله نزدند .حتی اگر اين ﺧواستهی
غيردﻣکراتيک را هم درنظر نگيريم ،اين ﻣسئله را نمیتوانيم در نظر
نگيريم که آقای پاينده برای بيان درستی کار ﺧود ﻣسئلهی ﻣﺨالﻔت با
»دوستان قديمی و افراد سرشناس و تعيينکننده ﺧط ﻣشی کمون« را پيش
ﻣیکشد که بهطور ﺧود بهﺧود حاکی از تأييد برتری » قديمی]ها[ و افراد
سرشناس« و وجود کسانی استکه »تعيينکننده ﺧط ﻣشی کمون«اند .اگر
فراﻣوش نکرده باشيم ،آقای پاينده پيش از اين هم بارها روی جوانی افرادی
انگشت ﻣیگذاشت که بهنظر او تندروی و چپروی ﻣیکردند .بهطورکلی،
اين طور ﻣینمايد که ﻣسئلهی پﺨتن ﻣربا و دور ريﺨتن ْ
آن بهبهانهای برای
کنش و واکنشهايی تبديل شد که انگيزهی ﺧروج از کمون بودند» .آنچه
برﻣن گذشت« دربارهی اين انگيزههای احتمالی سکوت ﻣیکند.
نکتهی چهارم اينکه وقتی آقای پاينده وارد کمون شد ،براساس تجارب
قبلیاش ﻣیدانست که عدهای ﻣسلمان غيرﻣجاهد هم با افکار و عقايد ويژهی
ﺧويش در کمون حضور دارند .پاينده با اين تﻔاوت عقايد در رابطه با پنهان
کردن کتاب در قزل حصار و ﺧصوصا ً بند دو/سه بهﺧوبی آشنا بود.
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بنابراين ،اعتراض آقای پاينده نمیتواند بهحضور اين افراد در کمون و
همچنين باورهای ويژهی آنها باشد .از طرف ديگر ،اعتراض علی پاينده
حتی نمیتواند بهابراز نظر اين افراد دربارهی پﺨتن ﻣربا توسط يک
کمونيست هم باشد .چراکه در اينصورت ،وارد بحث ﻣیشد و از آنها
ﻣیﺧواست که ﻣثﻼً حرف ﺧود را پس بگيرند و عذرﺧواهی کنند؛ اﻣا دور
ريﺨتن ﻣرباها ﻣانع از حل ﻣسئله از طريﻖ گﻔتگو شد و با توجه بهاينکه او
ﻣیدانست »کمون ﻣتزلزل شده است« ،عمﻼً بهﻣعنی »ﻣقدﻣهی تجزيه
کمون« بود که بهگونهی ديگری رقم ﺧورد .ﺧو ِد آقای پاينده هم براين اﻣر
واقف بود و بههمين دليل هم ﻣیگويد» :بهتر است اين اتﻔاق ]يعنی :تجزيه
کمون[ بيﻔتد تا هرکسی جایگاه ﺧودش را پيدا کند«.
بههرروی ،آﺧرين حرفهای آقای پاينده در انتهای اين قسمت از اين
قرار است» :بهکمون برنگشتم و بهجمع بچههايی که بهاعتراض از کمون
ﺧارج شده بودند ،پيوستم .يک چراغ ﺧوراکپزی گرفتيم و برای ﺧودﻣان
غذا ﻣیپﺨتيم و در اتاق اصغرفتاحی در بند چهار سﻔره ﻣیانداﺧتيم«).(375
جشن بيستوهشتم مرداد 1353
»رژيم شاه در طول سال بهﻣناسبتهای ﻣﺨتلف ،جشنهای دولتی
برگزار ﻣیکرد .در زندان هم بهﻣناسبت اين قبيل ﻣراسم دولتی ،پليس يا
بهزندانيان سياسی نان شيرينی ﻣیداد ويا جشن ﻣیگرفت .نادﻣين ...در اين
جشنها شرکت ﻣیکردند .قبل از پنجم تير  ،1353پاسبان جعبهی شيرينی
سهم زندانيان سياسی را داﺧل بند ﻣیگذاشت و ﻣیرفت«)ص .(376
»روز بيستوهشت ﻣرداد  ،1353بلندگوی زندان بهکار افتاد که اين
افراد برای شرکت در جشن ...دعوت شدهاند .اساﻣی تعدادی از زندانيان...
ﺧوانده شد ...سابقه نداشت پليس کسی را برای چنين ﻣراسمی و اساسا ً
شرکت در جشن دولتی دعوت کند ...وقتی پليس بهسراغ ]دعوتیها[ آﻣد،
بهاو گﻔتند ﻣا نمیآييم .طبﻖ ﻣعمول ،بريدهها و نادﻣين بهجشن
رفتند«)همانجا( .اغلب کسانی که در جشن شرکت کردند ،زندانیهای
بﻼتکليف بودند .تعداد کمی از زندانيان بند دو/سه که جشن در آنجا برگزار
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ﻣیشد» ،از شرکت در جشن اﻣتناع کردند که آنها را بهانﻔرادیهای بند
هﻔت بردند« .از »بند يک/هﻔت/هشت ...عدهی کمی ...اﻣتناع کردند که
آنها را در بند هﻔت نگهداشتند« .گرچه شرکت در جشن اجباری بود] ،اﻣا[
آن »عده که در جشن شرکت کردند بهفراﺧور حال ﺧود توجيهاتی ...داشتند
که برای زندانيان آن دوران بﺨصوص در آن شرايط ،شرايطی که کمتر از
جنگ ﻣسلحانه با حکوﻣت اصﻼً ﻣبارزه بهحساب نمیآﻣد ،قابل قبول نبود...
اينها فکر ﻣیکردند شرکت در جشن در ﻣيزان ﻣحکوﻣيت آنها تأثير دارد،
درحالی که تأثيری نداشت .پای ثابت جشن و ﻣراسم دولتی در زندان ،نادﻣين
بودند«)ص .(377
ﻣن که در  28ﻣرداد هنوز دستگير نشده بودم و در  28ﻣرداد سال
 1354هم در بند دو/سه نبودم ،و برای بازجويی تکميلی بهکميته ﻣشترک
ﻣنتقل شده بودم؛ اﻣا تاآنجا که حافظهام ياری ﻣیکند )که اﻣيداورم زياد
اشتباه نکرده باشد( ،در سالهای بعد بهجز آنها که داوطلبانه ويا بنا
بهدعوت حضوری پاسبان در جشن شرکت ﻣیکردند؛ پاسبانها جعبهی
شيرينی را بهطور راندوم در ﻣقابل افراد ﻣیگرفتند .اغلب از برداشتن
شيرينی ﺧودداری ﻣیکردند ،بعضیها شيرينی را برﻣیداشتند ،اﻣا بهدور
از چشم پاسبان بهسطل آشغال ﻣیانداﺧتند .فقط تعداد بسيار قليلی از نادﻣين
آشکار )که بعضا ً ﺧبرچينی هم ﻣیکردند( شيرينی را ﻣیﺧوردند.
از بررسی جشنهای دولتی که بگذريم ،ﻣیرسيم به يک نکتهی بسيار
تعجبآور .آقای پاينده آن دوره و شرايط را دوره و شرايطی توصيف ﻣیکند
که »که کمتر از جنگ ﻣسلحانه با حکوﻣت اصﻼً ﻣبارزه بهحساب نمیآﻣد«!
ﺧب ،اگر واقعا ً چنين بود و آقای پاينده هم از آن اطﻼع داشت؛ پس ،چرا
اينهمه دربارهی »تندروی« و »چپروی« و ﻣانند آن گﻼيه و شکايت
ﻣیکند؟

نادمين و ﺧبرچينها
از آنجاکه اين قسمت طوﻻنیتر از قسمتهای قبلی است ،و از آنجا
صلی دربارهی آقای ﻣسعود بطحايی را )بهعنوان
که بحث و تحقيﻖ نسبتا ً ُﻣﻔ ّ
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يکی از نادمها و نﻔوذیهای کارکشته( دراينجا ﻣیآورم؛ از اينرو ،در اين
قسمت تنها و اشارهوار بهنکاتی ﻣیپردازم که بازﺧوانی آنها ﻣیتواند
جنبهی آﻣوزشی/تبادﻻتی ﻣؤثری داشته باشد؛ و تنها روی نام افرادی
ﻣتمرکز ﻣیشوم که پروندهی آنها بهنوعی سياسی/جنبشی باشد و از
ديگرانی که ضمن سياسی بودن ،جنبشی نيستند ،درﻣیگذرم.
 {1نادمين و خبرچينها

» ...نادم و ﺧبرچين در زندانهای سياسی دوران پهلوی با هم فرق
ﻣیکردند ...،نادﻣين در آن زﻣان ]که در ﻣراحل ﻣﺨتلﻔی نداﻣت ﻣیکردند[
جو زندان
از نظر ک ّمی نسبت بهزندانيان ،اندک و از نظر کيﻔی و تأثير بر ّ
درﻣجموع بهحساب نمیآﻣدند ...تعدادی از نادﻣين...از حد نداﻣت کردن و
تقاضای عﻔو نوشتن جلوتر نمیرفتند ...همهی نادﻣين الزاﻣا ً ﺧبرچين
نبودند«)همانجا(.
آقای پاينده بهﻣنظور ﻣعرفی يکی از نادﻣين بهنام ﻣنوچهر ﻣقدم سليمی
که بهنوعی قربانی بهحساب ﻣیآﻣد و در اداﻣه براساس روايت آقای پاينده
بهآن ﻣیپردازم ،به»"گروه سﭙاس"« اشاره ﻣیکند که شرح آن ﻣﻔيد بهنظر
ﻣیرسد» :ﻣنوچهر ﻣقدم سليمی ...در پانزده بهمن  ،1355ﻣجری برناﻣهی
ﻣعروف "سﭙاس آرياﻣهر" در تلويزيون بود .در آن شو تلويزيونی شصت
و شش زندانی سياسی )پنجاه و نُه ﻣرد که سه نﻔر از آنها ﻣعمم بودند و
هﻔت زن( از افراد پروندهی قتله ﻣنصور )جمعيت ﻣؤتلﻔه( و جمعی از
زندانيان با پروندههای ﻣﺨتلف حضور داشتند ...آن شصت و شش نﻔر ]که
بﻼفاصله بعد از شوی تلويزيونی آزاد شدند[ سرنوشتهای ﻣتﻔاوتی پيدا
کردند ،عدهای بهدنبال زندگی ﺧود رفتند و عدهای هم در سالهای بعد در
ﻣناصب ﻣهم دولتی و حکوﻣتی ]در همين جمهوری اسﻼﻣی[ قرار
گرفتند«)ص .(378
اساﻣی گروه »سﭙاس آرياﻣهر« عبارت بودند از:
ﻣحمد ﻣهدی ابراهيم عراقی ،حبيبﷲ عسگراوﻻدی ،ابوالﻔضل
حاجی حيدری ،ﻣنوچهر ﻣقدم سليمی ،احمد اوﻻد اعظمی ،ﻣحمدباقر
ﻣحیالدين انواری ،ظﻔر قلی رضايی ،هوشنگ جمشيد آبادی ،سليمان
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دانشيان ،علی اصغر سروری ،ﻣحمد بيگزادی ،ايمانعلی پاسدار،
زهره رضايی ،رحمت ﷲ جمشيدی ،ﻣحسن حسين والیزاده ،ﻣحمود
شاهسوندی ،کبری نيکبﺨت ،ﻣحمود رضايی عباسی ،ﻣحمود نجف
زاده ناﻣقی ،سيدﻣوسی کرمزاده ،ﻣحمد ﷲ وردی ،علی اکبر
واضحی ،ارسﻼن فﻼح ،ﻣحمدجعﻔر طاهری ،رحيم اﺧﻼقی پور،
ﻣحمدرضا توکلی ،شبرخ صداقتيان ،ﻣحمد هادی روح اﻻﻣين ،قدرت
ﷲ عليﺨانی ،قربانعلی احيا ،علی دادگر ،زهرا کريمی ،زهرا زﻣان،
زهرا ﻣحمدنادرﺧانی ،يدﷲ اعتمادی ،عباس شهاب الدينی ،ﻣهدی
کروبی ،ﻣحمد ﺧليلی ،طاها يعقوبی ،سيدغﻼﻣحسين رضوانی ،ﻣحمد
ربيع اسﻼﻣيه ،علی احمد عيدی ،بايرام چوپانی ،ﻣصيب حسام،
ﻣحمدرضا رحيم زاده ،غﻼﻣرضا ﻣصدق ،اسدﷲ اوﻻد اعظمی،
حسين رضايی ،حميدحصاری ،ﻣحمدی ﻣلک الکتاب ،ﻣحمدرضا
نوروزيان ،داوود بهاﻣی ،حسن رشت چيان ،سيدعﻼءالدين
پيرﺧضری ،نورالسادات وحيد غروی ،سيدﻣهدی حسينی ،عباس
سرپل ،سيروس رسا ،غﻼﻣعباس عارف ،فريده گرجانی ،بهروز
کﻔايی ،ﻣحمد نوروزی ،عليرضا حاجی بيگلی ،ناجی عنايت زﻣان،
بهزاد ﻣحزبی و ستوان دوم علی رشيدی.

در اين عکس عسگر اوﻻدی ،حاج مهدی عراقی،
شيخ قدرت عليخانی ،کروبی و انواری نيز ديده میشوند
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»ﻣنوچهر سليمی ﻣقدم اولينبار در سال  ،1344با گروه ﻣوسوم
بهپرونده نيکﺨواه دستگير و بهسه سال زندان ﻣحکوم شده بود .در آن
ﻣـوقع ...سه سال زندانش را بدون ﻣسئلهی ﻣورد بحث تحمل ﻣیکند و ﺧسرو
گلسرﺧی ،هشت ﻣاه قبل از پروندهسازی ساواک ﻣعروف به"گروگانگيری
وليعهد" در سال  1352دستگير ﻣیشود .درحالیکه او و گلسرﺧی از همهجا
بیﺧبر در زندان بودند ،اين دو نﻔر را بهپروندهی گروگانگيری فرح و
وليعهد اضافه کردند ...درنتيجه بُريد و نادم شد ...ﻣقدم سليمی بسيار عاطﻔی
بود .اولين باری که زندانی ﻣیشود نزديکترين رفيﻖ او کراﻣتﷲ دانشيان
بود ...ﻣقدم سليمی ﺧيلی از بابت اعدام شدن کراﻣت دانشيان ناراحت بود و
هميشه با تأسف از اعدام کراﻣت ياد ﻣیکرد«)صص  379و  .(380او
»صدای ﺧوبی داشت و بهدستگاههای ﻣوسيقی ايرانی هم آشنا بود ...برای
ﻣا ]يعنی :پاينده و صﻔرﺧان[ ترانههای رشيد بهبودف را ﻣیﺧواند و ﻣا
بسيار لذت ﻣیبرديم .بارها بهطور ضمنی و حتی بهصراحت ...ﻣیگﻔت
پيش ﻣن بحث سياسی نکنيد ...اگر زير فشارم بگذارند ،ﻣمکن است بگويم...
ﻣن نمیتوانم پانزده سال زندان بکشم ...از ﻣقدم سليمی نه تنها در رابطه با
ﺧودم بلکه در ﻣورد ديگران هم چيز ناشايستی نديدم و تا اﻻن هم از بچههای
زندان ﻣطلب و ﻣوضوع ﺧاصی دربارهی ﺧبرچينی او نشنيدم«)ص .(378
جالب و در عينحال هيجانانگيز است :آقای ﻣنوچهر سليمی ﻣقدم از استثنا
ﻣواردی استکه آقای پاينده تا اينجا برﺧوردی کاﻣﻼً سمﭙاتيک و ﻣهربان
با او داشته است!
»نادﻣين ﺧبرچين دو دسته بودند :يک دسته علنی بودند و همه
ﻣیدانستند که اين افراد ﺧبر ﻣیبرند .يک دسته از ﺧبرچينها ناشناﺧته بودند
و کسی از ﺧبرچينی آنها اطﻼع نداشت«)ص » .(380دستهی ديگری از
ﺧبرچينها کسانی بودند که ﻣﺨﻔيانه اين کار را ﻣیکردند و رفتار و
گﻔتارشان بهصورتی بود که کسی بهآنها شک نکند«)ص .(381آقای پاينده
برای نشان دادن ﺧبرچينهای غيرعلنی بهگﻔتگوی ﺧودش با سروان
چهار سياسی )با زندان شماره چهار
تجزيهچی در زندان شمارهی
ِ
غيرسياسی اشتباه نشود( ارجاع ﻣیدهد که او گﻔته بود» :ﻣیتوانم از بين
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ﺧود شما چند نﻔر ﻣأﻣور بگمارم تا ﻣواظب باشند و بهﻣا گزارش بدهند که
چه کسانی بقيه را تحريک ﻣیکنند)«...،همانجا(.
نکتهای که بايد بهتقسيمبندی آقای پاينده دربارهی ﺧبرچنينها افزود،
اين استکه ﺧبرچينی برای زندانبان با ﺧبرچينی برای ساواک از اساس
تﻔاوت داشت؛ و بههمين دليل هم افراد درگير در اﻣر ﺧبرچينی برای ساواک
بهلحاظ زيرکی و اطﻼعات سياسی بهکلی با ﺧبرچينهايی که برای زندانبان
ﺧبرچينی ﻣیکردند ،ﻣتﻔاوت بودند .همچنان که نمونههای آقای پاينده نشان
ﻣیدهد ،اغلب ﺧبرچينهايی که برای زندانبان ﺧبرچينی ﻣیکردند،
پروندهی سياسی غيرجنبشی )ازجمله جاسوسی( داشتند ،درصورتی که
همهی ﺧبرچينهای شناﺧته شدهی ساواک بهنحوی پرونده سياسی/جنبشی
داشتند که علیاﻻصول تعدادی از آنها همچنان ناشناﺧته ﻣاندهاند.
ﻣوضوع اﺧبار و اطﻼعاتی که ﺧبرچين در اﺧتيار زندانبان ﻣیگذاشت،
عمدتا ً دربرگيرندهی رفتار ،سلوک ،ﻣناسبات و گﻔتگوی زندانیها با هم و
در چارچوبهی زندان بود ،و کاربُرد آن اطﻼعات برای زندانبان نيز اساسا ً
حﻔظ آراﻣش و ﻣديريت زندان از زاويه ﺧودش بود .درصورتیکه عرصهی
اﺧباری که ﺧبرچينها برای ساواک تهيه ﻣیکردند ،حﻔظ آراﻣش و ﻣديريت
جاﻣعه از زاويه نگاه و ﻣنافع دستگاه اﻣنيتی و طبقهی حاکم جاﻣعه بود.
ضمنا ً ﻻزم بهيادآوری استکه ﺧبرچينهای ساواک )تاآنجاکه بهﻣعنی دقيﻖ
علنی رژيم تبديل نشده بودند( الزاﻣا ً
کﻼم همچنان ﺧبرچين بودند و به ُﻣبلغ
ِ
فعليت غيرعلنی داشتند .بهبيان ديگر ،علنی شدن ﺧبرچينی که برای ساواک
ک
ﺧبرچينی ﻣیکرد ،بهلحاظ اﻣکان دستيابی به
اﺧبار قابل انتقال بهساوا ْ
ِ
سوﺧته بهحساب ﻣیآﻣد .بههمين دليل بهتر است کسانی را که برای ساواک
ﺧبر و اطﻼعات تهيه ﻣیکردند ،نﻔوذی بناﻣيم ،که الزاﻣا ً ﻣیبايست غيرعلنی
فعاليت ﻣیکردند .بهطورکلی ،شکی در اين نيست که عملکرد دستگاه پليس
اﻣنيتی در زندان هدفمند بود ،روی ﻣوضوع ﺧاصی تمرکز داشت و
عرصهی اين هدفمندی نيز برﺧﻼف زندانبان و عرصهی زندان،
دربرگيرندهی افراد يا گروهايی ﺧاص در ارتباط با کل جاﻣعه يا آن
بﺨشهايی از جاﻣعه بود که بهلحاظ سياسی در اپوزيسيون قرار داشتند.
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پليس نﻔوذی در زندان بسيار پيچيدهتر
بههمين دليل هم تعليم و آﻣوزشهای ِ
و گستردهتر از آﻣوزشهای گذرايی بود که ﻻزﻣهی ﺧبرچينی برای
جمعآوری اطﻼعات ﻣورد نياز در زﻣينهی ﻣديريت زندان بود.
پليس زندان و پليس اﻣنيتی
اين نکته را نيز بايد توضيح داد که رابطهی ِ
در جمهوری اسﻼﻣی برﺧﻼف دورهی شاه تا اندازهی زيادی در يکديگر
ادغام شده است.
 {2نادمين و خبرچينها

»از بين ﺧبرچينان پنهان زندان سياسی بايد از ﻣسعود بطحايی نام برد.
ﻣسعود بطحايی از اعضای شاﺧص و ﻣتهم رديف اول پروندهی گروه
فلسطين در دادگاه بود و در زندان ﺧيلی فعال ،ﺧوشنام و از ﻣنظر عموﻣی
ﻣورد اعتماد همه بود .بهلحاظ اشتهار اگر در گروه فلسطين نﻔر اول را
شکرﷲ پاکنژاد و نﻔر دوم را ناصر کاﺧساز بدانيم ،نﻔر سوم اين گروه
ﻣسعود بطحايی بود .ولی بهلحاظ ردهبندی پرونده ،ﻣسعود بطحايی نﻔر اول
دادگاه گروه فلسطين بود در سال  ،1349هرسه نﻔر در دادگاه دفاع
ايدئولوژيک ﻣیکنند و حبس ابد ﻣیگيرند«)ص  .(381ﻻزم بهتوضيح
استکه آقای پاينده در اين ﻣورد اشتباه ﻣیکند .ﻣتهم رديف اول دادگاهی که
کاﺧساز ،پاکنژاد و ﻣسعود بطحايی در آن ﻣحاکمه شدند ،احمد صبوری
بود و ﻣسعود بطحايی ﻣتهم رديف چهارم ،شکرﷲ پاکنژاد ﻣتهم رديف سوم
و کاﺧساز ﻣتهم رديف دوم بود) .اين ﻣطلب در صﻔحهی  556همين کتاب
نيز آﻣده است(.
بههرروی ،ﻣن هرچه گشتم و پرسيدم نتوانستم دفاعيه ﻣسعود بطحايی
و ناصر کاﺧساز را پيدا کنم تا بتوانم روی جنبهی ايدئولوژيک و
ﻣارکسيستی آن دفاعيهها نظری داشته باشم؛ اﻣا در رابطه با ﻣﻔهوم دفاع
ايدئولوژيک بهطورکلی و همچنين دفاع ايدئولوژيک شکرﷲ پاکنژاد در
بهصﻔحات  330/331و  342/343نوشتهام که آن دفاعيه )يعنی :دفاعيه
زندهياد شکرﷲ پاکنژاد( بههيچوجه ايدئولوژيک نبود و تاآنجاکه شﺨصا ً
پاکنژاد را در سال  1350در زندان عشرتآباد ديدم و با او رابطهی نسبتا ً
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نزديکی هم داشتم ،آشنايی او با ﻣارکسيسم فوقالعاده ابتدايی و دست چندم
بود.
» ...در سال  ،1349ﺧيلی ﻣهم بود که يک زندانی سياسی بهحبس ابد
ﻣحکوم شود .در پروندهی گروه جزنی که دنبال سازماندهی و اجرای مشی
مسلحانه بودند ،کسی حکم ابد نگرفت .باﻻترين ﻣحکوﻣيت اين پرونده
پانزده سال بود که بهبيژن جزنی دادند که پنج سال آن بهعلت تکرار جرم
بود .در آن دوره ،بهتکرار جرم از يک تا پنج سال حکم ﻣضاعف ﻣیدادند
که بهﻣحکوﻣيت شﺨص اضافه ﻣیشد .تکرار جرم باعث ﻣیشد که نسبت
بهﻣحکوﻣيت آن شﺨص در حکمش تﺨﻔيف داده نشود«)ص .(282
بازهم ﻻزم بهتوضيح استکه اعضای گروه جزنی بهجز گﻔتگوی
ﻣحﻔلی )و حتی نه سازﻣانيافته( از اﻣکان ﻣبارزهی ﻣسلحانه در دهات و
کنش
ﻣناطﻖ کوهستانی ،هيچگونه تحليل
روشن کاربردی ،تدارک و طبعا ً ِ
ِ
ربط
ﻣسلحانهای نداشتند؛ و هيچ ربطی که قابل توصيف بهواقعی ]يعنی:
ِ
توسطيه ذاتی يا ربط بين نهادهای شده و نها ِد درشدن[ باشد با سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ نداشتند .آنچه دستآويز جرياناتی ﻣانند اکثريت و
ﻣحافل همسو با آن ﻣیشود تا بهواسطهی ﻣنافع و سياستهای همسو با
جمهوری اسﻼﻣی وقايع راهبر بهشکلگيری سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ
را جعل کرده و بهﻣحﻔلی ﻣنتسب کنند که جزنی هم يکی از آنها بود،
حضور يکی/دو نﻔر از افرا ِد اين ﻣحﻔل )ازجمله صﻔايی فراهانی آشتيانی(
بهعنوان يکی از پويهها در پروسهی شکلگيری سازﻣان چريکهای فدايی
است .اينکه صﻔايی فراهانی آشتيانی بهفلسطين ﻣیرود و در آنجا ﻣیآﻣوزد
و ابراز لياقت ﻣیکند ،بعد از بهعهده گرفتن چندين ﻣسئوليت بدون ارتباط
با نيروهايی داﺧل کشوری وارد ايران ﻣیشود ،و در ايران با افراد و
ﻣحافلی ارتباط برقرار ﻣیکند و باز بهفلسطين برﻣیگردد تا اسلحه بهايران
بياورد )که آورد( ،هيچ ربطی بهجز يک نام )و نه شﺨصيت ديگرگون
شدهی صﻔايی فراهانی آشتيانی در فلسطين( بهﻣحﻔل جزنی ندارد .با همهی
اين احوال ،جزنی در زندان توانست با عناصری از سازﻣان چريکهای
فدايی تماس بگيرد و ضمن تدارک و عضوگيری از ﻣيان زندانیها برای
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سازﻣان ،رهبری آن را بهدست بگيرد .البته ،اين نظر هم وجود دارد و آقای
پاينده هم بهآن اشاره ﻣیکند که يکی از عواﻣلی که زﻣينه وارد آﻣدن ضربات
سنگين ساواک بهسازﻣان چريکهای فدايی در سالهای  1354و 1355را
فراهم کرد ،همين ردگيری افراد آزاده شده از زندان بود .البته ﻣن در اين
ربط ذاتی )و طبعا ً قانونمندِ( رويدادهای اجتماعی بههم نظر
زﻣينه با تکيه به ِ
ﻣیدهم ،و ﻣطالعه و تحقيﻖ ﻣتمرکز و ﺧاصی ندارم.
»ﻣسعود بطحايی بهعلت دفاع ايدئولوژيک و ]همچنين[ حکم ابد و
عملکردش در زندان ﺧيلی اعتبار داشت«)ص .(382
»ﻣسعود بطحايی با اينکه بهلحاظ ديدگاههای تئوريک و ﻣشی سياسی
با چريکهای فدايی ﺧلﻖ پيوندی نداشت ولی از گردانندگان سياسی کمون
و از افراد تصميمگيرنده در زندان سياسی شد .او بهآنها ]يعنی :چريکها
و ﻣجاهدين[ قبوﻻنده بود که ﻣن با شما هستم و ﻣشی ﻣسلحانه را تأييد
ﻣیکنم .همه بهاو اعتماد داشتند .وقتی در سال  1355آزاد شد ،ﻣن در اوين
بودم .ﺧبر آزادی ﻣسعود بطحايی که بهﻣا رسيد ،بهاندازهای بهاو اعتماد
داشتيم که گﻔتيم با اين کار ،ساواک ﻣیﺧواهد بطحايی را ﺧراب کند و
اعتبارش را ازبين ببرد ...تنها کسی که در اوين نظر ديگری داشت ،عبدﷲ
ﻣهری بود«» .وقتی ﺧبر ]آزادی بطحايی[ به]بچههايی رسيد که در 26
اسﻔند  1353بهاوين ﻣنتقل شده بودند[» ،عبدﷲ بﻼفاصله ﻣیگويد بطحايی
پليس است .بچهها بهشدت بهاو اعتراض ﻣیکنند که چرا تهمت ﻣیزنی .اﻣا
عبدﷲ جا نمیزند ...پس از آزادی از زندان از او پرسيدم تو از کجا فهميدی
ﻣسعود بطحايی پليس است؟ گﻔت ﻣن از همان روزهای اول که او را ديدم
ﻣشکوک شدم .تناقضاتی در رفتارش ﻣیديدم که برای ﻣن شکبرانگيز بود.
وقتی آزادش کردند بهﺧودم گﻔتم دليلی ندارد ساواک بﺨواهد او را ﺧراب
کند ...ﻣگر بطحايی چه کاره است که ﺧراب کردن او تأثير ﻣنﻔی برجنبش
چپ و انقﻼبی بگذارد .بهاين نتيجه رسيدم که] ...ﻣسعود[ بطحايی پليس
است«)ص .(383
َ
ک
علم لدنیاش بدون هرگونه دليل و ﻣدر ْ
بازهم آقای پاينده بهواسطهی َ
فهميد که گرچه ﻣسعود بطحايی »بهلحاظ ديدگاههای تئوريک و ﻣشی سياسی
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با چريکهای فدايی ﺧلﻖ پيوندی نداشت« ،اﻣا بهدروغ »بهآنها ]يعنی:
بهچريکها و ﻣجاهدين[ قبوﻻنده بود که ﻣن با شما هستم و ﻣشی ﻣسلحانه
را تأييد« ﻣیکرد .اگر آقای پاينده دليل ،ﻣدرک و حتی شبههای نسبت بهاين
دروغگويی داشت ،ﻣلزم بود که در همانسالها همهی آنها را با جزئيات
در اﺧتيار چريکها فدايی ﺧلﻖ ﻣیگذاشت ،و برای ﻣا هم از چيستی و
چگونگی آن دﻻيل و شواهد و ﻣدارک حرف ﻣیزد؛ اﻣا بهنظر ﻣیرسد که
راوی عزيز ﻣا بههنگام روايتگوي ْی جوگير ﻣیشود و همينجوری )يعنی:
نسنجيده( گوشهای از احساس ﺧدايی ﺧود را برﻣﻼ ﻣیکند!؟
نکته جالب اينکه بهنظر ﻣیرسد آقای پاينده در زﻣينهی استﻔاده از علم
لَدنی تنها نيست؛ و آقای عبدﷲ ِﻣهری هم »از همان روزهای اول که او
]يعنی :ﻣسعود بطحايی[ را« ديده بود ،بهاو »ﻣشکوک« شده بود! چرا
ﻣشکوک شده است؟ برای اينکه آقای عبدﷲ ﻣهری »تناقضاتی در رفتار«
ﻣسعود بطحايی ﻣیديد که برايش »شکبرانگيز بود«!؟ در ﻣقابل اينگونه
»شکبرانگيز«یها بايد باصدای بلند فرياد زد که تنها براساس علم لَدنی و
ﺧدا داده است که ﻣیتوان حرفی را بدون ﻣشاوره ،بررسی و تحقيﻖ پذيرفت.
سياسی/جنبشی ﻣتعهدی که
گذشته از اين جنبهی بديهی اﻣر ،اﻣا زندانی
ِ
بهاين نتيجه ﻣیرسد فﻼنی با پليس همکاری ﻣیکند ،اگر بﺨواهد روی
ت
تعهدش بماند و ولنگاری نکند ،ﻣوظف است که با استﻔاده از همهی اﻣکانا ِ
در دسترس ،دربارهی »شک« ﺧود تحقيﻖ و ﻣشاوره کند ،و حتی دست
بهآزﻣايش بزند.
وقتی ﺧو ِد آقای پاينده )در صص  383و  (384ﻣیگويد» :بطحايی،...
از همه چيز اطﻼع داشت و گزارشهای ريز دقيﻖ ﻣیداده است .بهاحتمال
قريب بهيقين گزارشهای او در اعدام بيژن و همراهانش تأثير بسزايی
داشته است«؛ از اينرو ،در ﻣقابل اِبراز »ﻣشکوک« بودن عبدﷲ ﻣهری
بهبطحايی دو واکنش در ﻣقابل ﺧود دارد :يکی اينکه يقهی عبدﷲ ﻣهری را
بگيرد که چرا با عدم پیگيری اين »شک« در ﻣقابل آن سازوکاریکه
به»اعدام بيژن و همراهانش« انجاﻣيد ،ﻣانعی بهوجود نياوردی؛ و ديگر
اينکه بهاو بگويد چرند ﻣيگی ،وگرنه ﻣسئله را پیگير ﻣیشدی!
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اﻣا تأسف در اين استکه آقای پاينده اِبراز شک و برﺧورد ﻣنﻔعل آقای
عبدﷲ ﻣهری را بهﻣثابهی اﻣری واقع ،و بدون چون و چرا نقل ﻣیکند .اين
شکل از برﺧورد با ﻣسائل اﻣنيتی و سياسی نمونهی بارز ولنگاری ناشی
نشينی راهبر بهادعای ﺧدايی است!!
از حاشيه
ِ
 {3نادمين و خبرچينها

»بطحايی بهتر از بقيه ﻣیدانست که بيژن جزنی در داﺧل زندان چقدر
تأثير و نﻔوذ و در ارتباط با فعاليتهای سازﻣان در بيرون از زندان چه
تأثيرات تعيينکنندهای دارد«)ص  .(384در تأييد اين نظر بايد گﻔت که
همهی حرکات و حتی رفتارهای شﺨصی بيژن جزنی هم تحت نظارت و
کنترل ﻣسعود بطحايی بود؛ چراکه بيژن جزنی ،ﻣسعود بطحايی ،عباس
شيبانی و ﻣسعود رجوی تا انتقال بدون بازگشت جزنی بهاوين با هم در
اطاق شماره يک بند شش قصر هماطاقی بودند ،و بطحايی از اين اﻣکان
برﺧوردار بود که حتی کنشهای زيستی جزنی را هم تحت نظارت داشته
باشد.
»ﻣسعود بطحايی ﻣورد اعتماد بيژن بود و از کارهای او و بقيه بچهها
و از همهی جريانهای زندان و تصميمگيریها ﺧبر داشت .البته نمیﺧواهم
بگويم دليل کشتن بيژن جزنی و آن هشت نﻔر فقط گزارشهای ﻣسعود
بطحايی بوده است .کشتن آنها بﺨشی از زﻣينهسازی استراتژيکی بود که
رژيم شاه با آﻣريت عناصر ﺧارجی از سال  1352آغاز کرد و در هشت
تير  1355ﻣنجر بهضربهی ﻣحکمتری بر پيکر جنبش ﻣسلحانهی چريکی
شد .گزارشهای بطحايی ﻣسلما ً ساواک را در جريان ريز فعاليتها و
کارهای بيژن و بقيه بچههای داﺧل زندان قرار ﻣیداد ،گزارشهايی که از
عواﻣل ﻣهم تصميمگيری ساواک برای جنايت در تﭙههای اوين ﻣیتوانست
بوده باشد؛ بهعبارت ديگر ،اگر ساواک و پليس دربارهی جزنی و کارها و
فعاليتها و افرادی ﻣانند او و افرادی ﻣانند بيژن شک و و ترديدی داشت،
گزارشهای بطحايی ﻣیتوانست آن شک و ترديدها را برطرف کرده باشد
و در انتﺨاب افرادی که بايد کشته ﻣیشدند ،ساواک را راهنمايی کرده و
بهقطعيت رسانده باشد«)ص .(384
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سه نکته در ﻣطلب نقل شدهی باﻻ بهطور بارزی بهچشم ﻣیﺧورد:
نﺨست اينکه ،اعدام بيژن جزنی و  8نﻔر همراه او» ،بﺨشی از...
]سرکوب[ استراتژيک« جنبش چريکی توسط رژيم بود که »از سال 1352
آغاز« شد؛ دوم اين که» ،بيژن جزنی در داﺧل زندان ...تأثير و نﻔوذ«
بسزايی داشت؛ سوم اينکه ،بيژن جزنی »در ارتباط با فعاليتهای سازﻣان
در بيرون از زندان] ...هم[ تأثيرات تعيينکنندهای« داشت.
از آنجاکه آقای پاينده توضيحی دربارهی نکات فوق نداده است،
چارهای جز اين نداريم که بهحدس و گمان و برآورد ﻣتوسل شويم .در ﻣقابل
سؤال از چيستی و چگونگی »تأثيرات تعيينکننده«ی بيژن جزنی »در
ارتباط با فعاليتهای سازﻣان در بيرون از زندان« ،دو حوزه ﻣعين فعاليت
قابل تصور است :يکی ،جنبهی نظری که نظرات بيژن ﻣیبايست بهنوعی
بهدست رابطين سازﻣان ﻣیرسيد؛ و ديگر ،جنبهی عملی که ﻣیتوانست
تربيت کادر و عضوگيری در زندان برای سازﻣان باشد .اگر ساواک
ﺧواهان قطع چنين رابطهای بود ،ﺧيلی ساده ،بيژن جزنی را بهيکی از
شهرستانها تبعيد ﻣیکرد که تنها زندانی سياسی آنجا باشد و بهلحاظ ارتباط
با بيرون نيز چنان او را ﻣحدود ﻣیکردند که نه اﻣکان رساندن نظرياتش
زندانی سياسیای باشد که بتواند
را بهسازﻣان داشته باشد و نه جز ﺧو ِد او
ِ
عضوگيری شود .اﻣا ازآنجاکه ساواک از طريﻖ ﻣسعود بطحايی و
ناشناﺧتههايی همانند او »در جريان ريز فعاليتها و کارهای بيژن و بقيه
بچههای داﺧل زندان قرار« داشت ،بيژن را که از تبعيد آورده بودند ،دوباره
بهتبعيد نﻔرستادند و ايزوله نکردند تا از طريﻖ پیگيری ارتباطات او با
سازﻣان بتوانند ﺧانههای تيمی را ردگيری و شناسايی کنند .بدينترتيب بود
که فروردين سال  1354بيژن و آن  8نﻔر ديگر را زدند ،در اواﺧر همان
سال هم بهچندين ﺧانه تيمی هجوم بردند و ضرباتی سنگينی بهبﺨش
سازﻣانيافتهی جنبش چريکی وارد آوردند و با زدن ﺧانهی تيمی ﻣهرآباد
بيجاری از زندان آزاد شده هم در آنجا بود ،همگی
که اتﻔاقا ً قانع ﺧشکه
ِ
کشته شدند؛ و سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ را از نﻔس انداﺧتند.
ﻻزم بهتوضيح استکه بيژن جزنی را اواﺧر سال  1349از زنـدان قم
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بهاوين ﻣنتقل کردند و از آنجا بهترتيب در زندانهای عشرتآباد ،قزلقلعه،
ﻣوقت شهربانی ،زندان شمارهی  3قصر ،زندان شمارهی يک )بند شش(
زندانی بود و ازآنجا بهاوين بردند که ديگر بازگشتی هم نداشت.
بدينترتيب ،ﻣیتوان چنين نتيجه گرفت که نه تنها ﻣسعود بطحايی ﻣهرهی
ﻣؤثری در سرکوب جنبش چريکی بود ،بلکه فعاليتهای بيژن جزنی نيز
در زندان ،بهطور ناﺧواستهای ،يکی از عواﻣل ﻣؤثر ضربات نابودکنندهای
بود که بهسازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ وارد آﻣد؛ و همين ضربات در
ترکيب با نظرات بيژن جزنی زﻣينهی تولد هيوﻻيی بهنام سازﻣان اکثريت
را فراهم آورد.
ﻣسئلهی ديگری که بايد روی آن تأکيد بسيار کرد ،اين استکه
عضوگيری برای يک سازﻣان چريکی در زندان بهفضايی نياز دارد که
بهنوعی ﻣيليتانت و تهاجمی بهحساب بيايد .با کتاب و دفتر و ﻣطالعهی
صرف هيچ چريکی تربيت نمیشود که حقيقتا ً اسلحه بهدست بگيرد و در
ﻣدت کوتاهی هم کشته شود .اﻣا آقای پاينده بهانحای گوناگون و تحت عنوان
»تندروی«» ،چپروی«» ،جوانی« و ﻣانند ْ
ت ﻻزم
آن وجود فضای ﻣيليتان ِ
برای عضوگيری و انديشهپروری چريکی را بهعنوان برﺧوردهای
نابﺨردانهی زندانی با زندانبان ﻣحکوم ﻣیکند!!
»اﻣا ﻣسعود بطحايی چهطور پليس شد؟ سال  ،1351بطحايی
رابهبهانهی بازجويی بهقزل قلعه ﻣیبرند و در آنجا از او قول همکاری
ﻣیگيرند .تا آن ﻣوقع ،سالم بوده است«)همانجا( .بازهم آقای پاينده
حکم نسنحيده صادر
بهواسطهی دانش و دانايی فوق تجربی و فوق ﻣادی ْ
اش ِ
ﻣیکند .بهبيان ديگر ،اگر از آقای پاينده سؤال کنيم که براساس چه
فاکتورهايی ﻣیداند که ﻣسعود بطحايی »تا آن ﻣوقع ،سالم بود« ،ﻻبد
انگشتاش را بهطرف سينهی ﺧود ﻣیگيرد و ﻣیگويد :چون ﻣن ﻣیگويم.
بههرروی ،آقای پاينده در اداﻣهی روايتاش دربارهی شروع همکاری
بطحايی با ساواک بهجای سعی در پيدا کردن تاريخ هرچه نزديکتر
بهشروع همکاری او با ساواک ،بهحدسياتی ﻣتوسل ﻣیشود که حتی اگر
بهيقين هم تبديل شوند ،فاقد ارزش تحقيقیاند» :نمیدانم آيا بطحايی پيشقدم
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شده و پيغام داده که حاضر بههمکاری است يا ساواک از طريﻖ ﻣﻼقات با
ﺧانوادهاش بهاو پيشنهاد همکاری ﻣیدهد .احتماﻻً ﺧود بطحايی پيشقدم شده
و پيغام داده است ...بعيد است ساواک پيشقدم شده باشد«)همانجا(.
 {4نادمين و خبرچينها

ﻣن نوشتهی ﻣسعود بطحايی را درسايت آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران
ﺧواندم .اين نوشته که  4صﻔحهی آن )از صﻔحه  37تا  (42بهدليل ناﻣعلوم
و حتی ﻣشکوکی ﻣﻔقود است ،دربارهی شروع همکاری او با ساواک چيزی
نگﻔته است .ظاهرا ً داستان از اين قرار بوده و آقای عبدﷲ شهبازی هم همين
قصه را روايت ﻣیکند که بطحايی در زندان برازجان )در سال (1351
احساس ﻣیکند که تحمل حبس ابد را ندارد و بريده است .نقشهای ﻣیريزد.
شروع ﻣیکند بهشعار دادن .توسط زندانبانان کتک ﻣیﺧورد .باز ادامه
میدهد .آنقدر ادامه میدهد و کتک را تحمل میکند تا بهتهران ،و بهزندان
اوين ،منتقل میشود .در اوين نيز اين رويه را بهقدری اداﻣه ﻣیدهد تا
سرانجام پرويز ثابتی شﺨصا ً بهسراغ او ﻣیرود .ﻣیپرسد دردت چيست؟
چرا اينطور ﻣیکنی؟ جواب ﻣیدهد که ﻣیﺧواسته او )يعنی :ثابتی( را
ببيند .بهثابتی ﻣیگويد» :ﻣن سياسی نبودم .پاکنژاد ترغيبم کرد و آن دفاعيه
را در دادگاه بيان کردم و قهرﻣانم کردند .نمیتوانم زندان بکشم و نمیﺧواهم
در زندان بمانم .ﻣیﺧواهم آزاد شوم و بروم دنبال زندگیام«.
اينطور نقل شده که ثابتی ،پس از چند ديدار ،و ﻣشورت با ديگران،
سرانجام بهبطحايی ﻣیگويد» :تو حاﻻ آدم ﻣهمی هستی .نمیتوانيم آزادت
کنيم که بهدنبال زندگیات بروی .درعينحال آنقدر ﻣهم شدهای که
نمیﺧواهيم جاسوس يا ﺧبرچين ﻣعمولی شوی .بايد چهره و اعتبار سياسی
تو حﻔظ شود و حتی ﻣحبوبتر و ﻣهمتر شوی .در اين ﻣدت آﻣوزش ﻻزم
را بهتو ﻣیدهيم و در فرصت ﻣناسب از زندان فرار ﻣیکنی .ترتيبی ﻣیدهيم
که پس از فرار از زندان از ايران ﺧارج شوی و بهگروه جرج حبش ]جبهه
ﺧلﻖ برای آزادی فلسطين[ بﭙيوندی .در آن سازﻣان بايد رشد کنی و بشوی
يکی از ﻣعاونين جرج حبش« .ظاهراً ثابتی بهاو میﮔويد» :ﻣسعود ﺧان!

655

656

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

آدمهای بزرگ کارهای بزرگ ﻣیکنند .تو بايد بهجرج حبش ﺧط فکری
بدهی و تئوريسين جناح چپ فلسطينیها بشوی«.
بهنظر ﻣن و براساس سند ﻣوجود در آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران
)که بهعنوان نوشتهی ﺧو ِد او ﻣعرفی شده و ﻣن دستنويس آن را دراﺧتيار
ت
دارم است( ،داستان باﻻ ساﺧتگی است و قصد آن پنهان کردن واقعي ِ
شروع همکاری او با ساواک است .دﻻيل اين شک را )که کمی هم
داستايوفسکی/راسکولنيکﻔی است( در زير تصوير ﻣیکنم.
حتی آنسوتر از »بعيد« ،غيرﻣمکن ﻣینمايد که يک زندانی سياسی را
بهواسطهی شعار دادن ،از برازجان بهتهران بياورند؛ و بهدليل اداﻣهی
شعار دادن ،ثابتی بهديدار او برود و بگويد» :دردت چيست«؟
توجه داشته باشيم که پرويز ثابتی ﻣديرکل ادارهی سوم ساواک بود؛ و
اين اداره ﻣهمترين رکن ساواک بهحساب ﻣیآﻣد .ﻣديرکل ادارهی سوم
ساواک ،ﻣنهای رسميت اداری ،عمﻼً رئيس کل ساواک بشمار ﻣیرفت و
در بسياری از اﻣور ﻣملکتی )و بهويژه در اﻣور داﺧلی کشور( بعد از شاه
ﻣقام دوم را داشت .بنابراين ،تقاضای ديدار ﻣسعود بطحايی با ثابتی و ديدار
ثابتی از او نشاندهندهی وضعيت و نقش ويژهی بطحايی در دستگاه
اﻣنيتی/پليسی ساواک است.
بنابراين ،اگر داستانپردازی رابطهی ﻣسعود بطحايی با ساواک از بيخ
و بن ساﺧتگی نباشد )که بهاحتمال بسيار قوی چنين است( ،شايد گروهی
کاری بهبطحايی قبل از تبعيد بهبرازجان هم بهاو
تصور کنند که پيشنهاد هم
ِ
داده شده بود؛ اﻣا او )بههردليلی( ،ﻣثﻼً بهانهی تعلﻖ عاطﻔی بهزندانیها،
اين پيشنهاد را نﭙذيرفته بود؛ و در تبعيد و سﺨتگيریهای آنجاست که
ﻣیشکند ،تسليم ﻣیشود و برای اعﻼم قبول همکاری بايد بهنحوی بهتهران
آورده ﻣیشد .قصهی شعار دادن و کتک ﺧوردن او هم بههمين دليل ساﺧته
و پرداﺧته شده است.
اﻣا نکات نهﻔته در کليت نوشتهی بطحايی بهﻣثابهی ﻣنطﻖ يا ذات
انديشهی او )ﻣنهای ادعاهای ﻣظلومنمايانه/سالوسانهی ﻣتعددش که توسط
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بازجوهای ستاد چريکهای فدايی هم بهطور ابلهانهای ﻣورد قبول واقع
شدهاند( حقيقت را بهگونهای ﻣتﻔاوت ترسيم ﻣیکند.
فراتر از بعيد ،غيرﻣمکن بهنظر ﻣیرسد که يک زندانی سياسی شعار
بدهد ،کتک بﺨورد و اين رويه را چنان اداﻣه بدهد که بهتهران ﻣنتقل شود!
چرا بهتهران ﻣنتقل شود؟ برای اينکه بگويد ﻣن بريدهام! ﻣعنی ﻣن بريدهام،
چيست؟ يعنی که ﻣیﺧواهم با ساواک همکاری کنم!؟ شعار دادن ،کتک
ﺧوردن و بازهم شعار دادن و کتک ﺧوردن برای شروع همکاری با
ساواک ،اگر از اساس دروغ نباشد )که هست( ،تنها از يک ديوانه برﻣیآيد
آدم سيّاس و حيلهگری همچون ﻣسعود بطحايی را
و اين ﻣوردی است که ِ
دربرنمیگيرد .يک آدم سياسی که در زندان شعار ﻣیدهد ،کتک ﻣیﺧورد
و بازهم شعار ﻣیدهد ،اگر ديوانه نباشد ـﻻبدـ انگيزهای دارد .اين انگيزه
هرچه باشد ،نمیتواند شروع همکاری با پليس و دستگاهی باشد که ﻣجموعا ً
زندانبان او بهحساب ﻣیآيند.
بههرروی ،واقعيت اين است که رويهی ساواک اين نبود که بههمهی
زندانیها پيشنهاد همکاری بدهد .بدين ﻣعنیکه پيشنهاد همکاری از سوی
ساواک و حتی از سوی زندانبان برای ﺧبرچينی ـنيزـ بدون پيشزﻣينهی
رفتاری اﻣری بعيد بود .اگر کمی براساس تجاربی که بهعنوان زندانی
سياسی و در بازجويیها اندوﺧتهايم ،تﺨيل کنيم ،با ﺧوشبينی افراطی
ﻣیتوانيم چنين تﺨيل کنيم که بطحايی بهﻣحض دستگيری هرچه ﻣیدانسته
)يعنی :کليه اطﻼعات( ﺧودرا بههمراه حدسياتش در اﺧتيار ساواک
ﻣیگذارد و ساواک هم در ازای اين ﺧوش ﺧدﻣتی و چهبسا ﺧدﻣات ريز و
ت ﻣشابهی ،بهاو قو ِل آزادی فوری ﻣیدهد؛ اﻣا ازآنجا بطحايی
درش ِ
ً
شﺨصيتا آدم ﻣذبذبی است و اين ﺧصوصيت را ﻣیتوان از نوشتهی ﻣذکور
در باﻻ فهميد ،در زندان بهدليل ﻣحتوای پروندهاش که جنبهی ﻣسلحانه هم
داشت و بهواسطهی احتراﻣی که زندانیها برای او قائل ﻣیشدند ،يابوی
احساساتش َرم ﻣیکند و در دادگاه دفاع بهاصطﻼح ايدئولوژيک ﻣیکند .اﻣا
ناﻣعلوم
پس از اينکه هيجانات اوليه فروﻣینشيند و زندان کشيدن برای ﻣدت
ِ
»قهرﻣان« دفاع
ابد شروع ﻣیشود ،ﺧصوصا ً پس از تبعيد بهزاهدان،
ِ
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ايدئولوژيک بههمان وضعيتی برﻣیگردد که بَدو دستگيری بهاو دست داده
بود .بدينترتيب استکه ﻣتوجه وضعيت ﺧود ﻣیشود و در تماس با ساواک
)که نحوهی آن را ﺧودش بايد توضيح بدهد( ﻣثﻼً بهوعدهی آزادی فوری
اشاره ﻣیکند .طبعا ً جوابی که ساواک بهاو ﻣیدهد ،ﻣنهای فرم آن ،بهلحاظ
ﻣحتوايی اين است که همهی اين حرفها بهقبل از دفاع ايدئولوژيک در
دادگاه برﻣیگردد و اينک کار از کار گذشته است!
زاری
در اين ﻣرحله است که بنابر روايت آقای شهبازی ،گريه و
ِ
بطحايی در زاهدان شروع ﻣیشود و در ﻣواجهه با ﻣأﻣوران ساواک
ﻣیگويد» :ﻣن سياسی نبودم .پاکنژاد ترغيبم کرد و آن دفاعيه را در دادگاه
بيان کردم و قهرﻣانم کردند .نمیتوانم زندان بکشم و نمیﺧواهم در زندان
بمانم .ﻣیﺧواهم آزاد شوم و بروم دنبال زندگیام«.
بههرروی ،برفرض اينکه ﻣسعود بطحايی همکاریاش با ساواک را
قبل از تبعيد بهزاهدان شروع نکرده باشد و قصد از تبعيد بهزاهدان هم ﺧري ِد
اعتبار بيشتر برای او نبوده باشد؛ ﻣیتوان چنين تصور کرد که بطحايی
پس از تبعيد بهبرازجان برای همکاری با ساواک اعﻼم آﻣادگی ﻣیکند .اﻣا
وضعيت تغيير کرده بود و بطحايی بايد بسيار بيشتر و پيچيدهتر »عمل«
ﻣیکرد .بدينترتيب ،ساواک که )برﺧﻼف زندانیهای سياسی( شﺨصيت
ﻣذبذب بطحايی را شناﺧته بود ،بهاو ﻣیگويد که بايد همکاری را از زندان
شروع کند تا »صداقت« ﺧودش را بهاثبات برساند .اﻣا بطحايی بهدليل
شﺨصيت ﻣذبذبی که داشت ،ضمن همکاری در داﺧل زندان دائم بهساواک
ﻣیگويد که در بيرون زندان بهتر و ﻣؤثرتر ﻣیتواند »کار« کند ،پس بهتر
است که هرچه زودتر او را آزاد کنند.
از نوشتهای که در سايت آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران ﻣنتسب
بهﻣسعود بطحايی است )که احتماﻻً هم نوشتهی ﺧو ِد اوست( چنين برﻣیآيد
که نويسندهی اين گزارش ،بهلحاظ سياس ْی گزارشنويس ﻣاهر و تمرين
کردهای است .اگر اين ﻣهارت ﻣادرزاد نباشد ،و نتيجهی فعاليت سياسی قبل
از دستگيری او نيز نباشد )که نيست(؛ ﻻبد حاصل تمريناتی است که در
زندان انجام داده است .حال اين سؤال پيش ﻣیآيد که گزارش از زندان برای

زندان قصر 1354-1353

کی و دربارهی چی؟ آيا اين گزارشهای ﻣﻔروض دربارهی زندان و
زندانیها بود؟ بهنظر ﻣن حتی اگر احتمال اينگونه گزارشها يک درصد
هم باشد ،بازهم شايستهی تحقيﻖ و بررسی است .بهويژه اينکه در سند
فوقالذکر )که نويسندهاش آن را »ﺧودافشاگری« ﻣیناﻣد( ﻣطالبی وجود
دارد که از زوايای ﻣتعدد قابل تأﻣلاند که ذيﻼً بهبعضی از آنها اشاره
ﻣیکنم:
الف‹ کتک ﺧوردن ﻣصنوعی چه ﻣعنايی دارد که ﻣسعود بطحايی در
نوشتهاش طوری از آن استﻔاده ﻣیکند که گويا عبارت آشنا و جاافتادهای
است .گرچه ﻣن شﺨصا ً برای اولين بار است که در نوشتهی ﻣسعود بطحايی
با اين عبارت آشنا ﻣیشنوم ،و اطﻼع هم ندارم که آيا اين اصطﻼح بهﻣنزلهی
تظاهر بهشکنجه ،عموﻣيت دارد يا ابداع ﺧو ِد بطحايی است؛ اﻣا آنچه سؤال
برانگيز است ،نوع برﺧورد ﻣسعود بطحايی با اين عبارت است که درست
ﻣثل اينکه از عباراتی ﻣانند »زندان انﻔرادی«» ،بند عموﻣی«» ،انتقال
بهزندانی ديگر« و غيره از آن استﻔاده ﻣیکند .همهی اينها اين سؤال را
ﻣطرح ﻣیکند آيا عبارت »کتک ﺧوردن ﻣصنوعی« تجربهی ﺧو ِد ﻣسعود
بطحايی در رابطهاش با ساواک نيست؟ و آيا شروع اين تجربهی قابل
گسترش بههمکاری با ساواک برای ﻣسعود بطحايی از همان بدو دستگيری
او نبوده است؟ بههرصورت ،آنچه در رابطه با کتک و شکنجهی ﻣصنوعی
در دنيای واقعی روی داده است ،بهﻣورد سيروس نهاوندی برﻣیگردد که
پس از ايجاد بیحسی ﻣوضعی هم ناﺧنش را کشيدند و هم بهاندازهای کابل
ﺧورد که اثر آن برای جلب اطمينان و فريب ديگران باقی بماند.
ب‹ نکتهی جالب ديگری که حتی بيش از نکتهی باﻻ قابل تأﻣل و سؤال
برانگيز است ،رابطهی ﻣالی او با ساواک است .برای اداﻣهی بحث
دربارهی اين نکته ،ابتدا نگاهی بهعبارات ﺧو ِد او بيندازيم:
»تا اينکه روز  18آذر ﻣرا ﺧواستند ﻣن ﻣيدانستم قرار است
آزاد شوم ...در حين آزادی رسولی  2شماره تلﻔن بمن داد ...و گﻔت
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اين شمارهها را بهکسی نده .رسولی بازهم با ﻣن روبوسی کرد و
گﻔت پول داری گﻔتم نه گﻔت اين هزار توﻣان را بگير که کرايه ﻣاشين
داشته باشی و يک رسيد هم از ﻣن گرفت ...در همان زندان اوين
يک دفترچه بانک ﻣلی که بهنام ﻣن بود آورده و گﻔت ببين پول
ﻣاهيانهات را بحساب ريﺨتهايم و اين ﻣبلغش نميدانم  38يا  37هزار
بود که البته از همان ﻣاههای اول ﻣاهيانه  700توﻣان و بعداً هزار
توﻣان بحساب پسانداز ﻣيريﺨتند و جريان اين پول هم اينطور شروع
شد که همان روزهای اول و دوم در ﻣﻼقات با عضدی در زندان
اوين که قبﻼً شرح دادم عضدی ﻣطرح کرد که در بيرون چقدر حقوق
ﻣيگرفتی ...گﻔت ﻣيﺨواهيم برای تو حقوق تعيين کنيم هرچقدر
ﻣيﺨواهی بگو بنويسيم ...از اين نظر ]يعنی :از نظر پولی[ هيچوقت
نگران نباش حتی اگر بﺨواهی بهﺧانوادهات هم پول ﻣيدهيم....
درپايان گﻔت ...برايت ﻣاهی  700توﻣان ﻣينويسيم و ﻣيگذاريم
بحسابت] «...تأکيدها از ﻣن است[.

براساس اين نقل قول )يعنی :براساس اظهارات ﻣسعود بطحايی(،
ساواک ﻣاهيانه  700توﻣان بهدفترچهی پساندازی ﻣیريﺨت که بهنام
ﻣسعود بطحايی بود .اين ﻣبلغ در  18آذر  1355جمعا ً بالغ بر  38هزار
توﻣان شده بود .ﻻزم بهتذکر استکه آقای پاينده سال آزادی بطحايی را سال
 1355ﻣیداند؛ درصورتیکه در اولين صﻔحهی نوشتهی ﻣندرج در آرشيو
عنوان »گزارش کار« دارد ،سال آزادی بطحايی
اسناد اپوزيسيون ايران که
ِ
 1356اعﻼم ﻣیشود.
يک ﻣحاسبهی ساده نشان ﻣیدهد که ساواک از چه تاريﺨی حقوق
بهحساب ﻣسعود بطحايی واريز کرده بود 38000 :تقسيم بر  700ﻣساوی
است با  54/285ﻣاه .بنابراين ،ساواک  54ﻣاه قبل از آذر سال 1355
بهحساب ﻣسعود بطحايی حقوق واريز ﻣیکرد که تقسيم بر  12ﻣیشود4 :
سال و نيم .نتيجه اينکه ساواک از ﺧرداد سال  51حقوق بهحساب ﻣسعود
بطحايی واريز کرده بود .بهبيان ديگر ،ﻣسعود بطحايی از ﺧرداد سال
کارﻣند/جاسوس رسمی ساواک بود؛
 1351کارﻣند حقوقبگير و بهعبارت ْی
ِ
و اين وضعيت را نبايد با ﺧبرچينی در ﻣقابل پارهای از وعده وعيدهای
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همراه با تهديد يکی دانست .از روزهای پايانی دیﻣاه ) 1349يعنی :زﻣان
داغی دفاع ايدئولوژيک او( تا ﺧرداد سال 1351
دادگاه ﻣسعود بطحايی و
ِ
)يعنی :تاريخ رسمی همکاری بطحايی با ساواک بهعنوان کارﻣند
حقوقبگير( حدود يک سال و نيم فاصلهی زﻣانی است .اين بازهی زﻣانی
برای تبديل کسی که در دادگاه دفاع سياسی و ايدئولوژيک کرده باشد،
کار حقوقبگير و رسمی ساواک بهطور شگﻔتآور و تأﻣلبرانگيزی
بههم ِ
کوتاه است .اين سؤال شگﻔتآور را با دو فرضيه ﻣیتوان پاسخ داد:
يک( بطحايی پس از ارائهی همدﻻنهی اطﻼعات و حدسيات ﺧود
بهساواک در همان بدو دستگيری ،در توافﻖ با اين نهاد پليسی/اﻣنيتی و
بهﻣنظور بهعهده گرفتن ﺧدﻣاتی همانند ﺧدﻣات سيروس نهاوندی بهدفاع
سياسی و ايدئولوژيک اقدام ﻣیکند؛
دو( همانطور که کمی باﻻتر هم نوشتم ،او با قول آزادی بهﻣيان
زندانیها ﻣیآيد و بهواسطهی شﺨصيت ﻣذبذب ﺧويش تحت تأثير احترام و
تشويﻖ زندانیها بهدفاع سياسی/ايدئولوژيک اقدام ﻣیکند و پس از ﻣدت
کوتاهی ﻣیبُرد و پوزشﺧواهانه بهآغوش پليس بازﻣیگردد .بدينترتيب،
بهزاهدان فرستاده ﻣیشود تا در برگشت بهتهران )که با کتک زدن و کتک
زندانی دفاع سياسی/ايدئولوژيک
اعتبار يک
ﺧوردن هم تزئين شده بود(،
ِ
ِ
کردهی با ﻣقاوﻣت از تبعيد برگشته را کسب کند و در ردهی باﻻی
سلسلهﻣراتب زندان قرار بگيرد.
*****
اغلب نوشتههای وقايعنگارانه دربارهی ﻣسعود بطحايی ،تاريخ آزادی
او از زندان را  1356و بعضا ً حتی سال  1357نوشتهاند .برای ﻣثال،
ابتدای نوشتهی ﻣندرج در آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران تحت عنوان
»گردش کار« سال ﺧروج از زندان او را  1356ﻣینويسد؛ و آقای شهبازی
در بﺨش چهارم ساواک ،ﻣوساد و سازﻣانهای سياسی ايران ﻣینويسد:
»ارتباط ﻣسعود بطحايی با ساواک را ديگران پيشتر ﻣطرح کردهاند و
حرف ﻣن تازه نيست .ولی ،روايت ﻣن کاﻣلترين و دقيﻖترين است از
داستان ﻣسعود بطحايی ،که بر اطﻼعات دست ّاول و ﻣصاحبه با دوستان

661

662

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

صميمی او ﻣبتنی است .ﻣسعود بطحايی از زﻣان دستگيری جنجالی »گروه
فلسطين« )دی  (1348تا انقﻼب ) (1357زندان کشيد .حدود  9سال.
چهرهای سرشناس بود در داﺧل و ﺧارج از زندان و حتی در جهان .در
زندان به سازﻣان چريکهای فدائی ﺧلﻖ تمايل داشت .از اينرو ،پس از
پيروزی انقﻼب فرﻣانده عمليات ستاد ﻣرکزی سازﻣان چريکهای فدائی
ﺧلﻖ شد .در آن زﻣان ،ﻣقر سازﻣان در يکی از ساﺧتمانهای ﻣعروف
ساواک در ﺧيابان ﻣيکده ﻣستقر بود« .با وجود اين ،آقای پاينده بهدرستی
تاريخ آزادی او را  1355ﻣیداند .ﻣتن نوشتهی ﺧو ِد ﻣسعود بطحايی حاکی
از اين استکه تا بهمن  57چيزی حدود  2سال بيرون از زندان بسر برده
بود .بنابراين ،روايت آقای پاينده درست است:
»وقتی از زندان آزاد شدم فکر کردم حدود دوﻣاهی وقت داشتم تا
بیآنکه ساواک ﻣزاحمتی برايم فراهم کند بهدوروبر ﺧود نگاه کنم و
جريانهای روزﻣره و ﻣسائل جاﻣعه را بهطورکلی بررسی و تحليل کنم.
ﻣيﺨواستم شناﺧت تازهای نسبت بهﻣسائل بدست آورم و ﻣبتنی برآنها اقدام
نمايم بهاين ﻣعنی که همواره فکر ﻣيکردم بايد روزی گذشتهام را جبران
نمايم و اساسا ً زﻣانی که دست بهچنين کاری زدم )يعنی در سال  (51ﻣسائل
حاد و ﻣبرم آنزﻣان اﻣر ﻣبارزه ﻣسلحانه بود .ﻣيﺨواستم بدانم]«...تأکيد از
ﻣن است؛ )صﻔحه .[(94
» ...در چنين شرايطی بود که ﻣن گرفتار بدهیها و گرفتاريهای
درهم و برهم ﺧانوادگی شده بودم ابتدا فکر ﻣیکردم در ﻣدت سه الی  4ﻣاه
کار ﺧانهها در شهرستان تمام ﻣیشود بدهی را ﻣيدهم و ﻣقداری هم ﻣيماند
ِ
که ...و ﺧﻼصه ﻣدتها طول کشيد اﻣا هنوز نتوانسته بودم ﺧانهها را بﻔروشم
حدود يکسال نيم در کرﻣان گرفتار بودم و فقط گاهی بهتهران
ﻣیآﻣدم]«...تأکيد از ﻣن است؛ )ص .[(95

بطحايی در صﻔحهی  92نوشته »ﺧودافشاگرنه« که در واقع بهﻣنظور
رد گم کردن و فريبکاری انشا شده است ،ﻣینويسد:
» ...اﻣا برادر کاﺧساز را چندين بار در ﻣحل ادارهاش بﺨاطر کار
اداری ديدم و علیرغم اصرار او برای ديدارهای ﻣجدد سعی ﻣيکردم
حتیالمقدور او را نبينم .ضمنا ً از اولين روزهای آشنائيم بمدت سه ﻣاه ونيم
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دائما ً يعنی شبانه روز با پسر عمهام حسين زوبين]؟[ زندگی ﻣيکردم و
اغلب شبها بهﺧانه آنها ﻣيرفتم .و حتی ﻣسافرت هم با او ﻣيرفتم«.

نيم شبانهروز با پسرعمه،
يک سال و نيم در کرﻣان بهعﻼوهی سه و ﻣاه ِ
جمعا ً ﻣیشود  21ﻣاه و نيم که قبل  1356است .گرچه ﻣسعود بطحايی
اشارهی صريحی بهتاريخ آزادیاش نمیکند ،اﻣا تاريخ همکاریاش با
ساواک را سال  51اعﻼم ﻣیکند و بهطور ضمنی هم )چهبسا ناﺧواسته( در
صﻔحهی  106نوشتهاش اشارهای بهتاريخ آزادی ﺧود دارد:
» ...بعد از آنکه صحبت کرديم عباس با ﻣن قرار گذاشت که روز
 25اسﻔندﻣاه همان سال  55همديگر را در ﺧيابان آيزنهاور ببينيم و
ﺧداحافظی کرديم«.

بهجز اين اشارهی ضمنی ،با نگاه تحليلگرانهی ﻣنطقی بهنوشتهی
ﻣسعود بطحايی نيز ﻣیتوان ـهمـ تاريخ آزادی او را دريافت و ـهمـ تاريخ
واقعی همکاری او با ساواک را پيدا کرد .در رابطه با تاريخ آزادی او از
زندان عﻼوه بر  21ﻣاه و نيم اثبات شده در باﻻ ،ﻣابقی  24ﻣاه را ﻣیتوان
در نقل قول زير پيدا کرد:
» ...بهشهرستان رفتم و تصميم داشتم بههرقيمتی شده ﺧانهها را
بﻔروشم حتی با  60-50هزار توﻣان ضرر برای هرﺧانه ولی کسی ﺧريدار
نبود ....دست و پايم در اينجا نيز بند شده و چارهای نداشتم جز اينکه ﻣدتی
ديگر هم بمانم ...با رحيم بدنبال کار رفتيم و بعد از ﻣدتی يک کار نسبتا ً
ﺧوب گرفتيم تا آﻣديم ﻣقدﻣات کار را فراهم کنيم و پيشپرداﺧت بگيريم و
بقيه کارها را انجام دهيم کار شرکت تﻖولﻖ شد و باﻻﺧره تعطيل شد و اين
اﻣر ﻣربوط بهدو سه ﻣاه پيش بود«.

پس ،عﻼوه بر  21ﻣاه و نيم باﻻ ،بهجز دوسه ﻣا ِه پيش از نوشتن ﻣتن
باﻻ ،ﻣدتی هم صرف گرفتن کار و دريافت پيشپرداﺧت و بقيه کارها )يعنی
تجهيز کارگاه( شد که ﻣجموعا ً بيش از  24ﻣاه ﻣیشود .از همهی اينها
ﻣهمتر کارت بازداشتگاه با عنوان »ﺧيلی ﻣحرﻣانه«ی ضميمه سند ﻣندرج
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در آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران است که تاريخ آزادی ﻣسعود بطحايی را
) 35/9/18يعنی :آذر سال  (1355ذکر ﻣیکند.

بنابراين ،ﻣسعود بطحايی درسال  1355از زندان بيرون آﻣد و بهطور
رسمی درگير پروژهی بسازوبﻔروش در کرﻣان شد ،يکسال و نيم در
پسر عمهاش سر کرد ،حدود  5يا
کرﻣان بود ،سه ﻣاه و نيم را شبانهروز با ِ
 6ﻣاه با رحيم بهدنبال کار رفت و کار گرفتند و کارگاه را تجهيز کردند تا
از »ب ِد حادثه«]![ شاه سقوط کرد و از ترس لو رفتن توسط شﺨصی بهنام
رسولی بازجو را تداعی ﻣیکرد( ﺧودرا بهستاد
رسولی )که برای او
ِ
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چريکهای فدايی ﺧلﻖ )که در آن فعاليت هم داشت]!؟؟[( ،ﻣعرفی کرد؛ و
پس از نوشتن ﻣتن فوقالذکر )يعنی :آنچه ﺧو ِد او »ﺧودافشاگری« ناﻣيده
است( برای بار دوم هم آزاد شد تا از افشای دهها و چهبسا صدها نکتهی
ارزشمند برای جنبش ﻣعاف شود.
شگﻔت اندر شگﻔت اينکه ستاد چريکهای فدايی ﺧلﻖ علیرغم اينهمه
جاسوس ﻣظنون
شاهد و ﻣدرک نه تنها سؤالهای افشاگرانهای از اين
ِ
ت درعينحال »ﻣظلوم و فداکار« نکرد ،و حتی از تعداد ﺧانههای
بهجناي ِ
کرﻣان و قيمت کل آنها )که حاضر شده بود هريکی را با  50تا  60هزار
توﻣن ضرر بﻔروشد( چيزی نﭙرسيد ،بلکه تاريخ دستگيری او را نيز 1356
نوشت .آيا همهی اينها تصادفی است؟ اگر جواب اين سؤال ﻣثبت است،
پس بايد تحقيﻖ و بررسی در چيستی و چرايی روند استقرار جمهوری
اسﻼﻣی بهجای سلطنت پهلوی را نيز از دستور کار جنبش کنار گذاشت.
چرا؟ برای اينکه همهچيز تصادفا ً و چهبسا بهﺧواست الهی شکل ﻣیگيرد
تقدير از گناهان کبيره است!!!
و دست بردن به ْ
بههرروی ،آنچه از عبارت »بهشهرستان رفتم و تصميم داشتم
بههرقيمتی شده ﺧانهها را بﻔروشم حتی با  60-50هزار توﻣان ضرر برای
هرﺧانه ولی کسی ﺧريدار نبود «...برﻣیآيد ،اين است که گردش ﻣالی
ﻣسعود بطحايی در سالهای  1355-1357ﻣيليونی بود .هيچ بسازبﻔروشی
از تهران بهشهرستان نمیرود که ﺧودرا درگير ساﺧت و ساز دو واحد ﺧانه
بکند؛ بنابراين ،فرض کنيم که تعداد ﺧانههای ﻣسعود بطحايی ده واحد بود،
و ﻣیﺧواست هريک را با » 60-50هزار توﻣان ضرر« بﻔروشد .حاﻻ
فرض کنيم که ﻣيزان ضرر او  20درصد قيمت ﺧانهها بود؛ بنابراين،
گردش ﻣالی با احتساب  80درص ِد ﻣيانگين  60-50هزار توﻣان )يعنی55 :
هزار توﻣان( ضربدر  10ﻣیشود 2/200/000 :هزار توﻣان در سالهای
 56و ) 57يا فرضا ً نصف اين تعداد ﺧانه و نصف اين ﻣبلغ( که بهلحاظ
سرﻣايهای و سرﻣايهگذاری اوليه رقم قابل ﻣﻼحظهای بود .فرض کنيم
سرﻣايه اوليه ﻣسعود بطحايی حداقل يک ﻣيليون توﻣان بود .حال سؤال اين
بطحايی يکﻻقبا اين سرﻣايه را )اعم از پول نقد ويا ﻣثﻼً
استکه ﻣسعود
ِ
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اعتبار( از کجا آورده بود؟ با بررسی زندگی و ﻣناسبات ﺧانوادگی ﻣسعود
بطحايی بهتنها نتيجهای که ﻣیرسيم ،اين استکه ساواک پشتوانهی
سرﻣايهداری او )اعم از نقدی يا اعتباری( بود .نتيجه اينکه رابطهی ﻣسعود
بطحايی با ساواک آنچنان ﻣحکم ،ﻣهم و جدی بود که اين تشکيﻼت جنايت
ت او قرار گرفت تا او را
و کثافت برای سرﻣايه
حداقلی يک ﻣيليونی پش ِ
ِ
ب باﻻی پول و ثروت برساند.
بهﻣرات ِ
*****
داستانپردازیهای ﻣسعود بطحايی از رابطهاش با ساواک و نوع
همکاری او )چه در داﺧل زندان و چه در بيرون از زندان( برای کسی که
بهعنوان زندانی سياس ْی شناﺧت بسيار ناچيزی از ساواک داشته باشد،
بههيچوچه پذيرفتنی نيست .قصهپردازیهای او در »فريب« ساواک و
»حمايت«هايی که از زندانیها ﻣیکند]!![ ،طوری است که اگر اساس را
بر درستی آنها بگذاريم )که ظاهراً بازجوهای او در ستاد چريکهای فدايی
چنين کردهاند(]!؟[ ،تجليل از او و اعطای جايزه بهاين انساننمای »فداکار«
ب واجبات تبديل ﻣیکند! اﻣا از طنز و ﻣطايبه که بگذريم ،سؤال
را بهاوج ِ
اين است که فیالواقع چرا افرادی که بازجوی او بودند،
داستانپردازیهايش را قبول کردند ،حتی زندانی قديمی حزب توده،
عمويی ،که فدايیها بهساﺧتمان ستاد چريکها در ﺧيابان ﻣيکده برای
ﻣشاوره در اين باره دعوت کرده بودند ،حکم بهرهايی او داد! و ﺧواهان
پس
تحقيﻖ و بررسی )نه بهﻣنظور ﻣجازات( ،بلکه برای شناﺧت آنچه در ِ
پس اعدام بدون ﻣحاکمهی سال  54در تﭙههای
بسياری از نکات )ﻣثﻼً در ِ
اوين( نهﻔته است ،نبودند.
برای نمونه اين قسمت از گزارشی را بﺨوانيم که توسط ﺧو ِد ﻣسعود
بطحايی »ﺧودافشاگری« نامگذاری شده است:
» ...ازآنجا ﻣن با سعيد ﺧداحافظی کردم و بدستور رسولی بهزندان
انﻔرادی برده شدم .شب بعد رسولی ﻣرا ﺧواست و ﻣن با ﺧوشحالی
بهرسولی گﻔتم ديدی که سعيد برگشته .و حاﻻ قبول داری که کشتن او اشتباه
است چون اگر او را بکشيد قهرﻣان ﻣيشود و درحاليکه اگر او را بزندان
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بازگردانيد و او هم فعاليتی نکند شما بردهايد رسولی هم که بسيار ﺧوشحال
بنظر ﻣيرسيد گﻔت تو ﻣطمئنی که سعيد برگشته است ﻣن گﻔتم :ﻣن ﺧودم با
او صحبت کردم و ﺧوب ﻣيدانم که وقتی سعيد ﻣيگويد ديگر فعاليت نميکند
يعنی چه ﻣن ﻣيدانم که سعيد واقعا ً تصميم گرفته ديگر در زندان فعاليت
نکند رسولی گﻔت پس تو ﻣيگوئی ﻣن بروم و با دکتر صحبت کنم .گﻔتم
نظر ﻣن که اين است بريد پيش دکتر و ﺧيالتان راحت باشد .البته همانطور
که ﻣيدانيد سعيد] ...يک کلمه را نتوانستم بﺨوانم[ تا اينکه در سال بعد همراه
 8تن ديگر شهيد شد.«...

داستان غريبی است ،ساواک طرح کشتن سعيد کﻼنتری را دارد؛ يک
»ﺧبرچين ساده«]!؟[ بهنام ﻣسعود بطحايی که بهادعای ﺧودش هيچ ﺧبر
ﻣهمی بهساواک نداده و »کاری« هم برای آنها نکرده است ،پادرﻣيانی
ﻣیکند که او را نکشند؛ ساواکیها )ازجمله رسولی و عضدی( هم قول
ﺧبرچين ﺧودرا قبول ﻣیکنند و طرح کشتن سعيد کﻼنتری را کنار
ﻣیگذارند؛ با همهی اين احوال سال بعد سعيد کﻼنتری بههمراه  8تن ديگر
قتلعام ﻣیشوند!
نتيجه اينکه يا داستان قو ِل سعيد کﻼنتری بهﻣسعود بطحايی که ديگر
در زندان فعاليت نمیکند ،کشکی است؛ يا سعيد بهﻣسعود بطحايی ﻣظنون
شده بود )که در اين ﻣورد شايعاتی هم وجود دارد(؛ يا ﻣسئلهی ديگری در
ﻣيان بوده که بطحايی بﺨشهايی از آن را طوری ﻣیگويد که اگر اسناد
ساواک پيدا شد ،بازهم بتواند نقش کسی را بازی کند که حقيقت را گﻔته
است .برای ﻣثال :طرح کشتن همهی آن  9نﻔر و چهبسا تعداد بيشتری در
ﻣيان بوده و بطحايی بهنوعی )گرچه نمیتوان دليل آن را حدس زد( در
جريان اين طرح قرار گرفته بود!؟
نمونهی عجيب و درعينحال شکبرانگيز ديگری را از گزارش ﻣوسوم
به»ﺧودافشاگری« آقای بطحايی را باهم بﺨوانيم:
» ...عضدی گﻔت حاﻻ حرف سياوش را نزن ....و در پايان گﻔت ﻣن
يک طرحی دارم و ﻣيﺨواهم يک شورش قﻼبی درست کنم و همه را
بهﻣسلسل ببندم و بعدهم اعﻼن کنيم ﻣيﺨواستند فرار کنند ﻣأﻣوران آنها را

667

668

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

زدند فقط تو ﻣقدﻣاتش را فراهم کن .و اگر ﻻزم ديدی حتی تو گوش زﻣانی
هم بزن و دعوا راه بينداز از اين کارها که ﻣيتونی بکنی بعد هم ترا از
ﻣعرکه ﺧارج ﻣيکنيم و آزادت ﻣیکنيم ←«]ص .[58

پرداز با پتانسيل تﺨيل
اگر بهاين تصور نرسيم که ﻣسعود بطحايی قصه
ِ
بسيار باﻻ و ﻣثﻼً ﺧﻼقی است؛ چارهای جز اين نداريم که حرفهای او را
برﻣتن گﻔتگوهايی ﻣورد بررسی قرار بدهيم که بهنحوی ﻣطرح بود.
نتيجهی )گرچه نه قطعی ،بلکه( ﻣحتملی که ﻣیتوان از دو نقل قول
باﻻ گرفت ،اين استکه :رابطه ﻣسعود بطحايی با بازجوهای ساواک،
صرفنظر از اينکه ﻣنصب نسبتا ً باﻻيی داشتند و همين اﻣر ﻣيزان اهميت
اين رابطه را نشان ﻣیدهد ـچيزی فراتر از آزﻣايش و اﻣتحان و ﺧبرچين
سادهـ حداقل جنبهی ﻣشورتی داشت .بنابراين ،ﻣسعود بطحايی برﺧﻼف
قصهپردازیهايی که براساس هالوبودگی ساواک و ﻣأﻣوران ﺧط ضربت
ْ
سرهمبندی ﻣیکند ،از نظر ساواک شﺨص نسبتا ً ﻣهمی بهحساب ﻣیآﻣد
آن ِ
ً
و احتماﻻ از وقايع بسياری هم ـﻣستقيم يا غيرﻣستقيمـ ﻣطلع بود .برای اينکه
تمرکز تحقيقاتی بيشتری داشته باشيم ،دنبالهی نقل قول دوم
روی اين ﻣسئله
ِ
را نيز با هم نگاه کنيم:
»→ اول فکر نمیکردم جدی بگويد ولی بعدا ً احساس کردم نکند
واقعا ً ﻣيﺨواهند اينکار را بکنند بنابراين درحاليکه وحشت سراپای وجودم
را فراگرفته بود سعی کردم حالت عادی بﺨود بگيرم و بگويم برای چه
ﻣگر چه شده است عضدی اشاره بهفعاليتهای گروه ]يعنی :سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ[ در بيرون کرد و نيز اشاره کرد که ﻣا انسانيت
ﻣيکنيم بچهها را آزاد ﻣيکنيم دو روز بعد ﻣيروند ﻣسلح ﻣيشوند اونها فکر
ﻣيکنند که ﻣا نميتوانيم جلويشان را بگيريم ﻣا اينجا زندانی داريم اونها يکی
را بکشند ﻣا ده نﻔر را ﻣيکشيم اداﻣه بدهند بازهم ﻣيکشيم و ﺧﻼصه از اين
حرفها که با عصبانيت]«...صص  58و .[59

گرچه ﻣیتواند تصادفی باشد و صــرفا ً جنبهی ادعايی داشته باشد،اﻣا
بههرحال  10نﻔر فقط يک نﻔر بيشتر از  9نﻔر است!؟ اﻣا گذشته از
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ﻣقايسهی ارقام که بهنتيجهی روشنی راهبر نمیشود؛ با کنار هم قرار دادن
طرح قتلعام زندانیهای سياسی ،طرح کشتن سعيد کﻼنتری ،کشتن ده
يک انتقامجويانه و اين اطﻼع که بعضی از افراد زندانی بهنوعی از زندان
به ِ
بهسازﻣان چريکها وصل ﻣیشوند و جزنی هم در همين رابطه فعال است،
ﻣیتوان بهبرآور ْد چنين ﻣطرح کرد که کشتن جزنی و  8نﻔر ديگر طرحی
بوده که از ﻣدتها قبل روی آن کار کرده بودند و اجرای آن را بهﻣوقعی
ﻣوکول کردند که از نظر ﺧودشان درست باشد .و اﻣا نکتهی بسيار ﻣهم و
سؤال برانگيز اين است که ﻣسعود بطحايی تا چه حد و ﻣيزانی از اين طرح
ﻣقام فرضا ً ﻣشاورهای حضوری فعال در آن داشت .و
اطﻼع داشته ويا در ِ
باﻻﺧره ،نکتهی سؤال برانگيزتر اينکه چرا اين اﻣر نه در هنگاﻣی که
بطحايی در دسترس بود و نه بعداً ،و نه توسط کسانی که او را دراﺧتيار
داشتند ،ﻣورد تحقيﻖ و بررسی قرار نگرفته است؛ و بهعبارتی ،همهی
تاريخهای کتبی و شﻔاهی )البته بهجز بيانات شﻔاهی آقای پاينده که عينا ً نقل
ﻣیکنم( اساس را بر درستی حرفهای ﻣسعود بطحايی گذاشتهاند.
بههرروی ،همينکه چنين طرحهای حساس و ﺧطرناک و شايد بسيار
سری ﻣدتها پيش از اجرای نهايی بهنوعی با بطحايی درﻣيان گذاشته ﻣیشد
ّ
و نگران لو رفتن آن نبودند ،نوع رابطه و ﻣيزان اعتماد ساواک بهاين همکار
زندانی را ﻣیرساند؛ و در شرايطی که نادﻣين ﻣعمولی ويا ﻣظنونين
بهﺧبرچينی برای زيرهشت را )ﻻاقل تا تيرﻣاه  (1352چنان کتک ﻣیزدند
که پزشکی قانونی برای آنها »پانزده روز طول درﻣان« ﻣینوشت ،اگر
لو ﻣیرفت که بطحايی از پليسهای سطح باﻻ و نﻔوذی در سطح زندان
است که در طراحی قتلعام زندانیها نيز همکاری ﻣیکند ،برای او و برای
طرحی که براثر ﻣهارتهای او تا ﻣدتی پس از اجرای ﻣوفقيتآﻣيز هم افشا
نشد ،ريسک کوچکی نبود .طبيعی استکه پذيرش چنين ريسکی نشانهی
اعتماد بسيار باﻻ و ريشهداری بود که ساواک بهﻣسعود بطحايی داشت .با
همهی اين احوال ،ﻣعلوم نيست که برچه اساسی آقای پاينده و همهی ديگر
دستاندرکاران زندان اصرار دارند که ﻣسعود بطحايی درجريان دادگاه و
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ت راست پاکنژاد شده بود و با تأييد قصههای او بهتبديل
پس از آن )که دس ِ
شدن شکرﷲ بهرهبر کمک ﻣیکرد( ،پليس نبوده است.
اﻣا جنبهی ديگر واقعيت اين استکه سوای حيلهگریهای ﻣسعود
بطحايی ،نبايد تأثير ﺧودپسندی و ﺧودبزرگبينی بعضی سرآﻣدان زندان
را ناديده گرفت که با استﻔادهی ابزاری از زندانیها ﻣهمترين ﻣسئله
برایشان حﻔظ جایگاه ﺧودشان بود .اين ﺧودپسندیها بهچنين ﻣأﻣوری
)بهرغم بیسوادی سياسیاش( کمک ﻣیکرد تا جایگاه حساسی درکنار
جزنی و پاکنژاد و  ...بيابد و بهآسانی هرنوع اطﻼعاتی را که ساواک از
زندان نياز داشت ،در اﺧتيار بگذارد.
همانطور که در ابتدای اين قسمت آوردم ،علی پاينده )چهبسا
بهدرستی( در رابطه با وضعيت و فعاليت ﻣسعود بطحايی در زندان
ﻣیگويد» :ﻣسعود بطحايی از گردانندگان سياسی کمون و از افراد
تصميمگيرنده در زندان سياسی شد .او به]چريکها و ﻣجاهدين[ قبوﻻنده
بود که ﻣشی ﻣسلحانه را تأييد ﻣیکند .همه بهاو اعتماد داشتند .وقتی در سال
 1355آزاد شد ،ﻣن در اوين بودم .ﺧبر آزادی ﻣسعود بطحايی که بهﻣا
رسيد ،بهاندازهای بهاو اعتماد داشتيم که گﻔتيم با اين کار ،ساواک ﻣیﺧواهد
بطحايی را ﺧراب کند و اعتبارش را ازبين ببرد«)ص .(383
نهايی
براساس نکاتی که در باﻻ آوردم ،روی دونکته بهعنوان نتيجهی
ِ
ﻣسئلهی ﻣسعود بطحايی ﻣیتوان تأکيد کرد :اوﻻً{ همکاری ﻣسعود بطحايی
با ساواک ﺧيلی فراتر از ﺧبرچينی از زندان بود ،تاآنجاکه ﻣیتوان گﻔت
های ساواک در رابطه با سرکوب زندان و
که او بهنوعی در طراحی ِ
زندانیها شرکت فعال داشت؛ و دوﻣا ًـ شروع همکاری او که روند
اهميتيابندهای را طی ﻣیکرد ،از همان بدو دستگيری و بازجويیاش
شروع شد .غيرﻣمکن نيست که از زﻣان دستگيری تا شروع رسمی و
حقوقبگيرانهی همکاری ﻣسعود بطحايی با ساواک بعضی نوسانات نيز
واقع شده باشد .اينکه آيا چنين نوساناتی واقعا ً وجود داشتند و اينکه اگر
وجود داشتند تا چه حد تحت کنترل ساواک بودند ،اﻣری استکه پس از
دسترسی بهکليه اسناد ساواک ﻣمکن ﻣیگردد.
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آقای پاينده درباره اينکه باﻻﺧره وضعيت ﻣسعود بطحايی بهچه شکلی
رقم ﺧورد ،ﻣیگويد ...» :بطحايی در ستاد چريکها اعتراف ﻣیکند که
چطور با ساواک همکاری کرده است و در بارهی ﺧدﻣاتش بهساواک در
صلی بررسی کرديم[.
زندان توضيح ﻣیدهد ]اين ﻣسئله را بهطور نسبتا ً ُﻣﻔ ّ
چريکهای فدايی دربارهی اينکه با ﻣسعود بطحايی چه بايد کرد ،بحث
ﻣیکنند و سرانجام ،او را بهکميته ﻣستقر در ﻣسجد دانشگاه تحويل ﻣیدهند.
چند روزی بطحايی در يکی از اتاقهای زندان ﻣحبوس ﻣیشود .سﭙس او
را بهزندان قصر تحويل ﻣیدهند و بعد از ﻣدتی کوتاه از زندان قصر آزاد
ﻣیشود«)ص .(385
 {5نادمين و خبرچينها

»نحوهی رفتار و برﺧورد بچهها با نادﻣين و ﺧبرچينها در ﻣقاطع
ﻣﺨتلف و براساس شرايط زندان ،ﻣتﻔاوت بود .قبل از سرکوب ،1352
نادﻣين اعم از ﺧبرچين يا غيرﺧبرچين بهطور رسمی بايکوت بودند و کمتر
کسی با آنها سﻼم و عليک ﻣیکرد و کمون هم آنها را نمیپذيرفت .البته
ﺧودشان هم چندان تمايلی بهشرکت در کمون نداشتند .عدهای از بچههای
تندرو بهاشکال ﻣﺨتلف سربهسر نادﻣين و ﻣﺨصوصا ً ﺧبرچينها ﻣیگذاشتند
و آنها را اذيت ﻣیکردند] ...البته[ بعد از سرکوب زندان وضع تا حدی
تغيير کرد«)صص  385و  .(386آقای پاينده بهجای توضيح اين پديده چنان
سﺨن ﻣیراند که پنداری سرکوب سبب ﻣیشود رفتار زندانيان سياسی
بهآدﻣيزاده نزديک شود .اصوﻻً هرگونه شرح عوامگرايانه و در نهايت با
توسل بهوضعيت روانی و اﺧﻼقی افرا ْد ناگزير بهسطحینگری عوامگرايانه
ﻣیرسد که ﻣصاديﻖ آن در جای جای »آنچه برﻣن گذشت« کم نيست.
اينکه »نحوهی رفتار و برﺧورد بچهها با نادﻣين و ﺧبرچينها در
ﻣقاطع ﻣﺨتلف« يکسان نبود ،کاﻣﻼً درست است؛ اﻣا توضيح اين تﻔاوت
»براساس شرايط زندان« ،قبل و بعد از سرکوب تيرﻣاه  ،1352نادرست و
فراگير
سطحی است .زندان بهعنوان ﻣجموعهای در داﺧل ﻣجموعهی
ِ
جاﻣعه ،ﻣنهای تبادﻻت و حتی ديناﻣيسم ويژهی ﺧويش ،اﻣا روند حرکتاش
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توسط ﻣجموعهی فراگير تعيين ﻣیشود که عنصر راهبرندهاش ﻣبارزهی
طبقاتی وسياسی است و در سالهای ﻣورد بررسی بهلحاظ سياسی بهطور
بارزی جنبهی ﻣبارزهی ﻣسلحانه و چريکی داشت .بنابراين ،دقيﻖتر اين
است که بگوييم ،تبادﻻت درون زندان و ازجمله چگونگی برﺧورد با نادﻣين
و ﺧبرچينها براساس توازن بين جنبش چريکی و نيروهای سرکوبگر
تعيين ﻣیشد و تﻔاوت پيدا ﻣیکرد .ﻣشاهده و تجربه نشان داده است که
هرچه ﻣبارزهی چريکی بيشتر افول پيدا ﻣیکرد و اذهان بيشتری را
بهغيرضروری بودن ْ
آن قانع ﻣینمود ،برﺧورد زندانیها با نادﻣين و
ً
ﺧبرچينها جنبهی ﻣداراگرانهتری پيدا ﻣیکرد .اين اﻣری کاﻣﻼ ﻣعقول و
طبيعی است .زيرا در جايی که نبرد طبقاتی يا ﻣبارزهی سياسی در فاز
نظاﻣی تصور ﻣیشود ،ﺧبرچينی از جبههی ﻣبارزين بهﻣراتب
ﺧسارتبارتر و ﻣﺨربتر از زﻣانی بهنظر ﻣیرسد که فاز ﻣبارزه
سازﻣانيابی سياسی/طبقاتی و حتی کنشهای فرهنگی است .بهبيان ديگر،
نگرش زندانیها نسبت بهﺧودشان ،ﻣﺨالﻔين نظریشان و طبعا ً نسبت
سياسی جاری در کليت
بهنادﻣين و ﺧبرچينها بنﻣايه ﺧودرا از تبادﻻت
ِ
اش ﺧشونت
فاز نظاﻣی ﻣبارزه بنا بهويژگی ْ
جاﻣعه ﻣیگيرد؛ و ازآنجا که ِ
زندانی
پ ﻣبارزين تحميل ﻣیکند ،طبيعی است که برﺧورد
بيشتری را بهکم ِ
ِ
باورﻣند بهضرورت ﻣبارزهی ﻣسلحانه بهﻣثابه تاکتيک و درعينحال
استراتژی بار ﺧشنتری بهﺧود ﻣیگيرد و برﺧورد او با نادﻣين و ﺧصوصا ً
ْ
ﺧبرچينها هم تندتر ﻣیشود.
ب ]بعد از تيرﻣاه  [1352زندان که بچهها بر زندان
»در دورهی سرکو ِ
تسلط نداشتند ،ﺧبرچينها در حالت نيمه بايکوت بهسر ﻣیبردند ،ولی در
ﻣورد نادﻣين غيرﺧبرچين رفتار ﻣتﻔاوت بود .گردانندگان سياسی کمون
دربارهی نحوهی برﺧورد با نادﻣين و ﺧبرچينها سکوت کرده و بهﺧو ِد
بچهها واگذار کرده بودند .ﺧود بچهها تصميم ﻣیگرفتند با آنها چه طور
برﺧورد کنند .عدهای از بچهها با نادﻣين و ﺧبرچينها حرف نمیزدند...،
نادﻣين هم با آنها رابطهای نداشتند و ﻣیترسيدند با آنها سﻼم عليک
کنند«)ص  .(386قبل از اداﻣهی بازگويی تقسيمبندی آقای پاينده ﻻزم
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بهتوضيح است که اوﻻًـ ﻣن و تعدادی از ديگر زندانیهايی که ﺧيلی هم کم
نبودند و آﻣار قابل ارائهای از آنها ندارم ،درگير اينگونه ﻣباحث نبوديم ،و
بههمين دليل هم تقسيمبندی آقای پاينده در زﻣينهی برﺧورد با نادﻣين و
ﺧبرچينها تااندازهی زيادی برايم تازگی دارد؛ و دوﻣا ًـ شﺨصا ً با بايکوت
هيچکس در زندان ﻣوافﻖ نبودم ،و اگر کسی را بههردليلی بايکوت
تصميم بايکوتکنندگان ،اﻣا عمﻼً بهچنين
احترام نظری به
ﻣیکردند ،ضمن
ِ
ِ
تصمياتی تن نمیدادم.
»عدهای از بچهها ﻣیگﻔتند نادﻣين هم زندانی هستند و ﻣا ﻣیتوانيم بدون
اينکه اطﻼعاتی بهآنها بدهيم ،رابطهی سنجيده و انسانی با آنها برقرار
کنيم .نادﻣين را بهعنوان قربانی و بازتوليد آسيبهای جنبش و فعاليتهای
نسنجيده ﻣبارزاتی و سياسی ﻣحسوب ﻣیکردند .ﻣعتقد بودند اين قبيل افراد
بهطور نسنجيده و بدون اينکه آگاهی و شناﺧت درستی از توانايیها و
ضعفهای ﺧودشان داشته باشند ناآگاهانه وارد جريانات سياسی شدهاند؛
کسانی هم که آنها را جذب کردهاند شناﺧت ﻻزم و کافی از آنها نداشتند.
حاﻻ که بهزندان آﻣدهاند و زير فشار قرار گرفتهاند ،آن ضعفها آشکار شده
است«)صص  386و .(387
ﺧوشبﺨتانه ﻣن هيچوقت با چنين نظريهای دربارهی نادﻣين ﻣواجه
نشدم .چرا ﺧوشبﺨتانه؟ برای اينکه تصور ﻣیکنم که اگر کسی اين نظريه
را برايم توضيح ﻣیداد ،در ﻣؤدبانهترين شکل ﻣمکن ﻣیگﻔتم :لطﻔا ً اين
چرنديات اشرافﻣنشانه ،تحقيرکننده و غيرانسانی را برای ﻣن نگو که
بهشدت عصبانی ﻣیشوم!
نادم در زندان )نه ﺧبرچين که بايد بهطور ﻣنطقی از او فاصله گرفت(
کسی استکه توان وچهبسا ﻣي ِل تحمل ﻣحدوديتهای زندان را ندارد ،و
بههمين دليل با تکيه بهحﻖ انسانی/فردی ﺧو ْد دست از ﻣبارزه ﻣیکشد و
حرف رژيم را تأييد ﻣیکند و ﻣتعهد ﻣیشود
اعﻼم بیطرفی ﻣیکند .او در
ْ
که دست از ﻣبارزه بردارد .اينگونه پيشآﻣدها عنصر ﻻينﻔک ﻣبارزهی
طبقاتی و سياسی در وضعيت و ﻣﺨتصات غيراعتﻼيی است؛ و حتی
ﻣیتوان گﻔت که تااندازهی زيادی غيرقابل پيشگيری است .کسی که
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ﻣیگويد» :اين قبيل افراد بهطور نسنجيده و بدون اينکه آگاهی و شناﺧت
درستی از توانايیها و ضعفهای ﺧودشان داشته باشند ناآگاهانه وارد
جريانات سياسی شدهاند« ،بﻼفاصله اين ﻣدال را بهسينهی ﺧود ﻣیچسباند
که او بهطور »آگاهانه« ،با »شناﺧت درست ...از توانايیها« و همچنين
ضمن برطرف کردن »ضعفهای ﺧودش« وارد ﻣبارزه شده است!؟ اگر
ِ
از او سؤال کنيم که اين ﻣهم را چگونه ساﻣان داده و پروسهی آن کدام است،
چارهای جز اين ندارد که با انگشت به سينهاش بکوبد و چيزهايی بگويد که
ﻣعنیاش چيزی جز سرشت ويژهی او و کمونيستها بهطورکلی نيست!
نتيجه اينکه ﻣعنی کلمهی »انسانی« در اينجا بهبﺨشش
بزرگﻣنشانهای اطﻼق ﻣیشود که قویترها )که طبقهی باﻻيی و برتر
شبکهی ﻣناسبات زندان را تشکيل ﻣیدهند( در ﻣقابل ضعيفترها )که
بهﻣثابهی طبقهی پايينی و فروتر نگريسته ﻣیشوند( از ﺧود نشان ﻣیدهند.
اينکه »کسانی هم که آنها ]يعنی :نادﻣين[ را جذب کردهاند شناﺧت ﻻزم و
کافی از آنها نداشتند« ،تنها در صورتی چرند ،اشرافی و ابزاری برای
تحقير ديگران نﺨواهد بود که بهطور علمی/تجربی/ديالکتيک ْی دربارهی
شيوهی »شناﺧت ﻻزم و کافی از« ضعفها و ناتوانايی افرادی بگوييم و
بنويسيم که داوطلب حضور در ﻣناسبات ﻣبارزاتیاند .شايد بتوان در اين
کلی تجربی/تقريبی اشاره کرد؛ اﻣا اين تنها
زﻣينه بهبعضی نکات
ِ
درصورتی است که ﻣناسبات ﻣبارزاتی سازای نهادهايی با گسترهی
ت عمده و چشمگير
کيﻔی/طبقاتی باشند .درصورتیکه ،ﺧاصه و کيﻔي ِ
نهادهای ﻣبارزاتی در ايران از  120سال پيش تاکنون ،ﻣنهای عناوينی ﻣانند
حزب و سازﻣان ،اساسا ً فراطبقاتی ،ﻣحﻔلی و نهايتا ً گروهی بودهاند.
ت ذهنی که بهطور »آگاهانه« ،با
همين اشراف ﻣﻔتﺨر بهاشرافي ِ
ضمن برطرف کردن
»شناﺧت درست ...از توانايیها« و همچنين
ِ
»ضعفهای ﺧودش«]ان[ وارد ﻣبارزه شده بودند» ،ﻣیگﻔتند اگر نتوانيم
جلوی اين آسيب را بگيريم بايد رفتار ﻣا بهصورتی باشد که اين آسيب از
آنچه هست بدتر نشود و در صورت اﻣکان آن را ترﻣيم کنيم ...ﻣثﻼً
صﻔرﺧان با نادﻣين رابطهی صحيح و ﻣنطقی داشت .«...در ﻣقابل اين
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گويی اشرافﻣنشانه بايد گﻔت :هيچيک از زندانیهای آن دور ْه
روايت
ِ
ﻣﺨتصات و ويژگیهای صﻔرﺧان را نداشتند :آراﻣش ،سادگی ،پابرجايی،
بیادعايی ،و گريز از قهرﻣانگراي ْی از ويژگیهای ﻻينﻔک صﻔرﺧان بود؛
از همه ﻣهمتر :او چهرهنمای تودههای ﻣردﻣی بود که طعم نسبی قدرت و
ت
احترام در سطح بسيار باﻻيی را برضد نظام پادشاهی و همچنين عليه ﻣني ِ
ﺧويش چشيده بود.
بهبيان ديگر ،آن عواﻣلی که صﻔر قهرﻣانی روستايی را بهصﻔرخان
تبديل کرده بودند ،يگانه و غيرقابل تکرار بودند .صﻔرﺧان ،درعينحال که
سمبُل همهی گروهها ،گرايشها و ﺧط و ﻣشیها
)دستکم بهطور رسمی( َ
بود ،اﻣا داعيه رهبری نداشت ،و بهدور از چشماندازهای فوق
زيبايیشناسانه بهلحاظ تجربی آﻣوﺧته بود که ربط اﻣروز بهفردا همين
ترﻣيم« ضعفها و
شﺨص روبروست .اﻣا آن کسانیکه در فکر »
ِ
ناتوانیهای »نادﻣين« بودند ،با طرح همين نظريه اشرافی/تحقيرآﻣيز روی
صﻔرخان بود ِن صﻔر قهرﻣانی ﺧط ﻣیکشيدند و از او بهعنوان بيرقی برای
بزرگنمايی ﺧود استﻔاده ﻣیکردند.
آقای پاينده از يک ﺧبرچين )که پروندهاش جاسوسی برای عراق بود(
نام ﻣیبرد که علیرغم برﺧورداری از کمکهای ﻣادی و غذايی صﻔرﺧان
بهسرهنگ زﻣانی ﻣیگويد» :شما در اينجا بتسازی ﻣیکنيد ،هرکسی از
در وارد ﻣیشود پيش صﻔرﺧان ﻣیرود و او بهآنها ايده ﻣیدهد ،روحيه
ﻣیدهد .يا صﻔرﺧان را از اينجا ببريد يا بﻼيی سرش بياوريد .سرهنگ
زﻣانی به« اين ﺧبرچين »ﻣیگويد ﻣا بهعنوان زندانبان ﻣیدانيم با زندانيان
چه کار کنيم .ﻣرد حسابی ،ﺧجالت بکش! حرﻣت نان و نمک را نگهدار.
ﻣن ﻣیدانم تو ﻣﻼقاتی نداری و صﻔرﺧان بهتو کمک ﻣیکند ،صﻔرﺧان در
زندان کاری نمیکند .تا بهحال بهغير از اينکه سيگار بکشد ،روزناﻣه
بﺨواند ،تلويزيون تماشا کند ،راه برود و ورزش کند ،چيزی از او نديدهايم.
اذيت و آزاری هم ندارد .تو ﺧجالت نمیکشی اين حرفها را
ﻣیزنی)«...ص !(388اين ﻣطلب نقل شده وضعيت عموﻣی/سياسی
صﻔرﺧان را نيز بهﺧوبی بيان ﻣیکند.
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آقای پاينده ﻣیگويد» :پاسبانی بهنام برآبادی که شاهد اين گﻔتگو بود
جريان را بهصﻔرﺧان و ﻣن گﻔت .صﻔرﺧان بهبرآبادی کمک ﻣیکرد .ﻣيوه،
سيگار و پول بهاو ﻣیداد .شبهايی که برآبادی در حياط کشيک ﻣیداد،
در هواﺧوری چند عدد سيب ،گﻼبی و ...زير قابلمه ﻣیگذاشتيم
قبل از بستن ِ
و او برﻣیداشت .يواش يواش بهاو نزديکتر شديم و کارهايی برای ﻣا
ﻣیکرد؛ اﺧبار زيرهشت ،بعضی وسايل ﻣانند تيغ و ...برای ﻣا ﻣیآورد.
آدم ﺧوبی بود و در اينجا ﻻزم ﻣیدانم از او قدردانی
توان نﻔوذکنندگی آقای پاينده
کنم«)همانجا(]نقطهچين از ﻣتن است[ .شَم و
ِ
در بند شش هم بهکار افتاد و باﻻﺧره از ﻣيان پاسبانها و ﻣأﻣوران ،برآبادی
را عضوگيری کرد؛ و بهﻣسئلهی هميشه ﻣطرح ﺧود )يعنی :تيغ
ريشتراشی( هم دست يافت.
آقای پاينده دربارهی ﺧبرچين ديگری حرف ﻣیزند که ﺧيلی گستاخ
بود و بيش از ديگر ﺧبرچينها و بعضی از نادﻣين ﻣوجب آزار و اذيت
ﻣیشد .او هميشه بهديوار اطاق عکس شاه را ﻣیچسابند که اهالی اطاق يک
بار با عمل ايذايی پاره کردن عکسها بههنگام بازرسی اتاق و انداﺧتن آن
بهگردن پاسبان ﻣأﻣور بازرسی ﻣانع چسباندن دوبارهی عکس شاه بهديوار
ﻣیشوند.
 {6نادمين و خبرچينها

»دربين ﻣذهبیها و چپها ﺧبرچين وجود داشت .نحوهی برﺧورد
ﻣذهبیها و چپها با آنها تاحدودی تﻔاوت داشت .بچههای ﻣذهبی
بهصورتی رفتار ﻣیکردند و ﻣراقب ﺧبرچين بين ﺧودشان بودند که وضع
آنها بدتر از چيزی که بود نشود ...چپها ،دوروبر ﺧبرچينها نمیرفتند.
اگر ﻻزم بود در رابطه با ﻣسائل جمعی و عموﻣی زندان با ﺧبرچين صحبت
شود ،نمايندهی کمون با آنها صحبت ﻣیکرد .ارتباط نمايندهی کمون با
ﺧبرچينها ﻣحدود بود .ﻣثﻼً برای نظافت بند يا کارهای عموﻣی بند که آنها
در آن ذينﻔع بودند«)ص (390
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جاسازیهای زندان
 {1جاسازیهای زندان

»از آنجايی که زندان سياسی را بهطور ﻣنظم و ﻣداوم بازرسی
ﻣیکردند ،بچهها ناچار بودند وسائل ﻣمنوعه و جزوات را در ﻣﺨﻔيگاه پنهان
]يا جاسازی[ کنند تا بهدست پليس نيﻔتد ...آنچه برای جاسازی کردن
اولويت داشت ...جزوههايی بود که بچهها ]روی کاغذ سيگار ﻻپيچ که
پ پيرو ﻣشی
نازک و کم حجم بود[ ريزنويسی ﻣیکردند ...دربين بچههای چ ِ
ﻣسلحانه ،جزوهها عمدتا ً آثار ﻣسعود احمدزاده ،اﻣيرپرويز پويان و بيژن
جزنی بود که در جاسازی ﻣیگذاشتند«)ص .(390
» ...بعد از سرکوب تير  ،1352ورود سيگار ﻻپيچ ]يا پيچستون بر
وزن وينستون[ بهزندان ﻣمنوع شد ...از او ]صﻔرﺧان »در بند چهار و پنج
و شش«[ پرسيدم ﺧان چه کار ﻣیکنی؟ گﻔت" :دارم زندان ﻣیکشم ".اولين
بار بود که از صﻔرﺧان چنين ﻣطلبی ﻣیشنيدم .ﻣتوجه شدم ﺧيلی ناراحت
است .گﻔتم چرا اين طور صحبت ﻣیکنی .تو که هيچ وقت بهاين تلﺨی
صحبت نمیکردی .گﻔت بچهها تندروی کردند که زندان بهاين وضع که
ﻣیبينی تبديل شده است .پارسال در زندان آبروريزی شد .بچهها را کتک
زدند و بچهها طبﻖ قول و قرار ﺧودشان عمل نکردند .ضعف نشان دادند.
اين وضع برای ﻣن ﺧيلی سﺨت و ناگوار است و گران تمام شده .از آن
بهبعد واقعا ً زندان ﻣیکشم ...پرسيدم ﺧان چرا ]سيگار[ اشنو ﻣیکشی؟
بهشوﺧی گﻔت کاری نتوانستند بکنند .سيگار ]»ﻻپيچ«[ ﻣن را قطع کردند.
جزوهها بهدست پليس افتاد .از آن بهبعد ديگر اجازه ندادند سيگار ﻻپيچ
وارد زندان شود ]تا روی کاغذ آن ريزنويسی کنند[«.
دربارهی »تندروی« در زندان که تکيه کﻼم آقای پاينده است ،پيش از
اين بهقدر کافی بحث کردهايم .آنچه در اينجا بايد بهآن بﭙردازم ،کلمهی
»آبروريزی« است که آقای پاينده از قول صﻔرﺧان نقل ﻣیکند .کسی که
بهﻣعنای حقيقی کﻼم ،صﻔرﺧان را دوست دارد وﻣیداند که او تئوريسين
نيست ،و درعينحال براين باور استکه کشتن جزنی و همراهانش »بﺨشی
از زﻣينهسازی استراتژيکی بود که رژيم شاه با آﻣريت عناصر ﺧارجی از
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سال  1352آغاز کرد و در هشت تير  1355ﻣنجر بهضربهی ﻣحکمتری
بر پيکر جنبش ﻣسلحانهی چريکی شد«)ص  ،(384بايد بهصﻔرﺧان توضيح
ﻣیداد که ﻣسئلهی ﻣبارزهی سياسی اﻣری بسيار فراتر از آبروداری،
بیآبرويی و »آبروريزی« است؛ بايد بهصﻔرﺧان بهعنوان سمبل ﻣقاوﻣت
در زندان توضيح ﻣیداد که ﻣقاوﻣت در زندان و تحمل حبس طوﻻنی يکی
ب جنبههای
از جنبههای ﻣﺨتلف ﻣبارزهی سياسی و طبقاتی است ،و اغل ِ
ديگر ْ
آن آﻣيﺨته بهتهاجمی است که همواره احتمال شکست را در درون
ﺧود دارد.
از همهی اينها ﻣهمتر اينکه آقای پاينده بايد ياد بگيرد که حرفها و
نظراتش را با کﻼم ﺧودش و بهصراحت بيان کند ،نه اينکه زبان ديگران
را قرض بگيرد و پشت آن پنهان شود :آقای پاينده در زندان شمارهی چهار
سابﻖ از زبان کميليان دربارهی فضای کلی زندان و بهويژه درباره بهرام
براتی حرف ﻣیزند ،در زندان قزل حصار از قول زندانی غيرسياسی سﺨن
ﻣیگويد ،و در اينجا با زيوری اشرافی از زبان صﻔرﺧان ابراز نظر
ﻣیکند .آقای پاينده بايد اين اصل بسيار ساده را )که حتی بورژوازی هم در
ﻣواردی قبول دارد( ياد بگيرد که نق ِل بدون بررسی نقادانهی حرف ديگران
پذيرش ضمنی حقانيت آن حرفهاست.
بهﻣعنای
ِ
 {2جاسازیهای زندان

»جاسازیها ﻣتعدد و ﻣتنوع بود و پيش از هرچيز بستگی بهکيﻔيت
ساﺧتمان زندان داشت .در زندانهای قديمی ،ﻣانند قزلقلعه ،عشرتآباد و
قصر ﻣشکلی برای جاسازی نداشتيم و بهراحتی ﻣیتوانستيم همهچيز را
جاسازی کنيم ...در زندانهای نوساز ،ﻣانند اوين ،پيدا کردن ﻣحل ﻣناسب
برای جاسازی ﺧيلی سﺨت بود ...در انﻔرادی اوين ...زير رادياتورها که
ﺧالی بود يک تکه ورق آهنی ناودانی شکل قرار داشت .ﻣن اينجا را برای
جاسازی پيدا کردم و جزوهها ،تيزی و دارو را در آنجا پنهان
ﻣیکردم)«...ص (392
»بعضی ﻣواقع جاسازیها لو ﻣیرفت و پليس هرچه را در آن بود
ﻣیبرد .علت لو رفتن جاسازیها عمدتا ً گزارش ...ﺧبرچينها ،دقت پليس
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هنگام بازرسی و ناﻣناسب بودن ﻣحل جاسازی بود ...هربار که در زندان
قصر بازرسی ﻣیکردند ﻣقدار زيادی جزوهها و ﻣطالب ريزنويسی شده
بهدست ﻣیآوردند و ﻣیبردند .بچهها دوباره ﻣینوشتند و ﻣاه بعد ]ﻣسئله
تکرار ﻣیشد[ ...پليس نسبت بهاين جزوهها چندان واکنشی نشان نمیداد.
البته بعضی ﻣطالب ريزنويسی شده ﺧيلی اهميت داشت و نبايد بهدست پليس
ﻣیافتاد .ﻣثﻼً برﺧی اعﻼﻣيههايی که در بيرون ﻣنتشر شده بود ...اگر اين
نوع ريزنويسیها لو ﻣیرفت ﻣشﺨص ﻣیشد که زندانيان با بيرون ارتباط
دارند و کار بهبازجويی توسط ساواک ﻣیکشيد .برﺧﻼف شهربانی که
بهدنبال آراﻣش زندان بود ...برﺧورد ساواک با زندانيان ،اساسا ً
سياسی/اﻣنيتی و بسيار کارشناسانه بود«)ص  393 ،392و .(394
 {3جاسازیهای زندان

»در حول و حوش اين ﻣقطع زﻣانی ،زندهياد سعيد کﻼنتری که راه
ﻣبارزه را ﺧيلی ﺧوب ﻣیشناﺧت و باورهای ﺧود را با ثبات قدم و ارادهای
ﻣحکم و بدون هياهو اداﻣه ﻣی داد ،از زندان بندرعباس بهزندان قصر ﻣنتقل
شد .ﻣا اين جريان را فقط بهيک نقل و انتقال عادی که هميشه در زندان
اتﻔاق ﻣیافتاد ،تعبير کرديم غافل از اينکه اين نقل و انتقال و جمعآوری
همهی افراد آن پرونده ]يعنی :پروندهای که بيژن جزنی هم جزو آن بود[
در زندان قصر زﻣينه اجرای توطئهی گسترده و شوﻣی بود که اواﺧر اسﻔند
سال  1353ﻣقدﻣات آن شروع و در  31فروردين  1354با قتلعام اين
عزيزان بهپايان رسيد«)ص .(394
ایکاش آقای پاينده در بارهی »ﻣقدﻣات«ی »که اواﺧر اسﻔند سال
 1353شروع« شده بود ،توضيحات بيشتری ﻣیداد؛ و ﻣعنی ﻣقولهی »راه
ﻣبارزه را ﺧيلی ﺧوب« شناﺧتن را نيز بهروشنی بيان ﻣیکرد!؟

جدایی عدهی دیگری از کمون

اين قسمت که در ﻣقايسه با بعضی قسمتهای ديگر )ﻣثﻼً در ﻣقايسه با
قسمت قبلی ،تحت عنوان جاسازیهای زندان ،که بيشتر بهجزئيات صرفا ً
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ﺧاطرهگونهی شﺨصی ﻣیپردازد( ،بهطور تعجبآوری کوتاه و در عينحال
بهشدت جانبدارانه است .کوتاهی ﻣطلب احتماﻻً ناشی از اين استکه آقای
پاينده بيرون از کمون زندگی ﻣیکرده و درجريان اﺧتﻼفها و بحثهای
ﻣنجر بهجدايی از کمون نبوده است؛ و جانبداری از اين جدايی هم احتماﻻً
ازآنجا نشأت ﻣیگيرد که او از سوی گردانندگان کمون ﻣورد بیﻣهری
قرار گرفته بود .بههرروی ،صرفنظر از بررسی چرايی کوتاهی اين
قسمت ) که فقط در  16سطر نوشته شده( ،آنچه ﻣسلم است ،اين استکه
اوائل پائيز  1354که ﻣن وارد بند پنج )اتاق يک( شدم ،کمون عمدتا ً
يکپارچه بود و افرادی که آقای پاينده در اين قسمت از آنها نام ﻣیبرد،
همگی در کمون يکپارچه حضور داشتند.
 {1جدايی عدهی ديگری از کمون

»در اواﺧر ﻣهر يا آبان  ،1353حدوداً شصت و چهار نﻔر از بچههای
چپ از کمون ﺧارج شدند ...از بچههای زبده زندان بودند و بعضی از آنها
از تئوری ﻣارکسيستی آگاهی داشتند ...ﻣﺨصوصا ً ﻣحمد رضا شالگونی که
اطﻼعات ﻣارکسيستی زيادی داشت)«...ص  .(394در اين نقلقول  3نکته
وجود دارد که اشاره بهآنها ﻣیتواند روشنگرانه عمل کند:
1ـ عبارت » ...بعضی از آنها از تئوریهای ﻣارکسيستی آگاهی
داشتند ،«...نشاندهندهی درک سطحی و در واقع تودهايستی آقای پاينده از
انديشههای ﻣارکسی و ﻣارکسيسم است .چراکه در برﺧورد تأييدآﻣيز
بهآگاهی داشتن از ﻣارکسيسم ،اصﻼً تصور نمیکند که جوهرهی تﻔکر
ﻣارکس ْی نقد در همهی جوانب ﻣورد تصور است و ﻣارکسيست کسی که
ﺧويش نقاد و درعينحال تکاﻣلدهندهی
ﻣتناسب با زﻣان و ﻣکان ويژهی
ْ
انديشههای ﻣارکس باشد .بهطورکلی» ،آگاهی داشتن« در اينجا بهﻣعنی
ﻣطلع بودن و در حافظه داشتن است ،و ربطی بهنقد و تکاﻣل ندارد .بهبيان
ديگر ،کسانی که »از تئوریهای ﻣارکسيستی آگاهی« دارند ،درست عين
کسانی هستند که در بهترين ﻣثال ﻣمکن ،ديوان حافظ را حﻔظ کردهاند .گرچه
اين افراد در ﻣسابقهی ﻣوسوم بهﻣشاعره احتماﻻً برنده ﺧواهند بود ،اﻣا
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بههيچوجه شاعر نيستند .بههرروی ،اينگونه »آگاهی داشتن«ها نه تنها
دگماتيسم لﻔاف
ﻣیتواند ذاتا ً نازا و سترون باشد ،بلکه )چهبسا ناﺧواسته(
ِ
شده در عبارتهای برگرفته از ﻣارکس را نيز ترويج بدهند.
2ـ عبارت »ﻣﺨصوصا ً ﻣحمد رضا شالگونی که اطﻼعات ﻣارکسيستی
زيادی داشت« ،ضمن اينکه نشاندهندهی ﻣيزان اطﻼع آقای پاينده از
»اطﻼعات ﻣارکسيستی« است ،که نبايد با ادراک و آگاهی ﻣارکسيستی اشتباه فهم
شود ،درعينحال ﻣدال نﺨستوزيری را بهشالگونی ﻣیدهد تا گوينده )يعنی :جناب
پاينده را( در ﻣقام شا ِه انقﻼبيون ،بهشيوهی ﻣارکسيستی تاجگذاری کند]!؟[ .البته
اينگونه ژستها تعجبآور نيست؛ چونکه علتالعلل بهوجود آﻣدن کتابی بهنام
»آنچه برﻣن گذشت« همين تاجگذاری پاسيﻔيستی در کهنسالی و آراﻣشطلبی
ﺧردهبورژوايی است.
بارز »از تئوریهای ﻣارکسيستی آگاهی«
3ـ نتيجهی عملی و چهرهی
ِ
داشتن ،جريان »راه کارگر« بوده است که علیرغم تاوانهای قابل توجه ،تنها
درﻣقايسه با اکثريت و اکثريتیهاستکه ﻣیتوان تحت عنوان چپ ازآنها نام برد.
 {2جدايی عدهی ديگری از کمون

»ﺧارج شدن اين عده ،ضربهی سنگينی بهکمون زد و تاحدودی اُبهت
و اعتبار کمون فروريﺨت .البته ،اينها کمون را ﻣتزلزل نکردند ،قبل از
جدايی آنها کمون از درون ﻣتزلزل شده بود«)ص .(395
آقای پاينده در عينحال که راهکارگریهای آينده را عاﻣل بیاعتباری
کمون نمیداند؛ اﻣا حتی يک کلمه هم دربارهی چگونگی تزلز ِل آن بهزبان
کمون با»اعتبار« و کمونی وجود
نمیآورد ،و نمیگويد که چه تﻔاوتی بين
ِ
داشت که »اعتبار« آن فروريﺨته بود.
بدينترتيب ،در نبود اطﻼعات دربارهی چرايی اين انشعاب در کمون،
بهبرآورد ﻣیتوان گﻔت که علتالعلل يا عاﻣل تعيينکنندهی اين جدايی،
بهپذيرش ضرورت ﻣبارزهی ﻣسلحانه بهﻣثابهی هم تاکتيک و هم استراتژی
از يکطرف )يعنی :آنها که در کمون ﻣاندند( ،و رد اين ﺧط ﻣشی
ْ
زﻣان از طرف ديگر )يعنی :آنهايی که
ت آن
ﻣبارزاتی بهﻣثابهی ضرور ِ
از کمون بيرون آﻣدند( ارتباط داشت.
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تيرباران نُه نفر زندانی
ب »آنچه برﻣن گذشت« دردناکترين و
بهنظر ﻣن اين قسمت از کتا ِ
اعدام غيرﻣتعارف انسانهايی که برعليه
غم
ِ
اندوهبارترين بﺨش آن استِ .
ت ﻣوجود و ستمگرانهی زﻣان ﺧود برﺧاسته و درصدد ايجاد دنيای
وضعي ِ
بهتری بودند ،بهﺧودی ﺧود دردناک و غمانگيز است؛ ليکن وقتی بهاين
پايان
ﻣسئله ﻣیانديشيم که اعدام غيرﻣتعارف اين نُه نﻔر درعينحال نقطهی
ِ
حضيض درهم کوبندهای بود که
اوجگيری و تکاﻣل جنبش چريکی و آغاز
ِ
حضور قيامگرانهی ﻣيليونی تودههای ﻣردم ،بهحکوﻣتی راهبر شد
علیرغم
ِ
که صرفنظر از استثمار بیرحمانهی نيرویکار ،اعتياد و تنفروشی و
بيگاری کودکان را نيز بهرون ِد عادی زندگی نکبتبار ﻣردم تبديل کرده ،غم
ﻣضاعﻔی بهجان و دل آدمهايی هجوم ﻣیآورد که بقای ﺧودرا ﻣستقيم يا
غيرﻣستقيم بهاين نظام گره نزدهاند .اﻣا دردناکتر و غمانگيزتر از همهی
ف آرياﻣهری ﺧود گرفت
سلَ ِ
اينها آﻣوزشی است که جمهوری اسﻼﻣی از َ
داری
تا در تابستان  1367عمﻼً نشان بدهد که در حﻔاظت از نظام سرﻣايه
ِ
ث استبدا ِد آسياي ْی حتی از آﻣوزگار ﺧود نيز شايستهتر است! آری،
وار ِ
ﻣیتوان گﻔت که اعدام غيرﻣتعارف آن  9نﻔر در  31فرودين سال 1354
نقطهی آغاز پرورش هيوﻻيی بود که در تابستان  1367در ابعاد بسيار
وسيعتری بلوغ جهنمی ﺧودرا جشن گرفت تا تجديد قوا کند و بههنگام
درﺧطر قرار گرفتن نظام از سوی ﻣردم ،دست بهکشتار ﻣيليونی هم بزند.
بههرروی ،ازآنجاکه اين قسمت بيشتر شرح گزارشگونه از کارهای
بيژن جزنی در زندان و واکنشهای عاطﻔی ﻣﺨتلف نسبت بهاعدام آن  9نﻔر
است؛ از اينرو ،بهتر ديدم که در ﻣقايسه با ديگر قسمتها ،نقلقول بيشتری
بياورم تا ﺧوانندهی اين بازﺧوان ْی از فضای پديد آﻣدهی پس از اعدام گروه
 9نﻔره و کارهای بيژن جزنی در زندان دريافت بهتری داشته باشد.
 {1تيرباران نُه نﻔر زندانی

»بعداز جدا شدن شصت و چهار نﻔر از کمون ،تا بيست و شش اسﻔند
 ،1353حادثهی ﻣهمی در بند چهار/پنج/شش اتﻔاق نيﻔتاد و زندگی در زندان
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روال عادی ﺧودرا داشت .بيست و شش اسﻔند ] ،1353روز ﻣﻼقات و[
ِ
سالگرد اعدام بچههای سياهکل بود ﻣیﺧواستيم آن شب ﻣراسم يادبود آنها
را برگزار کنيم ...در آن روز از صبح تا ساعت چهار بعدازظهر بهتناوب
اساﻣی عدهای از بچهها را ﺧواندند .اول اساﻣی پنج نﻔر را ﺧواندند و گﻔتند
با تمام وسائل بهزير هشت ﻣراجعه کنند ]بعد دوباره »هشت« نﻔر ديگر و
بعد بازهم[ ...در ابتدا فکر کرديم نقل و انتقال از يک بند بهبند ديگر است.
ولی ﻣدتی که گذشت و بهترکيب کسانی که احضار ﻣیشدند و بهرفتار
نگهبانها و پاسبانها که دقت کرديم ﻣتوجه شديم قضيه نقل و انتقال ﻣعمولی
نيست] ...حتی پاسبانهايی که[ از زير هشت برای ﻣا ﺧبر ﻣیآوردند...،
ﻣیگﻔتند ﺧبری نداريم«)صص  395و .(396
بهنظر ﻣیرسد که آقای پاينده نسبت به»رفتار ]غيرعادی[ نگهبانها و
پاسبانها« بيش از ح ْد اغراق ﻣیکند .زيرا بعيد استکه حتی رئيس زندان
قصر هم از دليل اين جابهجايی ﺧبر داشته باشد ،چه رسد بهپاسبان و نگهبان
که با توجه به»رفتار« آنها بتوان پیبرد که اين » نقل و انتقال ﻣعمولی
نيست«!؟
»همزﻣان با احضار بچهها ،ﻣﻼقات قطع بود .پس از احضار آﺧرين
ْ
ساعت ﻣﻼقات برقرار شد .در ﻣجموع سی و
گروه بهفاصلهی تقريبی يک
هﻔت نﻔر را از بند چهار/پنج/شش احضار کردند .بعد ﻣعلوم شد چند نﻔر
ديگر را از بند دو/سه و بندهای يک/هﻔت/هشت بهآن عده اضافه کردهاند و
همهی آنها را ]که »پنجاه و سه يا پنجاه و چهار« نﻔر بودند[ بهانﻔرادیهای
بند دويست و نُه اوين بردهاند»] ...بعدا ً«[ بهنقل از ﺧانوادهها فهميديم قبل
از اينکه ﻣﻼقات تمام شود ،اين عده را با دستبند سوار اتوبوس ﻣیکنند و
از زندان قصر بيرون ﻣیبرند .پس از اتمام ﻣﻼقات ...و برگشت بهروال
عادی ،شبحی از بُهت و حيرت با پرسش بیجوابْ ّجو زندان را فراگرفت
و اندوه عميقی برفضای بندها ﻣستولی شد .علت اصلی چنين فضايی...
ترکيب و گزينش زندانيان بُرده شده بود«)همانجا(.
فضايی را که آقای پاينده از بندهای چهار/پنج/شش نقل ﻣیکند ،در
بندهای دو/سه که ﻣن در آنجا بودم ،وجود نداشت؛ بهاحتمال قوی بهاين
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دليل که تعداد جابهجايی کم بود و انتقال زندانی از بندهای دو/سه اﻣری
تقريبا ً هميشگی و ﻣعمول بود .ضمنا ً زندانیهای دو/سه آشنايی چندانی باهم
نداشتند و اغلب برای بار اول بود که دستگير شده بودند و سابقهی زندانی
بودن آنها هم چندان طوﻻنی نبود.
»از روز بيست و هﻔت اسﻔند ،ﺧانوادههای ]زندانیهای[ ﻣنتقل شده
جستجو را شروع کردند .بهزندان قزلحصار ]و »اوين«[ ﻣیروند ،بهآنها
ﻣیگويند اينجا نيستند ...همه نگران شديم که آنها را کجا بردهاند«.
ﺧانوادهی زندانیها ﻣنتقل شدهی ﻣذهبی که اغلب از ﻣجاهدين بودند ،ابتدا
نزد »ﻣراجع ﻣذهبی در قم« و سﭙس بهاتﻔاق بقيه ﺧانوادهها »بهﻣراجع
قضايی و دادرسی ارتش و بهﻣراجع بينالمللی )ﻣانند دفتر سازﻣان ﻣلل در
تهران(« ﻣراجعه ﻣیکنند و پیگير »ﻣحل نگهداری عزيزانشان«
ﻣیشوند)صص  396و .(397
آقای پاينده ﻣیگويد» :پيشکسوت و سازﻣاندهندهی اين ﻣراجعين
عموﻣا ً ﺧانم سرﻣدی )ﻣادر گراﻣی زندهياد عزيز سرﻣدی( بود]؛[ ﻣادری
که با رويی باز و گامهای استوار از تقبل هرگونه ﻣشقت و رنجی برای
رسيدن بهنتيجه دريغ نمیکرد ...ياد و ناﻣش در ﻣبارزات حﻖطلبانه تاريخ
زندان سياسی جاودان باد«)همانجا( .نحوهی انشای اين عبارت نشان
ﻣیدهد که آقای پاينده تعلﻖ عاطﻔی بسيار شديدی بهﻣادر زندهياد عزيز
سرﻣدی دارد؛ زيرا عبارت »ياد و ناﻣش در ﻣبارزات حﻖطلبانه تاريخ
زندانهای سياسی جاودان باد«؛ ضمن اينکه ﻣعنای روشنی ندارد،
درعينحال با اين چشمانداز تاريﺨی که در آينده و پس از نﻔی و رفع جاﻣعهی
طبقاتی ،زندان و زندانی و زندانبان نيز نﻔی و رفع ﻣیشوند ،ﻣتناقض است.
بههرروی» ،در چنين وضعيتی ...برناﻣههای ﻣﺨتلف سﺨنرانی،
کارهای هنری ،تهيه شربت و شيرينی و غذای عيد و ...را ]که[ تدارک
ديده بوديم ...فراﻣوش کرديم و نگران سرنوشت آنها ]يعنی :زندانیهايی
ﻣنتقل شدهای که جایشان ﻣعلوم نبود[ شديم .عيد بسيار بدی را گذرانديم.
حتی از عيد نوروز سال  1350هم بدتر شد ]که[ سه/چهار روز قبل از
عيد ...بچههای سياهکل را اعدام کرد«]ه[ بودند)همانجا(.

زندان قصر 1354-1353

» ...نگرانی عميقی بر زندان سياسی و ﺧانوادهها حاکم شد .حتی
آدمهای بیتﻔاوت زندان هم نگران بودند که اينها را کجا بردهاند] ...،پس
از پُرسوجو[ ﻣشﺨص شد بچهها را بهشهرستان هم ﻣنتقل نکردهاند .در اين
وضعيت ،اﺧتﻼفهای سياسی ،اعتقادی ،ﺧط ﻣشی و حتی اﺧتﻼفات
سليقهای هم فراﻣوش و جای ﺧودرا بههمبستگی ،همدردی ،و همدلی داد.
تمام اين ﻣدت در انتظار وقايع و شنيدن اﺧبار ناگوار بوديم .اين وضعيت...
عموﻣيت داشت« و همهی زندان درگير آن بود)صص  397و .(398
 {2تيرباران نُه نﻔر زندانی

»روز سیام فروردين ،ساعت پنج/شش بعدازظهر بهيکباره بند چهار
و پنج ساکت شد ...ﻣن در بند شش بودم ...با يکی/دو نﻔر از بچهها بهپشت
در بند شش که رسيديم،
در نردهای بند شش رفتيم که ببينيم چه ﺧبر است .به ِ
ِ
ابوالقاسم طاهرپرور را ديدم روزناﻣه بهدست ،ﻣات و ﻣبهوت با رنگ
پريده ،ﺧشکش زده است ...روزناﻣه را از او گرفتيم ،ديدم در صﻔحهی اول
با حروف درشت نوشته است" :نُه زندانی درحال فرار کشته شدند".
بهسرعت ورق زديم و اساﻣی را ﺧوانديم :هﻔت نﻔر از گروه جزنی )بيژن
جزنی ،سعيد کﻼنتری ،عزيز سرﻣدی ،احمد جليل افشار ،عباس سورکی،
حسن ضياظريﻔی و ﻣحمد چوپانزاده( و دو نﻔر از دوستان ﻣجاهد )کاظم
ذواﻻنوار و ﻣصطﻔی جوان ﺧوشدل( بودند .چند دقيقه نگذشت که در بند
شش هم سکوت توأم با بهت و حيرت حاکم شد .چه در بند چهار/پنج و چه
در بند شش هيچگونه برناﻣهريزی يا سازﻣاندهی نشد ،بدون اين که کسی
حرفی بزند يا پيشنهادی بکند بهيکباره سکوت همهجا را گرفت .همه
ﻣیدانستند قضيه از چه قرار است .نيازی نبود کسی بگويد دروغ است،
فرار نکردهاند بلکه همه را کشتهاند .پاسبانها از سکوت يکﭙارچه بچهها
وحشت کردند .وضعيت بچهها و فضای حاکم بر بند بسيار غمانگيز و
دردناک بود .چنين وضعيتی در زندان سياسی سابقه نداشت«)ص .(399
»بارها و بارها ،گروه گروه از بچهها را اعدام کرده بودند؛ بچههای
سياهکل ،چريکهای فدايی ﺧلﻖ] ،گروه آرﻣان ﺧلﻖ[ ،ﻣجاهدين ﺧلﻖ و قبل
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از آنها هم ﺧيلیها اعدام شده بودند .ﺧيلیها در درگيری ﻣسلحانه کشته
شده بودند و بعدا ً هم کشته شدند ...اﻣا اينکه عدهای را که دوران ﻣحکوﻣيت
ﺧود را طی ﻣیکنند و هرکدام از آنها چند سال از دوران ﻣحکوﻣيت ﺧودرا
واهی "فرار" بهکام ﻣرگ کشيده و
با حکم قطعی گذراندهاند ،به بهانهی
ِ
قتلعام کنند چيز ديگری است ،جنايت است ...حکم آنها اعدام نبود و قرار
نبود اعدام شوند.اينجای قضيه ﺧيلی سنگين و غيرقابل هضم بود...،
ﻣاجرای اين شبيﺨون جنايتکارانه با اعدام فاصلهی زيادی داشت .اعدام چه
بهحﻖ چه بهناحﻖ براساس قوانينی که تدوين و اعﻼم شده است انجام ﻣیشود
ولی اين ﻣاجرای تلختر از تلخ ،بیترديد کشتار بود .جنايت بود و در همان
زﻣان با هيچکدام از ﻣعيارهای عقلی ،قانونی و حتی عرف ﻣوجود در ﺧود
حکوﻣت سازگاری نداشت .ﻣیدانيم که جباريت و ديکتاتوری حتی
بهقانونهايی که ﺧود نوشته است باور ندارد و آنچه را برای تأﻣين و
تضمين بقای قدرت ﺧويش و حﻔظ وضع ﻣوجود بهنﻔع ﺧود تشﺨيص ﻣیدهد
بهکار ﻣیبرد«)صص  399و .(400
با ابراز همدردی با آقای علی پاينده ،زندانیهای همبن ِد او و همهی آن
کسانی که بهنوعی بهجريان ﻣبارزه ﻣسلحانه در ايران تعلﻖ عاطﻔی داشتهاند
و بهطورکلی با ﻣلت ايران؛ اﻣا ضروری است که بهچهار نکتهی نقدگونه
در نقلقول باﻻ اشاره کنم.
1ـ آقای پاينده اعدام آن  9نﻔر را بهاين دليل که در دادگاه ﻣحکوم شده
بودند و دوران زندان ﺧودرا سﭙری ﻣیکردند» ،جنايت« ﻣیناﻣد .بحثی در
اين نيست که اعدام آن  9نﻔر جنايت بود؛ اﻣا حتی اگر آنها را بهآنگونه
اعدام نمیکردند ،در زندان ﻣاندنشان هم»جنايت« بود .همچنانکه جوهرهی
وجودی همهی دادگاههايی که در هرگوشهای از جهان بهجرمهای سياسی
و جنبشی ﻣیپردازند ،چيزی جز »جنايت« در حﻖ بشريت نيست .بهبيان
ت همهی نظامهای طبقاتی در همهی ابعاد ﻣتصور و در تمام
ديگر ،ﻣديري ِ
طول تاريخ بشری تنها ازطريﻖ اِعمال جنايت ﻣمکن بودهاست .اين اﻣر
تاآنجايی درست ودقيﻖ استکه ﻣیتوان گﻔت :انقﻼب سوسياليستی تا آن
جايی حقيقتا ً سوسياليستی استکه ﻣتناظر بر نﻔی و رفع هرگونه جنايت باشد.
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2ـ آقای پاينده ﻣیگويد» :اعدام چه بهحﻖ چه بهناحﻖ براساس قوانينی
که تدوين و اعﻼم شده است انجام ﻣیشود ولی .«...در ﻣقابل اين نظريه بايد
بهآقای پاينده گﻔت که حﻖ حيات نوع انسان حاصل ﻣيلياردها سال نوری
برهمکنش و تکاﻣل ﻣادی است که بهنحوی ازليت ،بیکرانگی و جادوانگی
هستی ﻣادی را تداعی ﻣیکند؛ و ازآنجاکه فرد در درون نوع استکه
ﻣوجوديت ﻣیيابد و نوع بدون فرد فاقد هستی است؛ از اينرو حﻖ حيات
هرفردی ،يک حﻖ نوعی است ،و کشتن هرفردی ــبههردليل ﻣتصوریــ
ضربهی کشندهای برپيکر نوع انسان است .بنابراين ،هراعداﻣی )اعم از
قانونی و غيرقانونی( ضديت با نوع انسان و همهی انسانهای هماينک
ﻣوجود و آيندهی بشريت است .گرچه روبسﭙير بهواسطه سرشت
بورژوايیاش نتوانست بهنظريه ﺧود پایبند بماند؛ اﻣا همين بورژوای ﻣدافع
انقﻼب بورژوايی است که ﻣیگويد» :اعدام قتل دولتی است«.
3ـ آقای پاينده بهسبک هانا آرنت و اصﻼحطلبان بهاصطﻼح چپ از
»جباريت و ديکتاتوری« ﻣیگويد که »برای تأﻣين و تضمين بقای قدرت
ﺧويش و حﻔظ وضع ﻣوجود«» ،حتی بهقانونهايی ]هم[ که ﺧود نوشته
وجودی
نﻔس
است باور ندارد« .بايد برای اين راوی عزيز توضيح داد که ِ
ِ
قانون و حقوق بهطورکلی »حﻔظ وضع ﻣوجود« است ،و دﻣوکراسی
بهﻣعنای آنچه در کشورهای پيشرفته سرﻣايهداری جاری است،
دﻣوکراسی در راستای »حﻔظ وضع ﻣوجود« و سرکوب هرآن کنشی است
نظمی تاريﺨا ً ﻣتکاﻣلتر باشد .بهبيان ديگر ،بورژوازی )حتی
که ﺧواهان
ِ
در سوئد و سوئيس و فنﻼند و نروژ( قانونگذاری ﻣیکند تا بهآن »باور«
نداشته باشد .زيرا که قانون و دستگاه قضا در جواﻣع سرﻣايهداری برای
همه يکسان است؛ اﻣا برای بورژواها و بورژوازی يکسانتر است!؟
4ـ بهنظر ﻣن حقيقیترين احترام بهآن  9نﻔر زندانی سياسی/جنبشی که
بدون ﻣحاکمه اعدام شدند ،در اين نيز بود که بهنوعی اشارهای هم بهقتلعام
زندانیهای سياسی در تابستان  1367هم ﻣیشد .اين درست است که کتاب
»آنچه برﻣن گذشت« در ايران چاپ و ﻣنتشر شده و آقای پاينده نيز ﻣقيم
ﺧط قرﻣزهای رژيم نزديک شود؛
ايران است ،و بههمين دليل نمیتواند به ِ
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اﻣا کنايه ،ابراز ﻣحکوﻣيت کلی نسبت بهاعدام بدون ﻣحاکمه در دادگاهی با
حضور وکيل ﻣدافع ،ضمن اينکه تااندازهای دستگاه سانسور را دور ﻣیزد،
در حد اﻣکان هم بهحقيقت اشاره کرده بود.
 {3تيرباران نُه نﻔر زندانی

»همه بهطور يکﭙارچه و بهطرز ناباورانهای اندوهگين و در غم
عزيزان ﺧود سردرگريبان بوديم ...زندانيان بیتﻔاوت و حتی از ﻣسائل
سياسی بريده ،يعنی کسانی که ديگر اعتقادی بهﻣبارزهی سياسی نداشتند هم
ناراﺧت بودند .حتی ﺧبرچينهای شناﺧته شدهی زندان ...هم ﻣتأثر بودند؛
نمیدانم آنها ترسيده بودند يا اين که ناراحت و ﻣتأثر بودند .درهرحال،
آنها سکوت را رعايت کردند ...عدهای از بچهها را ديدم که آرام آرام اشک
ﻣیريﺨتند .بند شش نسبت بهبند چهار/پنج تاحدودی آزادتر بود و بچهها
راحتتر غم و اندوه ﺧود را بروز ﻣیدادند .در بند چهار/پنج پليس ﺧيلی
ﻣراقب بود ،وقتی] ...دو نﻔر از زندانیها[ بلند شدند و شعار دادند ،داد و
بيداد کردند و حتی فحش دادند ،آنها را فقط بهانﻔرادی بردند ولی کتکشان
نزدند و سه روز بعد آنها را برگرداندند«)صﻔحه .(400
دربارهی برﺧورد آسانگيرانه با »شعار و فحش« دادن آن دو زندانی،
شهربانی و ساواک ــهردوــ از احتمال شورش در زندان و چهبسا سرايت
آن بهبيرون از زندان ﻣیترسيدند .چراکه جنبش چريکی هنوز جريان داشت
و تصور اينکه احتماﻻً اوج دوبارهای بگيرد ،سران رژيم را بههراس
ﻣیانداﺧت.
در بند دو/سه هم يک نﻔر که قبﻼً هم زندانی بود و بيژن جزنی را ديده
بود ،بهﻣحض شنيدن ﺧبر و ديدن روزناﻣه بهطرف حيات زندان دويد و
شعار ﻣرگ برشاه سر داد ،که بقيه زندانیها بﻼفاصله دهان او را گرفتند و
ساکتش کردند .نام اين زندانی را در حافظه ندارم .احتماﻻً گزارش
نيمهکارهی اين واکنش بهگوش افسر نگهبان زندان رسيده بود ،اﻣا نشنيده
گرفت تا احتمال عصيان گستردهتر را ﻣانع شود.
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»از روز سیويکم فروردين 1354؛ همهی فعاليتها و کارهای
ﻣعمول زندان تعطيل شد .هميشه از ساعت نُه/نُهونيم جنب و جوش شروع
ﻣیشد؛ ﺧريد از فروشگاه ،کارهای ﻣربوط بهآشﭙزﺧانه ،چای ساعت ده
صبح ،واليبال و فوتبال ،ﻣطالعه ،بحث و گﻔتگو و ...کارهای ﻣعمول زندان
بود]چه جالب و جذاب![ .آن روز همهی کارها تعطيل شد ،غذای زندان را
آوردند و همانجا گذاشتند .پاسبان تلويزيون را روشن کرد ،کسی ﻣحل
نگذاشت ...بچهها سکوت را اداﻣه دادند .همهی اين کارها کاﻣﻼً
ﺧودبهﺧودی بود ...احتماﻻ چون روحيه و شﺨصيت بچهها نزديک بههم
بود ،بهطور ناﺧودآگاه اينطور يکپارچه عمل کردند«)ص .(401
»روز اول ارديبهشت همچنان سکوت اداﻣه داشت ...ساعت دوازده
ظهر ،سرهنگ زﻣانی بههمراه چند نﻔر از افسران و اعوان و انصارش
در ورودی بند ايستاد[ ...بعداً بچههای
وارد بند چهار شد ]و احتماﻻً نزديک ِ
بند چهار کارهای سرهنگ زﻣانی را تعريف کردند .سرهنگ زﻣانی داد
ﻣیکشد ﻣگر ﻣردهايد ،ﻣگر چه شده ،اين سکوت يعنی چه؟ بلند شويد ،راه
برويد .ﻣگر قلم پايتان شکسته که بازی نمیکنيد ...ديوانهوار بچههايی را
که روی تﺨتﺨوابهای داﺧل راهرو دراز کشيده بودند ،پايين ﻣیکشيد و
بهسروان ژيانپناه ﻣیگﻔت اينها را بهحياط ببر ،توپ بده بازی کنند.
سرهنگ زﻣانی که ﻣیﺧواست بهبند پنج و شش بيايد ،تا وسط راهرو بند
چهار ﻣیآيد ولی از سکوت ،بیتوجهی و بیاعتنايی يکپارچهی بچهها
ﻣیترسد ،برﻣیگردد و بهسرعت از بند چهار بيرون ﻣیرود .تا شب قبل،
سرهنگ زﻣانی فکر ﻣیکرد زندان سياسی تحت کنترل بﻼﻣنازع اوست
ولی حاﻻ ﻣیديد که اينطور نيست .هويت ﻣبارزاتی و اتحاد زندانيان سياسی
که در سکوت يکپارچه ﻣتجلی شده بود ﻣشﺨص ﻣیکرد ُرغب و وحشتی
را که از تيرﻣاه  1352بر زندان حاکم کرده بودند در اين ﻣقطع ،در آن
واکنش يکپارچهی سکوت ،درحال ازهم پاشيدن است«) 401و .(402
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»صبح روز دوم ارديبهشت بعضی از بچههای قديمی برای برگرداندن
زندان بهروال ﻣعمول ﺧود ،پيشقدم شدند ...بهحرکت انداﺧتن زندان در آن
فضای غم و اندوه عميﻖ ،جرأت و شهاﻣت ﺧاص ﺧودرا ﻣیطلبيد«).(402
»ﻣا نه تنها بهﺧاطر از دست دادن نُه نﻔر از رفقايمان عميقا ً ناراحت
بوديم بلکه ،بهشدت نگران بقيه کسانی بوديم که روز بيستوشش اسﻔند
 ،1353بههمراه آنها برده شده بودند و همچنان از حال و روز و حتی ﻣحل
نگهداری آنها بیﺧبر بوديم .ﺧانوادهها ...بهﻣراجع داﺧلی و بينالمللی ناﻣه
ﻣینوشتند ...در زندان هم پيشبينی ﻣیشد همهی کسانی را که روز
بيستوشش اسﻔند از زندان قصر بردهاند ،در چند نوبت و بهعناوين ﻣﺨتلف
ﺧواهند کشت ...نگران بوديم و انتظار ﻣیکشيديم«...
 {4تيرباران نُه نﻔر زندانی

»اينکه در ساواک چه گذشت و چه اتﻔاقی افتاد که بقيه را نکشتند،
اطﻼعی ندارم .گويا پس از کشتن آن نُه نﻔر ،بين جناحهای ساواک اﺧتﻼفی
بهوجود ﻣیآيد .عدهای ﻣیگويند با کشتن بقيه قضيه بدتر ﻣیشود .نبايد بقيه
را بکشيم .عدهای هم ﻣیگويند بايد اين نُه نﻔر را ﻣیکشتيم و حاﻻ بايد بقيه
آنها را هم بکشيم .وقتی اين دو جناح با هم بهتوافﻖ نمیرسند بهشاه ﻣراجعه
ﻣیکنند و دﻻيل ﺧود را بهاو ﻣیگويند .شاه دستور ﻣیدهد دست نگهداريد و
بقيه را نکشيد .البته اين ﻣطلب حدس و گمان و شايعاتی است که ﻣطرح
شد و ﻣورد بحث و تﻔسيرهای گوناگون قرار گرفت«)ص .(403
بهنظر ﻣن اين حدس و گمان يا فرضا ً شايعه ،که دو جناح ساواک در
رابطه با کشتن بقيه زندانیهای ﻣنتقل شده از زندان قصر بهشاه ﻣراجعه
ﻣیکنند و او »دستور ﻣیدهد دست نگهداريد و بقيه را نکشيد« ،اگر تﺨيلی
نابهجا و توهمآلود نباشد ،احتماﻻً داستانی است که از سوی طرفداران
دربار شايعه شده است .زيرا نه با ﻣناسبات درونی يک نهاد سياسی/اﻣنيتی
ﺧوانايی دارد و نه رابطهی شاه و ساواک اينچنين بود که بدون ﻣشورت با
نهادهايی ﻣانند  CIAو  MI6و غيره تصميم بگيرد .نتيجه اينکه روال
تصميمگيرهای بهاصطﻼح استراتژيک در ساواک از همان آغاز گﻔتگوها
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با ﻣشورت نهادهای فوقالذکر انجام ﻣیشد تا با توسل بهشاه تصويری
کوچکتر از قدرقدرتی او و همچنين وابستگیاش بهنهادهايی ﻣانند CIA
و  MI6بهنمايش درنيايد .نهايت اينکه در اينگونه ﻣوارد احتماﻻً بهشاه
»پيشنهاد«هايی را ارائه ﻣیکردند که برآﻣده از ﻣشورتهای »ﻻزم« بود،
و او نيز با توجه بهاينگونه ﻣشورتها دستور اجرايی صادر ﻣیکرد.
دربارهی چرايی اعدام آن  9نﻔر هم بهطورکلی ﻣیتوان گﻔت که هريک
از آنها ـکموبيشـ و بهويژه بيژن جزنی با بيرون از زندان ارتباط داشتند و
چريکی ﻣﺨﻔی تبديل شده بودند .همانطور که
عمﻼً بهارگان علنی نهادهای
ِ
ﺧو ِد آقای پاينده هم گاه بهطور ضمنی و بعضا ً آشکارتر ﻣیگويد ،بيژن
روی سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ بهطور
نظری
جزن ْی هم بهلحاظ
ْ
ِ
روزافزونی اثرگذار شده بود و هم از ﻣيان زندانیها برای سازﻣان
بررسی
از
صرفنظر
ﻣیکرد.
عضوگيری
چريکها
ِ
ارزشی/طبقاتی/تاريﺨی اين اثرگذاری نظری و جذب نيرو ،اﻣا بيژن جزنی
عمﻼً بهارگان علنی يک تشکيﻼت نظاﻣی/سياسی تبديل شده بود که هدف
استراتژيکاش سرنگونی سلطنت شاه بود .نتيجه اينکه طبيعیترين واکنش
ساواک )بهﻣثابهی نها ِد حﻔاظتکنندهی وضعيت ﻣوجود( دستگيری ،زندانی
کردن و کشتن افراد ﻣؤثر در اينگونه تشکلها و ازجمله بيژن جزنی بود!
اﻣا ازآنجاکه بيژن جزنی زندانی بود ،دستگيری او و ﻣحاکمهی او
غيرﻣمکن بود.
واقعيت اين استکه اگر بيژن جزنی در سال  1353زندانی نبود و تازه
زندانی
دستگير ﻣیشد ،بدون شک بهاعدام ﻣحکوم ﻣیشد .اﻣا بيژن جزنی
ِ
با ﻣحکوﻣيتی ﻣعلوم بود ،و دستگيری دوبارهی او اﻣکان نداشت .از طرف
ﻸ کشته شدن بنيانگذاران و کادرهای
ديگر ،ازآنجاکه بيژن جزنی پس از ﺧ ِ
اصلی سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ،توانست بهواسطهی بعضی آشناهايی
ْ
پيشين ﺧودرا بهعنوان نظريهپرداز ،رهبر ﻣعنوی ،تدارککننده و
تربيتکنندهی عضو از ﻣيان زندانیها برای سازﻣان و حتی بهعنوان
بنيانگذار آن تثبيت کند؛ ﻣحاکمهی دوبارهی او )که درسال  1346دستگير
شده بود( بهعنوان رهبر يک جريان چريکی که در سال  1350اعﻼم
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ﻣوجوديت کرده بود ،نشانهی ناکارآﻣدی و بیلياقتی ساواک در اجرای
وظايفاش و از جمله کنترل زندانهای سياسی بود که عمﻼً از اُبهت و
ﺧوفانگيزی آن ﻣیکاست .بنابراين ،همهی افراد ،گروهها و جناحهای
تصميمگيرندهی ساواک بهاين نتيجه رسيدند که او و همراهانش را )که
اهميت کمتری هم نداشتند( بهﻣثابهی نهاد رهبری جريانهای چريکی ،بدون
ﻣحاکمه و بهبهانهی فرار اعدام کنند.
انتقال  54نﻔر از زندان قصر که قصد اعدام  9نﻔر از آنها را داشتند،
اساسا ً بهﻣنظور گمراه کردن اذهان سياسيون )اعم ﺧانوادهها ،زندانیها و
فعالين بيرون از زندان( بود تا بتوانند از افشای توطئه اعدام آن  9نﻔر
جلوگيری کنند.
ً
از طرف ديگر ،همانطور که قبﻼ هم نوشتم و آقای پاينده نيز اشارات
پراکندهای در اين زﻣينه داشته است ،سرکوب جنبش چريکی از سال 1352
بهريل تازهای افتاد که تهاجم بهزندان شيراز نمونهی آغازين آن بود .کنترل
سازﻣاندهی پليسی زندانها و ازجمله جاسازی افرادی ﻣانند ﻣسعود
بيشتر و
ِ
بطحايی در کنار بيژن جزنی نه تنها ساواک را در جريان تحول فکری
سازﻣان چريکها )که هرچه بيشتر بهديدگاههای حزب توده نزديکتر
ت افرادی که عمدتا ً توسط
ﻣیشد( قرار داد ،بلکه با شناسايی و تعقيب/ﻣراقب ِ
بيژن تربيت شده بودند و احتمال پيوستن آنها بهسازﻣان چريکها وجود
داشت ،ناﺧواسته و سادهانگارانه سرنخهايی را در اﺧتيار ساواک قرار دادند
ت پس از ترور جزنی و همراهاناش از نتايج آن بود .ناگﻔته نماند
که ضربا ِ
که حدس و گمانهای ناگﻔتهی ديگری هم در اين زﻣينه وجود دارد که بيان
آنها برای بسياری برانگيزاننده ﺧواهد بود .ازاينرو ،همچنان بايد سکوت
کرد.
 {5تيرباران نُه نﻔر زندانی

»اﻻن که وقايع آن دوره را بررسی ﻣیکنم ،اين احتمال بهنظرم
ﻣیرسد که شايد برناﻣهی ساواک کشتن همين نُه نﻔر بود ...چون ]با کشتن
آن نُه نﻔر[ نه عکسالعملی در جاﻣعهی ايران بهوجود آﻣد که ساواک از

زندان قصر 1354-1353

کردهی ﺧويش پشيمان شود و بترسد و از کشتن بقيه ﻣنصرف شود و نه
ﻣجاﻣع بينالمللی اقداﻣی بهعمل آوردند تا بگوييم شاه و ساواک ﻣجبور
بهعقبنشينی شدند] ...اﻣا[ نبايد فراﻣوش کرد که آن نُه نﻔر همگی از
کادرهای سازﻣاندهنده و رهبریکنندهی چريکهای فدايی و ﻣجاهدين در
زندان بودند .بيژن جزنی و شش نﻔر همپروندهی او در زندان برای سازمان
عضوﮔيری میکردند و وقتی موعد آزادی آن اﻓراد میرسيد ،ترتيبی
میدادند که آنها بهسازمان چريکهای ﻓدايی وصل شوند .عﻼوه براين،
بيژن آثار تئوريک ﻣورد نياز ﻣشی ﻣسلحانه را ﻣینوشت .اين آثار را هم
بچههای فدايی در زندان ﻣیﺧواندند و هم بهصورت ريزنويسی جاسازی
ﻣیکردند و ...از زندان برای سازﻣان ﻣیفرستادند ...بهنظر ﻣن ،بيژن
جزنی از بنيانگذاران اوليه سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ايران بود...
عدهای از ﻣﺨالﻔان بيژن و پيروان ﺧط سياسی و ايدئولوژيک )احمدزاده و
پويان( بهشدت با او ﻣﺨالﻔت ﻣیکردند«؛ »در هرجای دنيا ،حتی در
حکوﻣتهای دﻣکراتيک] [،چه برسد بهديکتاتوریهای ﻣشرق زﻣين ﻣثل
حکوﻣت پهلوی ،اجازه نمیدهند زندانی هرکاری که بﺨواهد عليه رژيم
انجام بدهد ...ﻣتأسﻔانه همانطور که ديديم ]آن رفقا بهاين ﻣسئله توجه نکردند
و رژيم هم[ زهر ﺧودش را ريﺨت و اين دوستان را از ﻣا گرفت .ناگﻔته
نماند آنچه وضع را کاﻣﻼً بهضرر بيژن و بقيه بچهها تغيير داد ،ايادی و
ﺧبرچينهای ساواک و مخصوصا ً مسعود بطحايی و اﻣثال او بود ...بطحايی
از اﻓراد بسيار مورد اعتماد و اطمينان همه زندانيان و ازجمله بيژن جزنی
بود؛ بهصورتی که اﮔر قرار بود بچهها از بين پنج نﻔر آدم مورد اعتماد
سه نﻔر را انتخاب کنند حتما ً مسعود بطحايی يکی از آن سه نﻔر بود.
بطحايی که از ﻓعاليتها و نقش و جایﮔاه بيژن جزنی و آن هشت نﻔر ديگر
کامﻼً خبر داشت«] ،همهی اطﻼعات گردآوری شدهاش را[ »از طريق
رسولی )بازجو( بهساواک میداد)«...صص  403و .(404
گرچه نقلقول باﻻ ،که قريب نيم قرن پس از واقعه نگاشته شده ،قرابتی
با واقعيت دارد ،اﻣا پيچوﺧمها و ناگﻔتههايی در آن وجود دارد که ﻣیتواند
دريافت جاﻣعتری از واقعيت را ﻣانع شوند .از اينرو ،بهچند نکتهی
توضيحی ﻣیپردارم تا رفعکنندهی ابهاﻣات احتمالی باشد:
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1ـ آقای پاينده ﻣیگويد :بيژن جزنی و آن شش نﻔر ديگر »در زندان
برای سازﻣان عضوگيری ﻣیکردند و وقتی ﻣوعد آزادی آن افراد ﻣیرسيد،
ترتيبی ﻣیدادند که آنها بهسازﻣان چريکهای فدايی وصل شوند« .سؤال
ت »ترتيب« دادن اين »وصل« شدن »بهسازﻣان چريکهای
اين که ﻣاهي ِ
سر قرار ﻣعين
فدايی« چگونه بود؟ با دفتر اين سازﻣان تماس ﻣیگرفتند؟! ِ
و از ﻣدتها قبل برناﻣهريزی شدهای ﻣیرفتند؟! يا بهواسطه اوراد جادويی
روح »سازﻣان چريکهای فدايی« را احضار ﻣیکردند و شﺨص ﻣورد
نظر را بهاو تحويل ﻣیدادند؟!!
آشکار استکه همهی اينگونه راهحلها تﺨيلی بيش نيستند؛ پس ،هنوز
زندانی آزاد شده از زندان چگونه
اين سؤال بهقوت ﺧود باقی استکه
ِ
ب واقعی و ﻣعقول ،جستجو از طريﻖ
بهسازﻣان »وصل« ﻣیشد؟ جوا ِ
ردگيری دوستیهای دوران جوانی و
کانالهايی )ﻣانند ﻣناسبات فاﻣيلی،
ِ
ﻣحﻔلی نه چندان ﻣعروف و اﻣثالهم(
ﻣثﻼً دانشجويی ،ﻣراجعه بهپاتوقهای
ِ
است که زندانی ﺧودش را در آن کانالها نشان ﻣیداد تا بهنوعی ﻣورد
زندانی
شناسايی عناصری از سازﻣان قرار بگيرد که احتماﻻً توسط
ِ
»وصل« شده قبلی هم از وجود او اطﻼع داشتند .بدينترتيب ،سازﻣان نيز
بهشيوهی ﻣناسب و طبعا ً پنهان از ديد ديگران با او تماس برقرار ﻣیکرد،
شﺨص تربيت شده در زندان را وارد پروسه و ﻣناسباتی ﻣیکرد که
و
ِ
تيمی ﻣسلح بود .بهجز اينگونه
پيشزﻣينه ﻻزم برای حضور در ﺧانههای
ِ
کانالهای ﻣﻔروض ،اين اﻣکان نيز وجود دارد که افرادی از درون سازﻣان
بهواسطهی نوعی رابطهی قبلی )اعم از ﺧانوادگی ،دوستی سابﻖ ،همزندانی
بودن و ﻣانند آن( از وضعيت و زﻣان آزادی زندانی ﻣعينی اطﻼع داشتند و
پس از آزادی او با رعايت ﻣﺨﻔیکاریهای ﻻزم بهسراغ داوطلب جديد
ﻣیرفتند و ﻣﺨﻔيانه او را در تماس قرار ﻣیدادند .اﻣا همهی اينگونه ﻣوارد
ﻣﻔروض برای پليس نيز قابل پيشبينی و شناسايی و ِردگيری بود ،بهويژه
اينکه ساواک از سوی افرادی ﻣانند ﻣسعود بطحايی گزارشهايی دراﺧتيار
داشت که تصوير جاﻣعاﻻطرافی از زندانی آزاده شده ارائه ﻣیکردند .نتيجه
ب »وصل« به»سازﻣان چريکها«،
اينکه زندانی تازه آزاد شدهی داوطل ِ
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درعينحال داﻣی بود که پیگيری و تعقيب او ﻣیتوانست بهشناسايی ﺧانهها
تيمی نيز راهبر گردد .پس ،چاره چيست؟
پيشنهادهی ﻣاترياليستی ديالکتيکی و پرولتاريايی/کمونيستی در اين
تر
تغيير
ﺧاص
رابطهی
ْ
ِ
کار ﻣبارزاتی از رهبری بهجنبهی عام ِ
ريل ِ
ِ
پليسی ﻣشروح در
تدارکاتی/نظری است .چراکه حتی بدون توجه بهجنبهی
ِ
رهبری کنشهای ﻣبارزاتی/سياس ْی حضور اطﻼعاتی و حتی
باﻻ ،ﻻزﻣهی
ِ
حضور ﻣيدانی در آن عرصهای است که کنش
در ﻣواردی
ِ
ﻣبارزاتی/سياسی ﺧاصی در حال وقوع است .ﻣنهای تحليل
عقلی/ديالکتيکی ،ﻣشاهدات تجربی هم نشان ﻣیدهد ]همچنانکه در رابطه
رهبری غيرحضوری ،از راه
با سازﻣان چريکهای ﺧلﻖ نشان داد[ که
ِ
دور ويا از زندان تنها در صورتی تماﻣا ً بهبیراههی ذهنگرايی نمیرود و
شکست نمیﺧورد که اوﻻًـ بسيار کوتاه ﻣدت باشد؛ و دوﻣا ًـ جنبش در
ﻣوقعيتی رو بهاعتﻼ و تودهای باشد ،و فراتر از وجود تشکلهای
رهبریکنندهی در ارتباط نسبتا ً ارگانيک با تودههای ﻣردم بوده و
يابی ﻣبارزاتی/طبقاتی نيز يکی از ويژگیهای جنبش باشد.
سازﻣان ِ
2ـ آقای پاينده ﻣیگويد» :بهنظر ﻣن ،بيژن جزنی از بنيانگذاران اوليه
سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ايران است ...عدهای از ﻣﺨالﻔان بيژن و
پيروان ﺧط سياسی و ايدئولوژيک )احمدزاده و پويان( بهشدت با او ﻣﺨالﻔت
ﻣیکردند« .راوی عزيز ﻣا در همين عبارت از دوگانگی در ﻣيان هواداران
سازﻣان چريکهای ﺧلﻖ سﺨن ﻣیگويد :عدهای که طرفدار اين ﻣسئله
بودهاند که »بيژن جزنی از بنيانگذاران اوليه سازﻣان چريکهای فدايی
ﺧلﻖ ايران است« و »عدهای از ﻣﺨالﻔان بيژن و پيروان ﺧط سياسی و
ايدئولوژيک )احمدزاده و پويان( ]که[ بهشدت با او ﻣﺨالﻔت ﻣیکردند« و
همين اﻣروز هم ﻣﺨالﻔت ﻣیکنند .يک بررسی بسيار ساده نشان ﻣیدهد که
آن عدهای که براين باور بودهاند که »بيژن جزنی از بنيانگذاران اوليه
سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ ايران است« ،ﻣانند آن عدهای که اسمشان
سازﻣان اکثريت بود و بعداً ﺧودرا حزب چپ ايران )فداييان ﺧلﻖ( ناﻣيدند،
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در عمل و بهلحاظ استراتژيک در همسويی با حکوﻣت جمهوری اسﻼﻣی
حرکت کردهاند و اﺧتﻼفشان با جمهوری اسﻼﻣ ْی صرفا ً تاکتيکی ،نظری
و سهمبری از قدرت سياسی/اقتصادی بوده است؛ و آن عدهای که ﺧودرا از
»پيروان ﺧط سياسی و ايدئولوژيک )احمدزاده و پويان(« ﻣیدانند ،همواره
ادعا کردهاند که در راستای سرنگونی جمهوری اسﻼﻣی فعليت داشتهاند ،و
در بيان تاکتيکی و ارائهی تصوير استراتژيک در ضديت با اين حکوﻣت
قرار داشتهاند.
ْ
زندان قصه و رﻣان بنويسند،
3ـ تصور اينکه زندانیهای سياسی در
آثار گوناگونی را از زبانها ﻣﺨتلف ترجمه کنند ،و حتی روی ردههای
ﻣﺨتلف تحقيقات تاريﺨی ﻣتمرکز شوند و دستآوردهای ارزشمندی هم توليد
کنند ،تصوری نسبتا ً ﻣعقول و علمی ،و تااندازهای هم عملی است .اﻣا نوشتن
»آثار تئوريک ﻣورد نياز ﻣشی ﻣسلحانه« در زندان ،ﺧصوصا ً از سوی
کسی که حتی در يک تيم چريکی حضور نداشته ،در هيچ عمليات
ﻣسلحانهای شرکت نکرده و هيچ گزارش نسبتا ً جاﻣعی از واکنشهای
تودههای کارگر و زحمتکش دراﺧتيارش نبوده است ،بيشتر بهنيايش دينی
شباهت دارد تا تداعیکنندهی فعليتی اثرگذار و ﻣثبت در اﻣر ﻣبارزهی
سياسی يا طبقاتی باشد .پيشنهادهی روششناسی ﻣاترياليستی دياکتيکی
روی رابطهی ﻣتقابل و ﻻينﻔک نظر و عمل ﻣؤکداً تأکيد دارد .برهمين
اساس ،شايد در زندان هم بتوان دربارهی ﻣشی ﻣسلحانه دست
بهنظريهپردازیهای نسبتا ً ارزشمندی زد؛ اﻣا ﻻزﻣهی ْ
آن وجود شبکهی
نسبتا ً ارگانيکی با جاﻣعه است تا دستيابی بهواکنش گروهبندیها جاﻣعه را
ﻣشاهده و ثبت کند و بهزندان هم انتقال دهد .اين پراتيکی است که نه تنها
سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ اﻣکان آن را نداشت ،بلکه حتی در برناﻣهی
تدارکاتی اين تشکيﻼت نيز فاقد ﻣعنی بود .شايد در چنين ﻣﺨتصاتی هم
بتوان دربارهی اينکه چگونه ﻣبارزهی ﻣسلحانه تودهای ﻣیشود ،نوشت؛
اﻣا آنچه در اينگونه نوشتهها ﻣغﻔول ﻣیﻣاند ،پيشگيری از آن جنبشی
استکه حکوﻣت اسﻼﻣی را از بطن ﺧود بيرون ﻣیدهد.
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4ـ وقتی آقای پاينده از عبارت عاﻣيانهی ساواک »زهر ﺧودش را
ريﺨت« استﻔاده ﻣیکند ،اين شبهه بهوجود ﻣیآيد که اعدام جزنی و  8نﻔر
همراه او نوعی انتقامکشی بوده است .بههمين دليل بايد بهصراحت گﻔت که
سياسی قرن بيستمی »زهر« ريﺨتن و انتقام گرفتن فاقد
اوﻻًـ در ستيزهای
ِ
ﻣعنی است ،و دوﻣا ًـ اگر کنشی تحت اين عنوان انجام شود ،قطعا ً جنبهی
سياسی و طبقاتی و سرکوبگرانهی سياسی دارد.
 {6تيرباران نُه نﻔر زندانی

آقای پاينده در اداﻣهی ﻣطلب نقل شدهی باﻻ به»تغيير سياست اﻣنيتی
رژيم شاه«» ،سياستهای جهانی« و راستای »ﻣبارزهی سراسری عليه
جنبشهای کمونيستی« ﻣیپردازد )که ﻣنهای يکی دانستن سياستهای
ضدشوروی و با سياستهايی در ضديت با »جنبشهای کمونيستی« ،که
حاکی از يکی دانستن شوروی سابﻖ و کمونيسم است( ،کموبيش درست
است .راوی عزيز ﻣا روی درايتهای زندهياد سعيد کﻼنتری تکيه ﻣیکند
و ﻣیگويد او »ﺧيلی صريح از تندرویهای ...زندان انتقاد ﻣیکرد«؛ و
»روند تحوﻻت زندان و عملکرد پليس را ﺧوب تشﺨيص ﻣیداد و...
برآورد صحيحی از وضعيت جنبش داشت« .سعيد »هميشه ﻣیگﻔت" :ﻣا
را از زندان آزاد نمیکنند و احتماﻻ ﻣا را ﻣیکشند"«)ص .(405
افسوس که آقای پاينده نسبت بهبيان اﺧتﻼف نظر بين سعيد کﻼنتری و
بيژن جزنی در کليات باقی ﻣیﻣاند و دربارهی ريز اين اﺧتﻼفات حرفی
نمیزند .اﻣا ﻣن از ديگران شنيدهام که سعيد کﻼنتری در ﻣواردی با بيژن
جزنی اﺧتﻼف نظر داشت و نسبت بهﻣسعود بطحايی هم بهاندازهی بيژن
جزنی نه تنها ﺧوشبين نبود ،بلکه تااندازهای هم بدبين بود .ظاهراً بيژن
برای جلوگيری از اظهارنظر سعيد کﻼنتری نسبت بهﻣسائل ﻣﺨتلف و
ازجمله نسبت بهﻣسعود بطحايی او را از رأس هرم تشکيﻼتی زندان ،يعنی
از کادرهای دستهی  Aبهکادرهای دستهی ِ Bه َرم تشکيﻼتی تقليل رتبه
ﻣیدهد تا او زياد ﻣزاحمش نباشد .ﻻزم بهتوضيح استکه اين ﻣسئله را
سالها پيش از يکی/دو زندانی سابﻖ شنيدم ،و هيچ نظری نسبت درستی و
نادرستی آن ندارم.

697

698

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

آقای پاينده دو صﻔحهی آﺧر اين قسمت )يعنی نيمه دوم صﻔحه ،405
تمام صﻔحهی  406و نيمه اول صﻔحه  (407را بهبرﺧورد قهرﻣانانه و
ﻣادر عزيز سرﻣدی )يعنی» :ليﻼ ﺧانم«( اﺧتصاص داده که او
احترامانگيز ِ
را »ﻣادر دوم« ﺧودش هم ﻣیداند» :ليﻼ ﺧانم انسانی از تبار آنانی بود که
عشﻖ ﻣبارزه را بهجان ﺧريده و چون فرهيﺨتهای بيرق آزادگی و
عدالتﺧواهی را بهدوش ﻣیکشيد .ﻣهربان بود ،شجاع ،ﻣتهور و با جذبه
بود .هميشه در کنار عزيز دُردانهاش که دردانهی دردانگان بود و رفقای
او ،حضور ﻣحسوس و تأثيرگذاری داشت«؛ »در ﻣراجعه ﺧانوادههای
زندانيان سياسی بهﻣراجع ﻣﺨتلف ،او هميشه در رأس همهی ﺧانوادهها
بود«)ص .(405
آقای پاينده از »روز بيست و شش اسﻔند« حرف ﻣیزند که »عزيز
]سرﻣدی[ و بقيه بچهها را از ﻣقابل ديدگان بهتزده و در حيرت فرورفته
ﺧانوادههايی که برای ديدار عزيزانشان در روز ﻣﻼقات پشت در زندان
بهانتظار بودند دستبند بهدست عبور داده و بهﻣاشين حمل زندانيان ﻣنتقل
ﻣیکردند .ﻣادر عزيز ]سرﻣدی[ هم برای ديدن ]فرزند[ عزيزش بهﻣﻼقات
آﻣده بود«.
در روزهای بعد که ﺧانوادهها برای ﺧبر گرفتن از احوال عزيزانشان
بههرجايی سر ﻣیزدند ،يکی از نگهبانها يا بازجوهای اوين بهليﻼ ﺧانم
پرﺧاش ﻣیکند و ﻣیگويد »باﻻﺧره ﺧودم ﺧبر اعدام پسرت را برايت
ﻣیآورم .آن وقت دلم ﺧنک ﻣیشود«؛ »ﻣادر عزيز ]سرﻣدی هم[ در جواب
او ﻣیگويد ﻣن از تو ناﻣردترم که وقتی ﺧبر اعدام بچهام را بياری ،نزنم و
نرقصم و نﺨوانم)«...ص .(406
علی پاينده تعريف ﻣیکندکه پساز آزادی از زندان در سال  1356هر
هﻔته بهليﻼﺧانم سر ﻣیزد .دريکی ازاين روزها ليﻼ ﺧانم ﻣاجرای آن ﻣأﻣور
کثافت را تعريف ﻣیکند :بهاين ترتيب که »ده/دوازده روز بعد از اينکه
عزيز و بچهها را کشتند« ،آن ﻣأﻣور بهﺧانه ليﻼ ﺧانم ﻣیآيد و ﻣیگويد
»بهتو نگﻔتم ﺧبر اعدام پسرت را برايت ﻣیآورم .حاﻻ آﻣدهام بهتو بگويم
"بيﻼخ") ،شصتاش را نشان ﻣیدهد( و ﻣیگويد :باﻻﺧره اعداﻣش کرديم«.
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ﻣادر عزيز در جواب ﻣیگويد» :بيا تو .ﺧبر را آوردی .ﻣن آن روز
ِ
بهتو گﻔتم که اگر اين ﺧبر را بياوری دايره ﻣیزنم ،آواز ﻣیﺧوانم و
ﻣیرقصم .بيا تو ﻣیﺧواهم برايت بزنم ،بﺨوانم و برقصم«)همانجا( .ليﻼ
ﺧانم تعريف ﻣیکند که دايره بهدست بهکوچههای باريک جواديه ﻣیرود و
ترکی »"قرهباغ شکسته"« را ﻣیﺧواند .او اداﻣه ﻣیدهد» :اهالی
آهنگ
ِ
ﻣحل بهصورت انبوه و هيجانزده در ﻣقابل ﻣا جمع شده بودند .بعد بهاو
گﻔتم :ﻣادر انقﻼبی بهﻣن ﻣیگويند .تو آدم نيستی ،ﺧجالت بکش .انسان ﺧبر
ﻣرگ يک انسان ديگر را بهاين صورت نمیآورد .تو پليدی ،پستی،
بیشرفی .ﻣن شادی ﻣیکنم و ﻣیرقصم ...حاﻻ بلندشو برو«)ص .(407
علی پاينده ﻣیگويد :اﻣا ﻣادر عزيز سرﻣدی »بعداز اينکه او ]يعنی:
کثافت ساواکی[ رفت دو ﻣاه بيمار و بستری« شد که همسايهشان )غنچه
ﺧانم( از او پرستاری ﻣیکرد.

تغييروتحول در زندان سياسی
 {1تغيير و تحول در زندان سياسی

»در اواسط ارديبهشت  ،«1354تغيير و تحولی در زندان صورت
گرفت که هدف از آن دستهبندی زندانیها براساس ﻣيزان ﻣحکوﻣيت آنها
بود» .ﻣحکوﻣين چهارسال و چهار سال کمتر را بهزندان شمارهی سه و
شمارهی چهار قديم بردند .اين دو زندان همان زندانهايی بود که قبل از
پنجم تيرﻣاه  ،1352زندانيان سياسی در آن بهسرﻣیبردند«؛ »هدف رؤسای
زندان ،ﺧلوت کردن بندهای هشتگانهی زندان شماره يک نبود ،بلکه
ﻣیﺧواستند زندانيان تازه دستگير شدهای را که در اوين بودند بهاين بندها
بياورند و همين کار را ]هم[ کردند«)صص  407و .(408
» ...رژيم شاه در اداﻣهی استراتژی اﻣنيتی سرکوب و پاکسازی،
بهطور همهجانبه تﻼش ﻣیکرد که ابتدا سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ را
ﻣحاصره و ﻣحدود کند و سﭙس اين سازﻣان را ازبين ببرد .از آنجايی که
سازﻣان چريکها ...جريانی بود که با ﻣحوريت ﻣبارزات روشنفکری

699

700

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

ﻣديريت ﻣیشد و تا آن زﻣان عمدتا ً از دانشگاهها و ﻣحافلی که تحت تأثير
جريانات روشنفکری بودند عضوگيری ﻣیکرد ،ساواک همهی دانشجويان
فعال و حتی کسانی را که ﻣورد شک بودند ،دستگير کرد تا عمﻼً توانايی
عضوگيری را از سازﻣان چريکهای ...سلب کند و عرصه را بر اعضای
آن هرچه بيشتر ،ﻣحدود و حلقهی ﻣحاصره را برای نابودی کاﻣلاش
تنگتر کند ...از فروردين سال  ،1354زندانيان سياسی را که دوران
ﻣحکوﻣيتشان بهپايان ﻣیرسيد و ﻣیتوانست يکی از ﻣنابع تأﻣين اعضای
جديد سازﻣان باشد ،از زندان آزاد نمیکرد تا از اين طريﻖ هم نگذارد
سازﻣان چريکها عضوگيری کند«)ص .(408
نقلقول باﻻ در کليت ﺧود تصوير نسبتا ً قابل قبولی از وضعيت جنبش
چريکی در آن زﻣان را ارائه ﻣیدهد .البته بايد توجه داشت که کلمهی
ترکيبی »روشنفکر« در اين نقلقول بهکسانی اشاره ﻣیکند که دارای
پس تحصيﻼت دانشگاهی يا
ﺧاستگاه طبقاتی ﺧردهبورژوايیاند ،و از ِ
شبهدانشگاه ْی شاغل ﻣیشوند و نان ﻣیﺧورند .با وجود اينها ،بهﻣنظور
تکميل اين نقلقول که در واقع جزيی از کليتی پيچيدهتر را بهتصوير کشيده
است؛ نکات زير را همانند قطعات ﻣﺨتلف يک پازل ــبدون تقدم و تأﺧرــ
ت
ﻣینويسم و از ﺧوانندهی
ﻣﻔروض اين بازﺧوانی ﻣیﺧواهم که اين قطعا ِ
ِ
از جنبهی ﻣعنايی ﻣتﻔاوت را بههم وصل کند تا تصويری ديناﻣيک از آن
شرايط بهدست بياورد.
■ بهسرانجام نرسيدن نقطهای که هدف ﻣبارزهی ﻣسلحانهی چريک
کشتی تودهی ﺧلﻖ توسط
شهری را تشکيل ﻣیداد ،يعنی بهحرکت در نياﻣدن
ِ
آوانگار ِد ﻣسلح ﻣهمترين دليل افول جنبش چريکی بود .طبيعت جنبش
چريکی ،ويژگی عصيانی آن ،ﺧاستگاه طبقاتیاش )که ﺧردهبورژوازی
تازه بهدوران رسيده و بهاصطﻼح طبقهی ﻣتوسطی بود( و همچنين
توضيحات ايدئولوژيکی آن که بهطور ضمنی بهنتايجی اشاره داشت که
ﺧيلی سريع و در زﻣانی کوتاه بهنتيجه ﻣیرسيد ،بهطور ﺧودبهﺧود اﻣکان
عضوگيری نهادهای چريکی را بهشدت ﻣحدود ﻣیکرد .بهطورکلی ،عدم
تحقﻖ اين چشمانداز و بهدريا نرسيدن اين ﻣاهی سياه کوچولو برای رژيم و
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ساواک اين فرصت را فراهم کرد که از ترفندهای سرکوبگرانهاش
بيشترين نتيجه ﻣمکن را بگيرد.
■ اعدام بدون ﻣحاکمهی  9نﻔر از زندانیهای تأثيرگذار روی جنبش
چريکی ،و وارد آوردن شوک بسيار سنگين بهﻣحافل و ﻣناسباتی که
بهجنبش چريکی عﻼقمند بودند؛ ضربات پیدرپی ديگری را بهدنبال داشت
که ناشی از جستجوی ساواک در رابطه با ﺧانههای تيمی بود.
■ پس از اعدام بدون ﻣحاکمهی  9نﻔر زندانی سياس ْی دستگيریها نيز
افزايش يافت.
■ اطﻼعات دريافتی ساواک از طريﻖ شبکهی ساواک ساﺧتهی
سيروس نهاوندی بهيکی از ﻣنابع دستگيریهای گسترده تبديل شد.
■ ﻣمانعت از آزادی زندانیهايی که ﻣحکوﻣيتشان تمام شده بود،
کاربردی دو جانبه داشت :از يک طرف در زندان و همچنين در بيرون از
ْ
ب بيشتری را ايجاد ﻣیکرد؛ و از طرف ديگر ،همانطور آقای
زندان ارعا ِ
پاينده تصوير ﻣیکند ،يکی از کانالها )و چهبسا ﻣهياترين کانا ِل( جذب نيرو
برای جنبش چريکی را بست.
■ افزايش بيش از  150درصدی ﻣحکوﻣيتها نسبت بهسالهای 1352
ﻣحﻔلی سياسی وارد ﻣیآورد.
و  1353که ضربهای جدی بهﻣناسبات
ِ
■ تشديد تعقيب و ﻣراقبت زندانیهايی که با گرايش بهچريکهای فدايی
از زندان آزاد ﻣیشدند .اين اﻣکان وجود دارد که بعضی از آنها ردگيری
شده باشند.
■ تقسيم زندانیها برحسب ﻣيزان ﻣحکوﻣيت که تبادل انديشه و
تجربهی سياسی را ﻣحدود ﻣیکرد.
تيمی
■ زدن ﺧانهیهای تيمی از اواﺧر سال  ،1354و بهويژه ﺧانهی
ِ
بيجاری قبﻼً زندانی
سرآسياب ﻣهرآباد در سال  1355که يوسف قانع ﺧشکه
ِ
هم در آنجا بود.
 {2تغيير و تحول در زندان سياسی

»اواﺧر فروردين  ،1354بهزندان ﺧبر رسيد که زندانيان سياسی را
که دوران ﻣحکوﻣيتشان بهپايان رسيده آزاد نمیکنند .در ابتدا اين ﺧبر را
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جدی نگرفتيم و فکر کرديم شايعه است .از طريﻖ ﻣﻼقات ﺧبر رسيد که
"رﻣضان آزاد" ...را از زندان شيراز آزاد کردهاند و بهاو گﻔتهاند برو تهران
ﺧودت را ﻣعرفی کن ...چند روز بعد ﺧبر آﻣد که چهارده/پانزده روز
استکه آزاد را نگهداشتهاند و آزادش نکردهاند و بهاو گﻔتهاند ديگر کسی
را آزاد نمیکنيم)«...ص .(409
پس از اعدام بدون ﻣحاکمه بيژن جزنی و آن  8نﻔر ديگر ،گام بعدی
شدت بﺨشيدن بهدستگيری افرادی بود که بهآنها شک داشتند .اين گام
بهواسطهی آزاد نکردن زندانیهايی که ﻣحکوﻣيت آنها تمام شده بود،
زندان ابد بدون ﻣحاکمه را القا ﻣیکرد و بهﺧوفی سرکوبکننده تبديل
ِ
ﻣیگرديد.
»ﻣوعد آزادی چند نﻔر از بچهها رسيد ولی آنها را آزاد نکردند .آنها
را از زندان قصر بردند و بهﺧانوادههایشان ﺧبر دادند که آنها را بهاوين
بردهاند .بهﺧانوادهها ﻣﻼقات نداده بودند ولی گﻔته بودند که در اينجا هستند.
بند يک زندان اوين را بهزندانيانی اﺧتصاص داده بودند که ﻣحکوﻣيتشان
تمام شده ولی آزادشان نمیکردند ...بهاين افراد اصطﻼحا ً از جانب زندانيان
چپ "ﻣلیکش" و از جانب زندانيان ﻣذهبی "فرجی" گﻔته
ﻣیشد«)همانجا(.
»در اوايل ﺧرداد  1354کسانی را که ﻣحکوﻣيتشان بين چهار تا پنج
سال بود از بندهای ﻣﺨتلف زندان شمارهی يک بهبند پنج ﻣنتقل کردند و آن
عده از ﻣحکوﻣين چهار سال و کمتر از چهار سال را که بهزندان شمارهی
در بن ِد پنج را بستند و آن را از
سه و چهار نبرده بودند ،بهبند پنج آوردندِ .
بند چهار و شش ﻣجزا کردند .بند يک و هﻔت و هشت را بهزندانيانی
اﺧتصاص دادند که هنوز بهدادگاه نرفته بودند و بﻼتکليف بودند .بند دو و
سه را بهزندانيانی اﺧتصاص دادند که هنوز حکم آنها قطعی نشده بود؛
يعنی بهدادگاه بدوی رفته و حکم گرفته بودند و بايد بهدادگاه تجديد نظر
ﻣیرفتند تا ﻣحکوﻣيتشان قطعی ﻣیشد .احکام دادگاهها ﺧيلی باﻻ رفته بود
و بهراحتی احکام سنگين ﻣیدادند«)صص  409و .(410
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»احکام دادگاهها« از اواﺧر سال  54ويا حتی اوائل سال  55ﺧيلی
سنگينتر هم شد .ضمن اينکه تقسيمبندی توصيف شده توسط آقای پاينده
استثناْ بهفراوانی داشت؛ اﻣا بعداً و بهتدريج )يعنی :در همين سال (1354
نيز اوضاع بازهم تغيير کرد .برای ﻣثال ،هنگاﻣی که ﻣن را در اوائل پائيز
در بند پنج
سال  1354از بند دو/سه بهبند پنج )اطاق يک( ﻣنتقل کردندِ ،
برای رفتن بهبند چهار باز بود؛ و از اواسط سال  55که ﻣن را بهدليل
در بندهای چهار/پنج/شش
ﻣحکوﻣيت  11سالهام بهبند شش ﻣنتقل کردندِ ،
ً
باز بود و رفت و آﻣد بين اين بندها آزاد بود .ضمنا پس از جيمیکراسی در
سال  1356اين اﻣکان وجود داشت که زندانیها بهدﻻيل ﻣﺨتلف )ﻣثﻼً
بستگی ﺧانوادگی( تقاضای انتقال بهبند دلﺨواه ﺧود را بدهند؛ برای ﻣثال،
برادر ﻣن که  5سال ﻣحکوﻣيت داشت ،بنا بهتقاضای ﺧودش بهبند ) 4يا (5
ﻣنتقل شد.
 {3تغيير و تحول در زندان سياسی

با توجه بهتوصيف نه چندان همهجانبه و درعينحال نه چندان نادرست
آقای پاينده دربارهی تغيير و تحول در شيوههای سرکوب و سياست رايج
در زندانهای سياسی ،و بحث تقريبا ً ﻣﻔصل دربارهی چرايی اعدام بيژن
جزنی و  8نﻔر ديگر ،بهنظر ﻣیرسد که بازگشت بهﻣسعود بطحايی جهت
تدارکاتی اين تعيير و
روشن شدن پارهای از حقايﻖ ﻣرتبط با پيشزﻣينههای
ِ
تحوﻻت ﻣﻔيد باشد .بهاين ﻣنظور ابتدا بهقسمتی از نوشتهی ﻣسعود بطحايی
که بهعنوان »ﺧودافشاگری« از آن نام ﻣیبَ َرد ،نگاهی بيندازيم:
پس از نقل قولی که در صﻔحات  665و ) 666در بﺨش »نادﻣين و
ﺧبرچينها«( از صﻔحههای  58و  59نوشتهی ﻣسعود بطحايی آوردم،
گﻔتگويی بين عضدی و بطحايی صورت ﻣیگيرد که تأﻣل برانگيز است.
بطحايی در اين گﻔتگو در ﻣقابل طرح بهﻣسلسل بستن زندان از طرف
عضدی ،پيشنهادی با اين ﻣضمون ارائه ﻣیکند:
» ...بهﻣنظور آرام کردن او اضافه کردم برای اينکه شما باين
ﻣنظورتان برسيد راههای ديگری هم وجود دارد گﻔتم ﻣثﻼً کسانی را که
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زندانشان کم است نزد کسانی که زندانشان زياد است نﻔرستيد و وسائل
رفاهی در زندان برايشان بوجود آوريد ،آنها را تحت فشار قرار ندهيد بعد
پی کارشان .عضدی کمی فکر
از ﻣدتی زندانشان تمام ﻣيشود و ﻣيروند ِ
کرد و ديگر دراين باره صحبتی نکرد بعد دوباره از ﻣن احوال پرسی کرد
و ﻣن]«...ص .[60

هم بطحايی و هم عضدی بهدرستی ﻣیدانستند که اگر در زندان
»وسائل رفاهی« برای »کسانی که ...زندانشان کم« بود ،فراهم ﻣیشد،
تعداد زندانیهايی که بهطور جدی درگير ﻣبارزه برعليه دستگاه حاکم
ﻣیشدند ،بهطور تصاعدی افزايش ﻣیيافت .زيرا چنين ترفندی تنها
درصورتی ﻣؤثر واقع ﻣیشد که »وسائل رفاهی در زندان« بهبيرون از
زندان و در ﻣيان تودههای ﻣردم نيز تا اندازهای گسترش ﻣیيافت .در چنين
ﻣبارزين بيرون از
صورت ﻣﻔروضی درصد بسيار باﻻيی از زندانیها و
ِ
زندان بهاهداف رفاهی/دﻣکراتيک ﺧود ﻣیرسيدند و ديگر انگيزهای برای
ﻣقابله با دستگاه و طبقهی حاکم نمیداشتند .اﻣا بايد توجه داشته باشيم که
وقوع چنين وضعيتی ﻣشروط بهتغييرات بسيار گسترده در حاکميت
آرياﻣهری بود که انحﻼل ساواک نيز يکی از پيششرطهای آن بود.
بنابراين ،طرحی که ﻣسعود بطحايی از آن صحبت ﻣیکند ،نه تنها دروغ
است ،بلکه از زاويه دي ِد ساواک نيز ابلهانه بود .پس ،بايد با عبور از
وارونهگويیهای فريبآﻣيز و درعينحال رذيﻼنهی ﻣسعود بطحايی به ُکنه
نوشتهی او در کليتاش ﻣتمرکز شويم و با دقت بيشتری بهآن نگاه کنيم:
در ﻣقايسهی اين نوشتهی فريبدهنده و ﻣظلومنمايانه با رويدادهايی که در
دنيای واقعی اتقاق افتاد و ﻣنجر بهفجايعی )ازجمله اعدام آن  9نﻔر( شد،
قرائن اعجابآوری وجود دارد که باور بهتصادفی بودن آنها در بهترين
صورت ﻣمکن سادهلوحی است.
صحبت از کشتن سعيد کﻼنتری پيش ﻣیآيد ،سعيد بهنوعی کشته
ﻣیشود؛
صحبت از بهﻣسلسل بستن زندانیها بهﻣيان ﻣیآيد 9 ،نﻔر از اين
زندانیها بهﻣسلسل بسته ﻣیشوند؛
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صحبت از تﻔکيک زندانهای با ﻣحکوﻣيت کم از زندانیهای با
ﻣحکوﻣيت زياد پيش ﻣیآيد ،اين اﻣر بهنوعی واقع ﻣیشود!
آيا همهی اين وقايع ﻣتقارن تصادفی بودند؟
پاسخ ﻣن بهاين سؤال )با نگاهی که پليس در رﻣان جنايات و ﻣکافات
بهراسکولنيکوف داشت( ﻣنﻔی است .با همهی وجودم براين باورم که ﻣسعود
آغاز دستگيریاش همکاری با پليس را شروع کرد و اين
بطحايی از همان
ِ
همکاری تا جايی پيش رفت که سروکارش بهثابتی و عضدی و رسولی
ريزی سرکوب و نابودی جنبش چريکی يکی
آغاز طرح
افتاد؛ و از همان
ِ
ِ
فعالين آن تيمی بود که روی اين پروژه کار ﻣیکردند.
از
ِ
شايد اين شايعه که ﻣسعود بطحايی طراح اعدام گروه  9نﻔره از
زندانیهاست ،درست نباشد؛ اﻣا بهنظر ﻣن ﻣسعود بطحايی در همهی ﻣوارد
ذکر شده در باﻻ )يعنی :اعدام گروه  9نﻔره ،تﻔکيک زندانیها ازهم ،و حتی
تيمی ﻣهرآباد و کشته شدن حميد اشرف( بهعنوان ﻣشاور و
حمله بهﺧانهی
ِ
کارگزار ساواک نقشآفرين بود.
 {4تغيير و تحول در زندان سياسی

»ﻣن را که پنج سال ﻣحکوﻣيت داشتم بهبند پنج بردند .در بند پنج حدودا ً
يکصد/يکصد و ده نﻔر بوديم که اکثراً در کمون بودند .ﻣن وارد کمون
نشدم» .پيشنهاد اُردين را قبول کردم و بهکمون آنها ]يعنی :ساکايیها[
رفتم و آشﭙزی را بهعهدهی ﻣن گذاشتند .هونان عاشﻖ )از رهبران ساکا(
گﻔت ﻣن از آشﭙزی ﺧسته شدهام .تو کار آشﭙزی را بهعهده بگير .گﻔتم
اشکالی ندارد .آوانس ﻣراديان )از رهبران ساکا( هم وردست ﻣن شد.
ﻣسئول کمون بهﻣن گﻔت غذای زندان کيﻔيت ندارد و نمیتوانيم بهغذای بهتر
و با کيﻔيت تبديلاش کنيم .تو بعضی وقتها بهبچهها کمک کن .ﻣدتی
نگذشت که با اينکه در کمون نبودم رسما ً آشﭙز کمون شدم و غذای کمون
را ﻣیپﺨتم .ﻣدتی بعد ،ﻣسئول ﻣيوه و ﻣالی کمون هم شدم«)ص  .(410از
آنجا پيش از اين در صﻔحهی  438درباره اين نقلقول حرف زدهايم؛ از
اينرو ،بدون بحث و بررسی بهبازﺧوانی بقيه اين قسمت ﻣیپردازيم.
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»اﻣکانات ...بند پنج از همه نظر کم بود«)ص  :(410بهدليل ﻣحدوديت
گرفتن پول از ﺧانوادهها ،زندانیها ناچار بودند »بﺨشی از غذای زندان
را« بﺨورند؛ چراغ ﺧوراکپزی سه/چهارتا بود ،و بن ْد آشﭙزﺧانه نداشت.
»چراغهای ﺧوراکپزی« در راهروی ﻣنتهی بهحياط قرار داشت که باد
ﺧاﻣوششان ﻣیکرد» .چرخ گوشت« نداشتند و از صﻔرﺧان »بهاﻣانت«
ﻣیگرفتند؛ و هرطور شده بود» ،هر روز يک وعده غذای دستپﺨت«
ﺧودشان را ﻣیﺧوردند)ص .(411
ت زندان در ﻣقياس آن زﻣان
فراﻣوش نکنيم که اين وضعيت بسيار سﺨ ِ
)که بعدا ً بهتر هم شد( ،در ﻣقايسه با آنچه از زندانهای جمهوری اسﻼﻣی
شنيده ﻣیشود ،تداعیکنندهی بهشت در ﻣقابل جهنم است .ضمن اينکه در
ﻣردم همان زﻣان هم تااندازهای
ﻣقايسه با وضعيت بﺨش وسيعی از تودههای
ِ
لوکس بهحساب ﻣیآﻣد.
بند پنج بهواسطهی ﻣوقعيت ﻣکانیِ راهرو و همچنين حياتاش ،ﻣحل
رفت و آﻣد همهی بندهای ديگر بود؛ و اﻣکان پيامرسانیهای تلگرافی را
نيز فراهم ﻣیکرد .از آنجاکه حمام زندان شماره يک و همچنين آشﭙزﺧانهی
زندان در انتهای راهروی بند پنج ]در با ِل غربی اين شکل) ╩ :و روبروی
بند شش([ قرار داشت ،غذای بندهای چهار و شش را از طريﻖ راهروی
اين بند )يعنی :بند پنج( بهبندهای چهار و شش ﻣیبردند .از طرف ديگر،
ازآنجا که حياط بندهای دو/سه و بند پنج از طريﻖ يک ديوار تازهساز که
يک در هم داشت ،از هم جدا ﻣیشد؛ از اينرو ،زندانیها بندهای دو/سه
ﻣیبايست با عبور از حيات بند پنج بهحمام ﻣیرفتند .همين ﻣسئله در ﻣورد
بندهای يک/هﻔت/هشت هم با اين تﻔاوت صادق بود که آنها ابتدا وارد حياط
بند دو/سه ﻣیشدند و با گذر از يک در آهنی )که اندازه آن ﻣعمولی بود(
بهحياط بند پنج وارد ﻣیشدند .طبيعی استکه زندانیهای بندهای چهار و
در اتاقهای
شش هم برای رسيدن بهحمام ﻣیبايست از راهروی بند پنج )که ِ
آن را نمیبستند( ،عبور ﻣیکردند .بدينترتيب بود که علی پاينده ﻣیگويد:
»تقريبا ً هر روز بچهها را ﻣیديديم و عﻼوه بر اﺧبار ،پيغامهای بچهها را
هم ﻣنتقل ﻣیکرديم)«...ص  .(411آقای پاينده در اداﻣه توضيح ﻣیدهد که
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اﻣر رايجی بين زندانیها بود و هميشه هم
»ارتباط گرفتن و انتقال اﺧبار« ِ
راهی برای برقرار کردن رابطه پيدا ﻣیکردند)ص .(412
 {5تغيير و تحول در زندان سياسی

آقای پاينده روايت ﻣیکند »در آذرﻣاه سال  ،1350که برای بازجويی
ﻣجدد بهاوين «...ﻣنتقل شده بود ،از همسلولیاش »زبان ُﻣرس را ياد«
ﻣیگيرد» ،جواب ﻣرسها را« ﻣیدهد و »بهسلول بعدی ]هم[ ﻣنتقل«
ﻣیکند :حسينی )سرپرست زندان اوين در آن زﻣان( »در راهرو داد ﻣیزد
اگر ببينيم کسی در اتاق جدول دارد ...تنبيه ﻣیشود ،حسينی و نگهبانها
ﻣیدانستند که همهی سلولها جدولی با حروف الﻔبا برای ُﻣرس زدن دارد
و بچهها برای همديگر ُﻣرس ﻣیزنند ،ولی نمیتوانستند جلو ُﻣرس زدن را
بگيرند )«...ص .(412
اوين سال  ،1350بهراحتی از طريﻖ ُﻣرس زدن اطﻼعات و
»در
ِ
اﺧبار و پيغام رد و بدل ﻣیشد« .از ﻣيان  20سلول ،سلول ﻣجاور دستشويی،
»ﻣرکز اطﻼعرسانی بود« .پيغامهای دريافتی را سلول بهسلول ُﻣرس
ﻣیزدند تا بهسلول ﻣورد نظر ﻣیرسيد .با وجود اين ،آقای پاينده در پانوشت
صﻔحه  413ﻣیگويد» :ديوارهای ساﺧتمان جديد اوين که در سال ،1352
افتتاح شد ،عايﻖ و درنتيجه ضد ُﻣرس بود«.
راوی »آنچه برﻣن گذشت« ﻣیگويد» :در زﻣستان  ،1351که
ِ
بهصورت تنبيهی ﻣن را بهکميته ﻣشترک بردند .با دو نﻔر در يک سلول
بودم .يک روز ﻣهدی افتﺨاری از بچههای ﻣجاهدين کاغذی از دريچهی
سلول در بهداﺧل سلول انداﺧت و گﻔت بهﻣصطﻔی بده .ﻣهدی افتﺨاری را
]درست ﻣثل بسياری از زندانیهای سياسی و غيرسياسی[ از قبل
ﻣیشناﺧتم .ﻣیدانست که ﻣن را از زندان قصر آوردهاند .قاعده براين بود
که اگر کسی را بهصورت تنبيهی بهکميته ﻣشترک ﻣیبردند ،ﻣجدداً او را
بهجای اولش برﻣیگرداندند .براين اساس ،ﻣهدی ﻣیﺧواست از طريﻖ ﻣن
با ﻣصطﻔی جوان ﺧوشدل ]که در سی فروردين  1354در تﭙههای اوين
توسط ساواک بهقتل رسيد[ تماس بگيرد ...وقتی کاغذ را بهداﺧل سلول
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انداﺧت و گﻔت بهﻣصطﻔی بده ،پس از ﻣشورت با دو نﻔر همسلوليم گﻔتم ﻣا
بايد بهفکر بيرون بردن اين کاغذ باشيم .آن دو نﻔر قبول کردند .وقتی ﻣن را
بهزندان قصر برگردادند ،کاغذ را بهﻣصطﻔی دادم .ﻣصطﻔی پيغام را ﺧواند
و بهﻣن گﻔت اين را با ]استﻔاده از »سوزن ته گرد« و[ ﺧون ﺧودش نوشته
است«)صص  413و .(414
سوزن ته گرد« چيزی ننوشتهام،
ازآنجاکه ﻣن هيچوقت با ﺧونم و »
ِ
نمیدانم که آيا ارسال پيام بهاين شکل شدنی است يا نه؛ بنابراين ،درستی و
نادرستی اين ﻣسئله بهعهدهی آقای پاينده است .اﻣا از اين نکتهی فرعی که
بگذريم ،بايد اين نکتهی اساسی را بهياد داشته باشيم که آقای پاينده با  7نﻔر
از اعداﻣیهای تﭙههای اوين )که رهبری سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ در
زندان را بهعهده داشتند( از نوجوانی و چهبسا کودکی حشر و نشر سياسی
و ﻣبارزاتی داشت ،ارتباطی هم که بهواسطهی انتقال پيام از کميتهی
ﻣشترک بهﻣصطﻔی جوان ﺧوشدل برقرار کرد ،بهلحاظ ارزش ﻣبارزاتی
کمتر از رابطهی ديرينهاش با آن  7نﻔر نبود .نتيجهای که از طرح اين
آشنايیهای عملی و ﻣبارزاتی ﻣیﺧواهم بگيرم ،اين استکه علی پاينده
بسيار ﺧوششانس بود که تعداد اعدام شدههای تﭙههای اوين را بهده نﻔر
نرساند؟!!
»انداﺧتن کاغذ بهداﺧل سلول کار ساده و راحتی نبود .زندانی در
راهرو بههمراه نگهبان راه ﻣیرفت .بايد از يک لحظه غﻔلت نگهبان استﻔاده
ﻣیکرد و بدون اينکه نگهبان ﻣتوجه شود کاغذ را از دريچه بهداﺧل سلول
بيندازد ...راه ديگر نقل و انتقال اﺧبار و اطﻼعات از طريﻖ توالت بود.
کافی بود در زندان ،دو توالت کنار هم باشد .اگر يک لحظه نگهبان غﻔلت
ﻣیکرد بچهها بهسرعت پيغام يا ﺧبر را ﻣنتقل ﻣیکردند ]البته بهاين شرط
که زندانی يا زندانیهای دو سلول را با هم بهدستشويی ﻣیبردند که ﻣعموﻻً
چنين نمیکردند[ .آقای پاينده تعريف ﻣیکند :يک راه ديگر ،ﻣوقع ﻣﻼقات
بود .بچهها را از بندهای ﻣﺨتلف برای ﻣﻼقات ﻣیآوردند و هرقدر هم
نگهبان دقيﻖ بود ،بچهها با همديگر ارتباط ﻣیگرفتند .حتی در بازجويی که
بازجو يا بازجوها در آنجا بودند ،بچهها اطﻼعات را بههمديگر ﻣنتقل
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ﻣیکردند ]چنين روشی بههنگام بازجويیهای اوليه با ريسک بسيار باﻻيی
همراه است .چون بازجو ﻣیتواند عمداً چنين وضعيتی را بهوجود بياورد
تا بهاطﻼعات بهزبان آﻣده دست يابد[» .سه/چهار زندانی را با چشمبند
بهاتاق بازجويی ﻣیبردند هرکسی به ابتکار ﺧودش ،ﻣثﻼً با لبﺧوانی ،با
اشاره و ...با بقيه ارتباط ﻣیگرفت«)ص !(414؟ کاش آقای پاينده درباره
تکنيک »لبﺧوانی« با »چشمبند« هم توضيحاتی ﻣیداد تا بيشتر
ﻣیآﻣوﺧتيم!
»زندانيان بندهای عموﻣی يک زندان با زندانيان يک زندان ديگر
بهاشکال ﻣﺨتلف در ارتباط بودند .يکی از راههای ﻣتداول ،انتقال اﺧبار و
اطﻼعات از طريﻖ ﺧانوادهها بود ]که پيام ﺧاصی را از يک زندان بهيک
زندان ديگر و برای شﺨص ﻣعينی ارسال ﻣیکردند[ .راه ديگر دادرسی
ارتش بود ]که زندانیها ﻣﺨتلف را برای اﻣور ﻣربوط بهدادگاه بهآنجا
ﻣیبردند .در آنجا حتی اﻣکان رد و بدل کردن پول هم وجود داشت[...
دادرسی ارتش يکی از راههای هميشگی تبادل اطﻼعات و انتقال اﺧبار و
پيغام بود .از طريﻖ انتقال زندانيان از اين زندان بهآن زندان )در تهران و
شهرستانها( نيز اﺧبار و پيغام رد و بدل ﻣیشد«)ص .(415

ماجرای سرکوب جشن  28مرداد 1354
 {1ماجرای سرکوب جشن  28مرداد 1354

»از ﺧرداد  ،1354تا حدی فشار و سﺨتگيری بر زندان سياسی کمتر
شد .ﻣثﻼً اگر چهار نﻔر از زندانيان در حياط با هم قدم ﻣیزدند ،آنها را
بازجويی نمیکردند که بههمديگر چه ﻣیگﻔتيد)«...ص .(415
اين سﺨتگيریها در بند  2و  3که اغلب يا زير دادگاهی بودند ويا
هنوز حکم قطعی نداشتند ،تا اوائل پائيز که ﻣن ]عباس فرد[ در آنجا بودم،
همچنان اداﻣه داشت .هرگونه زندگی جمعی و هرگونه همگرايی با تنبيه
)يعنی :کتک و زندان انﻔرادی( همراه بود .سﺨتگيری در بند دو/سه فراتر
از رعايت ﻣقررات اعﻼم شدهی زندان بود .وکيل بندها )برای ﻣثال ،ستار
ﻣرادی و احمدلو( نيز بهطور ويژه و ناگﻔتهای ُکرنش زندانیها را در ﻣقابل
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ﺧود طلب ﻣیکردند ،و اگر ﻣورد بیﻣحلی يکی از زندانیها قرار
ﻣیگرفتند ،بهانهجويی ﻣیکردند تا بهنحوی او را زير کتک بکشند و
بهانﻔرادی بﻔرستند .دو نمونه از برﺧورد وکيل بندهای بند دو/سه با ﺧودم
را که آﻣيﺨته بهکينهورزی بود ،تعريف ﻣیکنم تا شايد تصوير روشنتری
از فضای بند دو/سه زندان شماره يک قصر در سال  1354داده باشم.
جزئيات آن را بهياد ندارم ،اﻣا فکر ﻣیکنم کارگر روز بودم و با يک
کتری بزرگ ﻣشغول ريﺨتن چای برای زندانیها بودم که ستار ﻣرادی ﻣن
را صدا کرد .ﻣن جواب او را ندادم .برای بار چندم که صدا کرد ،آﻣد
نزديک و زد روی شانهام .گﻔت :ﻣگر کری؟ تو را صدا کردم! ﻣن برگشتم
و با بیتﻔاوتی توی چشمهاش نگاه کردم .چند ثانيهای گذشت و بدون اينکه
حرفی بزند ،از ﻣن دور شد .پس از چند دقيقه با بلندگوی زندان اسمم را
صدا زد .وقتی رفتم زيرهشت ،افسر نگهبان از ستار ﻣرادی سؤال کرد که
چه کار کرده؟ او در جواب ﻣیگﻔت :حرف اضافی زده .افسر نگهبان پرسيد
چی گﻔته؟ جواب داد :ﺧوب ،حرف اضافی زده جناب سروان! هرچه افسر
نگهبان اصرار کرد که ﻣن چی گﻔته بودم ،ستار ﻣرادی حرفی برای گﻔتن
نداشت .در نتيجه افسر نگهبان گﻔت :ﻣوی سرش رو بزن و بﻔرستش تو بند.
سر ﻣن را بهشيوهی بسيار ويژهای تراشيد!؟ ﻣاشين را
ستار ﻣرادی ِ
ﻣیانداﺧت زير ﻣوهای ﻣن که بهاصطﻼح پُرپشت هم بودند و بهجای اينکه
دستهی ﻣاشين را برای بريدن ﻣوها حرکت بدهد ،درست ﻣثل بازکردن
شيشه نوشابه ،ﻣوهای ﻣن را از جا ﻣیکند .شايد اينکار را بيشتر از 20
بار تکرار کرد .نتيجه اينکه وقتی وارد بند شدم ،نه تنها سرم بهطور ﺧاصی
اصﻼح شده بود ،بلکه ُگله به ُگله هم زﺧم شده و هم ﺧون آﻣده بود .با همهی
اين احوال ،همانطور که قبﻼً هم در صﻔحههای  451و  624توضيح دادم،
ستار ﻣرادی در سال  1357چرﺧشی  180درجه داشت.
ﻣورد ديگر بهاحمدلو ﻣربوط بود .يادم نيست که پس از چه اتﻔاقی
سروان ژيان پناه )که در زندان عادی او را قاسم کونسياه ﻣیناﻣيدند( دستور
داد ورزش دو نﻔره ﻣمنوع است .فردای آن روز که ﻣن جلوی صف ورزش
ﻣیدويدم و حرکات ورزشی را شمارش ﻣیدادم ،پس از اينکه حرکات
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پررويی دست يکی از حاضرين در
دونﻔره را شروع کردم و بهسﺨتی و با ُ
صف ورزش را )که ناياب شده بود( گرفتم ،وکيل بند که اسمش احمدلو
بود ،بههنگام شروع حرکات دو نﻔره ﻣرا با اسم صدا زد و گﻔت حرکات دو
نﻔره ﺧﻼف ﻣقررات زندان است و نبايد انجام شود .گﻔتم :ﻣا عادت داريم
حرف ﻣسئولين زندان را از بلندگو بشنويم .دو/سه دقيقه بعد احمدلو از طريﻖ
ْ
زيرهشت ﻣشت و لگد
بلندگو ﻣن را بهزيرهشت فراﺧواند .بهﻣحض ورود به
از همهسو بهطرفم باريدن گرفت .بهاطاق ﻣﻼقات برده شدم .احمدلو شروع
کرد بهسيلی زدن .يک لحظه بهاو گﻔتم ﺧواهش ﻣیکنم صبر کنيد! برق
شادی و پيروزی در چشمانش درﺧشيدن گرفت .عينکم را برداشتم و گﻔتم:
گران است و تهيه دوبارهی آن ﻣشکل ،حاﻻ در ﺧدﻣت شما هستم! احمدلو
که بهشدت ِکنِف شده بود ،تا سرحد بيهوشی بهﻣن سيلی زد ،و پس از آن با
دستبند طوری بهﻣيلههای اطاق ﻣﻼقات آويزان شدم که اگر روی نوک
ت
شصت پا ﻣیايستادم درد دستبند کمتر ﻣیشد .اﻣا پس از چند لحظهای شص ِ
پا توان نگهداری وزن بدنم را نداشت و ﻣن بهدستبند آويزان شدم .پس از
اين ﻣرحله تعداد ﻣحدودی )حداکثر 15تا( هم کابل بهکف پاهايم زدند و
بهداﺧل بند بازگردانده شدم تا عبرت ديگران باشم .پسدرد کابلها بعداز
چند روز از بين رفت و راحت راه ﻣیرفتم؛ اﻣا اثر آويزان شدن با دستبند
که بیحسی انگشتان و ﺧصوصا ً انگشتهای شصت دستم بود تا ﻣدتها
)دقيقا ً يادم نيست چه ﻣدت؛ شايد يک سال( باقی بود؛ اﻣا اثر سيلیهای
ﻣسلسلوار احمدلو هنوز هم در گوش چﭙم همچنان باقی است.
در ﻣورد احمدلو ﻻزم بهتوضيح استکه يکبار تصافا ً او را حوالی
ﻣيدان توپﺧانه ديدم .سال آن را بهياد نمیآورم ،اﻣا ﻣیدانم که بعد سال
 1363بود .وقتی با ﻣن روبرو شد و همديگر را ديديم ،کلی عذرﺧواهی و
ابراز پشيمانی کرد .ضمن اينکه از حال و احوال و سﻼﻣتیاش سؤال کردم،
صورتش را بوسيدم و ﻣثل برق ﺧودم را گموگور کردم .هردو از هم ترسيده
بوديم!؟
اين دو نمونه برﺧورد که در حدود »ﺧرداد  «1354اتﻔاق افتاد و برای
ديگران هم بارها اتﻔاق ﻣیافتاد ،در ﻣقايسه با تصوير ارائه شده توسط آقای
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ْ
اوقات وقايع اطراف ﺧود را طوری
پاينده نشان ﻣیدهد که او در اغلب
شرح ﻣیدهد که تصويری کلی و عام را بهﺧواننده القا ﻣیکند .بهبيان ديگر،
گرچه آقای پاينده حرفهای ﺧودرا »آنچه برﻣن گذشت« نامگذاری کرده
بيان کلیسازانهی او طوری است که تجربهی شﺨصیاش
است؛ اﻣا شيوه ِ
را تا آنجايی عام جلوه ﻣیدهد که گويا ﺧو ِد تاريخ استکه سﺨن ﻣیگويد!؟
بهطورکلی ،آقای پاينده درباره وضعيت بهتر بند پنج ﻣیگويد:
»کموبيش از ﺧانوادهها لباس ﻣیگرفتند«)همانجا(؛ برای ﺧريد ﻣيوه هم
ﺧانوادهها پول آن را به»ﻣيوه فروشی زندان ﻣیپرداﺧتند و هنگام ﻣﻼقاتی«
هم ﻣقدار آن را بهزندانی ﻣیگﻔتند ،ﻣيوه فروش زندان هم پس از پايان
ْ
ﻣﻼقات ﻣيوهها را بهزندانی تحويل ﻣیداد .بهطورکلی ،وضعيت نگهبانی
ت بام تغييری نکرده و »سرهنگ زﻣانی ]هم[ برای
در داﺧل بند و روی پش ِ
سرکشی ﻣیآﻣد«؛ اﻣا »زندگی در زندان روال ﻣعمول ﺧودش را طی
ﻣیکرد«)ص .(416
 {2ماجرای سرکوب جشن  28مرداد 1354

درحالی که زندانیها ﺧودرا آﻣاده کرده بودند که »اگر ﻣثل سال قبل با
دعوت بهجشن بيست و هشت ﻣرداد توهين بهشأن سياسی زندانی را تکرار
در بند پنج را باز
کردند ،چه کار« کنند ،صبح روز  28ﻣرداد ِ » 1354
کردند و بندهای چهار/پنج/شش يکی شد و بچهها بهديدن همديگر رفتند«.
آقای پاينده در اداﻣه ﻣیگويد :بهديدار صﻔرﺧان رفتم و ديدم که ﺧان يک کله
قند را چند تکه کرده و در کيسه ﻣیگذارد» .گﻔتم ﺧان ،اينها چيه؟ گﻔت:
"اينها را درست کردم که اگر ﺧواستند ﻣن را بهزور بهجشن ببرند ،با آنها
سر ﻣأﻣورين بزنم"« .پاينده در جواب صﻔرﺧان ﻣیگويد بهزور که
به ِ
نمیبرند ،اﻣا بعدش اذيت ﻣیکنند .صﻔرﺧان روبهپاينده ﻣیگويد"» :تجربهی
ﻣن را نداری .در زندانهايی که بودهام ،ديدهام که آﻣدند کتک زدند و بهزور
بردند )اشارهاش بهزندان برازجان بود( ...اﻣسال اﻣکان دارد اين کار را
بکنند«)همانجا(.
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»افرادی که سال گذشته اساﻣی آنها را برای شرکت در جشن ﺧوانده
بودند و نمیﺧواستند بروند ،هرکدام تصميمی گرفته بودند .يکی ﻣیگﻔت
ﻣیروم آنجا اعتراض ﻣیکنم .ديگری ﻣیگﻔت ﻣن اصﻼً نمیروم ،بيايند
بهزور ببرند .اگرهم ﺧواستند ببرند ،اعتراض ﻣیکنم ،شعار ﻣیدهم
و)«...ص .(217بههرروی ،زندانیهای هر سه بند باهم ناهار ﺧوردند.
»ساعت دو يا سه بعداز ظهر از بلندگوی زندان اساﻣی افراد را برای
شرکت در جشن بيستوهشت ﻣرداد« ﺧواندند» :اين بار اساﻣی افراد سال
قبل را نﺨواندند ،عدهی ديگری و ازجمله« علی پاينده »را صدا زدند«.
عدهای بهجشن رفتند و عدهای هم بهپاسبان جلو بند گﻔتند ﻣا نمیآييم .آقای
پاينده تصميم ﻣیگيرد نزد سرهنگ زﻣانی برود و بگويد »بهجشن« نمیآيد:
»به]پاسبان[ عبدی ]که »ﺧبيث و کينهای« هم بود[ گﻔتم با سرهنگ زﻣانی
کار دارم .عبدی پرسيد چه کار دارای؟ گﻔتم ﻣیﺧواهم بگويم بهجشن
نمیآيم ...عبدی سروان عﻼيی را که از افسران ﺧيلی ﺧوب و با ُحسن نيت
زندان بود صدا کرد .بهسروان عﻼيی گﻔتم چرا سرهنگ زﻣانی ﻣن را برای
شرکت در جشن صدا کرده است ...سروان عﻼيی گﻔت حاﻻ صدا کرده،
ولش کن؛ نمیﺧوای بيايی ،نيا .گﻔتم ﻣیﺧواهم بهﺧودش آنچه ﻻزم است
بگويم«)همانجا(.
در
علی پاينده بدون اينکه بهداﺧل بند برگردانده شود ،نگاهش بهطرف ِ
بيرونی زيرهشت )که احتماﻻً باز بود( ﻣیافتد و ﻣیبيند »پنحاه يا شصت
در بيرونی
نﻔر« پاسبان باتوم بهدست ايستادهاند] .اينکه ﻣیگويم بهطرف ِ
زيرهشت بهاين دليل استکه اگر »پنحاه يا شصت نﻔر« پاسبان زيرهشت
بودند ،جايی برای ُجم ﺧوردن باقی نمیﻣاند[ .چند نﻔر از زندانیهای آشنا
با پاينده که آﻣادهی شرکت در جشن بودند ،با ديدن او احساس شرﻣندگی
ﻣیکنند .در اين ﻣيان صحبت از زندانیهای اوين ﻣیشود که برای شرکت
در جشن آﻣده بودند» :در را باز کردند و آنها را ،که حدوداً صد نﻔر بودند،
آوردند .همه کت و شلوار اطوکشيده و کﻔش واکس زده پوشيده بودند.
صورتها اصﻼح شده و ﻣوهای سرشان ﻣدل آلمانی کوتاه شده بود ...قيافه
چند نﻔر از آنها آشنا بود؛ بهﺧودم گﻔتم ﻣن بعد از سال  ،1350اوين نبودم

713

714

نقد و بازﺧوانی »آنچه بر ﻣن گذشت«

که اينها را ديده باشم .يعنی چه؟ در همين افکار بودم که يک ﻣرتبه ﻣتوجه
شدم آن چند نﻔری که آشنا بهنظر ﻣیآيند پاسبانهايی هستند که در زندان
عادی ديدهام .همهی آنها پاسبان بودند)«...ص .(418
احتماﻻً تعداد پاسبانهای تزيين شده برای شرکت در جشن  28ﻣرداد
ت زندان شماره
کمتر بودند؛ زيرا وجود »حدودا ً صد نﻔر« آدم در زيرهش ِ
يک قصر جا برای سوزن انداﺧتن هم باقی نمیگذاشت.
باﻻﺧره وقتی سرهنگ زﻣانی ﻣیآيد و پاينده بهاو ﻣیگويد که
نمیﺧواهد در جشن شرکت کند ،سرهنگ زﻣانی دليلاش را ﻣیپرسد ،و
پاينده در جواب ﻣیگويد بهدليل شﺨصی .سرهنگ تهديد ﻣیکند که آزادت
نمیکنند ،پاينده در جواب ﻣیگويد اﻻن هيچکس را آزاد نمیکنند .سرهنگ
دستور ﻣیدهد که پاينده را ببرند بهاتاق ﻣﻼقات» :بهدست و پايم دستبند زدند
و بهﻣيلههای افقی اتاق ﻣﻼقات آويزانم کردند .بعد هم کتکم زدند .البته زياد
نزدند ،ولی از آنجايی که وزن ﻣن زياد بود ،عذاب آويزان بودن بيشتر از
کتک ﺧوردن بود«)ص .(419
پس از آويزان کردن و کتک زدن آقای پاينده ،او را بهبند هﻔت ﻣیبرند.
سعيد سلطانپور را ﻣیبيند و او هم پاينده را »بغل« ﻣیکند» ،روی تﺨت«
ﻣیﺧواباند» ،آب و شربت« بهاو ﻣیﺧوراند و »ﻣاساژ«اش ﻣیدهد» .از
ﻣجموع زندانيان بند يک/هﻔت/هشت و بند دو/سه ،حدوداً بيستوپنج يا سی
نﻔر را که حاضر بهشرکت در جشن بيستوهشت ﻣرداد نشده بودند ،بهبند
هﻔت آورده بودند .از بند چهار/پنج/شش فقط ﻣن آنجا بودم و بقيه را که در
جشن شرکت نکرده بودند ،از بند بيرون نياوردند«)همانجا(.
بههرروی ،آن شب را آقای پاينده بههمراه کسانی که از شرکت در
جشن اﻣتناع کرده بودند ،بهبند يک ﻣنتقل کردند و همانجا هم ﺧوابيدند.
آقای پاينده بند يک را اينطور توصيف ﻣیکند» :ساﺧتمان بند يک در سمت
ْ
راست دارای سلولهای قديمی ]شبيه سلولهای بند دو[ و سمت چپ آن
ديوار با پنجرههای ﻣشرف بهحياط بود و کنار ديوارش تﺨتواب سه طبقه
فلزی گذاشته بودند .بند هﻔت و هشت )بند هﻔت در طبقه پايين و بند هشت
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در طبقه باﻻ بعداز سال  1353ساﺧته شده بود( نوساز و حياطش ﻣشترک
بود .در حياط را قﻔل کرده بودند«.
همانطور که در صﻔحههای  415و  416گﻔتم ﻣن هم بهﻣدت تقريبا ً
يک ﻣاه بههمراه چند نﻔر ديگر از بند دو بهبند يک ﻣنتقل شديم .ضمنا ً ﻻزم
بهتوضيح استکه اواﺧر بهار و اوائل تابستان بهﻣدت تقريبی دو ﻣاه برای
بازجويی تکميلی بهکميته ﻣشترک ﻣنتقل شدم و در  28ﻣرداد آن سال در
کميته بودم.
صبح روز بعد همهی زندانیهايی را که بهبند هﻔت آورده بودند،
»بهبندهای ﺧودشان برگرداند« ،و آقای پاينده را هم پس از يک بازجويی
فورﻣاليته ،اشتباها ً بهبند شش ﻣیبرند)همانجا(.
زندانیهای بندهای چهار/پنچ/شش فکر کرده بودند که پاينده در جشن
شرکت کرده است ،اﻣا وقتی از شرکتکنندگان در جشن سؤال ﻣیکنند،
ﻣتوجه ﻣیشوند که او در جشن نبوده و نگران ﻣیشوند .ﺧو ِد پاينده در اين
ﻣورد ﻣیگويد ...» :باتوجه بهحساسيتی که سرهنگ زﻣانی نسبت بهﻣن
داشت ،بچهها نگران شده بودند .وقتی وارد بند شش شدم .صﻔرﺧان را ديدم
که قدم ﻣیزند و ناراحت است .پرسيد کجا بودی؟ ﻣاوقع را برايش توضيح
دادم .گﻔت ﻣن رفتم اعتراض کردم .سرهنگ زﻣانی غلط کرده و)«...ص
.(420
در اينجا و دربارهی ﻣقولهی عدم شرکت آقای پاينده در جشن 28
ﻣرداد ،بازهم ﻣجبورم از عبارت حقيقتاً تعجبآور و شگﻔتانگيز است،
استﻔاده کنم .راوی ﻣحترم ﻣا بهطور ﻣکرر از »تندروی« و »چپروی«
اغلب زندانیها در دورههای ﻣﺨتلف شکايات و گﻼيه و انتقاد داشته است؛
اﻣا وقتی نوبت بهﺧودش ﻣیرسد ،دست بهاقداﻣی ﻣیزند که کارگران
بازی چپ َروانه گذاشته بودند .اين جناب ،علیرغم
حروفچين اسم آن را لوس ِ
حرف ﺧودش )يعنی :عبارت » ...باتوجه بهحساسيتی که سرهنگ زﻣانی
نسبت بهﻣن داشت«( بهزير هشت ﻣیرود و بهسﺨتی دنبال سرهنگ زﻣانی
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ﻣیگردد که بهاو بگويد» :آﻣدهام بهشما بگويم نمیﺧواهم بهجشن بيستو
هشتﻣرداد بيايم«!؟ همهی اينها درصورتی استکه ﺧود پاينده ﻣیگويد:
»بقيه بچهها ]ی »چهار/پنج/شش«[ را که در جشن شرکت نکرده بودند،
از بند بيرون نياورد]ه بودند[« و سروان عﻼيی هم گﻔته حاﻻ صدا کرده،
ولش کن؛ نمیﺧواد بيايی!!
ﻣعنای دقيﻖ اين رفتار آقای پاينده نسبت بهعدم شرکتش در جشن 28
ﻣرداد )البته اگر بهواسطهی گذر طوﻻنی زﻣان زياد هم دفورﻣه نشده باشد(،
»ﻣصداق عسس ﻣنو بگير« است؛ اين که لطﻔا ً ﻣن را کتک بزنيد و آويزان
کنيد! با همهی اين احوال ،آقای پاينده در اين زﻣينه بدشانس هم بوده است؛
چراکه بهتور پاسبان عبدی بدجنس و ﺧبيث ﻣیﺧورد ،و او بدون اجازه از
سرهنگ زﻣانی و برﺧﻼف ﻣقررات ﻣﺨصوص نگهبانهای زندان ،او را
آزاد ﻣیگذارد تا در ﻣحوطهی زير هشت هم حقهبازیهای رئيس زندان
دربارهی »ﻣهمانان« شرکتکننده در جشن  28ﻣرداد را ببيند و هم کلی بﻼ
بهسرش بيايد.
 {3ماجرای سرکوب جشن  28مرداد 1354

»ده/پانزده دقيقه نگذشته بود که پاسبان بهسراغم آﻣد .فهميده بود اشتباه
کرده و ﻣن را ]از بند شش[ بهبند پنج برگرداند .در بند پنج ﻣتوجه شدم
سه/چهار نﻔری که ديروز از بند پنج در جشن شرکت کردهاند ،بهشدت
ناراحت و پشيمان هستند .تا حدودی رفتار بچهها با آنها تغيير کرده بود.
البته آنها افراد ﻣحترم ،شريف و باوجدانی بودند .احتماﻻً پيش ﺧودشان
حساب کرده بودند ﻣوعد آزادی آنها نزديک است و در جشن شرکت کنيم
که روی پروندهی ﻣا تأثير سوء نگذارد .با اولين کسانی که روبوسی کردم،
اين افراد بودند .چيزی از درون آنها را عذاب ﻣیداد ،پشيمان بودند که
چرا بهجشن رفتهاند«)ص .(420
»ناراحتی آنها« وقتی »بيشتر« ﻣیشود که پاينده داستان بازجويی
ﺧودش را بههمراه کتک ﺧوردنش را تعريف ﻣیکند و ﻣیگويد» :کسی را
بهعلت نرفتن بهجشن کتک نزدند و کتک ﺧوردن ﻣن هم  ،تسويه حساب
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شﺨصی سرهنگ زﻣانی با ﻣن بوده است«!؟ بههرروی» ،اين سه/چهار
نﻔر تا روزی که آزاد شدند ،ناراحت بودند که چرا اشتباه کردند و بهجشن
رفتند«)همانجا(.
از اينکه آقای پاينده چگونه بهناراحتی و پشيمانی آن »سه/چهار نﻔری
که ...در جشن شرکت کرده «...بودند ،پیبِرد که بگذريم؛ اينطور بهنظر
ﻣیرسد که اگر کسانی را که از شرکت در جشن اﻣتناع کرده بودند ،کتک
ﻣیزدند ،همينها که از شرکت در جشن  28ﻣرداد »ناراحت« شده بودند،
ﺧوشحال هم ﻣیشدند .آنها نه از شرکت در جشن ،بلکه از ﻣحاسبهی
کاسبکارانهی ﺧودشان ناراحت شده بودند .پس از اينکه صليب سرخ از
زندانهای سياسی بازديد کرد ،بسياری از عﻔوناﻣه نويسانی که نوشتن
عﻔوناﻣه را بهديگران گﻔته بودند ،همين احساس را داشتند .آنهايی هم که
عﻔوناﻣه نوشتنشان را پنهان کردند ،قمار را بردند وبعضا ً درنقش
سوپرراديکال هم ظاهر ﻣیشوند .ﷲأعلم!!؟
بههرروی ،نبايد فراﻣوش کرد که »با اولين کسانی« روبوسی کردن
که ضمن »ﻣحترم ،شريف و باوجدان بودن« ،در جشن  28ﻣرداد هم شرکت
کرده بودند ،تصويری از آقای پاينده ﻣیپردازد که برﺧﻼف قضاوت
سنگدﻻنهی او نسبت بهبهرام براتی ،اينبار در نقش ﻣسيح بﺨشاينده که
گناهان بشريت را برصليب گذاشت و صليب را نيز بردوش گرفت ،ظاهر
شده است .ﷲ أعلم!!؟
گرچه پس از ﻣاجرای جشن  28ﻣرداد» ،زندگی روال ﻣعمول ﺧودش
را داشت«؛ اﻣا »اذيت و آزارهای سرهنگ زﻣانی همچنان اداﻣه داشت«.
از جملهی اين آزار و اذيتها ،يکی اين بود که همه را بههنگام ﻣﻼقات
ﻣجبور ﻣیکردند که فارسی حرف بزنند .اين درصورتی بود که »بچهها از
اقوام ﻣﺨتلف کشور بودند و درنتيجه ،بهترکی ،کردی ،ارﻣنی ،و ...با
ﺧانوادههایشان صحبت ﻣیکردند« .بعضی وقتها نگهبان ترک زبان
داشتند؛ اﻣا وقتی نگهبان ترک زبان نبود ،ﻣﻼقات را قطع ﻣیکردند و
ﻣیگﻔتند چرا ترکی حرف ﻣیزنيد .بهطورکلی ،وضعيت اتاق ﻣﻼقات که
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دو رديف توری بهفاصلهی  2ﻣتر از هم قرار داشت و  30نﻔر زندانی در
ﻣحوطهای بهطول حدود  10ﻣتر اين طرف توری و حدود 60نﻔر
ﻣﻼقاتکننده آن طرف توری چنان همهمهای ايجاد ﻣیشد که زندانی و
ﻣﻼقاتکننده صدای هم را نمیشنيدند و بايد فرياد ﻣیزدند .اﻣا گذشته از اين
نوع ﻣشکﻼت ...» ،سرهنگ زﻣانی ﻣحدوديتهای عجيب و غريب ]هم[
تعيين ﻣیکرد ،ﻣثﻼً دستور ﻣیداد پرتقال نگيرند و فقط سيب بگيرند.
ْ
فصل پرتقال بود)«...ص .(421
درحالی که ﻣيوهی

 {1ملیکشی در زندان اوين

»وقتی ساواک کسی را دستگير ﻣیکرد] ،ﻣعموﻻً[ حداکثر بعد از
بيستوچهار ساعت حکم بازداشت را بهاو ارائه ﻣیکردند ...از زﻣانیکه
زير حکم ﻣینوشت رؤيت
حکم بازداشت بهزندانی ارائه ﻣیشد و زندانی ِ
شد و اﻣضا ﻣیکرد ،طول ﻣدت زندان او را ﻣحاسبه ﻣیکردند ...پس از
سر ﻣوعد ﻣقرر بدون اينکه يک روز اين
گذراندن دورهی ﻣحکوﻣيتِ ،
طرف و يا آن طرف شود ،حکم آزادی زندانی صادر و او را از زندان آزاد
ﻣیکردند .اينکه زندانيان سياسی را از سال  1354تا  ،1356آزاد نکردند،
عملی غيرقانونی و ﻣغاير قوانينی بود که ﺧودشان نوشته بودند«)ص .(423
حاشا و کﻼ ،اگر ﻣنظور انتقاد غيرﻣستقيم و ﻣحتاطانه از بیقانونیها در
توهم رعايت قوانين در جاﻣعهی
جمهوری اسﻼﻣی است ،اين هدف با
ِ
بهﻣراتب عقب ﻣاندهتر نيم قرن پيش ﻣتحقﻖ نمیشود .واقعيت از اين قرار
بود که هميشه و همواره ابتدا زندانی سياسی را بازداشت ﻣیکردند ،و بع ْد
در زﻣان ﻣقتضی از ﻣراجع قضايی برای او حکم بازداشت ﻣیگرفتند .شاهد
اين ﻣدعا ،تهديد رايجی بود که در برﺧی ﻣوارد اعمال ﻣیشد ،بهاين نحو
که بازجو ،بازداشتی را تهديد ﻣیکرد که هيچکس از بازداشت تو ﺧبر ندارد
و بهفجيعترين صورت ﻣمکن هم اگر هدر بشوی هيچکس نﺨواهد فهميد.
بسته بهﻣورد ،ﻣمکن بود روزها اين شکنجه تداوم يابد پيش از آنکه
بازداشتی حکم بازداشت را رؤيت کند .يا در تظاهرات تعداد زيادی از
بازداشتیها را پس از يک ،دو ،يا چند روز آزاد کنند ،طبيعتا ً بدون رؤيت
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حکم بازداشتی که صادر نشده بود؛ و هنگاﻣی که تصميم ﻣیگرفتند چه
کسانی را ﻣدتی طوﻻنیتر نگه ﻣیدارند ،برای آنها حکم صادر ﻣیشد.
»در ﻣهرﻣاه  ،1354تقريبا ً سه ﻣاه بهپايان دورهی ﻣحکوﻣيتم ﻣانده بود
که اساﻣی عدهای ازجمله ﻣن را ﺧواندند و گﻔتند با تمام وسايل بهزير هشت.
حدودا ً ده/دوازده نﻔر بوديم و ﻣا را با اتوبوس بهزندان اوين بردند .از ﻣوقعی
که تصميم گرفته بودند کسی را آزاد نکنند ﻣدتی از ﺧاتمهی دورهی
ﻣحکوﻣيت ،حداقل دو هﻔته و حداکثر دو يا سه ﻣاه قبل ،زندانی را بهزندان
اوين ﻣنتقل ﻣیکردند«)همانجا( .اين زندانیها را ﻣلیکش ﻣیناﻣيدند که
زندانی بدون ﻣحکوﻣيت بود .کلمهی ﻣلیکش قبل از اين هم بين
بهﻣعنی
ِ
ﻣعنی آن يا کار داوطلبانه بود ،ويا »غذا،
زندانیهای سياسی رايج بود و
ِ
ﻣيوه و] ...که[ اضافه ﻣیآﻣد« ،و اعﻼم ﻣیکردند :ﻣلی؛ بدينترتيب ،هرکس
بههراندازه که ﻣیﺧواست ،ﻣیتوانست از آن چيزی که ﻣلی اعﻼم شده بود،
بردارد.
آقای پاينده ﻣیگويد :از سال  1350که در اوين بود تا سال  1354که
برای ﻣلیکشی دوباره بهاوين ﻣنتقل گرديد ،ساﺧتمان اين زندان تغييرات
بسياری کرده بود» :اين ساﺧتمان ]در سال  [1354چهار بند عموﻣی داشت
که کاﻣﻼً ﻣطابﻖ هم و براساس يک نقشهی واحد ساﺧته شده بود .هربند ،دو
طبقه و يک حياط داشت .طبقهی باﻻ و طبقهی پايين ﻣثل هم بود .با اين
تﻔاوت که طبقهی پايين هﻔت اتاق و طبقهی باﻻ شش اتاق داشت .آن اتاق
اضافه بهﺧاطر اين بود که وسط يکی از اتاقها ديوار کشيده و آن را بهدو
اتاق تبديل کرده بودند .هر طبقه ،حمام و دستشويی ﺧود را داشت...
ساﺧتمان اوين تعدادی سلول انﻔرادی داشت که در هﻔت رديف بهﻣوازات
در سلولها بهاين راهرو باز
هم قرار داشتند و بين دو رديف ،راهرو بود و ِ
ﻣیشد .احتماﻻً هر راهرو دوازده يا سيزده سلول داشت«)ص .(424
»در ﻣهرﻣاه  ،1354از چهار بند اين ساﺧتمان ،فقط دو بند يک و چهار
داير بود .بند چهار ﻣﺨصوص زندانيان ﻣحکوم بود .پنجاه و سه يا پنجاه
چهار نﻔری که در  26اسﻔند  ،1353از زندان قصر بهاوين ﻣنتقل کردند و
نُه نﻔر آنها را در تﭙههای اوين بهگلوله بسته قتلعام کردند ،بهبند چهار
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برده بودند .جمعيت زندانيان بند چهار در ﻣهرﻣاه  1354بهصد ،صد و
بيست نﻔر رسيده بود ...بند يک ،ﻣﺨصوص زندانيان ﻣلیکش شده بود؛ البته
بعدا ً زندانيان ﻣحکوم را هم بهاين بند آوردند .در ﻣهرﻣاه  ،1354حدودا ً
پنجاه/شصت نﻔر در اين بند بهسر ﻣیبردند .همهی آنها دورهی
ﻣحکوﻣيتشان بهپايان رسيده و ﻣلیکش بودند .بعداً که تعداد زندانيان
افزايش پيدا کرد و طبقهی باﻻ پُر شد ،طبقهی پايين را هم باز کردند و بقيه
بچهها را بهطبقهی پايين بردند«)ص .(425
ﻣن ]عباس فرد[ در دستگيری دوم )در اوائل پائيز  (1353اصﻼً
بهاوين نرفته و شﺨصا ً تجربهای از فضای زندانبانی و وضعيت ساﺧتمان
آن ندارم .ابراهيم روشن که قضيه ﻣﻼقات ﻣستمر پرويز ثابتی با آﺧوندهای
زندانی و توافﻖ آنها را برايم روايت کرده است ،اصرار دارد که در حدود
پائيز سال  1354در زندان شماره سه اوين بوده و ﻣﻼقات ﻣنجر بهتوافﻖ
بين ساواک و ﻣذهبیهای غيرﻣجاهد نيز در طبقهی پايين همان زندان شماره
 3انجام شده است .از طرف ديگر ،يکی از زندانیهايی که جزو آن »پنجاه
و سه يا پنجاه و چهار نﻔری ]بود[ که در  26اسﻔند  ،1353از زندان قصر
بهاوين ﻣنتقل« شدند ،ﻣیگويد :حدود هشت/نُه ﻣاه در سلولهای انﻔرادی بند
 209زندانی بود و بعداً بهبند چهار همان زندان ﻣنتقل شد .اين زندانی که
بههنگام انتقال بهاوين در همان اتوبوسی بوده که جزنی هم بود ،زندانی
بودن اسماعيل روشن در بند سه اوين را تأييد ﻣیکند .همهی اينها
درصورتی استکه آقای پاينده ﻣیگويد» :در ﻣهرﻣاه  ،1354از چهار بند
اين ساﺧتمان ،فقط دو بن ِد يک و چهار داير بود .بند چهار ﻣﺨصوص
زندانيان ﻣحکوم بود«!؟
»رئيس زندان اوين سرهنگ وزيری و ﻣعاون او سرگرد افشار بود.
بعد از آنها گروهبانها قرار داشتند ....از نگهبانها سراغ ساقی را گرفتيم
نگهبان روز بود ...برای نگهبانها
گﻔتند همين اطراف است .تعيين اتاقها با
ِ
ﻣهم نبود که نﻔرات اتاقها چه ترکيبی داشته باشند .همه ﻣذهبی يا
غيرﻣذهبی ،پُرشروشور يا ساکت باشند .ﻣن را بهاتاق شماره سه بردند...
اتاق ﻣا يکدست نبود و از ﻣذهبی افراطی تا ﻣجاهد ،از چپ راديکال تا چپ
ﻣتعادل را دربرﻣیگرفت«)صص  425و .(426
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بندی ابداعی ﺧو ِد آقای
تقسيم چپها به»راديکال« و »ﻣتعادل« تقسيم ِ
پاينده است ،که هيچ توضيح و تعريﻔی هم دربارهی ويژگیها و تﻔاوتهای
اين دو دسته نمیدهد .بههرروی ،حتی اگر اين تقسيمبندی ريشهی کﻼسيک
هم داشته باشد ،بازهم غيرعلمی و عاﻣيانه است؛ و در رابطه با زﻣانهی
ْ
بحث هيچ عينيت و ﻣوضوع قابل استناد و استﻔادهای ندارد.
ﻣورد
»در آن ﻣقطع ،زندان اوين نه ﻣﻼقات داشت و نه اﻣکانات .روزناﻣه،
لوازمالتحرير ،راديو و تلويزيون ،حتی لباس و وسايل سرگرﻣی و...
نداشتيم«)ص  .(426زندانیهای ﻣلیکش را بهاطاقی وارد ﻣیکردند و
همهی لباسهایشان را ﻣیگرفتند و »در انبار زندان« ﻣیگذاشتند؛ و »بههر
نﻔر يک جﻔت شورت ،يک جﻔت زيرپيراهن ،يک جﻔت جوراب و يک
دست فرنج و شلوار آبی رنگ ﻣیدادند .لباسهای زير نو بود ولی فرنج و
شلوار کهنه و فرسوده بود .ﻣا در دورانی که ﻣحکوﻣيتﻣان را طی ﻣیکرديم
اﻣکانات نسبتا ً ﺧوبی در اﺧتيار داشتيم و ﻣوقعی که ﻣحکوﻣيت ﻣا بهپايان
رسيده بود و بايد آزاد ﻣیشديم در شرايط بسيار بد و دشواری قرار گرفته
بوديم ...بعداً ﻣتوجه شديم که شرايط دو/سه گروهی را که قبل از ﻣا برای
ﻣلیکشی بهاوين آورده بودند بدتر بوده است؛ ...وقتی ﻣا بهبند يک رفتيم...
در اتاقها باز بود .ولی اجازه
]بﺨشی از[ ﻣحدوديتها برطرف شده بود و ِ
نداشتيم بهاتاقهای يکديگر رفت و آﻣد کنيم .اگر کسی بهغير از اتاق ﺧودش
بهاتاق ديگری ﻣیرفت و نگهبان ﻣیديد ،بهشدت با او برﺧورد ﻣیکرد.
بارها اتﻔاق افتاد که بچهها بهاتاق يکديگر ﻣیرفتند ...،نگهبان کسی را که
بهاتاق ديگری رفته بود بهباد کتک ﻣیگرفت و بعد بهانﻔرادی
ﻣیبرد«)همانجا( .اﻣا گﻔتگو در راهرو و بههنگام هواﺧوری آزاد بود.
آقای پاينده ضمن ﻣقايسهی بازداشتگاههای قبلی ساواک نسبت
ت رفت و آﻣد بهديگر اتاقها با وضعيت اوين بههنگام ﻣلیکشی
بهﻣمنوعي ِ
ﺧودش ﻣیگويد» :اين وضعيت در بازداشتگاههای ساواک بیسابقه
بود«)ص  .(427آقای پاينده فراﻣوش ﻣیکند که بگويد :ﻣمنوعيت ورود
بهاتاق ديگری بهجز اتاقی که برای زندانی تعيين کرده بودند ،از زندان
قصر و احتماﻻً بعد از پنجم تيرﻣاه  1352شروع شده بود .اينکه از قيد
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احتما ً
ﻻ استﻔاده ﻣیکنم ،بهاين دليل است که ﻣن در سال  1352در زندان
نبودم ،و چيزی هم دربارهی ايجاد ﻣمنوعيت رفتوآﻣد بهاتاقها در سال
 1352نشنيدهام؛ اﻣا ازآنجاکه روايتهای ﻣﺨتلف )و ازجمله روايت ﺧو ِد
آقای پاينده( تيرﻣاه  1352را چرﺧش بسيار شديدی در سرکوب زندانیها
ﻣیدانند ،و همچنين بهاين دليل که در سالهای  1354و  1355در بند دو/سه
و همچنين در بند چهار/پنج رفتن زندانی بهاتاقی بهغير از اتاق تعيين شده
برای او قدغن بود ،از اينرو نتيجه ﻣیگيرم که ﻣنشأ احتمالی اين شکل از
فشار بهزندانیها هم تيرﻣاه  1352باشد .البته ﻻزم بهيادآوری است که
ﻣعموﻻً کسی را که بهاتاق ديگری جز اتاق تعيين شده برای ﺧودش رفته
بود ،کتک نمیزدند و بهانﻔرادی نمیبردند؛ اﻣا بهاو اﺧطار ﻣیدادند ،و
هرچه اﺧطارها بيشتر ﻣیشد ،احتمال کتک و انﻔرادی نيز افزايش ﻣیيافت.
»کيﻔيت و کميت غذا بسيار بد و ناﻣطلوب بود .ﻣثﻼً فرض کنيد در
هﻔته يک بار ناهار ﻣرغ ،ﻣیدادند .در زندان قصر يک ﻣرغ يک کيلويی
برای هﻔت/هشت نﻔر بود .در اوين آن ﻣرغ را رشته رشته ﻣیکردند و بين
بيست تا بيست و پنج نﻔر تقسيم ﻣیکردند .يک ذره ﻣرغ در يک باديه آب،
ب گوجه فرنگی ،پياز و نمک .تازه اين بهترين غذای زندان اوين
ُر ِ
بود«)ص .(427
ً
گرچه ﻣن شﺨصا فقط چند روز تنبيهی در زندان عادی بودم؛ اﻣا طبﻖ
شنيدههايم که حاکی از ﻣبارزهی ﻣتواتر زندانیهای سياسی نسبت بهکيﻔيت
و کميت غذا در زندان قصر بوده است ،چنين ﻣینمايد که کموکيف غذای
زندانیهای سياسی زندان قصر بهتر از زندانیهای غيرسياسی بود .گذشته
ناظر
از اين ،در بعضی سالها هم يک نﻔر از زندانيان سياسی بهعنوان
ِ
پﺨت غذا در آشﭙزﺧانهی زندان حضور ﻣیيافت .اين نظارت عﻼوه
برکنترل کيﻔی ،از دزدی ﻣواد غذايی هم ﻣمانعت ﻣیکرد .بهنظرم حاجی
ناظر زندان سياسی
عراقی تا قبل از آزادیاش در ﻣراسم سﭙاس آرياﻣهر
ِ
در آشﭙزﺧانهی زندان بود.
ضمنا ً ﻻزم بهتوضيح استکه غذای زندان اوين هميشه بهتر از زندان
قصر بود؛ و حتی همان دوست فوقالذکر باﻻ که در همان زﻣان در انﻔرادی
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اوين بود ،اطﻼعی از غذا با تصويری که آقای پاينده ﻣیدهد ،ندارد .شايد
غذای ﻣلیکشها را عمدا ً اينطور سازﻣان داده بودند.
 {2ملیکشی در زندان اوين

»زندانيان بند يک ،جمع نسبتا ً ناﻣتجانسی بودند و در ضمن ،جسارت
ﻻزم را برای اعتراض نداشتند .اکثر آنها کسانی بودند که ﻣحکوﻣيتهای
شش ﻣاه ،يک سال يا دو سال و حداکثر پنج سال گرفته و گذرانده بودند.
بهطورکلی ،طبقهی باﻻی بند چنين ترکيبی داشت :نود درصد بچههای چپ،
هواداران ساده سازﻣان چريکهای فدايی و ده درصد بقيه از گروههای
ﻣﺨتلف چپ بودند .بچههای ﻣذهبی عمدتا ً از هواداران سادهی سازﻣان
ﻣجاهدين ﺧلﻖ بودند؛ عدهای هم ﻣذهبیهای سنتی بودند .ﻣانند ديگر زندانها
که بچههای چريکهای فدايی و ﻣجاهدين ،هرکدام برای ﺧودشان "اتاق
فکری" داشتند ،در اوين هم ،چنين »اتاق فکری« بهوجود آورده بودند...
]و[ برای عموم زندانيان تصميم ﻣیگرفتند ...در زندان برای اين نوع
دستهبندی ...اصطﻼح "فراکسيون بازی" )باندبازی( را بهکار ﻣیبردند...
در واقع ،از اين نظر در اوين هم وضعيتی ﻣانند ديگر زندانها داشتيم با
اين تﻔاوت که در بين ﻣا کسی که در دادگاه دفاع ايدئولوژيک کرده و بهده
يا پانزده سال حبس ﻣحکوم شده باشد و بتواند بهعنوان الگو ،جسارتی
بهزندان بدهد ،نبود ...البته ،زندانيان بند يک ﺧيلی سست و بیانگيزه نبودند
ولی آنچه در ساير زندانهای سياسی ﻣیگذشت در اينجا نبود .بچهها
دوران بﻼتکليﻔی را ﻣیگذراندند و عصبی بودند)«...صص  427و .(428
دربازﺧوانی نقلقول باﻻ بايد روی دو/سه نکته انگشت گذاشت:
اگر »ﻣانند ديگر زندانها که بچههای چريکهای فدايی و ﻣجاهدين،
ق
هرکدام برای ﺧودشان "اتاق فکری" داشتند« و »در اوين هم ،چنين "اتا ِ
فکری" بهوجود« آورده بودند و »برای عموم زندانيان تصميم ﻣیگرفتند«؛
و اگر در بند يک زندان اوين »نود درصد بچههای چپ ،هواداران ساده
سازﻣان چريکهای فدايی و ده درصد بقيه از گروههای ﻣﺨتلف چپ بودند«
و »بچههای ﻣذهبی ]هم[ عمدتا ً از هواداران سادهی سازﻣان ﻣجاهدين ﺧلﻖ«
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بودند؛ پس ،حدود نود درصد زندانیهای بند يک زندان اوين )همانند ديگر
زندانهای سياسی( از هواداران سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ و سازﻣان
ﻣجاهدين ﺧلﻖ بودند ،و براساس باورهای سياسی/ايدئولوژيک/نظاﻣی ﺧو ْد
تصميات »اتاق]های[ فکر« را ـعلیاﻻصولـ ﻣیپذيرفتند و اگر ﻣﺨالﻔتی
هم پيش ﻣیآﻣد )که ﻣعموﻻً پيش ﻣیآﻣد( ـاصوﻻًـ تا آنجا جدی و عميﻖ نبود
که بهابداع عبارتهايی ﻣانند »"فراکسيون بازی"« و »)باندبازی(«
بينجاﻣد .با وجود اين ،اگر از ﻣقايسه و استنتاج ﻣنطقی و عقلی بگذريم ،و
گاﻣی در جهت ﻣشاهدهی عينی برداريم ،واقعيت )تا آنجاکه ﻣن ﻣشاهده
کردهام( اين است که تنها عدهی ﻣعدودی از زندانیهای ﻣﺨالف ﻣشی
ﻣسلحانه و بهاصطﻼح سياسیکار )و ازجمله همان افرادی که پس از
ﻣاجرای ﻣربای آلبالو از کمون جدا شدند و آقای پاينده هم پس از برگشت
از انﻔرادی بهآنها پيوست( بهاين دليل که اساسا ً با برﺧوردهای
ت طرفداران ﻣشی ﻣسلحانه ﻣﺨالف بودند و بهجز
تهاجمی/ﻣيليتان ِ
ْ
کشان نظريهای نداشتند که برآﻣده
طرفداری عاطﻔی/صميمانه از زحمت
ً
از تعقل و آزﻣون و سازﻣانيابی طبقاتی باشد ،در واکنشهای نسبتا برحﻖ
بهاين اطاقهای »فکر« و ﻣناسبات آنها با کليت زندانیها اصطﻼح
»)باندبازی(« را ابداع کرده بودند .آنچه دقيقا ً ﻣیﺧواهم بگويم ،اين است
که استﻔاده از اصطﻼح »)باندبازی(« علیرغم دواﻣش تا آزادی همهی
زندانیها ،عموﻣيت نداشت.
بهطورکلی ،استﻔاده از اصطﻼح »)باندبازی(« در زندانهای سياسی
بيشتر جنبهی ﻣحﻔلی داشت ،و عمدتا ً توسط افراد و ﻣحﻔلهايی ﻣورد استﻔاده
قرار ﻣیگرفت که بهنحوی در اقليت قرار ﻣیگرفتند .با وجود اين ،ﻻزم
بهتوضيح استکه براساس ﻣشاهدات و شنيدههای ْ
ﻣن استﻔاده از اصطﻼح
»)باندبازی(« تنها در دو ﻣورد بهنحوی ﻣورد استﻔاده قرار گرفت که
بهنوعی فراﻣحﻔلی بود .يکی» ،در اواﺧر ﻣهر يا آبان ] ،1353که[ حدودا ً
شصت و چهار نﻔر از بچههای چپ از کمون ﺧارج شدند«؛ و ديگری،
اواسط سال  1355که نوشتن عﻔوناﻣه رواج تدريجی پيدا ﻣیکرد و جريان
سﭙاس آرياﻣهر را در پی داشت.
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انگيزهی استﻔاده از اصطﻼح »باندبازی« توسط آن  64نﻔریکه از
کمون ﺧارج شدند ،کاﻣﻼً سياسی/ايدئولوژيک/ﻣبارزاتی بود که پس از
ت
چندی »اتاق فکر« ﺧودشان را درست کردند و بهسهمشان در ﻣديري ِ
ايدئولوژيک زندان دست يافتند؛ و انگيزهی عﻔوناﻣه نويسان هم کاﻣﻼً
توجيهگرانه و غيرﻣبارزاتی و همسو با رژيم بود ،و از اصطﻼح
»باندبازی« بهعنوان پوششی برای فرار بهزيست روزﻣرهی کسالتباری
استﻔاده ﻣیکردند که از جوهرهی زندگی تهی بود.
بررسی عقلی تااندازهای قابل
اگر توضيحات باﻻ در برآين ِد ﻣشاهده و
ِ
قبول باشد ،آنگاه با اين سؤال ﻣواجه ﻣیشويم که چرا آقای پاينده طوری از
اين اصطﻼح حرف ﻣیزند که گويا کاربر ِد عموﻣی و نسبتا ً وسيع داشته و
در همهی زندانهای پس از سال  1350از آن استﻔاده ﻣیشد؟ برای ﻣثال،
اصطﻼح »باندبازی« در سال  ،1350در زندان قزلقلعه برای ﻣن که
باوری بهﻣبارزهی ﻣسلحانه نداشتم ،ناشناﺧته بود؛ و در زندان عشرتآباد
فقط بعضی زﻣزﻣههای يکی/دونﻔره در اين ﻣورد شنيده ﻣیشد ،و در زندان
جمشيديه شايد بهدليل تعداد کم زندانیها اصﻼً ﻣورد استﻔادهای نداشت.
بهطورکلی ،ﻣیتوان گﻔت که گسترش استﻔاده از اصطﻼح »باندبازی«
رابطهی نسبتا ً ﻣستقيمی با کاهش توان عمليات چريکی گروههايی ﻣانند
چريکهای فدايی ﺧلﻖ و سازﻣان ﻣجاهدين داشت؛ و پس از تيرﻣاه 1352
ﻣورد استﻔادهی آن هم افزايش يافت.
بنابراين ،پاسخ سؤال باﻻ را قبل از هرچيز بايد در تغيير و تحوﻻت
ﻣبارزهی سياسی ـدر عمدگی شکل نظاﻣی آنـ در بيرون از زندان و سﭙس
ت فردی/سياسی ﺧو ِد آقای پاينده جستجو کرد که ناگزير
در
تغيير وضعي ِ
ِ
ً
شديدا تحت تأثير تغيير و تحوﻻت سياسی در بيرون زندان بوده است .اﻣا
شﺨص
قبل از اين جستحو ،ﻻزم است که چند کﻼﻣی دربارهی رابطهی
ِ
ت ﺧو ِد اوست .آقای
آقای پاينده با کتاب »آنچه برﻣن گذشت« بگويم که رواي ِ
ب برآﻣده از ﺧاطرهگويی ،بهجز بيان وقايع القايی
پاينده در سراسر اين کتا ِ
و تصويری ،حتی يک جمله هم دربارهی باورها و چشمانداز
عملی/سياسیای که ﺧودش بهآن باور داشت ،حرف نمیزند.
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آقای علی پاينده در آن بازهی زﻣـانی کـه ﻣبارزهی ﻣسلحانه پــذيرشی
دانشگاهی و تااندازهای روشنفکرانه داشت ،وقايع را بهگونهای بههم
ﻣیبافد و جلوهی تاريﺨی بهآن ﻣیدهد که ﺧوانندهی حرفهايش ،ﺧصوصا ً
اگر در سال  1400کمتر از  30سال داشته باشد ،تصور ﻣیکند که با يکی
از بنيانگذاران جنبش ﻣسلحانه در ايران روبروست؛ اﻣا همچنانکه جنبش
چريکی رونﻖ اوليهاش را از دست ﻣیدهد ،آقای پايند ْه نقادیاش را شدت
ﻣیبﺨشد؛ و باﻻﺧره در ﻣهرﻣاه  1354که جنبش چريکی آﺧرين نﻔسهايش
را غرقه در ﺧون و شکنجه و جانبازی ﻣیکشد ،جناب پاينده عبارت
»"فراکسيون بازی"«)»/باندبازی(« را طوری روايت ﻣیکند که گويا
راوی کسی است که چندين اتحاديه کارگری و دهها هستهی ﻣرتبط و
ْ
ارگانيک کارگری را بهواسطهی آﻣوزش و گسترش طبقاتی بهﻣصالحی
فرارويانده که با يک ضربهی ﺧردﻣندانه بهحزبی تبديل ﻣیشود که حتی
لنين را هم بهحيرت ﻣیاندازد.
نتيجه اينکه استﻔادهی آقای پاينده از عبارت »"فراکسيون
بازی"«)»/باندبازی(« در زﻣانی صراحت پيدا ﻣیکند که زﻣينهای برای
حضور او بهعنوان »نماينده« و سرپرستی اﻣور ﺧدﻣاتی زندان وجود
ندارد؛ و او بهدور از سرگرﻣیهای ﺧستهکننده ـاﻣاـ اعتباربﺨشندهاش بايد
که بهعنوان يک زندان ْی همانند ديگر زندانیها ـبدون برتری/فروتریـ در
انتظار فرسايندهی آزادی بماند.
ِ
اين درست استکه اعضای شکلدهندهی »اتاق]های[ فکر« در
ﻣبارزهای انتﺨاباتی و براساس رأیگيری عموﻣی برگزيده نمیشدند و
اصوﻻً چنين روندی در تشکيل هيچ شکلی از »اتاق فکر« و بهويژه »اتاق
فکر« در زندان با چشمانداز ﻣبارزهی ﻣسلحانهای که زندانبان را هم
دربرﻣیگيرد ،عملی نيست؛ اﻣا در زندانی که حدود نود درصد از زندانیها
بهلحاظ کاربُردهای استراتژيک با يکديگر توافﻖ دارند» ،اتاق فکر«ی که
همانند انتﺨابات پارلمانی در دﻣوکراسیهای غربی انتﺨاب نشود و ﻣعيار
وجودی ْ
اعتبار سياسی/چريکی باشد ،نه تنها ﻣشروعيت دارد ،بلکه همين
آن
ِ
ﻣشروعيت بهﺧودی ﺧود نشاندهندهی شک ِل وجودی قابل تعبير بهجنبهی
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دﻣکراتيک آن است .جنبهی اعتباری اينگونه »اتاق]های[ فکر« را ﺧو ِد
آقای پاينده هم در بيان گﻼيهآﻣيزش ﻣیپذيرد» :از اين نظر ]يعنی :تشکيل
»اتاق فکر«[ اوين هم وضعيتی ﻣانند ديگر زندانها داشتيم با اين تﻔاوت که
در بين ﻣا کسی نبود که در دادگاه دفاع ايدئولوژيک کرده و بهده يا پانزده
سال حبس ﻣحکوم شده باشد و بتواند بهعنوان الگو ،جسارتی بهزندان
اساس وجو ِد »اتاق
بدهد« .نتيجه اين که ﻣوضوع اصلی گﻼيه آقای پاينده نه
ِ
فکر« در زندان اوين ،بلکه نبود آدمهايی در اين »اتاق« استکه »بهده يا
پانزده سال حبس ﻣحکوم شده باشد و بتواند بهعنوان الگو ،جسارتی بهزندان
بدهد«.
اﻣا اين نتيجهگيری هنوز هم همهی واقعيت را بيان نمیکند .چرا؟ برای
اينکه ﻣجموعهی زندانیهايی که ﻣحکوﻣيت قانونی آنها تمام شده و
تجربهای هم نسبت بهﻣلیکشی طوﻻنی ندارند تا براساس ْ
آن ساﻣانی بهغير
انتظار آزاد شدن از زندان بهﺧود بدهند ،اصوﻻً فاقد توان سازﻣانيابی و
از
ِ
های با ﻣحکوﻣيتهای ﻣعلوم و
سازﻣاندهی اعتراضاتی هستند که زندانی ِ
وجودی
ت
کموبيش طوﻻنی از آن برﺧوردارند .بهبيان ديگر ،ﻣﺨتصا ِ
ِ
زندانی ﻣلیکش که در انتظار آزادی است ،با »جسارت ﻻزم ...برای
ِ
ً
اعتراض« جدی و سازﻣانيافته بهوضعيت زندان ـاساساـ ناسازگار است،
و توقع چنين اعتراضی از اين زندانیها ﻣعنايی جز تحقير آنها ندارد.
بنابراين ،اساس گﻼيه آقای پاينده که نوساندار و حتی تناقضآلود است،
ت ويژهی ﺧدایگونهی
نه کليت زندان و جنبش بهطورکلی ،بلکه بيان سرش ِ
ﺧود اوست که در بند ﻣلیکشهای اوين ﻣجالی برای جلوه و بيان آن پيدا
نمیکند!؟ با همهی اين احوال ،آقای پاينده بازهم فرصتهايی پيدا ﻣیکند که
ت
گوشهای از سرشت ﺧدايی ﺧود را بهنمايش بگذارد .اين فرص ِ
اسﭙارتاکوسگونه را در صﻔحههای  730و  731و ﻣاجرای پتو ﻣورد
بررسی قرار ﺧواهيم داد.
»بهتدريج ،جمعيت بند يک از شصت/هﻔتاد نﻔر بهدويست]!؟[ نﻔر
افزايش يافت که بدون کمترين اﻣکانات و وسيلهی سرگرﻣی ،بهطور
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روزﻣره زندگی ﻣیکرديم ...يک ساعت صبح و يک ساعت بعدازظهر ،ﻣا
را بههواﺧوری ﻣیبردند«)ص  .(428آقای پاينده در توضيح نبود اﻣکانات
برای گذران روزگار ﻣلیکشی ،از نبود توپ و استﻔاده از فرنج گلوله شده
بهجای توپ ،از ساﺧتن شطرنج با »تکهای گچ و زغال« که در حياط پيدا
ﻣیکردند ويا درست کردن ُﻣهره »با ﺧمير نان« ،و حتی رفتارهای آزار
دهندهی نگهبانها هم ﻣیگويد» :اتﻔاق افتاد که کسانی را بهعلت شطرنج
بازی کردن دو هﻔته بهانﻔرادی بردند .برای ﻣسائل سادهتر از اين هم بچهها
را بهانﻔرادی ﻣیبردند«)ص .(429
علیرغم »سﺨنرانی ]فريبندهی[ يکی از افسران« برای ﻣلیکشها در
بدو ورود بهاوين که »اگر رفتار شما ﺧوب باشد زود آزاد ﻣیشويد« ،و
ت آقای پاينده که »از باﻻ دستور
نظر بهطورکلی درس ِ
همچنين با توجه به ِ
صادر کرده بودند که تا اطﻼع ثانوی زندانيان را آزاد نکنيد«)ص (428؛
اينطور بهنظر ﻣیرسد که علت عمدهی سﺨتگيری شديد نسبت
گروگان سرکوب جنبش چريکی بودند،
بهزندانیهايی که بهﺧودی ﺧو ْد
ِ
ارعاب آنها نسبت بهبازداشت ﻣجدد بود .بازداشتی که چهبسا در ذهن و
ت ﻣعلوم و طبعا ً بسيار
روح بعضی از ﻣلیکشها زندان بدون ﻣحکوﻣي ِ
طوﻻنی را القا ﻣیکرد .اين اﻣر بهويژه دربارهی آنهايی صادق بود »که
ﻣحکوﻣيتهای شش ﻣاه ،يک سال يا دو سال ]را[ گذرانده بودند«.
 {3ملیکشی در زندان اوين

»بچههای طبقهی پايين و طبقه باﻻ نبايد همديگر را ﻣیديدند يا با هم
صحبت ﻣیکردند .ﻣوقعی که نوبت هواﺧوری يکی از طبقات دوگانهی بند
بود ،پنجره اتاقهای طبقهی ديگر بايد بسته ﻣیشد .در ﻣدت هواﺧوری،
نگهبانی در داﺧل بند قدم ﻣیزد و ﻣراقب بود پنجرهای باز نباشد .بهرغم
همهی اين ﻣحدوديتها و بايدها و نبايدها و سﺨتگيریها ،بچههای طبقهی
باﻻ و طبقهی پايين باﻻﺧره بهنوعی با هم صحبت ﻣیکردند ...وقتی از
جلوی پنجره]ی رنگ شدهی اتاقهای طبقهی پايين که از باﻻ با زاويه
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»سی/چهل درجه« بهطرف داﺧل باز ﻣیشد[ رد ﻣیشديم صدايمان را بلند
ﻣیکرديم و کلمه يا جملهای ﺧطاب بهپنجره ﻣیگﻔتيم .اين نحوهی صحبت
کردن ﺧيلی وقتگير بود .با اينحال ،ﻣیتوانستيم از احوال هم ﺧبردار شويم
و ﻣطلب ضروری را بهطور ﻣوجز باهم در ﻣيان بگذاريم«)صص  429و
 .(430چيزی شبيه همين شيوهی گﻔتگو در زندان قزلقلعه با سلولهای
انﻔرادی ﻣعمول بود که در دو طرف حياط قرار داشتند و علیرغم وجود
نردههای چوبی جلوی پنجرهها ،اﻣکان ضعيﻔی برای گﻔتگو بهشيوهی باﻻ
وجود داشت.
»در زﻣستان  «1354زندانیهای طبقهی باﻻ ﻣتوجه ﻣیشوند که
زندانیهای طبقهی پايين با کمبود پتو ﻣواجهاند ،بههمين دليل در جستجوی
راه رساندن پتو بهآنها ،باﻻﺧره بهاين نتيجه رسيدند که »وقتی بچهها دارند
در طبقهی باﻻ را ﻣیبندند و
از حياط بهطبقه باﻻ برﻣیگردند و نگهبانها ِ
در طبقهی پايين را باز ﻣیکنند ،از اين شلوغی استﻔاده ﻣیکنند« و »پتوها
ِ
را بهحياط« بياندازند؛ و »همين کار را« هم کردند.
آقای پاينده ﻣیگويد» :ﻣن دو/سه پتو از پنجره بهداﺧل حياط انداﺧتم.
غافل از اينکه ﻣيرزايی ]که نگهبان بسيار سﺨتگيری بود[ در حياط ايستاده
است و پتوهايی را که ﻣن پايين ﻣیانداﺧتم ،او برﻣیداشت .چند دقيقه نگذشته
بود که ﻣيرزايی پتو بهبغل يک راست بهاتاق ﻣا آﻣد و گﻔت چه کسی پتوها
را توی حياط انداﺧت .کسی جواب نداد .يکی/دو بار ديگر پرسيد و کسی
جواب نداد .گﻔت نمیگوييد ،پس ﻣن ﻣیروم درها را ببندم«)ص .(430
ازآنجاکه ﻣنظور ﻣيرزايی از بستن درها ،قطع هواﺧوری بود ،و ازآنجاکه
بهنظر آقای پاينده »همين دوساعت هواﺧوری« »تنها دلﺧوشی«ای بود که
زندانیهای ﻣلیکش داشتند ،روبهﻣيزايی ﻣیگويد» :ﻣن پتوها را توی حياط
انداﺧتم .پرسيد برای چه انداﺧتی؟ گﻔتم با بچههای پايين صحبت کردم .پتو
ﺧواستند و ﻣن هم اين طوری ﺧواستم بهآنها پتو بدهم .بهجای اينکه ﻣا را
آزاد کنيد طوری با ﻣا رفتار ﻣیکنيد که اگر يک نﻔر در اين سرﻣای زﻣستان
پتو بﺨواهد ،اجازه نداشته باشيم بهاو پتو بدهيم تا سردش نشود .حاﻻ
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هرکاری ﻣیﺧواهی بکنی ،و بههرکسی که ﻣیﺧواهی بگويی ،برو بگو«.
علی پاينده اداﻣه ﻣیدهد که »ﻣيرزايی انتظار نداشت با او بهاين صورت
صحبت کنم .از آن وضعيت ﺧسته شده بودم«)صص  430و .(431
طبﻖ روايت آقای پاينده ،او را به»انﻔرادی« ﻣیبرند و »کتک ﻣﻔصلی«
هشتم انﻔرادی بود که يکی از نگهبانها او را
هم ﻣیزنند .روز هﻔتم يا
ِ
ﻣیبيند و از حضورش در انﻔرادی تعجب ﻣیکند .وقتی نگهبان ﻣتوجه
ْ
پايين
ﻣیشود که آقای پاينده را برای دادن پتو بهزندانیهای طبقهی
بهانﻔرادی آوردهاند ،او را نزد »سرگرد افشار« ﻣیبرد و پاينده هم »جريان
را بهاو« ﻣیگويد ...» :بعد هم گﻔتم شما ﻣن را از سال  ،1349ﻣیشناسيد.
بهﻣن بگوييد کجای اين کار ]يعنی :پتو بهزندانیهای ديگر دادن[ جرم
است ...اين طوری ﻣیﺧواهيد ﻣا را بشکنيد؟ فرض کنيم که ﻣا شکستيم ،چه
نﻔعی عايد دستگاه ﻣیشود .چه نتيجهای ﻣیﺧواهيد بگيريد«؟ سرگرد هم
در جواب ﻣیگويد» :اين ﻣسائل و صحبتها ربطی بهﻣن ندارد« .آقای پاينده
سؤال ﻣیکند» :حاﻻ ﻣا بايد چه کار کنيم«؟ سرگرد افشار هم ﻣیگويد» :حاﻻ
تو برو ،سربهسر اينها ]يعنی :نگهبانها[ هم نگذار«)ص .(431
آقای پاينده در اداﻣهی روايتش ﻣیگويد :پس از اينکه او را بهبند
برﻣیگردانند »حدود يک ساعت بعد بيست تﺨته پتو بهﻣا دادند .سربازی که
پتوها را آورده بود گﻔت بيست پتو هم بهپايين دادم .سرگرد افشار بهابتکار
ﺧودش اين کار را کرده بود .اگرچه قابل ﻣقايسه با ساقی نبود ولی در آن
ﻣقطع ،زندانبان ﺧوبی بود و زندانی را تعمداً آزار نمیداد و اذيت نمیکرد.
سرگرد افشار نه تنها باورهای ﻣذهبی نداشت بلکه ﻣﺨالف اين نوع اعتقادات
هم بود .در رفتار و برﺧوردش با زندانيان چپ و زندانيان ﻣذهبی بهطور
ضمنی تﻔاوتی ديده ﻣیشد که تا حدی ﻣحسوس بود .دو/سه روز بعد که
نوبت نگهبانی ﻣيرزايی رسيد ،رفتارش تا حدودی تغيير کرده بود و جرأت
نداشت چيزی بهﻣا بگويد .يکی از ﻣشکﻼت ﻣا در زندان اين بود که وقتی
بهنگهبانها ﻣیگﻔتند برويد کﻼه بياوريد ،بعضی از نگهبانها ﻣیﺧواستند
سر بِبَرند .بهنگهبانها گﻔته بودند سﺨتگيری کنيد ،نگﻔته بودند زندانی را
اذيت و آزار بدهيد«)صص  431و  .(432آقای پاينده در پانوشت صﻔحهی
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 431ﻣیگويد» :سرگرد افشار در حکوﻣت جمهوری اسﻼﻣی ابتدا بهده سال
حبس ﻣحکوم شد ولی بعد از ﻣدتی کوتاه ﻣحکوﻣيتش از ده سال بهاعدام
تبديل گرديد و اعدام شد«.
بدون اينکه بهواسطهی حجم اين بازﺧوانی ،جای چندانی برای بحث
صل باقی ﻣانده باشد ،بايد بهچند نکته اشاره کنم که آقای پاينده دريافت
ُﻣﻔ ّ
ً
ﺧودش را )که بهاحتمال بسيار قوی اساسا حسی/عاطﻔی است( ،بهعنوان
احکام قطعی بيان ﻣیکند .اگر کسی از ﻣن سؤال کند که برچه اساسی
ﻣیگويم احکام پاينده نسبت بهسرگرد افشار بهاحتمال بسيار قوی اساسا ً
حسی/عاطﻔی است ،بهاو ﻣیگويم لطﻔا ً اين عبارت را چندباز بﺨوانيد» :اين
طوری ﻣیﺧواهيد ﻣا را بشکنيد؟ فرض کنيم که ﻣا شکستيم ،چه نﻔعی عايد
دستگاه ﻣیشود .چه نتيجهای ﻣیﺧواهيد بگيريد«؟ اينگونه حرف زدن و
سؤال ﻣطرح کردن ،ضمن اينکه پرت بودن گويندهاش از کنشهای
سرکوبگرانهی ساواک و رژيم را ﻣیرساند ،درعينحال بهواسطه بار و
آن بههيچوجه ﻣعقول نيست و صرفا ً
فضای پسرﺧالهای نهﻔته در ْ
ِ
حسی/عاطﻔی است .کدام زندانی سياسی ﻣعقولی از ﻣسئولين زندان سؤال
ﻣیکند »فرض کنيم که ﻣا شکستيم ،چه نﻔعی عايد دستگاه ﻣیشود .چه
نتيجهای ﻣیﺧواهيد بگيريد«؟
ً
بهطورکلی ،نکات حسی/عاطﻔی که بهجای احکام ﻣعقول و طبعا برآﻣده
از آزﻣون بيان ﻣیشوند ،بدون تقدم و تأﺧر از اين قرارند:
1ـ آقای پاينده براساس کدام بحث و گﻔتگوی قابل استنادی ﻣتوجه شده
بود که »سرگرد افشار نه تنها باورهای ﻣذهبی نداشت بلکه ﻣﺨالف اين نوع
اعتقادات هم بود«؟ و اصوﻻً عدم باورهای ﻣذهبی حاوی کدام پاراﻣتر
ترقیﺧواهانه و انسانی است که در اينجا بهعنوان ﻣسئلهای ﻣثبت القا
ﻣیشود؟
2ـ سرگرد افشاری »در رفتار و برﺧوردش با زندانيان چپ و زندانيان
ﻣذهبی بهطور ضمنی تﻔاوتی ديده ﻣیشد که تا حدی ﻣحسوس بود«.
غيرحسی/عاطﻔی بودن اين حکم تنها درصورتی قابل اثبات است که آقای
پاينده حداقل يکی از نمونههای اين برﺧورد ﻣتﻔاوت )يعنی :برﺧورد بهتر
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و ﻣساعدتر با چﭙیها( را بيان ﻣیکرد .اﻣا گذشته از اين جنبهی ﻣسئله ،اگر
فرض را براين بگذاريم که آقای پاينده برای اثبات جنبهی عقلی/تجربی اين
برﺧور ِد ﻣتﻔاوت )يعنی :بهتر( با چپها بهاندازهی کافی سند و ﻣدرک هم
داشته باشد ،بايد بهاين نکته توجه کرد که او )حتی براساس فرﻣاليتههای
ﻖ برﺧوردی اينگونه ﻣتﻔاوت را نداشت ،چه برسد
رژيم سلطنتی هم( ح ِ
بهحﻖ و حقوق انسانیکه برﺧوردهای نابرابر را بهشدت ﻣحکوم ﻣیکند.
3ـ آقای پاينده ﻣیگويد» :يکی از ﻣشکﻼت ﻣا در زندان اين بود که
وقتی بهنگهبانها ﻣیگﻔتند برويد کﻼه بياوريد ،بعضی از نگهبانها
ﻣیﺧواستند سر بِبَرند .بهنگهبانها گﻔته بودند سﺨتگيری کنيد ،نگﻔته بودند
زندانی را اذيت و آزار بدهيد« .سؤال اين استکه آقای پاينده براساس کدام
تجربه و تجزيه/تحليل قابل ارائه بهديگران بهچنين تﻔاوت عميقی پیبرده
تجربی قابل ارائه بهديگران )يعنی :چيزی فراتر
بود؟ چرا راوی بهجنبهی
ِ
از دريافت حسی/عاطﻔی( حتی اشارهای هم نمیکند؟ اين درست که ﺧوی و
جنبهی رفتاری افراد ﻣﺨتلف )و ازجمله نگهبانها( با هم تﻔاوت دارد؛ اﻣا
احتمال بروز تﻔاوتهايی که ﻣثال »سر« و »کﻼه« القا ﻣیکند ،دربارهی
گروهبانی که بهنگهبانی گمارده شده است ،درست همانند کنشهای انسانی
ﻣنتصب بهاستوار ساقی ،چنان ناچيز استکه پيشنهادهی تعقلی و
ﻣاترياليستی/ديالکتيک ْی حذف اين احتمال ناچيز از بررسی و تحليل
جاﻣعهشناسی طبقاتی/کارگری است.
4ـ ﻣسئلهای که در نکتهی باﻻ از آقای پاينده در رابطه »سر« و »کﻼه«
بيان کردم ،نه تنها حاوی جانبداری عاطﻔی از سرگرد افشار است ،بلکه
آﻣوزهی نادرست و بدآﻣوزانهای را نيز در ﺧود گنجانده که بهويژه برای
افراد تازه وارد بهعرصهی ﻣبارزهی طبقاتی و سياسی گمراهکننده است.
چرا؟ برای اينکه آقای پاينده از يکطرف ،بهانﻔرادی رفتن و کتک
ﺧوردنش را تلويحا ً بهگردن نگهبان ﻣيرزايی ﻣیاندزد و سرگرد افشاری را
تبرئه ﻣیکند؛ و از طرف ديگر ،تصويری چنان ﺧرتوﺧر از ساواک ارائه
ﻣیدهد که گويا يک گروهبان ساده دارای اين اﺧتيار بود که در شرايط
بسيار حساس اواﺧر سال  1354براساس سليقه ﺧودش يک زندانی نسبتا ً
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شناﺧته شده را که در ضمن دارای عارضهی ﻣغزی است ،بهطور
صلی« هم بهاو بزند.
ناﻣحدودی بهانﻔرادی بﻔرستد و »کتک ُﻣﻔ ّ
نتيجه اينکه براساس روايتیکه آقای پاينده بيان ﻣیکند ،بعيد است که
بهانﻔرادی بردن و کتک زدن او زير نظر يکی از ﻣقامهای بهاصطﻼح
صاحبنظر زندان نبوده باشد .برهمين سياق ،اين احتمال قوی هم وجود
دارد که پتو دادن هم گاﻣی از سوی ساواک برای ايجاد بهبود ناچيزی در
وضعيت ﻣلیکشها بوده باشد .چرا؟ برای اينکه ...» :ﺧانوادهها برای
آزادی زندانيان ﻣلیکش ﺧيلی تﻼش ﻣیکردند .بهسراغ همهی ﻣراجع
ذیربط ﻣیرفتند و اعتراض ﻣیکردند .وقتی هم پليس ﻣداﺧله ﻣیکرد و
ﺧشونت بهﺧرج ﻣیداد ،ﺧانوادهها عقبنشينی نمیکردند .ﺧانوادهها
ﻣیگﻔتند ﻣدت ﻣحکوﻣيت زندانيان ﻣا تمام شده ،چرا آنها را آزاد نمیکنيد.
بعد از سال  ،1356در فضای باز سياسی يا بهقول بچههای زندان
"جيمیکراسی" ،ﺧانوادهها بهﻣدت ﻣحکوﻣيتها هم اعتراض ﻣیکردند که
چرا حبس ابد ،پانزده سال يا ده سال؟ ...در اواﺧر دی يا بهمن ،1354
ﺧانوادهها بهاوين ﻣیآﻣدند و تقاضای ﻣﻼقات ﻣیکردند .ﻣﻼقات نمیدادند
ولی از آنها ﻣيوه و پول ﻣیگرفتند ...ﺧانوادهها ﻣيوه ﻣیآوردند و هربار
وزن آن را بيشتر ﻣیکردند] ...باﻻﺧره[ در بهمن و اسﻔند  ،1354وضع
ﻣيوهی ﻣا ﺧوب شد .در همين ﻣقطع بعضی غذاهای آﻣاده را هم از ﺧانوادها
قبول کردند«)صص  432و !(433؟
5ـ اعدام سرگرد افشار توسط جمهوری اسﻼﻣی را بدون تحقيﻖ نسبتا ً
کش چپ
دقيﻖ و جاﻣع نمیتوان و نبايد ﻣعيار گرايش او بهزندانیهای ﻣلی ِ
دانست .شايد واقعا ً چنين باشد و شايد هم اعدام او دليل ديگری داشته است.
نتيجه اينکه تا زﻣانیکه علت يا حتی بهانهی اعدام سرگرد افشار روشن
نشود ،بايد او را همچنان افسر زندانبانی در نظر گرفت که زير نظر ساواک
کار ﻣیکرد و دستورات ساواک را بهطور احسن اجرا ﻣیکرد.
»يادم ﻣیآيد در اواسط زﻣستان ،يکی از بچهها را بهبند ﻣا آوردند ]که[
ﺧامﺧوار بود« .آقای ﺧامﺧوار همهی ﻣيوه و عسلی را که زندانیها ذﺧيره
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کرده بودند ،ﻣیﺧورد .او نان هم نمیﺧورد» .شيﻔت افتﺨاری يا زﻣانی بود«
که آقای پاينده آنها را از قزلقلعه ﻣیشناﺧت .بهاو )يعنی :افتﺨاری يا
زﻣانی( ﻣیگويد» :فکری بهحال اين بکنيد .ﺧامﺧوار است و ﻣا هم چيزی
نداريم بهاو بدهيم .گرسنگی ﻣیکشد .گﻔت غلط کرده ،آبگوشت بﺨورد .گﻔتم
نمیﺧورد .در کميته هم که بود غذای ﺧام بهاو ﻣیدادند .اذيتاش نکن .اگر
ﻣیتوانی کاری برای او بکنی؛ بکن .گﻔت برو چشمبند بزن و بيا ﻣن را
بهآشﭙزﺧانه زندان برد .يک گونی سيبزﻣينی ،يک گونی پياز ،ده کيلو
هويچ ،ﻣقدار زيادی عدس ،لوبيا ،نﺨود ،لﭙه و ...در يک چرخدستی بزرگ
گذاشتند .بهحدی سنگين شده بود که نتوانستم چرخ دستی را ُهل بدهم .يکی
از سربازها را صدا کرد و دو نﻔری چرخدستی را بهبند آورديم .بهسليمی
گﻔتم بﺨور تا سير شوی«)ص .(433
در ﻣقابل نگهبانی با ﺧاستگاه شر )ﻣثل ﻣيرزايی( ،نگهبانی هم ﻣثل
نگهبان شر در
افتﺨاری يا زﻣانی وجود دارد که برﺧاسته از ﺧير است!
ِ
نگهبان ﺧير در ﻣقابل
سر زندانیها را ﻣیبَ َرد؛ اﻣا
ﻣأﻣوري ِ
ت آوردن کﻼهِ ،
ِ
تقاضای غذای ﺧام برای زندانی ﺧامﺧوار که »در کميته هم ...بهاو
ﻣیدادند« ،بﺨشی از انبار آشﭙزﺧانهی زندان را بهطبقه دوم بند يک ﻣنتقل
ﻣیکند .اين روايت چقدر شبيه قصههايی است که ﻣادربزرگها برای
نوههایشان ﻣیگﻔتند ،چقدر بهفيلمهايی شباهت دارد که از رابين هود
ﻣیسازند ،و چقدر شبيه باورهايی است که ﻣعموﻻً ديو و فرشته در نقشهای
درﺧور ﻣردم عاﻣی
اعتقادی
ﻣتقابلی ظاهر ﻣیشوند تا سازندهی بستههای
ِ
ِ
باشند!؟
نه! نگهبان زندان نمیتواند اينطور که آقای پاينده روايت ﻣیکند،
باشد .ﻣيرزايیها و افتﺨاریها ،صرفنظر از تعداد و ﻣقدار هريک از
آنها ،بهلحاظ کيﻔی پارههای ﻣتقاب ِل برﺧاسته از ﻣجموعهی واحدی هستند.
اگر کنشهای ظاهراً ﺧودسرانهی ﻣيرزايی و افتﺨاری در رابطه با
زندانیهاْ بهنحوی تحت کنترل و حتی تحت فرﻣان نبود ،اين رويه بهديگر
بﺨشها و واحدها نيز سرايت ﻣیکرد و ساواک نمیتوانست جنبش چريکی
را زﻣينگير کند.
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غيرﻣمکن نيست که در ﻣيان کارکنان ُﺧر ِد ساواک ويا هرﻣجموعهی
پليسی ديگری افرادی را پيدا کرد که از جنبهی ﺧلﻖوﺧو شباهتهايی با
ﻣيرزايیها و افتﺨاریها داشته باشند؛ اﻣا ﻣديران سيستمهای ﻣتشکل از
ْ
ﻣتﻔاوت ﻣیدانند که افراد گوناگون را چگونه
افرادی با ﺧلﻖوﺧوهای
سازﻣان بدهند و کنار هم بچينند ،و چگونه با آنها برﺧورد کنند که اين افراد
همان واکنشهايی را از ﺧود بروز بدهند که ﻣورد نياز کليت سيستم در
زﻣان ﻣعينی است.
نتيجه اين که هم ﻣيرزايی و هم افتﺨاری علیرغم ﺧلﻖوﺧوهای
ﻣتﻔاوتشان ،بهواسطهی اينکه تحت کنترل و ﻣديريت سيستم واحدی قرار
داشتند ،همان کنشهايی را از ﺧود بروز ﻣیدادند که ﻣورد نياز سيستم بود؛
و هيچ بعيد نيست که کنشهایشان حتی تحت دستور ﻣستقيم هم اجرايی
ﻣیشد.
»در زﻣستان همان سال ]يعنی ،[1354 :فرنج و شلوارهای کهنه و
پاره را از ﻣا گرفتند و فرنج و شلوار نو دادند .تعداد جوراب ،شورت و
زيرپيراهن را بيشتر کردند ...وقتی بهاتاق يکديگر ﻣیرفتيم ،کتک
نمیزدند و بهانﻔرادی نمیبردند ...هروقت ﻣسؤﻻن زندان برای سرکشی
ﻣیآﻣدند ،ﻣیگﻔتند هرکسی از طرف ﺧودش صحبت کند ...حتی يک اتاق
هم نماينده نداشت .ساکنان هراتاق بين ﺧودشان نوبتکاری گذاشته بودند.
هراتاق ﻣسؤل تقسيم غذا داشت و افراد بهنوبت ظرفهای غذای اتاق
ﺧودشان را ﻣیشستند .هرروز ،يک نﻔر از هراتاق ﻣسؤل انجام دادن
کارهای عموﻣی بند بود و نوبت از اتاق شمارهی يک شروع ﻣیشد تا بهاتاق
شمارهی شش ﻣیرسيد«)صص  433و .(434
ً
»در اسﻔند  ،1354جمعيت طبقهی باﻻی بند يک حدودا بهصد و پنجاه
نﻔر افزايش يافت« .زندانیها از سرگرد افشار تلويزيون ،روزناﻣه ،راديو
و ﻣﻼقات ﻣیﺧواهند ،او ﻣیگويد» :نمیتوانم .دست ﻣن نيست ...قول
نمیدهم ،زﻣان هم تعيين نمیکنم .شايد در آينده بتوانم بگويم يک تلويزيون
سياه و سﻔيد برایتان بياورند«)ص .(434
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»در اواﺧر بهمن ﻣاه تصميم گرفتيم ﻣراسم عيد نوروز را بهصورتی
برگزار کنيم که پنج روز اول فروردين  ،1355سرگرم بشويم ...سرگرد
افشار با ﻣراسم عيد نوروز ﻣوافقت کرد و اجازه داد در ايام نوروز در اتاق
شمارهی شش دور هم جمع شويم .عدهای از بچههای چپ با ديدگاههای
ﻣﺨتلف گﻔتند بهبچههای ﻣذهبی پيشنهاد بدهيم که ﻣراسم عيد نوروز را
بهطور ﻣشترک برگزار کنيم .گﻔتم ﻣگر سالهای گذشته عيد را جداگانه
ﻣیگرفتيم؟ هميشه در زندان قصر و زندانهای ديگر ﻣراسم عيد بهطور
ﻣشترک برگزار ﻣیشد و صحبتی هم نبود که ﻣراسم ﻣشترک بگيريم يا
نگيريم .پرسيدن و پيشنهاد کردن ندارد .بههمان شيوه زندان قصر رفتار
ﻣیکنيم ...هرکسی عﻼقمند باشد ،ﻣیآيد ...ﻣسئله را عمده نکنيد .«...با
همهی اين احوال ...» ،بهبچههای ﻣذهبی پيشنهاد «...ﻣراسم ﻣشترک دادند
و آنها هم »گﻔتند بهشما جواب ﻣیدهيم«)صص  344و (345
»از اول اسﻔند  ،1354بچههای چپ برای تدارک ﻣراسم نوروز
بهجنب و جوش افتادند ...درحالی که ﻣا ﻣشغول تدارک اين جشن ﻣلی و
باستانی بوديم با تعجب ﻣیديديم بچههای ﻣذهبی هيچ کاری نمیکنند ،انگار
نه انگار که عيد ...در پيش است)«...ص  .(435ﻣذهبیها نسبت
بهبرگزاری ﻣشترک ﻣراسم نوروز »بهعناوين ﻣﺨتلف پاسخهای ﻣبهم دادند
و جواب قطعی را بهتعويﻖ ﻣیانداﺧتند«؛ و در آﺧرين لحظات روز 29
اسﻔند ،اعﻼم ﻣوافقت ﺧودرا ﻣشروط بهاين کردند که »در ابتدای ﻣراسم ده
دقيقه قرآن« بﺨوانند ،و نيم ساعت هم برای شنيدن جواب ﺧود فرصت
دادند)همانجا(؛ و عمﻼً اجرای ﻣراسم ﻣشترک را بهدليل کمبود وقت برای
تصميمگيری غيرﻣمکن کردند.
آقای پاينده بدون اينکه ﻣتوجهی تغيير و تحوﻻت سياسی و عقد اتحاد
بين ساواک و سران زندانیهای ﻣسلمان عمدتا ً غيرﻣجاهد برعليه چپها و
ﻣجاهدين باشد که در صﻔحههای  616تا  620اشاراتی بهآن داشتم ،ﻣیگويد:
»اين برﺧورد آنها برای ﻣن تعجبآور نبود چون ﻣوارد ﻣشابهی از اين
قبيل را قبﻼً تجربه کرده بودم .ﻣانند جشن اول ﻣاه ﻣه که قبﻼً توضيح
دادم«)همانجا(
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آنچه آقای پاينده از تجارب ﺧود ﻣیگويد ،صرفنظر از شباهتهای
ت ﺧو ِد او در آستانهی سال
انتزاعی ،در واقعيت ربطی بهآنچه بنا بهرواي ِ
 1355اتﻔاق افتاد ،ندارد» :يادم ﻣیآيد سال  ،1349ﻣوقع تحويل سال نو که
در عشرت آباد بوديم ،وضعيتی ﻣشابه سال  1354اوين داشتيم .عدهای
ﻣذهبی و غيرﻣذهبی در عشرتآباد با هم بوديم ،البته بهلحاظ پروندهای و
کميت چپها و ﻣذهبیها و نيز نوع نگرش ﻣذهبیها بهجريان داﺧل زندان
و ﻣرزبندیها و ...بين سال  1349و سال  1354تﻔاوت قابل توجهی وجود
داشت .در سال  1349هنوز قيدوبندهايی که بعدها بهصورت سازﻣانيافته
ﻻزماﻻجرا شد ،ﻣطرح نبود«)صص  435و  .(436آقای پاينده نقل ﻣیکند
که در عيد سال  1350همه در ﻣراسم نشسته بودند که بدون قرار قبلی،
»بچههای ﻣذهب ْی قرآن ﺧواندند ...بعد ،گﻔتند يک نﻔر ديگر هم قرآن
بﺨواند ...يکی از سمﭙاتهای چريکهای فدايی ﺧلﻖ ...گﻔت ﻣن ...برای
شما قرآن ﻣیﺧوانم ...بعد از قرائت قرآن ،هم از جا بلند شديم و ﻣذهبی و
غيرﻣذهبی ...باهم روبوسی کرديم] ...و[ بدون کوچکترين حساسيتی
ﻣراسم را برگزار کردند«)ص .(436
وقتی آقای پاينده تﻔاوتهای آشکار را نه تنها ﻣیبيند ،بلکه در عبارت
»در سال  1349هنوز قيدوبندهايی که بعدها بهصورت سازﻣانيافته
ﻻزماﻻجرا شد ،ﻣطرح نبود« را بيان ﻣیکند ،نشان ﻣیدهد که علیرغم
ﻻف و گزافهای تاکنونیاش ،صرفنظر از دريافتهای انقﻼبی و
ﻣارکسيستی که در اين رابطه اساسا َ ﻣطرح نيست ،حتی ذرهای شَم
سياسی/جنبشی ندارد .گرچه قرآن ﺧواندن کسی که ﺧودرا آتئيست يا
ﺧداناباور ﻣیداند ،بهلحاظ ﻣعيارهای ﻣارکسی و ﻣارکسيستی ﻣیتواند قابل
انتقاد باشد يا صرفا ً اِبراز نوعی ﻣهارت در قرائت ﻣتون تلقی شود ،اﻣا فرق
داوطلبانه ،و حتی ُکرنشگرانهی قرآن ﺧواندن با تحمي ِل سازﻣانيافته و
ايدئولوژيک قرآن بهآدمهايی که ﺧودرا چپ و ﻣارکسيست ﻣیدانند ،نشانهی
نطﻔهی همان چيزی است که پس از تولدش در  43سال پيش جهموری
اسﻼﻣی نام گرفت.
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علی پاينده در اداﻣهی روايتش ﻣیگويد ...» :اﻣا در سال ...1354
عدهای از بچههای چپ گﻔتند چون ]ﻣذهبیها[ شرط گذاشتهان ْد ﻣا ]برگزاری
ﻣراسم ﻣشترک نوروز را[ نمیپذيريم .اين عده که نﭙذيرفتند ،هيئت ﻣديرهی
ﺧودﺧواندهی هواداران چريکهای فدايی گﻔت جمع بايد تصميم بگيرد...
]وقتی[ جلسه تشکيل شد] [،ﻣﺨالﻔان گﻔتند :علت ﻣﺨالﻔت ﻣا اصﻼً ربطی
بهﻣذهبی يا غيرﻣذهبی بودن ندارد] ...ﻣسئله اين استکه[ اﻻن که چند
ساعت بهتحويل سال نو ﻣانده است اين شرط را گذاشتهاند .آنها...
ﻣیﺧواهند ﻣا را در ﻣقابل عمل انجام شده قرار بدهند ...و ابتکار عمل را
بهدست بگيرند و ارادهی ﺧودشان را بهﻣا تحميل کنند ...و از اين طريﻖ
ﻣیگويند ﻣا تصميمگيرنده و تعيينکنندهی اصلی ،يعنی رهبر شما هستيم«.
گرچه »تعداد ﻣﺨالﻔان زياد نبود« اﻣا »بهعلت تحليل و استدﻻل قوی« نظر
آنها پذيرفته شد و برگزاری ﻣراسم »جداگانه« بهتصويب رسيد)همانجا(.
}قبل از اداﻣهی ﻣسئلهی برگزاری ﻣراسم عيد نوروز ،ﻻزم بهتوضيح
است که اين اولينبار است که آقای پاينده ازعبارت »هيئت ﻣديرهی
ﺧودﺧوانده« استﻔاده ﻣیکند ،و اين ﻣیتواند نشانهی تنافر شديد و حتی
شدتيابندهی او با اغلب زندانیهای چپ ويا روند تبادﻻت آنها در درون
زندان باشد{ .حال بهاداﻣهی ﻣطلب بﭙردازيم:
با وجود اينکه زندانیهای ﻣسلمان  20دقيقه قبل از تحويل ْ
سال قرآن
ْ
ﻣﺨالﻔان بازهم
ﺧواندن در آغاز جلسه را بهيک دقيقه کاهش دادند ،اﻣا »
تأکيد کردند که اصﻼً صحبت بر سر ﺧواندن يا نﺨواندن قرآن نيست.
برﺧورد و رفتار آنها سياسی است و ﻣیﺧواهند اراده و نظر ﺧودشان را
بهﻣا تحميل کنند .بقيه گﻔتند بايد وحدت را حﻔظ کنيم و پيشنهاد آنها را قبول
کنيد .اصﻼً ﻣتوجه نبودند که جريان از چه قرار است ...ﻣن توضيح دادم با
قرآن ﺧواندن ﻣﺨالﻔتی نيست .اﻣا ازآنجايی که آنها شرط گذاشتهاند و
ﻣیﺧواهند اراده و نظر ﺧودشان را با بهرهبرداری از نظريات
وحدتطلبانهی ﻣجموعهی جريان چپ ،تحت تأثير برﺧوردهای نسنجيدهی
شما و با سوءاستﻔاده از احترام بهاعتقادات ﻣذهبی و وجدان شﺨص ْی بهﻣا
تحميل کنند ،بنابراين ﻣن در اين ﻣراسم بهاصطﻼح ﻣشترک شرکت نمیکنم.
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حاﻻ ﺧود دانيد اين را گﻔتم و از اتاق بيرون آﻣدم«) .(437آقای پاينده هرچه
ﻣنتظر ﻣیشود تا افراد ديگری ه ْم جلسه را ترک کنند ،کسی )»حتی
نزديکترين« رفيقش هم( از اتاق بيرون نياﻣد.
آﻣدن اعتراضی آقای پاينده از اطاق» ،يکی/دو نﻔر
پس از بيرون
ِ
بهسرعت رفتند و ﺧبر دادند که با يک دقيقه ﻣوافقت شد .اﻻن هم چند دقيقه
بهسال تحويل نمانده ،بياييد تا ﻣراسم را برگزار کنيم .آنها جواب دادند ﻣا
پشيمان شديم .ﻣا برای ﺧودﻣان ﻣراسم ﻣیگيريم ،شما هم برای ﺧودتان جشن
سر کار گذاشتند و با اين رفتار ﺧو ْد تماﻣی
بگيريد .اين طوری دوستان ﻣا را ِ
آن تﻼش وحدتطلبانه را بهسﺨره گرفتند«)صص  437و .(438
علیرغم بيانات آقای پاينده دربارهی بيهودگی وحدتی که بهنظر او »با
هتک حرﻣت و اهانت بهآرا و عقايد ]چپها[ همراه بود« ،زندانیهای چپ
ﺧواندن زندانیهای ﻣسلمان ﻣوافقت کردند و آنها
با شرط و شروط قرآن
ِ
هم در جواب روی همان اصلی که از آغاز تصميم گرفته بودند و بهانه
تراشی ﻣیکردند )يعنی :برگزاری ﻣراسمی جداگانه( پای فشردند و جداگانه
هم ﻣراسم برگزار کردند تا بهبيرون از زندان نشر بدهند و بهعنوان ارگان
ت
علنی اعتراض اﻣت ﻣسلمان]!؟[ بهوضعيت سياسی حاک ْم بهاين اﻣ ِ
صف چپها جداست ،بلکه
فراطبقاتی/دينی بگويند که نه تنها صفشان از
ِ
اساس صفبندی سياسی اﻣت ﻣسلمان]!؟[ بايد که برضد چپها و ﻣجاهدين
باشد .اﻣا برای بررسی دقيﻖتر اين رويداد و بازﺧوانی سه نظريه ﻣوجود
در روايت آقای پاينده ،ابتدا بهتر است نگاهی بهپانوشت صﻔحهی 437
»آنچه برﻣن گذشت« بيندازيم» :وحدتی که با هتک حرﻣت و اهانت بهآرا
و عقايد ﻣا و ديگران همراه بود؛ اين نوع سازشهای ﻣصلحتگرايانه در
زندانهای سياسی آن ﻣوقع هم رايج بود و هم ريشه دوانده و تنوﻣند گشته و
تبديل بهنوعی فرهنگ سازشکارانه شده بود ،که بعدها ثمرهی آن در
تحوﻻت سياسی بهبار نشست و ﻣوجبات ﻣسائل ﻣتعددی شد«.
همانطورکه قبﻼً هم تااندازهای بهتﻔصيل نوشتم ،و همانطورکه همين
روايت آقای پاينده از برﺧورد ﻣسلمانهای زندانی نشان ﻣیدهد ،قصد آنها
)حتی قبل از شروع شور و حال برگزاری ﻣراسم نوروز( اِبراز هرچه

ﻣلیکشی در زندان اوين

جدايی صف ﻣسلمانها از صف چﭙیها و ﻣجاهدين
علنیتر و چشمگيرتر
ِ
بود .شايد در ابتدا قصدشان اين بود که ﻣجاهدين را هم با ﺧودشان بکشانند،
اﻣا احتماﻻً با توصيه ساواک ﺧيلی سريع صفشان را از صف ﻣجاهدين
هم جدا کردند .نتيجه اينکه نه در حرفهای ﺧدایگونهی آقای پاينده و نه
در وحدتجويی کسانی که آقای پاينده آنها را »ﻣصلحتگرا« ﻣیناﻣد،
بهچرايی سياسی و روند شکلگيری اينگونه کنشها و ﻣانورهای ظاهرا ً
ﻣذهبی و اﺧﻼقی اشارهای نمیشود.
تصويری که آقای پاينده در پانوشت صﻔحه  437ارائه ﻣیکند ،ضمن
ظاهر يک بررسی تاريﺨی و سياسی را دارد ،اﻣا با تکيه روی »هتک
اينکه
ِ
حرﻣت و اهانت بهآرا و عقايد« و اينکه اين هتک حرﻣت در »زندانهای
سياسی آن ﻣوقع ...رايج بود و ...ريشه دوانده و تنوﻣند گشته و تبديل بهنوعی
فرهنگ سازشکارانه شده بود« ،ﻣسئله را اساسا ً »فرهنگ«ی ﻣیداند »که
بعدها ثمرهی آن در تحوﻻت سياسی بهبار نشست و ﻣوجبات ﻣسائل ﻣتعددی
شد«.
دانسته استکه وقتی حرف از »فرهنگ« بهﻣيان ﻣیآيد ،حتی آنجاکه
بهﻣساﻣحه بهﻣعنای ﺧرده فرهنگ هم بهکار برود ،بازهم صحبت از
گسترهای از آدمهاست که بهلحاظ ک ّمی بههيچوجه با حداکثر  4هزار زندانی
سياسی سالهای  1349-1357قابل ﻣقايسه نيست؛ و عﻼوه براين ،فرهنگ
هميشه حاصل دورهای از تحوﻻت تاريﺨی است که بسيار فراتر از بازهی
 8سالهی  1349-1357است.
از همهی اينها ﻣهمتر اينکه» :فرهنگ« در جاﻣعهی طبقات ْی همواره
ُﻣهر طبقهی ﺧاصی را در بازهای از زﻣان برپيشانی دارد که تقليل اين
گسترهی ک ّمی/کيﻔی به»هتک حرﻣت و اهانت بهآرا و عقايد« در زندان
يادآور قصهی آدم کوچولوهای سﻔرهای گاليور است .اﻣا حقيقتا ً چگونه
ﻣیتوان تصور کرد که »سازشهای ﻣصلحتگرايانه در زندانهای
سياسی« در قالب يک »فرهنگ« ﺧودبنماياند؛ و همين »فرهنگ«
)برفرض که تاريﺨی و طبقاتی هم باشد( چگونه ﻣیتواند »در تحوﻻت
سياسی بهبار« بنشيند و »ﻣوجبات ﻣسائل ﻣتعددی« هم بشود؟
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نياز چندانی بهتوضيح نيست که ﻻزﻣهی پاسخ بهاين سؤال ،فهم اين
استکه که ﻣاهيت اين »تحوﻻت سياسی« را بدانيم و بﻔهميم که بهکدام
تغيير حاکميت شاه بهحاکميت
»تحوﻻت سياسی« اشاره ﻣیکند؟ اگر ﻣنظور
ِ
جمهوری اسﻼﻣی است ،ارزش ﻣﻔهموﻣی اين عبارت نه تنها از اساس چرند
است ،بلکه بهشدت گمراهکننده است .چرا؟ برای اينکه بهحاکميت نشستن
اسﻼﻣيون را که از يک طرف حاصل توطئهای بين ساواک و روحانيت و
همچنين سرکوب نيروهای غيرﻣسلمان بود ،و از طرف ديگر بهدهها و
چهبسا صدها زدوبند فردی و سياسی با نيروهای اﻣﭙرياليستی برﻣیگشت
را ﻻپوشانی ﻣیکند و ﻣسئله را همانطور که حاکمان کنونی ﻣیﺧواهند،
فرهنگی جا ﻣیزند.
 {5ملیکشی در زندان اوين

»يادم نمیآيد چهطور ﻣتوجه شديم که سال تحويل شد؛ شايد نگهبان
صدای راديو را بلند کرد .بههرحال ﻣوقع تحويل سال  ،1355چپها در
اتاق شمارهی شش و ﻣذهبیها در اتاق شمارهی سه بودند و ﻣن تک و تنها
در راهرو بودم .درحالی که قدم زنان و با سری پُرسودا اين بيت ﻣوﻻنا
سست
ذهنم را درگير ﺧود کرده بود .چه ﺧوش ﻣیگويد :زين همرهان ُ
عناصر دلم گرفت ـ شيرﺧدا و رستم دستانم آرزوست«)ص .(438
سر پُرسودا« چنانچه ﻣاليﺨوليايی نباشد ،بهنحوی ـدر توازنی بين
» ِ
نظر و عملـ سودای ﺧود را بهتبادل اجتماعی/ﻣبارزاتی درﻣیآورد و
بهلحاظ انسانی/انقﻼبی ارزشافزا ﻣیشود .با توجه بهاينکه ﻣنهای تبادﻻت
ﻣربوط بهگذران زندگی روزانه ،هرآنچه آقای پاينده از سال  1355تاکنون
يعنی حدود نيم قرن بهتبادل اجتماعی گذاشته ،همين »آنچه برﻣن گذشت«
است که در ارائهی آن هم سهم عمده بهتاريخپژوه ﻣعاصر و ديگران
سر پُرسودا«ی او در
بازﻣیگردد؛ از اينرو ﻣیتوان نتيجه گرفت که اگر » ِ
ْ
اوين ﻣاليﺨوليايی نبوده باشد ،قطعا ً بهگونهای افراطی ﺧودپرستانه
زندان
بوده و هنوز هم برهمين روال بهدنيا نگاه ﻣیکند .توسل بهشعر ﻣوﻻنا که
تنها ﺧودش را َرهرو را ِه حقيقتی ناﻣعلوم ﻣیپندارد و برتر از همهی آدمها
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ـبهجز شمسـ ﻣیداند ،و حکم بهغيرآدم بودن همهی همراهان ﻣیدهد ،ﻣرز
بين ﺧودپرستی افراطی و سوداهای فاشيستی را بهابهام ﻣیکشاند :دی شيخ
با چراغ همیگشت ِگرد شهر ـ کز ديو و دد ﻣلولم و انسانم آرزوست!؟
»سال که تحويل شد بچههای چپ با هم روبوسی کردند؛ و برای
روبوسی« ...سراغ آقای پاينده هم ﻣیروند ،و او هم »برای رعايت ادب«
روبوسی سردی ﻣیکند)همانجا( .چپها فقط با چند نﻔر از
با آنها
ِ
زندانیهای ﻣسلمان که »با بقيه ﻣتﻔاوت بودند« ،ﻣانند »حاج عزتﷲ
ﺧليلی« ،بهاين دليل که در يکجا قرار داشتند ،روبوسی کردند» .همهی
بچههای چپ ناراحت بودند که چهطور بهﻣا رودست زدند ،توهين کردند و
ﻣا به چه سادگی بازی ﺧورديم ...جلسه تشکيل دادند که حاﻻ چه بايد بکنيم.
ﺧيلی عصبانی بودند ...پرسيدم آنها چند نﻔرند؟ گﻔتند چهل/پنجاه نﻔرند و
پرسيدم شما چند نﻔريد؟ گﻔتند تعداد ﻣا ﺧيلی بيشتر است .گﻔتم بحث تعداد
نﻔرات نيست ،نﻔرات فقط کميت را تشکيل ﻣیدهند کيﻔيت و عملکردتان
اشتباه و سازشکارانه است .پرسيدند چه کار کنيم؟ گﻔتم :هيچکاری
نمیﺧواهد بکنيد .فقط از اين درس بگيريد .اين قضيه را در سوابﻖ
ﻣبارزاتیتان بهﺧاطر بسﭙاريد و در آينده راهنمای ﺧودتان قرار دهيد .از
اين بهبعد با ﻣشاهده ،ﻣطالعه و جمعبندی تجربيات وضع ﺧودتان را ﻣشﺨص
کنيد و ﻣوضع ﻣشﺨص داشته باشيد تا آلت دست هرنابﺨردی قرار نگيريد.
شماها با آنها نمیتوانيد وحدت داشته باشيد .آنها اين را ﻣیدانند ولی شما
نمیدانيد .هرتصميمی که ﻣیﺧواهيد بگيريد .ﻣن ديگر در تصميمگيریهای
شما شرکت نمیکنم .اين را گﻔتم و از اتاق بيرون آﻣدم«) 438و .(439
اگر فرض را براين بگذاريم که اين روايت بهواسطهی گذشت سالهای
بسيار طوﻻنی ،در ﻣقايسه با اصل رويداد ،از اساس دفُرﻣه نشده باشد ،بايد
بگويم که حرفهای آقای پاينده در اين نقلقول هيچ ربطی بهﻣبارزهی
سياسی و طبعا ً بهﻣبارزهی طبقاتی ندارد ،و در جانبدارانهترين برداشت و
ْ
ﻣمکن همانند پندهايی است که پدربزرگها در سنتها و ﻣناسبات
تصور
پدرساﻻرانه با بيان حرفهای ابهامآﻣيز ،برتری ﺧودرا به ُرخ جوانترهای
فاﻣيل ﻣیکشند» :پرسيدم آنها چند نﻔرند؟ گﻔتند چهل/پنجاه نﻔرند و پرسيدم
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شما چند نﻔريد؟ گﻔتند تعداد ﻣا ﺧيلی بيشتر است .گﻔتم بحث تعداد نﻔرات
نيست ،نﻔرات فقط کميت را تشکيل ﻣیدهند کيﻔيت و عملکردتان اشتباه و
يکسانی عملکرد »اشتباه« و
سازشکارانه است« .صرفنظر از القای
ِ
کنش »سازشکارانه« که سﻔسطهای بيش نيست؛ اﻣا اين سؤال ،جواب بهآن
و حکمی که آقای پاينده دربارهی »سازشکار« بودن اغلب زندانیهای چپ
بارز َﻣثَ ِل }دلبر جانان ﻣن بُرده دل و جان ﻣن  //بُرده دل
ﻣیدهد ،نمونهی
ِ
و جان ﻣن دلبر جانان ﻣن{ است :يعنی ،يک همانگويی ناب که گرچه هيچ
ﻣﻔهوﻣی را بهتبادل نمیگذارد ،اﻣا ﻣیتواند شنوندهی نيازﻣوده و نسبتا ً جوان
ﺧود را بهگيجی و تابعيت بکشاند.
ساز »ﻣا« ،جناب پاينده ،بﻼفاصله پس از ضربهی ﻣثﻼً
ﺧردﻣن ِد گيج ِ
ﺧويش ﻣیفرﻣايند» :از اين بهبعد با ﻣشاهده ،ﻣطالعه و
ت
ﺧردﻣندانهی نﺨس ِ
ْ
جمعبندی تجربيات وضع ﺧودتان را ﻣشﺨص کنيد و ﻣوضع ﻣشﺨص داشته
گويی
باشيد تا آلت دست هرنابﺨردی قرار نگيريد«! اين حکم نيز يک بديهه
ِ
ﻣعنی ﻣشﺨص ،پروفسورنمايانه و درعينحال تحقيرآﻣيز است.
عام ،فاقد
ِ
ﺧطای غيرقابل تﻔکيک از پروسهی انديشه و کار
ت آزﻣون و
چراکه بداه ِ
ِ
بشری را که حتی انسانهای غارنشين و بارانسازهای قبايل بدوی هم
چارهای جز رعايت آن نداشتند ،پرفسورﻣنشانه بهعنوان آﻣوزش در ﻣقابل
چرايی برگزاری جداگانهی ﻣراسم عيد
کسانی ﻣیگذارد که دريافتشان از
ِ
نوروز سطحی است ،آزرده شدهاند و درصدد تﻼفی آزردگی ﺧود هستند.
ﻣنطقی نهﻔته در نقلقول باﻻ،
اﻣا برکنار از بررسی بيشتر جزئيات
ِ
َ
چنين بهنظر ﻣیرسد که کليت روايت با ﻣقدار قابل توجه ْی گرد و ﺧاک
آﻣيﺨته شده است .چرا؟ برای اينکه از ﺧو ِد نقلقول چنين برﻣیآيد که
زندانیهای چپ دربرﺧوردی احترامآﻣيز و کاﻣﻼً دﻣوکراتيک بهزندانیهای
ﻣسلمان پيشنها ِد برگزاری ﻣشترک ﻣراسم ﻣربوط بهعيد نوروز را
ﻣیدهند؛ و آنها بهجای بيان صريح نظرشان دست بهﻣانورهايی ﻣیزنند
که سرانجام بهبرگزاری جداگانهی اين ﻣراسم ﻣنجر ﻣیشود .ﺧر ِد
رهبریکنندهی ﻣبارزهی سياسی و بهويژه ﺧر ِد برﺧاسته از ﻣبارزهی
طبقاتی چنين پيشنهاده دارد که اگر اين اﻣر هزار بار بدون نتيجه اتﻔاق
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بار آن ،تﻼشی سازنده و درعينحال
افتاده باشد ،تﻼش برای هزار و يکمين ِ
دﻣوکراتيک درﻣقابله با رژيمی استکه علیاﻻصول )وﻣطابﻖ آنچه از ﺧو ِد
گزارش برﻣیآيد( هردو گروهبندی ﻣسلمانها و چپها را سرکوب ﻣیکند.
بنابراين ،با اين فرض که روايت آقای پاينده با آنچه در اوين اتﻔاق
افتاد ،تﻔاوت اساسی نداشته باشد ،بايد گﻔت آن کسی که تﻼش همسوکنندهی
نسبی در ﻣقابله با رژيم را »سازشکار«ی ﻣیناﻣد و اين تﻼش دﻣکراتيک
و درعينحال هژﻣونیآفرين را بهدليل بینتيجه ﻣاندن هزاربارهاش »آلت
دست هرنابﺨردی« ارزيابی ﻣیکند ،نه تنها ﺧردﻣندانه/ﻣبارزاتی/انقﻼبی
عمل نکرده ،بلکه با گرد و ﺧاک بيهودهای که بهپا ﻣیکند ،در ﻣقابل بررسی
ﻣسئله در عرصهی وسيعتر ﻣبارزهی ضدرژيمی و فهم علت
سياسی/ﻣبارزاتی آن در کليت جاﻣعه بهﻣانعی جدی تبديل ﻣیشود.
از طرف ديگر ،آقای پاينده در اين نقلقول از واژهی »وحدت« چنان
کلی ،بدون تعريف ﻣعين ،عطف بهﻣاسبﻖ ،و حتی با احساساتی غمآلوده
استﻔاده ﻣیکند که گويی اگر زندانیها و کليت جنبش ﻣسلحانه و غيرﻣسلحانه
نوروز سال  ،1355در زندان
بهنصايح او در بارهی برگزاری ﻣراسم عيد
ِ
ْ
اوين گوش ﻣیکردند» ،بعدها ثمرهی آن در تحوﻻت سياسی بهبار«
نمی»نشست و ﻣوجبات ﻣسائل ﻣتعددی« ،و ازجمله ﻣوجب استقرار
جمهوری اسﻼﻣی هم نمیشد!؟ هرکارگری که اندکی فعاليت صنﻔی را
تجربه کرده باشد ،بهروشنی ﻣیداند که پيشنهاد برگزاری ﻣشترک ﻣراسم
ب چندقلو هم نمیتوان بهآن کنش و
عيد نوروز را با هزار ﻣن چس ِ
برهمکنشهايی چسباند که کلمهی »وحدت« گويای آن است .چراکه ﻣحتوای
ﻣعنايی »وحدت« عمدتا ً درونی ،پايدار ،باورﻣندانه و حتی ايدئولوژيک
است؛ درصورتیکه برگزاری ﻣشترک ﻣراسم عيد نوروز بنا بهسنت و
ت وجودی اين ﻣراسم ،ﻣوقت و اساسا ً بيرونی است.
عل ِ
نتيجه اينکه »سازشکار« ناﻣيدن زندانیهای چپ )بهدليل پيشنهاد
برگزاری ﻣشترک ﻣراسم عيد نوروز بهزندانیهای ﻣسلمان( ،تحقير آنها
تصوير بزرگنمايی شدهای از اتهامزننده است .اﻣا اين
در ﻣقاب ِل ارائهی
ِ
نتيجهگيری هنوز همهی ﻣسئله را بيان نمیکند .در واقع ،برﺧورد آقای پاينده
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ﻣﺨربتر از تحقير زندانیهای چپْ است؛ چراکه اين برﺧورد )که با قهر
کنش سازﻣانيافتهی اسﻼﻣیها برعليه
و
آشتی چندباره هم همراه بود(ِ ،
ِ
جنبش چپ و ﻣجاهدين )يعنی :وحدت جنبش اسﻼﻣی با ساواک و نظام
سياسی/اقتصادی بورژوايی( را بهکنشی صرفا ً اﺧﻼقی/ﻣذهبی تقليل ﻣیدهد
و علتجويی سياسی و ﻣبارزاتی اين اﻣر را در آزردگی عمدتا ً عاطﻔی
ﻣنحل ﻣیکند.
البته نبايد فراﻣوش کرد که آقای پاينده در پانوشت صﻔحهی  437از
»فرهنگ سازشکارانه«ای هم حرف ﻣیزند »که بعدها ثمرهی آن در
تحوﻻت سياسی بهبار نشست و ﻣوجبات ﻣسائل ﻣتعددی شد« .ﻣنهای
بررسی روانشناسانهی آقای پاينده که از عهدهی ﻣن ﺧارج است ،و
صرفنظر از انگيزههای شﺨصی او ،و حتی برکنار از ﻣقولهی نابهجا و
گمراهکنندهی ﻣسئلهی فرهنگی که پيشتر بهآن پرداﺧتيم؛ در اينجا بايد بهدو
سؤال بسيار ﻣهم بﭙردازيم :يک{ آيا عبارت باﻻ نشانهی اين نيست که آقای
پاينده بهاحتمال استقرار حکوﻣت اسﻼﻣی انديشيده بود؟ دو{ اگر چنين
انديشهای وجود داشت ،چرا راوی عزيز ﻣا بهصراحت از آن حرف نزده
و اﻣروز هم حرف روشنی دربارهی آن بهزبان نمیآورد؟
پاسخ سؤال اول بهطور قاطعی ﻣنﻔی است .زيرا صرفنظر از اينکه
ت ساواک و ﻣسلمانهای زندانی در بند سه
آقای پاينده حرفی دربارهی نشس ِ
جدی ﻣذهبیها و شکلگيری گروه
اوين نمیزند ،ﻣسئلهی تغيير رفتار
ِ
ﻣذهبیهايی )که فاﻻنژ نامگذاری شدند( را نيز ﻣسکوت ﻣیگذارد .ضمنا ً
فراﻣوش نکنيم که تکيه او روی جنبهی اﺧﻼقی/عاطﻔی/فرهنگی رويدادها،
و کنش و واکنشهايی در همين زﻣينه است که بههرصورت
سياسی/استراتژيک نيستند .باﻻﺧره ،ﻣهمتر از همهی اين حرفها ،ﻣسئلهی
اساسی اين استکه بههيچوجه قرار براين نبود که سياسيون ﻣسلمان قدرت
سياسی را دراﺧتيار بگيرند .بهعبارت ديگر ،در نوروز سال  1355هيچ
نيرويی در جهان )اعم از شﺨصی ،جنبشی ،دولتی و اطﻼعاتی/اﻣنيتی(
صدم درصد هم بهقدرت رسيدن ﻣسلمانها در ايران و
حتی بهاحتمال يک ِ
تشکيل جمهوری اسﻼﻣی را پيشبينی نکرده بود .اﻣا بهطور قاطعی ﻣیتوان
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گﻔت که نشانههای بسياری برای پيشبينی فعاليت سازﻣانيافتهی
ضدکمونيستی جريانهای اسﻼﻣی )در همسويی با ساواک( وجود داشت؛ و
براساس همين نشانهها اين اﻣکان نيز فراهم بود که بهبعضی از
پيشبينیهايی دست يافت و بهطور ﻣناسبی بهﻣقابله با فعاليت
ضدکمونيستیای پرداﺧت که بهواسطهی رويدادهای غيرقابل پيشبين ْی
اسﻼﻣيون شيعه را بهقدرت رساند تا از نظام سرﻣايهداری ـچهبسا سبُعانهتر
از سلف ﺧويشـ پاسداری کنند.
نکتهی ديگری که دربارهی روايت ﻣراسم نوروز  1355بايد بگويم،
بهشيوهی روايتگويی آقای پاينده در اين باره ارتباط دارد .واقعيت اين
استکه روايتگويی آقای پاينده در اين بارهی ﺧاص شباهت زيادی
بهرعايت حجاب و عﻔاف در بعضی از فيلمهای ايرانی دارد .در اين فيلمها
عﻔاف
دﺧتر و پسر ضمن رعايت همهی ﻣوازين شرعی ﻣربوط بهحجاب و
ْ
چنان از يکديگر دلبری ﻣیکنند و با کﻼم استعاری بههم عشﻖ ﻣیورزند که
بينندهی فيلم بههمان دريافتی ﻣیرسد که از فيلمهای عاشقانهی چند دهه قب ِل
هاليود درﻣیيافت .آقای پاينده با استﻔاده از همين شيوهی سينمايی و البته با
يک فرار بهجلوی حدودا ً  50ساله از »سازشهای ﻣصلحتگرايانه در
زندانهای سياسی آن ﻣوقع« چنان روايت ﻣیکند که گويا از همان ﻣوقع
پيشبينی ﻣیکرد که »ثمرهی« اين »سازشهای ﻣصلحتگرايانه در
زندانهای سياسی«» ،بعدها ...در تحوﻻت سياسی بهبار« ﻣینشيند و
»ﻣوجبات ﻣسائل ﻣتعددی« هم ﻣیشود .آقای پاينده با استﻔاده از چنين
شيوهای از روايتگويی ،در ﻣقابل جوانترها در نقش ﺧدايی ظاهر ﻣیشود
که ﻣسائ ِل ﻣطلقا ً غيرقابل پيشبينی را پيشبينی کرده است؛ و در ﻣقابل
اسﻼﻣيون حاکم هم ﻣیتواند بگويد ﻣن همهی ﻣوازين شرعی را
بهجانبداری از »آيتﷲ ربانی شيرازی ،آيتﷲ انواری ،حاج ﻣهدی
عراقی و دکتر شيبانی«» ،حاج عزتﷲ ﺧليلی« و ديگرانی که »اين قبيل
کارها را قبول نداشتند و وارد اين جزئيات نمیشدند« ،رعايت کردهام.
آقای پاينده در پانوشت صﻔحه  439که اداﻣه آن بهصﻔحهی  440ﻣنتقل
شده است ،نمونهای از تقابل ستيزهگرانهی زندانیهای ﻣذهبی با زندانیهای
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چپ را نقل ﻣیکند که بيانکنندهی ديدگاه و ارزيابی او از زندانیهای ﻣذهبی
بهطورکلی است» :درسال  1351که در زندان شمارهی چهار بودم،
ﻣیﺧواستيم ﻣراسم چهارشنبه سوری برگزار کنيم .ﻣﺨالﻔت کردند و گﻔتند
ﻣراسم گبرهاست .ﻣجاهدين ،ﻣلل اسﻼﻣی ،روحانيون و ...از اين کارها
نمیکردند .يکی/دو نﻔر از پروندهی قتلهی ﻣنصور و عدهای که عمدتا ً طلبه
و افراد کم سنوسال بودند ،چنين تلقیهايی داشتند .اينها قشری بودند نه
سياسی .ﻣحکوﻣيتهای آنها سبک بود و حداکثر بهدو سال زندان ﻣحکوم
شده بودند .در اوين هم اين قبيل افراد بودند که آن وضع را بهراه انداﺧتند«.
نتيجه اينکه حرفهای آقای پاينده در پانوشت صﻔحهی ،437
داستانسرايی ﻣحض است» :اين نوع سازشهای ﻣصلحتگرايانه در
زندانهای سياسی آن ﻣوقع هم رايج بود و هم ريشه دوانده و تنوﻣند گشته و
تبديل بهنوعی فرهنگ سازشکارانه شده بود ،که بعدها ثمرهی آن در
تحوﻻت سياسی بهبار نشست و ﻣوجبات ﻣسائل ﻣتعددی شد«.
چرا نقلقول باﻻ داستانسرايی ﻣحض است؟ برای اينکه اگر
»ﻣجاهدين ،ﻣلل اسﻼﻣی ،روحانيون و ...از اين کارها ]يعنی :برﺧورد
توهينآﻣيز نسبت بهچپها[ نمیکردند« ،و »عدهای که عمدتا ً طلبه و افراد
کم سنوسال بودند ،چنين تلقیهايی ]برضد چپها[ داشتند« ،اصﻼً ﻣوضوع
و ﻣسئلهای برای »سازشهای ﻣصلحتگرايانه« باقی نمیﻣاند تا بتوانند
زﻣينهای را ايجاد کند که »بعدها ثمرهی آن در تحوﻻت سياسی بهبار«
بنشيند و »ﻣوجبات ﻣسائل ﻣتعددی« را فراهم بياورد.
نتيجه اينکه اجزای روايت آقای پاينده باهم سازگار نيستند ،و روايت
او ﺧيلی بيشتر از ذهن و عواطف ﺧودبزرگبينانهاش تأثير گرفته تا ﻣتأثر
از واقعيت بيرونی )بهﻣثابهی برابرايستای ذهن( باشد.
 {6ملیکشی در زندان اوين

علیرغم اينکه آقای پاينده اعﻼم ﻣیکند که »هرتصميمی که
ﻣیﺧواهيد ،بگيريد .ﻣن ديگر در تصميمگيریها شما شرکت نمیکنم« و
»از اتاق بيرون« ﻣیرود و در گﻔتگو شرکت نمیکند ،اﻣا بازهم نه تنها
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درگير ﻣسائل ﻣربوط بهاداﻣهی برگزاری ﻣراسم نوروز ﻣیشود ،بلکه اين
بار هم نقش او بيشترين اهميت را پيدا ﻣیکند» :همان شب بچههای چپ
برناﻣهی رقص و آواز داشتند .آنها آﻣدند و گﻔتند شما حﻖ نداريد جشن
بگيريد .ﻣا ﻣذهبی هستيم و نبايد رقص و آواز راه بيندازيد .«...بچههای
چپ »گﻔتند ...پليس اجازه داده جشن بگيريم و شادی کنيم ولی زندانی
ﻣﺨالﻔت ﻣیکند ...يکی از بچهها آواز ﺧواند و رقص دستجمعی انجام
دادند ...آنها ...کاری نکردند ...فردا شب] ...بچههای چپ[ نمايشناﻣهای
را ...بهنمايش گذاشتند .اواسط نمايش بود که از بيرون اتاق شمارهی شش
سروصدايی بلند شد...آنها طشتها]ی داﺧل حمام[ را برداشته بودند و با
ﻣشت روی طشت ﻣیزدند و پا بهزﻣين ﻣیکوبيدند .وارد اتاق ...شدند و
جملههای توهينآﻣيزی نسبت بهﻣا بهکار بردند و وسائل اتاق را بههم
ريﺨتند«)ص .(439
وقتی زندانیهای چپ ﺧواستند زندانیهای ﻣذهبی را از اتاق بيرون
کنند» ،درگيری شد ...کار بهزد و ﺧورد رسيد] ...و[ باﻻﺧره ،ﻣن و چند
نﻔر ديگر آنها را ازهم جدا کرديم .با اينکه سروصدا شد ولی نگهبان
نﻔهميد«)ص .(440
»در اين اوضاع و احوال ،چند نﻔری از بچههای ﻣذهبی ﻣانند حاج
عزتﷲ ﺧليلی از پروندهی ﻣؤتلﻔه ،عبدالمجيد ﻣعاديﺨواه ]از کلهگندههای
جمهوری اسﻼﻣی[ و علی بشارتی سعی کردند قضيهای را که اتﻔاق افتاد
است با ُحسن نيت اصﻼح کنند .اين افراد و چند نﻔری که تابع آنها بودند
در بههم زدن نمايش و آن برﺧوردها شرکت نداشتند« .حاج ﺧليلی از پاينده
ﻣیﺧواهد کاری بکند که زندانیهای چپ »يک ﻣقدار ﻣتعادلتر رفتار«
کنند .پاينده هم ضمن توضيح رون ِد ﻣنجر بهکتککاری و اينکه همهی
تقصيرها بهگردن زندانیهای ﻣسلمان است ،درست برﺧﻼف گﻔتههايش در
پانوشت صﻔحهی  439و  440که کمی باﻻتر نقل کردم ،ﻣیگويد» :در
همهی سالهايی که با هم زندگی کردهايم هميشه در همهی زﻣينهها سعی
کرديد ﻣا را تحقير کنيد ،ﻣا را نجس دانستيد .ﻣا کاری بهشما نداشتيم و
هميشه هم رعايت حال شماها را کردهايم و همچنان ﻣیکنيم .ولی حاﻻ کاری
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کردهايد که حتی ﻣﻼيمترين افراد ﻣا هم ﻣجبور شدند در ﻣقابل شماها
ﻣوضعگيری کنند .اين نتيجهی برﺧوردهای غلط ﺧود شما است .اﻻن هم
شما بدون توجه بهﻣشکﻼت و ﻣسائل داﺧلی ﺧودتان با ﻣن صحبت ﻣیکنيد.
اول ﻣسائل داﺧلی ﺧودتان را حل کنيد ،اگر اين طرف درست نشد آن وقت
باهم صحبت ﻣیکنيم .يک بار بهحاج ﺧليلی گﻔتم ببينيد ،تکليف ﻣن با شما
روشن است .شما برويد با آنهايی که تکليفشان با شما ﻣشﺨص نيست،
صحبت کنيد .ﻣن کاری بهشما ندارم .البته اگر بﺨواهيد اذيتم کنيد ،وضع
فرق ﻣیکند .حاج ﺧليلی گﻔت :بله ،ﻣا ﺧودﻣان اين را ﻣیدانيم .از ناحيه شما
ﻣشکلی نداريم ...در اين زﻣينه بارها با ﻣعاديﺨواه و ﻣﺨصوصا ً بشارتی
صحبت کردم«)صص  440و  .(441نياز بهتوضيح چندانی نيستکه آقای
پاينده در اين قسمت از روايت ﺧودش هم برای جمهوری اسﻼﻣی عدم
ﻣﺨالﻔت را گرا ﻣیدهد و هم ﺧودرا بهعنوان ﻣرش ِد چپهای ﻣعترض
بهتهاجم ﻣذهبیها جا ﻣیزند.
غروب سوم فروردين که چپها ﻣراسم داشتند ،شديدتر از قبل ﻣورد
تهاجم ﻣذهبیها قرار ﻣیگيرند و کار بهدرگيری فيزيکی شديدی ﻣیکشد.
اينبار آقای پاينده هم »عصبانی« ﻣیشود و »پابهپای فريدون تنکابنی و
سه/چهار نﻔر ديگر« در درگيری شرکت ﻣیکند.
ششم يا هﻔتم فروردين يکی از بچههای چپ که در حمام ﻣشغول شستن
لباس و ﺧواندن آواز بود ،ﻣورد اعتراض و تهاجم يکی از ﻣذهبیها قرار
ﻣیگيرد» ،گﻼويز ﻣیشوند و همديگر را بهشدت ]کتک[ ﻣیزنند .اين بار
سروصدا بهحدی بود که نگهبان ﻣتوجه شد و بهداﺧل بند آﻣد .آن روز شيﻔت
ﻣؤﻣنی ]نگهبان بد[ بود«)ص  .(442آقای پاينده در ﻣقابل نگهبان بد
»شروع بهفحش دادن بهصمد«]طرف دعوا که چپ بود ،ﻣیکند؛ چونکه
نمیﺧواست »ﻣعلوم شود دو نﻔر با دو تﻔکر ﻣتﻔاوت و ﻣغاير با عنوان
زندانی سياسی باهم درگير شدهاند باهم دعوا کردهاند«)همانجا(.
آقای پاينده و صمد توسط »نگهبانی که تارهکار بود« بازجويی
ﻣیشوند .او ﻣتوجه ﻣیشود که دعوای اين دو نﻔر ساﺧتگی است؛ و بهپاينده
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ﻣیگويد» :حاﻻ تو برو توی بند«؛ و »کسی را که با صمد دعوا کرده بود
احضار کردند«» :بهاين ترتيب آنچه را که نمیﺧواستيم از بين ﺧودﻣان
بيرون برود ،بيرون رفت و پليس از اﺧتﻼف بين ﻣا ﺧبردار شد«)همانجا(.
بعيد بهنظر ﻣیرسد که رؤسای زندان )نه الزاﻣا ً نگهبانها( از درگيری بين
ﻣسلمانها و چپها بیﺧبر بوده باشند.
»حدود ساعت دوازده نيمه شب دوازدهم يا چهاردهم« آقای پاينده را
»بهانﻔرادی بردند« .چند نﻔر ديگر راهم »بهعنوان ﻣحرکين ﻣاجرا شناﺧته
و بهانﻔرادی انتقال« ﻣیدهند)همانجا( .اين عده ﺧيلی زود بهبند بازگردانده
شدند ،اﻣا آقای پاينده »دو ﻣاه در انﻔرادی ...در بند  « 209بود و علیرغم
وضعيت بسيار سﺨت سلول انﻔرادی ،اﻣا »صدا«يش هم در نياﻣد)صص
 442و » .(443اوايل ﺧردادﻣاه ،سرکار افتﺨاری از گروهبانهای
قزلقلعه« که پاينده را ﻣیشناﺧت ،بهسراغ او ﻣیرود و از حضور او در
انﻔرادی ،بهدليل »تعطيﻼت عيد« و »يک ﻣاه ﻣرﺧصی« رفتنش ،اظهار
بیاطﻼعی ﻣیکند .يک ساعتی از ديدن پاينده در سلول نگذشته بود که
سرکار افتﺨاری نزد پاينده ﻣیرود و ﻣیگويد» :اثاثيهات را جمع کن«؛ و
او »را بهدفتر افشار« ﻣیبرد)ص  .(443سرگرد افشار هم ﻣقداری هارت
و پورت ﻣیکند که »نمیﺧواهی دست از کارها برداری ...و ﻣیدانی
بهﺧاطر همين ]کارها[ ﻣیتوانند تو را بهدادگاه ببرند«؟ آقای پاينده
درجوابش ﻣیگويد» :جناب سرگرد ...پنج سال ﻣحکوﻣيت گرفتم ،اين پنج
سال تمام شده و يک سال است که اضافه زندان ﻣیکشم .چرا ﻣا را آزاد
نمیکنيد .چرا يک عده آدم بﻼتکليف و عصبی را کنارهم گذاشتهايد که بهاين
صورت باهم درگير بشوند .ﻣیدانم آزاد شدن ﻣا بهدست شما نيست ،ولی
ﺧواهش ﻣیکنم وضع اين افراد را که نسبت بههم حساسيت پيدا کردهاند،
روشن کنيد .گﻔت حاﻻ برو توی بند ،وضع ﺧيلی فرق کرده
است«)همانجا(.
آقای پاينده اداﻣه ﻣیدهد که »يکی/دو روز قبل از اين ،احمد کابلی ]که
ﺧيلی بهپاينده »نزديک بود«[ بهديدن سرگرد افشار رفته بود ...و دو ساعتی
بهطور ﻣشروح با او صحبت ﻣیکند .ﻣیگويد اين آدمها وقتی بهاينجا آﻣدند
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کاری بهکار هم نداشتند ...شما ﻣحيط عصبی فراهم کرديد که بهجان هم
افتادند .هرچه ديرتر آزاد کنيد وضع بدتر ﻣیشود ...حاﻻ که آزادﻣان
نمیکنيد ،ﻻاقل تسهيﻼتی در اﺧتيار ﻣا بگذاريد«)صص  443و .(444
»سرکار افتﺨاری ﻣن را بهطبقهی باﻻی بند برگرداند .ديدم بند ساکت
و ﺧلوت است .زندهياد ﻣحسن ﻣديرشانهچی در راهرو قدم ﻣیزد ...،از
ﻣحسن پرسيدم چرا بند ﺧلوت است؟ گﻔت آنها را بردند و فقط ﻣا در اينجا
هستيم .ﻣعلوم شد ،ﻣدتی بعد از بردن ﻣا بهانﻔرادی ،بچههای ﻣذهبی )ﻣجاهد
و غيرﻣجاهد( را بهطبقهی پايين بردهاند و بچههای با پروندهی ﻣارکسيستی
طبقه پايين را بهطبقهی باﻻ آورده بودند«)ص  .(444آقای پاينده همان روز
يک سﺨنرانی ﻣشروح ايراد ﻣیکند که ﻣضمون آن همان پيشنهاد برگزاری
ﻣراسم ﻣشترک عيد نورز بود که ظاهرا ً شکاف عميقی بين او و بقيه چپها
ايجاد کرده بود» :اگر پيشنهاد ﻣراسم ﻣشترک نمیداديد و هرکسی ﻣراسم
ﺧودش را برگزار ﻣیکرد ،ﻣشکلی پيش نمیآﻣد«)همانجا( .بدينترتيب،
آقای پاينده همهی سعی ﺧودرا ﻣیکند تا ثابت کند ،ﻣرغ يک پا دارد!!؟
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»ﺧرداد  ،1355بهاين ترتيب بهپايان رسيد .بهتدريج روابط بچههای
طبقهی باﻻ و طبقهی پايين عادی شد .از يکديگر دور بودند و آن
حساسيتهايی که در کنار هم پيدا کرده بودند ،از بين رفته و تعديل شده و
دوری و دوستی جایگزين شده بود .در اين ﻣقطع ،سﺨتگيریهای
نگهبانها کمتر بهچشم ﻣیﺧورد ...کسانیکه ديروز با هم کتککاری کردند،
اﻣروز بهعلت اينکه از هم دور شده بودند ،بهعلت وجود دشمن ﻣشترک که
باعث تﻔاهم با هم بود ،در کمال آراﻣش بدون درگيری و بُروز حساسيتهای
قبلی با هم دوستانه صحبت ﻣیکردند«)صص  444و .(445
نتيجهی روانشناسانهی نهﻔته در اين نقلقول اين استکه »وجود دشمن
ﻣشترک« تنها در صورتی روی روابط زندانیهای ﻣذهبی و غيرﻣذهبی
تأثير غيرستيزآﻣيز ﻣیگذارد که کسی پيشنهاد برگزاری ﻣشترک ﻣراسم
عيد نوروز ندهد ،و بند ﻣذهبی و غيرﻣذهبیها هم از يکديگر جدا باشد تا

ﻣلیکشی در زندان اوين

»حساسيتهايی که در کنار هم پيدا« ﻣیکنند ،اﻣکان بروز پيدا نکند .گرچه
برای آقای پاينده احترام بسيار قائلم؛ اﻣا همانطور که بارها ثابت کردهام،
ْ
تصورات سادهلوحانه ،عمدتا ً تﺨيلی و ﺧودپرستانه است.
اينگونه
»در اواﺧر ﺧرداد و اوائل تيرﻣاه  ،1355بهتکوتوک بچهها ﻣﻼقات
دادند ،در اين ﻣوقع بچهها گﻔتند يک تلويزيون بياوريم)«...ص .(445
سرگرد افشار با آوردن تلويزيون با اين شرط ﻣوافقت کرد که کسی که
تلويزيون را ﻣیآورد ،بههنگام آزادی آن را با ﺧود ببرد .تماشای همهی
برناﻣهها ،حتی »"بازداشتگاه گلديس"« که در زندان قصر اجازهی ديدن
آن را نداشتيم ،در اينجا آزاد بود .سرگرد افشار بهزندانیها ﻣیگويد :طبﻖ
عرف بينالمللی«» ،هر زندانی حﻖ فرار دارد«؛ »ولی زندانبان هم حﻖ
» ُ
دارد ...درصورت لزوم از اسلحهی گرم استقاده نمايد«)ص .(445
پس از ﻣدتی ،شﺨصی که تلويزيون را آورده بود ،آزاد شد و تلويزيون
را هم با ﺧود برد» .فرخ نگهدار با سرگرد افشار صحبت کرد که اجازه
بدهند تلويزيون رنگی بياورد .شرط کرد که هر وقت آزاد شدم تلويزيون را
نمیبرم و برای بند بماند .البته فرخ جزو آﺧرين ﻣلیکشها بود که آزاد شد
ولی با اينکه زندانی ديگری نمانده بود ،تلويزيون را با ﺧودش نبرد و برای
زندان بهجا گذاشت«)صص  445و .(446
»تلويزيون که آﻣد ﻣشغوليتی برای ﻣا فراهم شد ...تقاضا کرديم ]شبها
بعد از ساعت  [10برق تلويزيون را که يکسره بود قطع نکنند .قبول کردند.
بعد از ﻣدتی روزناﻣه دادند ...يکﻣرتبه سه کيلو ،روزناﻣهی دوﻣاه قبل را
بهﻣا ﻣیدادند ...اتاق تلويزيون سکنهی ثابت نداشت .درنتيجه ،کسانیکه
ﺧوابشان نمیبرد يا دير ﻣیﺧوابيدند بهاتاق تلويزيون ﻣیرفتند؛ حتی کسانی
که از سروصدا ناراحت نمیشدند در اتاق تلويزيون
ﻣیﺧوابيدند«)ص.(446
»يک شب ،حدود ساعت دو/دو ونيم با صدای سقوط چيزی از ﺧواب
پريدم و بهطرف اطاق تلويزيون ...دويدم«؛ بهمن هاشمی زنوزی در حال
اغما نقش بر زﻣين شده بود» .چندی بعد ،او را بادست باند پيچی شده ]از
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بهداری[ برگرداند .دستش از ﻣچ تا آرنج سوﺧته بود .بهمن ...در جريان
اعتراض بهﻣسموﻣيت غذای زندان قصر در سال  ،1353دچار آسيب
روحی شده بود«)همانجا(.
 {8ملیکشی در زندان اوين

»ﻣاجرا ]ی »اعتراض بهﻣسموﻣيت غذای زندان قصر در سال
 [«1353از اين قرار بود که در آن زﻣان و در چند نوبت غذای آلودهی
زندان ﻣوجب ﻣسموﻣيت زندانيان و ﻣنجر بهبيرون َروی عموﻣی شده بود.
اين وضع باعث شد بچهها دست بهاعتراض گسترده بزنند و با پرهيز از
ﺧوردن غذا ،بهشکل اعتصاب اعﻼم نشده عمل کنند«)همانجا(.
گرچه زﻣان دقيﻖ وقوع ﻣاجرای ﻣسموﻣيت غذايی را بهروز و ﻣاه
دقيقا ً بهياد نمیآورم؛ اﻣا کنش و واکنشهای ﻣربوط بهاين رويداد را در
ﻣحدودهی بند دو/سه دقيقا ً بهياد دارم .بههمين دليل بهنظرم استﻔاده از واژهی
»اعتراض« و نيز عبارت »اعتصاب اعﻼم نشده« ]که بهﻣعنی »اعتصاب
اعﻼم نشده«ی غذاست[ نادرست است .چراکه اوﻻًـ اغلب زندانیهای بند
دو/سه اسهال گرفته بودند؛ دوﻣا ًـ بﺨش نه چندان چشمگيری از زندانیها
بيشترين وقت روزانهی ﺧودرا صرف ايستادن در صف نسبتا ً طوﻻنی
توالت ﻣیکردند و بعضی از آنها حتی وقتی از توالت بيرون ﻣیآﻣدند،
بهآﺧر صف توالت برﻣیگشتند؛ سوﻣا ًـ همانطور که آقای پاينده هم اشاره
ﻣیکند ،علت نﺨوردن غذا» ،پرهيز از« بيماریزايی آن بود ،نه اﻣتناع
ناشی از اعتراض.
تعبير ﻣاجرای ﻣسموﻣيت غذای زندان قصر در سال 1353
بنابراين
ِ
به»اعتصاب اعﻼم نشده«]ی غذا[ تلقی نادرستی است .اﻣا بقيه کنش و
واکنشهای بند دو/سه ﻣجموعا ً شبيه همان چيزی استکه آقای پاينده نقل
سوء تعبيری که بهزندانی
ﻣیکند» :سرهنگ زﻣانی هميشه با بدبينی و
ِ
سياسی داشت و هرگونه واکنش حتی بهکمبودها و نارسايیها را حمل بر
ناسازگاری و سياهنمايی ﻣﺨالﻔين ﺧود قلمداد ﻣیکرد و در اين ﻣورد هم
نابﺨردانه گﻔت :بهانهجويی ﻣیکنيد ،دروغ ﻣیگوييد ...سرهنگ زﻣانی
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بهبهانهی تشﺨيص صحت و سقم ﻣسموﻣيت غذايی ،دستور داد برای
نمونهگيری در زير هشت طشت بگذارند که بچهها در آن قضای حاجت
کنند و نمونهها را بهآزﻣايشگاه ببرند .بهجای رسيدگی درﻣانی عدهای را
کتک زدند و بهانﻔرادی بردند)«...صص  446و .(447
تا آنجاکه ﻣن بهياد دارم ،تعداد بسيار ﻣعدودی از زندانیهای بند دو/سه
در ﻣقابل ﻣيکروبی که غذای زندان را آلوده کرده بود ،ﻣصونيت داشتند و
علیرغم بههم ريﺨتگی ﻣزاج ،اﻣا دچار اسهال نمیشدند .برای ﻣثال ،ﻣن،
زندهياد صابر پورتاران و يک نﻔر ديگر در اتاق شماره دو بند دو در اثر
ﺧوردن غذای زندان دچار اسهال نمیشديم .نقطهی ﻣشترک ﻣا سه نﻔر در
اين بود که بهواسطهی نوع کاری که داشتيم ،ﺧيلی بيش از ديگران در
قهوهﺧانه غذا و اغلب آبگوشت ﺧورده بوديم .صابر پورتاران )يا
ﺧياط سری دوز و ﻣن حروفچين چاپﺧانه بودم ،نﻔر
پورطاران( کارگر
ِ
سوم را هم بهياد نمیآورم چهکاره بود .نتيجه اينکه ﻣا  3نﻔر )ساکنين اتاق
دو بند دو( در جريان ﻣاجرای ﻣسموﻣيت غذايی زندان کارﻣان بهانﻔرادی
کشيده نشد.
آقای پاينده دربارهی بهمن هاشمی زنوزی که با استﻔاده از سيم برق
اقدام بهﺧودکشی کرده بود ﻣیگويد :او »از کسانی بود که ]بههنگام
ﻣسموﻣيت غذايی در زندان قصر[ بهانﻔرادی ﻣنتقل شد .البته بهدستور
سرهنگ زﻣان ْی بهمن را کتک نزدند .بهمن ،انسانی شريف ،بسيار حساس
و از نظر عاطﻔی ﻣهربان و دارای ويژگیهای واﻻی انسانی بود .او
نتوانست در ﻣقابل آن همه بیعدالتی و ظلمی که در ﻣقابل چشمانش عليه
ابتدايیترين حقوق افراد انجام ﻣیگرفت و باعث زيرپا گذاردن شئونات
آدﻣی ﻣیشد ،بیتﻔاوت بماند ...رفتاری که با بچهها کردند بر روح و روان
او تأثير ﻣﺨربی برجای گذاشت که در آن ﻣوقع ﻣا ﻣتوجه جديت آن نشديم تا
اينکه دوران ﻣحکوﻣيت بهمن بهپايان رسيد و او را برای ﻣلیکشی بهاوين
آوردند«)صص  447و .(448
بهمن هاشمی زنوزی ،بهجز اينبار که با استﻔاده از سيم برق اقدام
بهﺧودکشی کرد و نجات يافت ،دوبار ديگر هم با استﻔاده از شيشهی عينک
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)يکبار عينک ﺧودش و بار دوم عينک يکی از زندانیها( رگ ﺧود را
ْ
بهمن برادری در
بريد و دست بهﺧودکشی زد که هردو بار نجات پيدا کرد.
زندان داشت که زندانبانها از طريﻖ او بهﺧانوادهاش هشدار داده بودند که
احتمال ﺧودکشی بهمن وجود دارد و بايد عﻼوهبر ﻣواظبت جدی از او،
پیگير ﻣعالجهاش هم باشند .با وجود اين» ،ده روز بعد از آزاد شدن ،بهمن
از يک لحظه غﻔلت ﺧانواده استﻔاده ﻣیکند و تعداد ﺧيلی زيادی قرص واليوم
ﻣیﺧورد و بهزندگی ﺧود ﺧاتمه ﻣیدهد«)ص .(448
آقای پاينده از شﺨص ديگری بهنام کريم حاجیزاده روايت ﻣیکند که
»دچار روانپريشی شده بود« .گرچه پاينده »اطﻼع دقيقی« از او ندارد؛
اﻣا ﻣیداند که او »ﻣعلم بود و اهل تبريز«» ،از جريانات فرقهی دﻣکرات
آذربايجان بیاطﻼع نبود ....بهسه سال زندان ﻣحکوم شده بود ...ﺧيلی ﺧوب
نقاشی ﻣیکشيد و ﺧيلی هم ﺧوب ﻣثل بالرينها با ﻣهارت روی پنجههای پا
ﻣیرقصيد .بهزبان روسی ]هم[ کاﻣﻼً ﻣسلط بود«)ص .(449
هی حدودا ً
ﻣن هم کريم حاجیزاده را در بند دو/سه و بههنگام انتقال تنبي ِ
يک ﻣاهه بهبند يک ديدم .در واقع ،او را هم برای تنبيه بهبند يک فرستاده
بودند .او نقاش بسيار ﻣاهری بود .تنها ﻣشکلی که وجود داشت ،اين بود که
روی ديوارهای بند با ُگه ﺧودش نقاشی ﻣیکرد و هرچه بهدستش ﻣیرسيد
ﻣیﺧورد .شايع بود که ﻣعلم صمد بهرنگی بوده و در اثر ﻣرگ صمد
بهبيماری روانی دچار شده بود.
آقای پاينده روايت ﻣیکند که کريم حاجیزاده زندگی نابهساﻣانی در
زندان داشت؛ »غذا نمیﺧورد«» ،اغلب شبها نمیﺧوابيد«» ،بدﺧلقیهايی
ﻣیکردکه آزار دهند بود« و ﻣجموعا ً وضعيت او طوری بود که بهنگهداری
نياز داشت» :بچهها بهﻣن گﻔتند ﻣدتی هم تو از او نگهداری کن ...غذا و
قرصهايش را با تمهيدات ﺧاص بهﺧوردش ﻣیدادم و ﺧواب و بيداری او
را تنظيم ﻣیکردم ...نگهداری از او دشواریهای ﻣﺨصوص بهﺧودش را
داشت .ﻣثﻼً يک بار حاجیزاده را بهحمام بردم .اول او را و بعد ،ﺧودم را
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شستم .بعد با حوله بدن او را از سر بهپايين ﺧشک کردم .وقتی روی زﻣين
سر ﻣن ادرار کرد«)ص .(449
نشستم تا پاهايش را ﺧشک کنم ،روی ِ
آقای پاينده در اداﻣه ﻣیگويد :بهنگهبانی اصرار ﻣیکنند که حال آقای
حاجیزاده ﺧوب نيست و بهﻣداوا نياز دارد .وقتی آنها او را از بند بيرون
بردند ،زندانیها فکر کردند که او را تحت ﻣداوا قرار ﻣیدهند؛ اﻣا پس از
دو ﻣاه که بهبند برگردانده شد ،فهميدند که اين دو ﻣاه را در انﻔرادی بوده
است .بههرروی ،آقای حاجیزاده پس از سه سال ﻣحکوﻣيت و يک سال
ﻣلیکشی آزاد شد» :سال  ،1357حاجی زاده را در تبريز ديدم که حال او
بدتر از دورهی زندان بود و ﻣدتی بعد ،فوت کرد«)همانجا(.
 {9ملیکشی در زندان اوين

»در اوايل ﺧرداد  ،1355وضع ﻣا اندکی بهتر شد .فرنج و شلوار نو
بهﻣا دادند ...نخ و سوزن بهﻣا دادند ...در تابستان  ،1355بهﻣا اجاره دادند
داروهايی را که پزشک بهداری داده بود] ،بهجای اينکه زيرهشت بماند و
برای ﻣصرف بهزير هشت برويم[ ...پيش ﺧودﻣان نگهداريم«)ص .(450
دوازده/يک نيمه شب،
»نهم تيرﻣاه  ،1355حول و حوش ساعت
ِ
نگهبان ﻣن را از ﺧواب بيدار کرد و گﻔت لباس بﭙوش و بيا .پرسيدم با
وسايل بيايم؟ گﻔت نه ،برﻣیگردی ...در اتاقک عقب آﻣبوﻻنس سوارم کردند
و گﻔتند چشمبندت را بردار .ﻣتوجه حضور دو زندانی ديگر شدم ...در ابتدا
نمیتوانستيم با هم صحبت کنيم .آﻣبوﻻنس راه افتاد و از زندان اوين ﺧارج
شد .از آن پس ،ديگر از صحبت کردن ﻣا با همديگر ﻣمانعت نکردند و تمام
ﻣدت با هم صحبت ﻣیکرديم .هيچکدام نمیدانستيم ﻣا را بهکجا ﻣیبردند...
وقتی آﻣبوﻻنس از ﻣيدان فردوسی وارد ﺧيابان فردوسی شد و بهسمت
توپﺨانه رفتيم ،گﻔتيم ﻣیﺧواهند ﻣا را بهکميتهی ﻣشترک ببرند ...آﻣبوﻻنس
بهسوی ﺧيابان باب همايون رفت ...دچار دلهره شدم ...جلوی پزشکی
قانونی که ايستاد ،دلهرهام بهﺧشم تبديل شد ...برای ﻣا قطعی شده بود که
اتﻔاقی افتاده است .حتما ً عدهای از افراد قديمی سازﻣان چريکهای فدايی
را که باهم آشنايی داشتهايم کشتهاند و ﻣارا برای شناسايی اجساد ﻣیبردند...
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در زيرزﻣين پزشکی قانونی ،سربازجوها ،حسينزاده و رسولی دو طرف
راهرو ايستاده بودند ...ديدم تعدادی جسد روی زﻣين است .رسولی و
حسينزاده با تبﺨتر فاتحانه ،بهﻣا گﻔتند" :ببينيد ،کداميک از اينها را
ﻣیشناسيد"؟ ﻣتوجه يازده جسد شدم که بهشدت آشوﻻش شده بودند .هرسه
نﻔر شوکه شده بوديم ...ﻣن فقط حميد اشرف را با تمام ﺧاطرات دوری که
از نوجوانی با او داشتم و يوسف قانع ﺧشکهبيجاری را شناﺧتم .جسد يوسف
قانع ،نسبتا ً سالم ﻣانده بود .با دقت زياد و بهسﺨتی چهرهی حميد اشرف را
با اينکه صورت او سالم بود از ﺧال صورتش شناﺧتم ...آن دو نﻔر ديگر
هم ،پس از دقت ﺧيلی زياد يکی/دو نﻔر ديگر را شناسايی کردند ...از سال
 1343حميد اشراف را ﻣیشناﺧتم .او را فرخ نگهدار بهگروه کوهنوردی
کاوه ﻣعرفی کرد .باهم رفيﻖ بودند و فرخ نگهدار يکی از عواﻣل کشيده
شدن حميد اشراف بهفعاليت سياسی بود .با يوسف قانع در زندان آشنا شده
و ﻣدتی در زندان باهم بوديم«)صص  450و .(451
ضمن اينکه آقای پاينده در پاراگراف بعدی )صﻔحههای  451و (452
بهدرستی ﻣیگويد که آنها را نه »برای شناسايی« بلکه برای اين بهپزشکی
قانونی برده بودند که »کشته شدگان را« ببينند »و ﻣوقعی که بهزندان«
برگردانده ﻣیشوند» ،بهبچهها« بگويند »چه کسانی کشته شدهاند«؛ اﻣا وقتی
لزوم آگاهکنندهای ﻣسئلهی رفاقت دوران جوانی حميد
که بدون هرگونه
ِ
اشرف و فرخ نگهدار پيش کشيده ﻣیشود و گﻔته ﻣیشود آنها )يعنی :حميد
اشرف و فرخ نگهدار( »باهم رفيﻖ بودند و فرخ نگهدار يکی از عواﻣل
کشيده شدن حميد اشراف بهفعاليت سياسی بود« ،صرفنظر از بررسی
تﻔاوتها يا همگونگیهای ديدگاههای استراتژيک اين دو نﻔر ،اﻣا آگاهانه يا
ناآگاهانه بﺨشی از اعتبار سياسی حميد اشرف بهشيوهی القايی بهپای فرخ
نگهدار نوشته ﻣیشود .اينچنين بياناتی با روايتگويی بیطرفانه ﻣتناقض
است و اين گمان را بهوجود ﻣیآورد که آقای پاينده چندان هم نسبت
بهاکثريت و فرخ نگهدار غيرجانبدار نيست.
نکتهی ديگری که در رابطه با ﻣطلب نقل شدهی طوﻻنی شناسايی
پيکرهای بیجان حميد اشرف و همراهان او بايد گﻔت اين استکه عبارت
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»عدهای از افراد قديمی سازﻣان چريکهای فدايی را که باهم آشنايی
داشتهايم کشتهاند« ،بهزﻣانی برﻣیگردد که نه سازﻣان چريکهای فدايی
وجود داشت ،و نه حميد اشرف آن روزگار ،حميد اشرفی بود که در ﺧانهی
تيمی ﻣهرآباد جنوبی کشته شد .بههرروی ،بهتر بود که آقای پاينده روی اين
ﻣسئله تأکيد ﻣیکرد که آشنايی او با حميد اشرف و ديگر فدايیها ﻣطلقا ً
جنبهی ورزشی و کوهنوردی داشت ،ﻣطلقا ً بهسازﻣان فدايیها ربطی
نداشت ،و ﻣنظور از عبارت »باهم آشنايی داشتهايم« ،با هم آشنا بوديم،
است.
»وقتی وارد بند شدم ،بيشتر بچهها بيدار بودند ...،نگران ﻣن بودند...
بهبچهها گﻔتم ﻣاجرا از اين قرار است .ﺧيلی ناراحت و پريشان شدند و
نتوانستند بﺨوابند .روز بعد هم ناراحتی و تأثر عميﻖ وجود داشت ...چند
روز بعد ...،که ﺧبر و گزارش کشته شدن حميد اشرف و رهبران سازﻣان
چريکهای فدايی ﺧلﻖ را با عکس و تﻔصيﻼت چاپ کرده بودند ،بهﻣا دادند.
کشته شدن حميد اشرف برای همهی زندانيان سياسی ،اعم از ﻣوافﻖ يا
ﻣﺨالف ﻣشی ﻣسلحانه ،ﺧيلی اهميت داشت و تأثير ﺧيلی ناگواری بر
بچههای چريکهای فدايی ﺧلﻖ گذاشت .وقتی ساواک بيژن جزنی و بقيه
فدايی زندانی و ﻣجموعهی جنبش چپ
بچهها را قتلعام کرد ،چريکهای
ِ
اعم از پيروان ﻣشی ﻣسلحانه و طرفداران ﻣشی غيرﻣسلحانه يک نقطهی
اﻣيد داشتند و آن حميد اشرف بود .ﻣیگﻔتند اگر بيژن و بچهها نيستند ،حميد
اشرف هست .اين بهدليل شﺨصيت کاريزﻣاتيک حميد اشرف بود که چپ
ايران و حتی روشنفکر غيرفعال را که عﻼقمند بهتعالی ﻣبارزه جنبش و
اعتﻼی نام وطن بود ،تحت تأثير قرار داد)«...ص .(452
ً
صرفنظر از ﻣقولهی »شﺨصيت کاريزﻣاتيک« )که ﻣعموﻻ ﻣتضمن
نوعی اقتدارگرايی فردی است( ،عبارت »روشنفکران غيرفعال...
عﻼقهﻣند بهتعالی ﻣبارزه« )که فاقد ﻣعنی عملی است( ،و ﻣﻔهوم شديدا ً
ناسيوناليستی/بورژوايی »اعتﻼی نام وطن«؛ اﻣا آنچه در اين نقلقول
ِ
ﻣیتوان نادرست و جعلی ناﻣيد ،اين عبارت است» :وقتی ساواک بيژن
فدايی زندانی و ﻣجموعهی
جزنی و بقيه بچهها را قتلعام کرد ،چريکهای
ِ
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جنبش چپ اعم از پيروان ﻣشی ﻣسلحانه و طرفداران ﻣشی غيرﻣسلحانه
يک نقطهی اﻣيد داشتند و آن حميد اشرف بود« .شکی در اين نيست که هم
کشتار ﺧانه تيمی ﻣهرآباد جنوبی در تيرﻣاه
قتلعام فرودين  1354و هم
ِ
 1355ﺧشم و اندوه شديد همهی افراد و گروههای ﻣوسوم بهچپ را سبب
گرديد؛ اﻣا اﻣيد بستن بهجزنی ،حميد اشرف و هرنيروی کاريزﻣاتيک
ديگری ،در غيرﻣارکسی و ﻣارکسيستی بودنش ،نه تنها نهايتا ً سوسيال
دﻣوکراتيک است و ربطی بهجنبش کمونيستی ندارد ،بلکه وزنهی
بورژوايی اينگونه اﻣيد بستنها بسيار بيشتر از جنبهی
ِ
دﻣوکراتيسم ﺧرده
ِ
بهاصطﻼح سوسياليستی آن است .اﻣا صرفنظر از تحليل و تعقل
ﻣاترياليستی/ديالکتيکی ،تاآنجاکه ﻣن ﻣشاهده کردهام و واکنش بسياری از
زندانیهای دورهی پهلوی و فعالين سياسی غيرزندانی در رژيم اسﻼﻣی را
ديدهام ،بهجز احترام برای بيژن جزنی و حميد اشرف ،افراد و گروهايی که
وابستگی بهچريکهای فدايی نداشتند ،چشم اﻣيدی بهحميد اشرف ،بيژن
جزنی و شيوهی ﻣبارزاتی آنها نداشتند.
عﻼوه براينها ،اين نکته را هم بايد اضافه کرد که از اواسط سال
 1354به َبع ْد زندانیهايی که بهشيوهی ﻣبارزهی ﻣسلحانه باور داشتند،
بهطور روزافزونی کاهش يافت و تأکيد روی سازﻣانيابی سياسی تودهای
نيز بهطور فزايندهای روبهافزايش گذاشت .نتيجه اينکه بههمان ﻣيزانیکه
ﺧانههای تيمی ضربه ﻣیﺧوردند و احتمال تودهای شدن ﻣبارزهی ﻣسلحانه
کاهش ﻣیيافت ،نق ِد بر شيوهی ﻣبارزهی ﻣسلحانه بهﻣثابهی هم تاکتيک و هم
استراتژی ،و بياناتی در اين رديف نيز شدت ﻣیگرفت و تعداد کسانی که
ﻣشی ﻣسلحانه را رد کرده بودند نيز افزايش ﻣیيافت.
دو پاراگراف ﻣشترک بين صﻔحههای  452و  453دربارهی حميد
اشرف استکه چون ﺧيلی کوتاه و ﻣﺨتصر است و نمیتواند شﺨصيت،
شأن ﻣبارزاتی او را بيان کند ،از نقل و بررسی آن
ارزشها ،جایگاه و ِ
ً
درﻣیگذرم؛ و ﺧوانندهی کنجکاو را بهنوشتههای نسبتا فراوانی ارجاع
ﻣیدهم که در جستجوی سادهی اينترنتی قابل دستيابی است.
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»يکی/دو ﻣاه بعد از کشته شدن حميد اشرف و يارانش ،شرايط زندان
تا حدی بهتر شد .اين واقعه ،حتی بر بازجويیها هم تأثير گذاشت و اذيت و
شدت شکنجه نسبت بهگذشته تا حدودی کمتر شد؛ چون کسی نمانده بود که
بﺨواهند از طريﻖ بازجويی ﺧيلی ﺧشن و شديد ردپايی از آنها بهدست
بياورند .تازﻣانی که زندانيان آزاد نشدند ،سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ
تحرک ﺧاصی نداشت)«...صص  453و .(454
گرچه ﻣتﻼشی شدن سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ بهﻣثابهی نهاد
ﻣسلح و عملياتی در نحوهی بازجويیها نيز بهشکل برﺧوردهای اندکی کمتر
ﺧشن اثر گذاشت؛ اﻣا کاهش تدريجی شکنجه و رفتار بهاصطﻼح بهتر با
زندانیها بيش از هر عاﻣل ديگری از همان فشارهايی ناشی ﻣیشد که
بهجيمیکراسی راهبر گرديد و نهايتا ً سقوط شاه و استقرار جمهوری اسﻼﻣی
را در پی داشت.
»از اواسط تابستان  ،1355ﻣﻼقاتهايی که بهصورت پراکنده
بهزندانيان ﻣلیکش ﻣیدادند ،بيشتر شد ...اگر ﺧانوادهای سه/چهار هﻔته
يک بار بهزندان اوين ﻣراجعه ﻣیکرد بهآنها ﻣﻼقات ﻣیدادند .همچنين،
لباس زير و پول از ﺧانوادهها ﻣیگرفتند] ...و[ اجازه ﻣیدادند با اين پول
ﺧريد کنيم] ...ﻣأﻣوران زندان[ سﻔارشهای ﻣا را طبﻖ فهرست ﻣیﺧريدند
و برای ﻣا ﻣیآوردند .از نيمهی دوم سال  1355بهبعد ،زندگی ﻣا در زندان
اوين ...بهتر شد و تسهيﻼتی برای ﻣا قائل شدند ...هرساعت که ﻣیﺧواستيم،
ﻣیﺧوابيديم و ...بيدار ﻣیشديم .در اين سال اتﻔاق ﺧاصی در زندان اوين
نيﻔتاد بهجز اينکه در روز سيزدهم بهمن  ،1355ﻣجری تلويزيون اعﻼم
کرد فردا ... ،برناﻣه ...ﻣهمی از تلويزيون پﺨش ﻣیشود)«...ص .(454
آقای پاينده روايت ﺧودرا با اشاره بهبرناﻣهی سﭙاس آرياﻣهر اداﻣه ﻣیدهد
که قبﻼً هم اشاراتی بهآن داشتم.
»از بهمن  ،1355شايعهای دربين بچهها ﻣطرح شد که ﻣیﺧواهند
ﻣلیکشها را آزاد کنند .عدهای اﻣيدوار بودند که بهﻣناسبت عيد نوروز آزاد
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شوند .چند نﻔری هم آزاد شدند ...پليس اجازه داد پنج روز جشن بگيريم...
ﻣراسم ﺧيلی ﻣﻔصلی درنظر گرفتيم .در آن ﻣقطع ،تعدادی از بچههای
ﻣذهبی بين ﻣا بودند .چند نﻔر از آنها ﻣلیکش نبودند و دورهی ﻣحکوﻣيت
ﺧودشان را ﻣیگذراندند .جريان اين چند نﻔر بهاين صورت بود که وقتی
دورهی ﻣحکوﻣيتشان تمام شده بود و ﻣیﺧواستند آنها را برای ﻣلیکشی
بهاوين بياورند ،پروندهی ديگری برای آنها رو ﻣیشود .ﻣجددا ً بهدادگاه
ﻣیروند و حبس ابد بهآنها ﻣیدهند ...برای بازجوهای ساواک ﺧيلی سﺨت
و ناگوار بود که زندانی را ﻣجددا ً بهدادگاه بﻔرستند .اينگونه ﻣوارد نشان
ﻣیداد که در بازجويی اوليه که ﻣنجر بهﻣحکوﻣيت زندانی شده بود بازجوها
در دستيابی بههمهی اطﻼعات از زندانی ﻣوفﻖ نبودهاند و اعتبار آنها در
ﻣجموعهی ﺧودشان زير سؤال ﻣیرفت .چند نﻔری که بهبند ﻣا آوردند از
جمله کسانی بودند که ﻣجددا ً بهدادگاه رفته بودند .يکی از آنها ...از بچههای
ﻣجاهد بود] ...که[ ﻣجددا ً بهدادگاه ﻣیرود و حکم ابد ﻣیگيرد ...يکی ]ديگر[
از آنها ...هم از بچههای ﻣجاهدين بود ...که يک سال ﻣحکوﻣيتش را طی
کرده بود و پروندهای برای او رو ﻣیشود و بهحبس ابد ﻣحکوم شده
بود«)صص  455و .(456
بهجز دو نﻔری که آقای پاينده از تجديد دادگاه آنها حرف ﻣیزند و
ی بقيه
ﻣیگويد از بچههای ﻣجاهدين بودند؛ بهاحتمال قویتر از بسيار قو ْ
زندانیهای ﻣذهبی هم يا از ﻣجاهدين بودند و يا بهﻣجاهدين گرايش داشتند.
آقای پاينده در پاراگراف بعدی ﻣیگويد» :ﻣراسم نوروز  ،1356ﺧيلی
ﺧوب برگزار شد و بچههای ﻣذهبی هم با تعاﻣل و بدون شرط و شروط در
اين ﻣراسم شرکت کردند .گروه رقص و آواز ،شعرﺧوانی بهطور ﻣﻔصل
و نمايش سياسی ،سرود سياسی و حتی سکوت سياسی بهﻣناسبت از دست
دادن رفقای بهﺧون ﺧﻔته داشتيم .پليس هم فهميد ولی بهروی ﺧودش نياورد
و عکسالعملی نشان نداد ...همه اﻣيدورار بودند که در اين سال آزاد
ﻣیشوند«)ص .(456
آقای پاينده اشاره بهدو نکته را در اين پارگراف فراﻣوش کرده است:
يکی ،توضيح چرايی اينکه »بچههای ﻣذهبی ...با تعاﻣل و بدون شرط و
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شروط در اين ﻣراسم شرکت کردند«؛ و ديگر اينکه چرا پليس در ﻣقابل
»سرود سياسی و حتی سکوت سياسی بهﻣناسبت از دست دادن رفقای
بهﺧون ﺧﻔته« ،سکوت کرد و »عکسالعملی نشان نداد«؟ بدون اينکه
صل نياز باشد ،اشارهوار ﻣیتوان گﻔت :علت شرکت »بدون شرط
بهبحث ُﻣﻔ ّ
و شروط ]»بچههای ﻣذهبی«[ در ...ﻣراسم« نوروز ،گرايش
سياسی/ﻣجاهدينی زندانیهای ﻣذهبی بود؛ و علت »عکسالعملی نشان
نداد]ن[« پليس نيز همان »زﻣزﻣهای« بود که آقای پاينده در پارگراف بعد
بهآن اشاره ﻣیکند» :در فروردين  ،1356زﻣزﻣهای در بند پيچيد که
نمايندگان سازﻣانهای حقوق بشری ﻣیﺧواهند بهايران بيايند)«...همانجا(.
آقای پاينده در اداﻣهی نقل قول باﻻ ﻣیگويد ...» :در آن زﻣان دولت
آﻣريکاْ شاه را تحت فشار قرار داده بود که بايد فضای سياسی کشور باز
شود ،همان فضای باز سياسی جيمی کارتر که بچههای زندان بهآن
"جيمیکراسی" گﻔتند .در اواﺧر سال  ،1355يک هيئت از طرف حقوق
بشر بهايران ﻣیآيد .اين هيئت برای فراهم کردن ﻣقدﻣات آﻣدن هيئت اصلی
حقوق بشر بهايران آﻣده بود .ﻣذاکرهی آنها با ﻣقاﻣات ايرانی که تمام
ﻣیشود ﻣیگويند ﻣیﺧواهيم يکی از بازداشتگاههای شما را ببينيم .آنها را
بهاوين ﻣیآورند و از سلولهای انﻔرادی بازديد ﻣیکنند .آنها را بهبندهای
عموﻣی نياوردند .اولين بار از زرتشت فروهر )برادرزادهی داريوش
فروهر (...شنيدم که هيئتی از طرف حقوق بشر بهزندان آﻣده است .زرتشت
فروهر را در آن ﻣقطع بهصورت تنبيهی بهسلول انﻔرادی برده
بودند)«...ص  .(457زرتشت فروهر برای آقای پاينده تعريف ﻣیکند که
در انﻔرادی کليه وسائل کهنه را گرفتند و بهجای آن وسائل نو دادند .زرتشت
اداﻣه ﻣیدهد :حقوق بشریها »باهريک از زندانیها ده/پانزده دقيقه صحبت
ﻣیکردند .بهسلول ﻣن هم آﻣدند .از آنها پرسيدم شما کی هستيد؟ گﻔتند ﻣا
از طرف حقوق بشر آﻣدهايم«)همانجا(» .از زرتشت دربارهی شکنجه
پرسيده بودند ،او هم گﻔته بود ﻣن را ﺧيلی زدهاند .بعد از رفتن هيئت حقوق
بشر ،وسائلی را که بهزندانيان داده بودند ،پس گرفتند«)همانجا(.
»ازآنجايی که ]زرتشت[ سابقهی دروغ گﻔتن داشت ]حرفهای او
را[ باور نکرديم .بعداً که عدهی ديگری را از انﻔرادی بهبند آوردند و آنها
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هم گﻔتند از حقوق بشر برای سرکشی آﻣده بودند ،باور کرديم .نگهبانها هم
گﻔتند حقوق بشر آﻣده بود و از بندهای انﻔرادی بازديد کردند«)همانجا(.
ﻣﺨتصر و ﻣﻔيد بايد اشاره کرد که يکی از شعارهای انتﺨاباتی
جيمیکارتر رعايت حقوق بشر در همهی دنيا بود که بهﻣثابهی حربهای
عليه کشورهای بلوک شرق ﻣورد استﻔاده قرار ﻣیگرفت .رعايت ظواهر
دﻣوکراسی بورژوايی دربﺨشی از کشورهای آﻣريکای ﻻتين ،ﺧاورﻣيانه و
ضدشوروی رنگولعابی ﻣیداد تا
سياسی/اﻣﭙرياليستی
ايران بهاين حربهی
ْ
ِ
اثرگذاری بيشتری پيدا کند .ﺧﻼصه کﻼم اينکه بورژوازی آﻣريکا بهاندازه
يک ايﭙسيلون هم دلش برای ﻣردم ايران و ديگر کشورهای دنيا نسوﺧته بود.
بارزترين فاکت برای اثبات اين ادعا کنار گذاشتن شاه و استقرارجمهوری
اسﻼﻣی بهﻣثابهی آلترناتيواﻣﭙرياليستی حکوﻣت پهلوی بود.
از سوی ديگر ،ﻣهمترين دليل کنار گذاشتن شاه ﻣقدﻣتا ً حماقت و
زودرس
جاهطلبی توأم با بزدلی ﺧود او ،بيماری سرطاناش )که از ﻣرگی
َ
ﺧبر ﻣیداد( ،ناکارآﻣدی ساواک در ايجاد آراﻣش ﻣورد نياز اياﻻت ﻣتحده،
و ترس آﻣريکايیها از گسترش گرايش بهشوروی در ﻣيان تودههای ﻣردم
بارز ﺧردهبورژوايی جنبش چپ در ايران
ويژگی
کارگر ،و باﻻﺧره
ِ
ِ
ً
بهعنوان ﻣحوریترين عاﻣل بود که ﻣوقتا رویکرد نظاﻣی هم پيدا کرده
ْ
ايران )در جايی با صراحت و در
پ
بود .واقعيت اين استکه ُکل
ِ
جنبش چ ِ
جای ديگر بهشکل پوشيده و حتی نقادانه( کنش چريک شهری در ﻣقابل
حکوﻣت شاه را اوج راديکاليسم طبقاتی/تاريﺨی تصور ﻣیکرد.
اﻣا حقيقت اين است که علیرغم شک ِل ﻣيليتانت ﻣبارزهی ﻣسلحانه که
سياسی/طبقاتی/تاريﺨی
بهسرعت روبهافول ﻣیگذاشت ،جوهرهی
ِ
ﻣجموعهی جنبش )اعم ﻣسلحانه يا سياسیکار( نه تنها سوسيال دﻣکراتيک،
بلکه سوسيال دﻣکراتيسمی سراسر آﻣيﺨته بهليبرالسم ﺧردهبورژوايی بود.
حمايتهای آشکار و ضمنی از اسﻼﻣيون تازه بهقدرت رسيده،
ﺧدﻣتگذاری حزب توده بهﻣثابهی نهادی بيشتر فاشيستی تا ليبرال ،گرايش
و همکاری آشکار و فعا ِل اکثريت تشکيﻼت چريکهای فدايی ﺧلﻖ
ﻼﻣيون بهقدرت بورژوايی دست يافته )هم در ﻣرکزيت و هم بدنه
بهاس
ِ
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سازﻣان( ،با وجود تيراژ باﻻی يک ﻣيليونی روزناﻣهی کار ،بنا بهذات ﻣادی
هستی ،پديدهای ﺧلﻖالساعه نبود ،از آسمان نازل نشده بود ،و نمیتوانست
ﺧطا يا ﺧيانت چند فرد و يا گروهی ﺧاص باشد .اين ذات جنبش بود که در
برابر تجديدحيات نظام سرﻣايهداری و حاکميت سياسی اسﻼﻣيون
ﺧودﻣینماياند .روی ديگر اين سکهی سوسيال دﻣکراتيک درگيری ﺧونين
با دولت دستنشاندهی بورژوازی اﻣﭙرياليستی غرب با استﻔاده از بازوی
اجرايی تودههای کارگر ،زحمتکش و تهيدست در شهر و روستا تحت
عنوان سازﻣاندهی تودهای و شورايی بود.
بحثهايی ﻣانند ﺧردهبورژوازی سنتی ،تقابل بورژوازی صنعتی با
بورژوازی تجاری ،بناپارتيسم ،کاست حکوﻣتی ،فاشيسم و ﻣانند آن ـهمگیـ
يکی کمتر و يکی بيشتر نشاندهندهی دلبستگی بهنظام سرﻣايهداری و شوق
سهمبری از قدرت سياسی در همين نظام ﻣبتنیبر استثمار نيروی کار است.
در سال  1980و در جايی که تودههای کارگر و زحمتکش از سازﻣانيابی
طبقاتی و آﻣوزههای ﻻزم برای ﻣديريت همهجانبهی جاﻣعه و زندگی هيچ
بهرهای نبرده بودند در بداهت حاکميت بورژوازی و استقرار نظام
سرﻣايهداری ،ضروریترين گام و ﻻزمترين تاکتيک ،نه سرنگونی اين
نظام که سازﻣانيابی طبقاتی و سوسياليستی تودهی کارگر و زحمتکش در
پروسهی ﻣبارزهی گسترشيابندهی ﻣطالبات دﻣکراتيک کارگری بود.
طرح اعتصاب غذای صنﻔی در اوائل سال  ،1356عدم پذيرش آن
تحت عنوان چپروی ،اجرای آن در اسﻔند  1356و فروردين  ،1357يعنی
زﻣانی که صدای گلولههايی که ﻣردم را در ﺧيابانها بهزﻣين ﻣیريﺨت در
داﺧل زندان قصر هم شنيده ﻣیشد ،نشانهی بارز پتاسيل غيرانقﻼبی و
سوسيال دﻣکراتيک اين جنبش بود.
داستان بهاين ترتيب بود که پس از شنيدن اﺧبار پراکندهای که از
حضور گروههای ﻣدافع حقوق بشر در ايران ﺧبر ﻣیداد ،تعدادی از
زندانیها که جزو هيچيک از دستهبندیهای زندان )ﻣثل تودهایها،
چريکها و سياسیکارهای رنگارنگ( نبودند ،پيشنهاد درﺧواست
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ﻣطالباتی را ﻣطرح کردند که احتمال ﻣوافقت سيستم زندانبانی با آنها بسيار
کم بود .طرح اين افرا ْد اقدام بهاعتصاب غذای عموﻣی )که ﻣعموﻻً نيروهای
چپ در آن شرکت ﻣیکردند( ،بهﻣثابهی ابزار فشار بهزندانبان جهت
دستيابی بهﻣطالبات ،افزايش هژﻣونی نيروهای چپ در زندان و بيرون از
زندان و نيز گسترش ﻣبارزات کارگری با ﻣطالباتی ﻣعين بود که ﻣیتوانست
زﻣينهی سازﻣانيابی طبقاتی و دستيابی بهآﻣوزههای سوسياليستی را فراهم
کرده و گسترش بدهد .اﻣا اين طرح حدود يک ﻣاه ﻣورد بحث قرار گرفت
و بهعنوان چپروی رد شد .گرچه جزئيات ﻣطالبات ﻣطرح شده را بهياد
نمیآورم ،اﻣا ﻣجموعا ً همان ﻣطالباتی بود که در اعتصاب غذای سال 1357
ﻣطرح شد:
ــ نظارت برآشﭙزﺧانه جهت بهبود کيﻔی غذا.
ــ ﻣﻼقات حضوری با همهی افراد ﺧانواده )يعنی :پدر و ﻣادر ،ﺧواهر
و برادر ،و همسر و فرزندان(.
ــ اﻣکان استﻔاده از روزناﻣههای ﺧارجی )ﻣانند نيوزويک و اشﭙيگل(.
ــ اﻣکان دسترسی بهکتابهای قانونا ً ﻣنتشر شده در ايران و کتابهای
ﻣنتشر شده توسط بنگاههای ﻣعتبر جهانی.
ــ اﻣکان استﻔاده از راديوی دو ﻣوج.
ﻣطالبات ظاهرا َ چپروانهی اوائل سال  1356در اواﺧر همان سال و
اوائل سال  1357عمدتا ً توسط تودهایها و طرفداران ﻣشی ﻣبارزهی
ﻣسلحانه دوباره ﻣطرح شد و ﻣورد قبول نسبی زندان واقع گرديد و جنبهی
عملی هم پيدا کرد .در همان زﻣان براين باور بودم که نيروی ﻣحرکهی
طرح ﻣطالبات و اقدام بهاعتصاب غذا و اعتصاب ﻣﻼقات ،نه ﻣردم در
ﺧيابانها با شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد ،بلکه بازديد صليب سرخ
از زندانها و آن چيزی بود که ﻣجموعا ً »جيمیکراسی« نام گرفته بود.
بههمين دليل ،وقتی اعتصاب غذا شروع شد ،ضمن اﻣتناع از ﺧوردن غذا
و نرفتن بهﻣﻼقات ،اﻣا بهجمع اعتصابيون نﭙيوستم و در ليست آنها نيز
قرار نگرفتم.
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در روزهای پنجم يا ششم اعتصاب غذای بهاصطﻼح عموﻣی زندان
بود که بنا بهانگيزههای ﺧودم )که توضيح آن را در اينجا ﻻزم نمیدانم(،
با نوشتن ناﻣهای در شش نسﺨه و ﻣطالبهی بهرسميت شناﺧته شدن اعتصاب
غذای زندانیها )که بهواسطهی ﻣذاکرهی رئيس زندان قصرعملی ﻣیشد(،
ْ
زندان
دست بهاعتصاب غذا زدم .اين درصورتی بود جمع اعتصابکنندگان
ﻣطالبات و اعﻼم اعتصاب غذای ﺧودرا بهطور شﻔاهی بهرئيس زندان
اطﻼع داده بودند؛ اﻣا ﻣن ناﻣهی صرفا ً حمايتیام را برای رئيس زندان
شماره يک قصر ،رئيس زندان قصر ،ادارهی کل زندانها ،ساواک،
دادرسی ارتش ،و ديوان عالی کل کشور فرستادم .در اينجا ﻻزم به يادآوری
است که اين احتمال وجود دارد که نام بعضی از نهادهای آن زﻣان را
صددرصد درست ننوشته باشم.
تا آنجاکه حافظهام ياری ﻣیدهد ،پنج تا هﻔت روز از اعتصاب غذای
ﻣن گذشته بود که رئيس زندان قصر از زندان بازديد کرد و بنا بهدانستههای
آن روز ﻣن ،اعتصاب غذا بهواسطهی همين بازديد رسميت ﻣیيافت و
نگهبان پشت
ﻣیبايست نسبت بهآن عکسالعمل نشان ﻣیدادند .بنابراين ،به
ِ
در زيرهشت گﻔتم بهرئيس زندان اطﻼع بدهد که ﻣن دست از اعتصاب غذا
ِ
کشيدم .با وجود اين ،همچنان از گرفتن و ﺧوردن غذا اﻣتناع ﻣیکردم.
روز پانزدهم يا شانزدهم اعتصاب غذای بهاصطﻼح عموﻣی بود که
ب صنﻔی و نگرانی از اينکه ﻣطالبات سياسی
بهدليل طوﻻنی شدن اعتصا ِ
ً
جدی ﻻزﻣهی آن زﻣان در ﻣطالبات و کنشهای صرفا صنﻔی ﻣنحل شود،
ِ
تصميم بهاعتصاب غذای ﺧشک گرفتم .بدينترتيب ،بدون اينکه بهزندانیها
و حتی بهبرادرم )که بنا بهﺧواست ﺧودش بهبند چهار يا پنج ﻣنتقل شده بود(
بگويم ،ناﻣهای در شش نسﺨه برای همان ارگانهای قبلی نوشتم و اعﻼم
کردم  10روز اعتصاب غذای ﺧشک ﻣیکنم و چنانچه ﺧواست زندانیهای
اعتصابی برآورده نشود ،روز يازدهم اقدام بهﺧودسوزی ﻣیکنم.
فکر کنم که روز سوم اعتصاب غذای ﺧشک بود که بهواسطهی
سرعت کاهش شديد وزن ،ساير زندانیها و ازجمله برادرم ﻣتوجه اعتصاب
غذای ﺧشک ﻣن شدند .علیرغم اصرار ﻣن ،برادرم )ﻣهدی( هم اعﻼم
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اعتصاب غذای ﺧشک کرد که البته پس از چهار روز بهاعتصاب تر تبديلش
کرد و بهﻣﻼقات رفت تا اﺧبار زندان را بهبيرون برساند و از بيرون هم
ﺧبر بگيرد.
فکر کنم روز هﻔتم اعتصاب غذای ﺧشک بودم که ﻣن و برادرم را
رئيس
بهزير هشت صدا کردند .بهاتاق رئيس زندان برده شديم که بهغير
ْ
شﺨص ديگری هم بهنام آرش از طرف ساواک آنجا حضور داشت .اين
آرش بازجوی ساواک بود که در جمهوری اسﻼﻣی اعدام شد.
همان ِ
آرش بازجو در همان نقشی ظاهر شدم که در بازجويی و در
در ﻣقابل ِ
دادگاه ظاهر شده بودم :کارگری که بهاﻣور کارگری و قانونی ﻣشغول بوده
و ساواک بهواسطه جايزه سرانهای که برای دستگيری هر زندانی ﻣیگيرد،
او را )يعنی :ﻣن را( دستگير کرده است.
آرش بازجو قبل از هرچيز ﻣقدار ﻣتنابهی هارت و پوت کرد .اﻣا در
ِ
ﻣقابل پوزيسيون ﻣن که گﻔتم :چون ﻣن رو بیﺧودی گرفتهايد و بیﺧودی
هم در زندان نگهداشتهايد ،بايد آزادم کنيد و حقوق سالهای زندانی بودنم
آرش بازجو وارد بازی و فريب شد .پس از حدوداً 10
را نيز بﭙردازيدِ .
دقيقه کلنجار در اين زﻣينه ،گﻔت :ﻣیﺧواهی آزاد بشی؟ گﻔتم آره .دوتا
ظرف روی ﻣيز رئيس زندان برداشت و گﻔت :بگيريد ،بﺨوريد
شکﻼت از
ِ
و برويد ﺧونه!
بهلحنی که ﻣثﻼً کارگری و تهرونی بود ،پرسيدم بچه کجايی؟ گﻔت بچه
تهرون .گﻔتم بچههای تهرون بهلوطیگری و دست و دل بازی ﻣعروفند؛
شکﻼت هم که زياد گران نيست .آقای بازجو با همهی تعليمهای پليسیاش
بهدام افتاد .گﻔت :ﺧوب آره .گﻔتم پس 300 ،تا شکﻼت بده بريم داﺧل بند،
بديم همه بﺨورند و آزاد شوند .کار که بهاينجا رسيد ،با يک ﻣشت فحش
ﺧواهر و ﻣادر ﻣارا بهبند بازگرداندند.
نهايت اينکه روز نهم اعتصاب غذای ﻣن )با حدود  35کيلو کاهش
وزن( بود که زندانیهای اعتصابی با زندانبان بهتوافﻖ رسيدند و با دست
کشيدن از ﺧواست راديو و روزناﻣهی ﺧارجی بهاعتصاب غذای ﺧود پايان
دادند و ﻣن هم همزﻣان با آنها با راهنمايی دکتر سليمانی دست از اعتصاب
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غذا کشيدم و ﻣعالجهی ﻣعدهام را ﺧيلی جدی پیگير شدم که قبل از اعتصاب
غذا ﺧونريزی هم داشت.
بررسی اعتصاب غذا ،پيشنهاد ﻣن و چند نﻔر ديگر
بههنگام بحث و
ِ
اين بود که با توجه بهوضعيت جنبش ﻣردم در بيرون از زندان يا نبايد دست
بهاعتصاب غذا زد و يا اگر قرار است که اقدام بهاعتصاب غذا کنيم ،بايد با
شعار و ﻣطالبهی يا ﻣرگ يا آزادی بهاين کار اقدام کنيم .استدﻻل اين پيشنهاد
هم ﺧيلی ساده بود :رژيم در نهايت يا با ﻣطالبات ﻣطرح در بيرون و ازجمله
ﻣطالبهی زندانی سياسی آزاد بايد ﮔردد ،بهنحوی کنار ﻣیآﻣد ،ويا دست
بهسرکوب گسترده ﻣیزد .در هردو صورت ﻣمکن و ﻣتصور ،زندان و
زندانیها از واکنشهای رژيم برکنار نمیﻣاندند .اگر با جنبش جاری
بهنوعی کنار ﻣیآﻣد و دست بهعقبنشينی ﻣیزد ،چارهای جز آزاد کردن
بﺨشی از زندانیها و کم کردن ﻣحکوﻣيت بﺨش ديگر )ﻣثﻼً بهواسطهی
عﻔو( نداشت؛ و اگر جنبش را سرکوب ﻣیکرد و کشتار و بگير و ببند را
در پيش ﻣیگرفت ،بازهم زندان و زندانی برکنار از اين سياست نبود و
بهاحتمال بسيار قوی دست بهکشتار بﺨشی از زندانیها هم ﻣیزد و بﺨش
ديگر را هم زير ﻣنگنهی سﺨتتری قرار ﻣیداد .اﻣا تأسف در اين استکه
گوش شنوايی پيدا نکرد .زيرا روحيه
اين استدﻻل بسيار ساده
ِ
دﻣوکراسیﺧواهانهی حاکم بر زندان که در گﻔتگو با نمايندگان صليب سرخ
هم نمايان شده بود ،نه تنها ﻣحلی برای برهمکنشهای انقﻼبی باقی نگذاشته
جويی چريکی را هم بهانحﻼل کشيده بود.
بود ،بلکه »جيمیکراسی« رزم
ِ
 {11ملیکشی در زندان اوين

»روز دوازدهم ارديبهشت  ،1356گروهبان افتﺨاری اعﻼم کرد تمام
وسائلتان را جمع کنيد ،ﻣیﺧواهيم بند را تﺨليه کنيم ...زندانيان طبقههای
باﻻ و پايين ...جمعا ً صدوچهل و چهار نﻔر بوديم«)صص  457و .(458
ﻣهمترين ﻣسئلهای که آقای پاينده بههنگام تﺨليه بند بهآن ﻣیپردازد ،بهجای
دستنويسها و جزوههای جاسازی شده )که قبﻼً ﻣشروح دربارهی آنها
حرف زده بود( ﻣقداری در حدود  600کيلو ترشی است که بهافتﺨاری
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ﻣیگويند »يک ظرف ترشی و يک ظرف ﺧيارشور برای ﺧودتان ،بقيه را
هم بهبندهای ديگر بدهيد] ...اﻣا آنها[ همهی ظرفهای شور و ترشی را
بهبندهای ديگر داد]ند[] ...و[ بچهها فهميده بودند که ]شور و ترشی[ هديه
ﻣا بهآنهاست«)ص .(458
»اسباب و اثاثيه و هرچه را که داشتيم جمع کرديم و سربازها آنها را
برای ﻣا بردند .طبﻖ رسم زندان اوين ،چشمبندها را بستيم و زندانيان
طبقههای باﻻ و پايين را] ...که عمدتا ً ﻣلیکش بودند[ سوار چند دستگاه
اتوبوس کردند و از زندان اوين بهبيرون بردند«)همانجا(.

بازدید هيﺌت صليب سرخ جهانی
 {1بازديد هيئت صليب سرخ جهانی

»ﻣا ...را از زندان اوين بهبند شش کميتهی ﻣشترک بردند ...هرسه يا
چهار نﻔر را بهيک سلول انداﺧتند ...سﺨتگيری در کار نبود .ﻣیتوانستيم
با صدای بلند با سلولهای ديگر صحبت کنيم ،آواز بﺨوانيم ،نگهبان هم
ْ
اوين ﻣا بهآزاد شدن فکر ﻣیکرديم حاﻻ در چنين
اعتراض نمیکرد ...در
وضعيتی قرار گرفته بوديم ...تﻔسيرهای ﻣتﻔاوت و ﻣتضاد شروع شد.
عدهای ﻣیگﻔتند ﻣیﺧواهند ﻣا را آزاد کنند .عدهی ديگری ﻣیگﻔتند...
ﻣیﺧواهند اعدام کنند ...بعد از چهار/پنج روز ،نگهبان اساﻣی بيست نﻔر را
که ﻣن هم جزو آنها بودم ،ﺧواند و گﻔت اين عده در سلول بمانند و بقيه با
تمام وسائل آﻣادهی رفتن بشوند .صدوبيست و چهار نﻔر را بردند و ﻣا بيست
نﻔر ﻣانديم .از اين بيست نﻔر ،سعيد آذرنگ ،فرخ نگهدار ،ﻣحسن
ﻣديرشانهچی ،رضا قريشی ،عيسی هندینژاد ،عبدﷲ شکوری و صمد
آينهچی را بهياد دارم و اساﻣی بقيه در ﺧاطرم نيست«)صص  458و .(459
»ﻣا بيست نﻔر را بهده سلول ،در هرسلول دو نﻔر تقسيم کردند .ﻣن و
سعيد آذرنگ ]که »پروندهاش ﻣربوط بهحزب توده بود«[ در يک سلول
بوديم .سعيد انسان بسيار ﺧوب و ﻣحترﻣی بود ،يادش بﺨير و ﺧاطرهاش
ﻣاندگار که تا بود انسانی زيست و وقتی هم که رفت بهپای آرﻣانهای
انسانیاش رفت ...وقتی صدوبيست و چهار نﻔر را بردند ،تﻔسيرها تغيير
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کرد؛ آنها را کجا بردند و با ﻣا چه ﺧواهند کرد؟ با آنها که بردند کار دارند
يا با ﻣا؟ ...تﻔسيرها بيشتر بهضرر ﻣا بود؛ چون اگر قرار بهسﺨتگيری
است ،برای بيست نﻔر بيشتر ﻣیتوانند سﺨتگيری کنند تا برای صدوبيست
و چهار نﻔر)«...ص .(459
ﻣن دربارهی سعيد آذرنگ هيچ نمیدانم .از حرفهای آقای پاينده چنين
برﻣیآيد که توسط جمهوری اسﻼﻣی اعدام شده باشد .احتماﻻً او فردی
ﻣقاوم ،ﻣهربان ،ياریرسان و وفادار بهآرﻣانهايش بود؛ ﻣعهذا اگر اينطور
هم نباشد ،بازهم اعدام او چيزی جز قتل و جنايت دولتی نيست .با همهی
زندگی قابل توصيف بهصﻔت »انسانی« و داشتن »آرﻣانهای
اين احوال،
ِ
انسانی« با وابستگی بهحزب توده ابهامآﻣيز است .بهجز سعيد آذرنگ ،افراد
بسيار ديگری هم بودند که فرديت و آرﻣانهای انسانی فردیشان را در
ت سياستهای
وابستگی بهحزب توده نه تنها بهانحﻼل کشاندند ،بلکه در کلي ِ
حزب توده بهضد ﺧودشان نيز تبديل کردند .اينها قبل از اينکه قربانی
حکوﻣتها باشند ،قربانی نظام سرﻣايهداریاند که حزب توده درصدد
بازسازی و تداوم آرﻣانی آن بوده است!!
»يک روز ...نگهبان داد زد :هرکسی پارچ و ليوانش شکسته است،
در بزند .چند دقيقه بعد ،گﻔتهاش را اصﻼح کرد و گﻔت هرکسی پارچ بلور
ندارد ،در بزند .تا اين را گﻔت ،تقريبا ً در يک زﻣان همه بهصدای بلند
ﺧنديديم)«...همانجا( .ﻣن هرچندبار که اين چند ﺧط را ﺧواندم ،از ﺧنده
ريسه رفتم؛ و هر وقت که فضای کميتهی ﻣشترک و قضيه »پارچ بلور«
را تصور ﻣیکنم ،ﺧندهام ﻣیگيرد؛ ﺧندهای که اگر آدم ﺧودش را کنترل
نکند بهگريه هم تبديل ﻣیشود!؟
کار »سﺨاوتمند ...شده
ﺧﻼصه اينکه ساواکیهای ﻣﺨوف و جنايت ْ
بودند«» ،قاشﻖ چايﺨوری و قاشﻖ و چنگال غذاﺧوری استيل ،...کاسه و
بشقاب ﻣﻼﻣين« و لباس ﻣیدادند» .اگر ﻣیگﻔتيم دو زير پيراهن يا شورت
يا جوراب بده «...ﻣیدادند» .وضع غيرعادی بود با اين که علت آن را
نمیدانستيم ولی آن را بهفال نيک گرفتيم)«...همانجا( .اگر وضعيتی که
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آقای پاينده و نوزده نﻔر همراه او در آن قرار داشتند ،هراسناک نبود )که
بود( ،برآورد اين احتمال که همه اينها برای بازديد حقوق بشریهاست،
کار سادهای بود؛ زيرا از نمونهی آن در انﻔرادی اوين اطﻼع داشتند.
»ساعت دوازده شب ،سه/چهار سلمانی آوردند و سروصورت ﻣا را...
برﺧﻼف گذشته ...با تيغ ريشتراشی اصﻼح کردند» .«...از زﻣانی که ﻣا
را بهکميته آورده بودند حمام نرفته بوديم .ﻣدت زﻣان استحمام در کميتهی
سر ﻣا ﻣیايستاد ]که[ اگر
ﻣشترک چند دقيقه بود ...نگهبان ...با شﻼق روی ِ
دير ﻣیجنبيديم با شﻼق «...بزند .وقت رفتن بهحمام »هول هولکی لباسهای
نو و اسباب حمام را برداشتيم .ﺧيلی سريع در عرض دو دقيقه لﺨت شديم.
استحمام کرديم و لباش پوشيديم و ﻣنتظر ايستاديم .ده/پانزده دقيقهای گذشت
و نگهبان نياﻣد ...دوباره لباسها را درآورديم و آسوده ﺧاطر استحمام
گرفتن
کرديم)«...ص  .(460آقای پاينده و نوزده زندانی همراه او پس حمام
ِ
در
اساسی ﻣنتظر نگهبان ﻣیشوند که نمیآيد .باﻻﺧره پس از »چند بار به ِ
حمام« زدن و »سروصدا« راه انداﺧتن ،باﻻﺧره آﻣدند و »ساعت سه/
سهونيم باﻣداد بهسلول«هایشان برگردانده شدند» .ﻣتوجه شده بوديم که
ﻣیﺧواهند از زندان بازديد کنند ،ولی چه کسی يا چه کسانی ﻣیﺧواهند
در بستهی سلولها
بيايند؟ ...تاآنجاکه ﻣیتوانستيم بيدار ﻣانديم« و با وجود ِ
»باصدای بلند با سلولهای ديگر تبادل نظر ﻣیکرديم .نگهبانها ه ْم کاری
بهﻣا نداشتند .باﻻﺧره ﺧوابيديم«)همانجا(.
صبح که شد» ،ساعت هﻔت/هﻔتونيم صبحانه آوردند که نان ،کره،
پنير ،چای ﺧوش رنگ و ﺧوش طعم بود« .برﺧﻼف هميشه که چای شيرين
جوش رنگی را در کتریهای بزرگ ﻣیآوردند» ،اين بار ،چای و
يا آب ِ
شکر را جداگانه دادند ...از تحليل شرايط جديد که غافلگيرانه در کوتاه
ﻣدت حادث شده بود سردرگم ﻣانده بوديم] ...باﻻﺧره[ ساعت
در سلولها را باز کردند و ﻣا بيست نﻔر را بهراهرو
هشت/هشتونيم صبح ِ
در بند باز شد و عدهای وارد شدند .از آنها ،سربازجويان
بند شش بردندِ .
حسينزاده ،عضدی و دکتر جوان و سروان فريدون لطﻔی ﻣعاون زندان
کميته ﻣشترک را ﻣیشناﺧتم .بههمراه آنها سه نﻔر بودند که بهلحاظ لباس
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و چهره با بقيه تﻔاوتی فاحش داشتند ...حسينزاده ﺧطاب بهﻣا گﻔت] :اين[
آقايان ،از طرف صليب سرخ جهانی آﻣدهاند و ﻣیﺧواهند راجع بهزندانهای
ﻣأﻣورين ﻣا با شما
ايران تحقيﻖ کنند .ﻣا اجازه داديم که آنها بدون حضور
ِ
ﻣصاحبه کنند .ﻣا فقط از شما انتظار داريم حقايﻖ را بگوييد .هرچه بوده،
همان را بگوييد و دروغ نگوييد .بعد از سﺨنان حسينزاده ]همگی[ رفتند و
ﻣا ﻣانديم و سه نﻔر نمايندهی صليب سرخ .از آنها کارت شناسايی ﺧواستيم
که نشان دادند ،سوئيسی بودند«)ص .(461
آقای پاينده در پانوشت همين صﻔحه  461دربارهی نکتهای حرف
ﻣیزند که ﻣن شﺨصا ً تجربهی آن را در ﻣورد ادرار کردن در کاسهی غذا
داشتم و بارها هم در رابطه با ديگران شاهد آن بودم» :قبل از اين تغييرات،
چای صبحانه را در کتریهای بزرگ ﻣیآوردند ،برای شيرين کردن چای
کتری شکر ﻣیريﺨتند و ]گاهی اوقات ،بسته بهﻣنش نگهبان[ با دمپايی
در
ْ
ً
ﻣشکی پﻼستيکی که عموﻣا آلوده بهچرک و ﺧون ﺧشک شدهی پای زندانيان
شکنجه شده بود چای را هم ﻣیزدند .ناگﻔته نماند :بهنقل از دوستان
زيربازحويی اوايل دههی  1350در ﻣقطعی که سﺨتگيری بسيار شديد بود
برای دستشويی بردن ،تأﺧيرهای طوﻻنی ﻣدت صورت ﻣیگرفت که
سر بیاﺧتياری بهناچار ﻣجبور ﻣیشد برای رفع "قضای حاجت"
زندانی از ِ
از ظروف غذاﺧوری ويا آبﺧوری )پارچ پﻼستيکی قرﻣز( استﻔاده کند.
اين ظروف ﻣملو از ]ادرار يا ﻣدفوع[ ،در نوبت دستشويی در توالت تﺨليه
ﻣیشد و ]اغلب[ بدون اﻣکان شستشوی بهداشتی با ﻣواد شوينده ،ﻣجددا ً
ﻣورد استﻔاده عموﻣی قرار ﻣیگرفت و در چرﺧهی گردش ظروف در
نوبتهای ﻣﺨتلف ،ﻣورد استﻔاده زندانيان سلولهای ديگر ]هم[ قرار
ﻣیگرفت«.
 {2بازديد هيئت صليب سرخ جهانی

»دربين ﻣا بيست نﻔر ،فرخ نگهدار ،سعيد آذرنگ و يک نﻔر ديگر که
نام او را بهﺧاطر ندارم بهزبان انگليسی آشنايی داشتند .ﻣا ...بهدو گروه
هﻔت نﻔره و يک گروه شش نﻔره تقسيم شديم ...بهآنها گﻔتيم هرسه گروه در
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راهرو ﻣینشينيم .پرسيدند چرا؟ بهصراحت گﻔتيم ﻣمکن است در سلولهای
ﻣا دستگاه شنود گذاشته باشند ...شما هم بهﻣا قول دادهايد که گﻔتههای ﻣا را
برای آنها بازگو نمیکنيد«)صص  461و .(462
ب
آقای پاينده ﻣیگويد :از »نُه صبح« تا »هشت يا نُه شب« با صلي ِ
سرﺧیها حرف زدند .ﻣسائلی که دربارهی آن صحبت کردند از اين قرار
بود ...» :عملکرد ساواک در جاﻣعه ،نحوهی برﺧورد و رفتار با زندانی
بهلحاظ بازجويی ،انواع و اقسام شکنجه ،...نگهداری در سلول ،وضعيت و
شرايط بازداشتگاههای ساواک و زندان های شهربانی ،کيﻔيت دادگاه نظاﻣی
و احکام صادره ،...جريان ﻣلیکشی و«...؛ »حتی تا جايی که اطﻼع داشتيم
دربارهی تاريﺨچهی زندان سياسی و نحوهی رفتار با زندانيان سياسی،
تاريخ جنبش انقﻼبی در ايران از سال  1320بهبعد را توضيح داديم...؛
]درعينحال[ ﺧيلی از ﻣطالبی که در زندانهای ديگر زندانيان فرصت
نکرده بودند بهآنها بگويند ،ﻣا بهآنها گﻔتيم«» .آنطوری که شنيديم،
نمايندگان صليب سرخ بيشتر از پنج ساعت در بند چهار/پنج/شش زندان
قصر نبودند ]که[ حدودا ً سيصد/چهارصد نﻔر جمعيت داشت .درحالیکه ﻣا
بيست نﻔر بوديم و نمايندگان صليب سرخ ،«...ﻣنهای زﻣان برای استراحت
و ﺧوردن غذا ،حدود  9ساعت »توضيحات ﻣا را تندنويسی
ﻣیکردند«)صص  462و .(463
طبﻖ روايت آقای پاينده ناهار و شاﻣی که برای آنها آورده بودند،
ت غذايی ﻣوجب تعجب صليب سرﺧیها شده بود .بههمين دليل
بهلحاظ کيﻔي ِ
هم برای آنها »توضيح« دادند »غذايی که اﻵن برای ﻣا آوردهاند ...،نه تنها
غذای زندان نيست بلکه کمتر ﺧانوادهی ثروتمند ايرانی ﻣیتواند بهطور
ﻣرتب چنين غذايی بﺨورد«؛ و جنبهی نمايشی آن وضعيت را ،که از چند
ساعت پيش شروع شده بود ،برای آنها توضيح دادند و بهآنها گﻔتند» :اگر
باور نمیکنيد فردا ناهار سرزده بهاينجا بياييد« .در ﻣقابل افشاگریهای
آقای پاينده و همراهان او »هرسه نﻔر نمايندگان صليب سرخ« بهآنها
ﻣیگويند »فردا صبح برﻣیگرديم و بهشما سر ﻣیزنيم«)ص .(463

ﻣلیکشی در زندان اوين

صرفنظر از جنبهی غيرواقعی و اغراقآﻣيز عبارت »کمتر
ﺧانوادهی ثروتمند ايرانی ﻣیتواند بهطور ﻣرتب چنين غذايی بﺨورد«؛ ﻻزم
بهتوضيح استکه براساس آن دريافتی که ﻣن از ﻣارکس ،ﻣارکسيسم و دانش
ﻣبارزهی طبقاتی بهطورکلی دارم ،اگر بتوان از »جنبش انقﻼبی در ايران
از سال  1320بهبعد« حرف زد ،در بيان واقعيت تاريﺨ ْی تنها ﻣیتوان
بهشک ِل نطﻔهای آن اشاره کرد که بنا بهﻣﺨتصات تاريﺨی/اجتماعی/طبقاتی
جاﻣعهی ايران هيچوقت بهﻣرحلهی باروری و تولد نرسيد .برکنار از اين
برفرض وجود »جنبش انقﻼبی در ايران از سال 1320
جنبهی ﻣسئله،
ِ
بهبعد« ،توضيح و تشريح آن برای نمايندگان صليب سرخ که ﻣثل جن که
از بسمﷲ ،از ﻣبارزهی انقﻼبی و سوسياليستی ﻣیگريزند ،ﻣﻔيد بههيچگونه
فايدهای نيست.
ً
القايی نسبتا پنهان در روايت
اﻣا از همهی اينها گذشته ،يک نکتهی
ِ
آقای پاينده وجود دارد که بايد بهآن هم بﭙردازيم .آقای پاينده در ﻣقايسهی
تعداد زندانیهای بند چهار/پنج/شش و زﻣان گﻔتگوی پنج ساعتهی آنها با
زﻣان حدودا ً نُه
نمايندگان صليب سرخ و بيست زندانی کميتهی ﻣشترک و
ِ
ساعتهی گﻔتگو آنها با نمايندگان صليب سرخ ،اينطور القا ﻣیکند که آن
اطﻼعاتی که از وضعيت زندانهای سياسی ،ساواک ،انواع شکنجهها و
زندانی
ﻣانند آن بهصليب سرﺧیها ارائه شد ،اساسا ً توسط همان بيست
ِ
کميتهی ﻣشترک و با وساطت سه ﻣترجمی انجام گرفت که يکی از آنها
فرخ نگهدار و ديگری سعيد آذرنگ با »پرونده]...ی[ ﻣربوط بهحزب توده«
بود» :آنطوری که شنيديم ،نمايندگان صليب سرخ بيشتر از پنج ساعت در
بند چهار/پنج/شش زندان قصر نبودند ]که[ حدوداً سيصد/چهارصد نﻔر
جمعيت داشت .درحالیکه ﻣا بيست نﻔر بوديم و نمايندگان صليب سرخ«...
ﻣنهای زﻣان برای استراحت و ﺧوردن غذا ،حدود  9ساعت »توضيحات ﻣا
را تندنويسی ﻣیکردند«!! نتيجهی ضمنی و درعينحال القايی اينکه جناب
فرخ ﺧان نگهدار حتی قبل از بازسازی سازﻣان چريکهای فدايی ﺧلﻖ در
ﻣرکزی
بندبازی انتﺨاباتی در کميتهی
دورهی پساسلطنتی و طبعا ً قبل از
ِ
ِ
اين نهادُ ،ﻣهر رهبری را چهبسا بهشکل ﻣادرزادی برپيشانی ﺧويش داشته
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حکم صريحی را در عبارات
است!! اين درست استکه آقای پاينده چنين
ِ
نقل شدهی باﻻ بهزبان نمیآورد؛ اﻣا روند روايت او برای القای اينگونه
نتيجهگيریها بهفراوانی زﻣينه ﻣیسازد .در توضيح و تبيين اين نتيجهگيری
ﻻزم بهاستدﻻل استکه آنچه برای صليب سرﺧیها ﻻزم بود که نقض
حقوق بشر در ايران را با جزئيات بﻔهمند و با سند و ﻣدرک بهنهادهای
ﻣربوطه )که قطعا ً تحت کنترل قدرتهای برتر جهانی قرار داشتهاند(
گزارش بدهند ،نه کيﻔيت غذای »ﺧانوادهی ثروتمند ايرانی« ،نه فقر گسترده
در جاﻣعه و نه تاريﺨچهی »جنبش انقﻼبی در ايران از سال  1320بهبعد«
و ﻣسائلی از اين قبيل بود .بنابراين ،ﻣیتوان اينطور گﻔت که ﻣدت زﻣان
زندانی کميتهی ﻣشترک صرف بياناتی در ارتباط با
ﻣﻔيدی که آن بيست
ِ
نقض استانداردهای حقوق بشر در ايران کردند ،در سﺨاوتمندانهترين
ِ
برآورد ﻣمکن ،چيزی حدود دو ساعت وقت بود که دانستن چند ده لغت
انگليسی هم برای تبادل آن با صليب سرﺧیها کﻔايت ﻣیکرد.
ت بند شش با شﺨصی در
گﻔتگوی ﻣن با صليب سرﺧیها در اطاق هش ِ
ﻣقام ﻣترجم صورت گرفت که ﺧوشبﺨتانه هنوز زنده و سالم و در دسترس
است .تا آنجا که بهﺧاطر ﻣیآوردم ،در اين گﻔتگو از عدم اﻣکان تشکيل
اتحاديههای ﻣستقل کارگری ،از سانسور هرگونه نوشته و سﺨنی ،از
شکنجه ،از قدرقدرتی ساواک ،از فساد و دزدی درباری و غيردرباری و
از همه ﻣهمتر از اين حرف زدم که ﻣا ﺧواهان سرنگونی سوسياليستی نظام
سرﻣايهداری هستيم و شکنجه و زندان هم ابزار دولتهای سرﻣايهداری و
ازجمله آن دولتهايی است که شما آقايان )يعنی :صليب سرﺧیهای
»ﻣهربان«( تابع آن هستيد .اين گﻔتگو در عرض کمتر از پانزده دقيقه
بهپايان رسيد .ضمنا ً يادآور شوم که ﺧيلی از زندانیها يا حرفی برای گﻔتن
نداشتند و يا حرفهای ﺧودرا بهديگران گﻔتند تا توسط آنها بازگو شود.
 {3بازديد هيئت صليب سرخ جهانی

در
»ساعت چهار/چهارونيم يا پنج باﻣداد بود که بهصدای باز شدن ِ
سلول ﻣجاور از ﺧواب بيدار شدم .زندانی ﺧوابش سبک است و با کمترين
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صدايی بيدار ﻣیشود .فرخ نگهدار را بردند .فرخ ﻣوقعی که ﻣیرفت با
صدای بلند گﻔت ﻣن را بردند .همهی بچهها بيدار شده بودند ،نگران شديم.
شروع کرديم به ُﻣرس زدن که چه شده و چرا فرخ را بردند؟ يک ساعت،
يک ساعت و نيم بعد ،فرخ را برگرداندند .با صدای بلند گﻔت ﻣن آﻣدم.
پاينده ،ﺧودت را آﻣاده کن ،اﻻن تو را ﻣیبرند .پرسيدم کی بود؟ گﻔت دکتر
جوان .پرسيدم چه ﺧبر است؟ گﻔت برو ﺧودت ﻣیفهمی ...وارد اتاق دکتر
جوان که شدم ،از پنجره ديدم هوا روشن است .گﻔت بشين .روی صندلی
نشستم .دکتر جوان گﻔت ُﺧب ،پسر ﺧوب ،ﻣگر قرار نبود حقيقت را بگوييد؟
گﻔتم بله .ﻣا هرچه گﻔتيم حقيقت داشته است .از او پرسيدم ﻣگر چيزهايی را
که ﻣا بهآنها گﻔتيم آنها بهشما بازگو کردهاند؟ ...گﻔت آنها چيزی بهﻣا
نگﻔتند .فقط گﻔتند شما )يعنی ساواک( بهﻣا ]يعنی :صليب سرﺧیها[ دروغ
گﻔتهايد .گﻔتم آقای دکتر ،جريان چيه؟ گﻔت شماها شک داريد که آن نُه نﻔر
ﻣوقع فرار کشته شدهاند«)ص (464؟
اداﻣهی ﻣطلب باﻻ که بيشتر شبيه اجرای نمايش است ،جدل
جوان بازجو و آقای پاينده دربارهی کشتن عمدی يا
ﻣغازلهآﻣيزی بين دکتر
ِ
فرار بيژن جزنی و آن هشت نﻔر ديگر جريان ﻣیيابد.
کشته شدن درحين
ِ
آقای پاينده در اثبات اينکه فرار آنها از اساس غيرﻣمکن بوده ،با يک تير
دو نشان ﻣیزند .حرفهای او )برفرض که عين حقيقت باشد( از يک
طرف ،عمدی بودن کشتن آن  9نﻔر را بهآدم ﻣار ﺧورده ،افعی شدهای ثابت
ﻣیکند که در اين گﻔتگو نقش اﻻغ را بازی ﻣیکند؛ و از طرف ديگر،
جوان در نقش اﻻغ( در
بهبﻼهايی اشاره ﻣیکند که ساواک )و همين دکتر
ِ
ً
سر پاينده آورده بودند .از آنجاکه ﻣطلقا شکی در اين وجود
سال  1349به ِ
ندارد که قتلعام آن  9نﻔر در تﭙههای اوين از پيش برناﻣهريزی شده بود،
ﻣﻔروض نشان ﻣیدهد که
حداقل فايده اين بازگويی اين استکه بهﺧوانندهی
ْ
آقای پاينده قبل از ابداع و رواج عبارت شهيد زنده در حاکميت جمهوری
اسﻼﻣی ،در حاکميت شاه شهيد زنده بود ...» :يادتان ﻣیآيد سال 1349
ﻣريض بودم و وزنم بهپنجاه کيلو رسيده بود .گﻔت تقصير ﺧودت بود .گﻔتم
باشد ﻣن دراينجا بهدنبال ﻣقصر نيستم .قبول .تقصير ﺧودم بود .ولی وزنم
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بهپنجاه کيلو رسيده بود يا نه؟ يادتان ﻣیآيد که نمیتوانستم راه بروم و دو
سرباز زير بغلم را ﻣیگرفتند و راه ﻣیبردند .گﻔت بله ،ﺧودم بهبيمارستان
اعزاﻣت کردم .گﻔتم ﻣیﺧواستيد ﻣن را بهبيمارستان بﻔرستيد و با اينکه
نمیتوانستم راه بروم ،دستم را با دستبند بهدست سرباز بستند و يک سرباز
با تﻔنگ اين طرف و يک سرباز با تﻔنگ آن طرف ﻣن نشستند«)صص
جوان بازجو )بدون
 464و  .(465آقای پاينده در اداﻣهی گﻔتگويش با دکتر
ِ
اينکه بهياد بياورد که بارها از جابهجايی بدون دستبند ﺧودش و ديگر
زندانیها و حتی عرق ﺧوری زندانی با ﻣأﻣور جابهجايیاش داد سﺨن داده
است( ،از او ﻣیپرسد» :چطور شد نُه نﻔر زندانی سالم ،جوان و پُرانرژی
فرار ناﻣوفﻖ داشتند بهصورتی ﻣنتقل
را که چهار نﻔر از آنها هم سابقهی
ِ
کرديد که آنها تصور فرار بهذهنشان ﺧطور کند؟ چه طور شد که در
تيراندازی بهآنها حتی يک نﻔر هم زﺧمی نشد و همه کشته شدند«)ص
(465؟
طبﻖ ﻣضمون روايت آقای پاينده ،دکتر جوان که حرفی برای دفاع از
ﻣقولهی کشته شدن بيژن جزنی و همراهانش بههنگام فرار نداشت،
»بهيکی/دو ﻣورد ديگر از صحبتهای ﻣا با نمايندگان صليب سرخ اشاره
کرد و بعد گﻔت ﻣا از کسی وحشت نداريم .ﻣیدانيم که برحﻖ هستيم و
ﻣیدانيم شماها اشتباه ﻣیکنيد «...و ﻣزﺧرافاتی از اين دست دربارهی »شاه
و ُحسن نيت او و اجرای پروژههای اصﻼحطلبانه و ]اينکه[ کشور ﻣا در
دنيا ﻣطرح است «...بهزبان ﻣیآورد که اگر دقيﻖ روايت شده باشد ،نشان
اطﻼع ضمنی و وحشت او از روندی است که با بازديد نمايندگان صليب
سرخ جهانی از زندانهای سياسی شروع شده بود)همانجا(.
»صحبتهايش که تمام شد ،بهاو گﻔتم ﻣثل اينکه ﻣا در شرايط ديگری
باهم صحبت ﻣیکنيم .شما دکتر جوان سال  1349نيستيد و ﻣن هم آن جوان
ﺧام سال  1349نيستم .از اين حرفها گذشته ،تکليف ﻣا چه ﻣیشود،
ﻣاندگاريم يا رفتنی هستيم؟ گﻔت آزاد ﻣیشويد .نمیتوانم زﻣان تعيين کنم
ولی در کوتاه ﻣدت آزاد ﻣیشويد .گﻔتم بهسال بعد که نمیرسد .گﻔت نه،
حتی احتمال دارد بهاواسط اﻣسال هم نکشد .بعد گﻔت اگر کاری نداری ،برو
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بهسلول ﺧودت .گﻔتم کاری ندارم ،اگر اجازه بدهيد ﻣیﺧواستم تلﻔن کنم.
گﻔت هرچه ﻣیﺧواهی تلﻔن کن«)صص  465و .(466
گرچه رفتار نگهبانها و بهطورکلی کادر زندانبان ْی در جريان بازديد
نمايندگان صليب سرخ و ﺧصوصا ً پس از اين بازديد از بند چهار/پنچ/شش،
در ﻣقايسه با قبل از اين رويداد ،بسيار تغيير کرد و از ﻣيزان ﺧشونت آن تا
تغيير پتانسيل آقای پاينده و دکتر جوان
اندازهی زيادی کاسته شد؛ اﻣا
ِ
ﻣتهم/زندانی سياسی و يکی از سربازجوهای ساواک
)بهعنوان يک
ِ
شگﻔتآور است .اين شگﻔتی با نگاه بهنرﻣشی که دکتر جوان در ﻣقابل
تقاضای آقای پاينده نشان ﻣیدهد ،شگﻔتآورتر هم ﻣیشود» :در آن ﻣقطع،
ﺧانهی ﻣا تلﻔن نداشت بهﺧانهی ﺧالهام تلﻔن کردم .ساعت هشت صبح بود.
]پس ،گﻔتگوی پاينده و بازجو حدود دو ساعت طول کشيده بود[ ده دقيقهای
با ﺧاله ،شوهر ﺧاله و بچههایشان صحبت کردم ...ﺧالهام گﻔت برای ﻣغازه
پدرت تلﻔن کشيدهاند ،ولی شمارهاش را نمیدانم .ﻣیتوانی يک ساعت ديگر
تلﻔن کنی تا بروم بهپدر و ﻣادرت بگويم بهاينجا بيايند؟ گﻔتم نه ،ديگر
نمیتوانم تلﻔن کنم .دکتر جوان از ﻣن پرسيد چه ﻣیگويند؟ گﻔتم ﻣیگويند
يک ساعت ديگر تلﻔن کن تا بهپدر و ﻣادرم بگويند بيايند .گﻔت بگو يک
ساعت ديگه تلﻔن ﻣیکنی .بهﺧالهام گﻔتم يک ساعت ديگر تلﻔن
ﻣیکنم)«...ص .(466
 {4بازديد هيئت صليب سرخ جهانی

از اينجای ﻣطلب تا شروع آﺧرين تيتر کتاب که ﻣن تحت عنوان قسمت
از آن يادکردهام )يعنی :از نيمهی دوم صﻔحهی  466تا کمی بيشتر از
نيمهی اول صﻔحهی  (468روايت بهگونهای ارائه ﻣیشود که گويا ساواک
قصد کشتن آقای پاينده و نوزده نﻔر همراه او را داشته ،اﻣا حضور نمايندگان
صليب سرخ جهانی در ايران و هوشياری بقيه ﻣلیکشها که بهزندان قصر
ﻣنتقل شده بودند و ﻣصاحبه با صليب سرﺧیها را ﻣشروط بهﻣصاحبه با
قوی ساواک را ﺧنثی ﻣیکند؛
اين  20نﻔر ﻣیکنند ،توطئهی
احتمالی بسيار ِ
ِ
و بدينترتيب ،علی پاينده و فرخ نگهدار بهشکل ناگﻔتهای ﻣﻔتﺨر بهدرجهی
شهيد زنده ﻣیشوند.
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ﻣن از وقايعی که در زير ﻣیآيد ،هيچ اطﻼعی ندارم .از چهار حالت
ﺧارج نيست :يا ﻣن همهچيز را فراﻣوش کردهام؛ يا فراﻣوش نکردهام ،اﻣا
بهدليل ناﻣعلوﻣی ﻣیگويم فراﻣوش کردهام؛ يا وقايع در زندان بهگونهای واقع
شدند که ﻣن در جريان آن قرار نگرفتم؛ و باﻻﺧره ،شايد بيان رويداد دقيقا ً
بههمان شکلی روايت نمیشود که واقع شدهاند .بنابراين ،بهجای استﻔاده از
فاکتورها و ﻣشاهدات و قرائن که دستيابی بهآنها برای ﻣن ﻣقدور نيست،
اساس بررسی را روی ﻣﺨتصات رويداهای روايت شده بهعنوان
زيرﻣجموعههای وضعيت سياسی داﺧلی و بينالمللی رژيم شاه در همان
زﻣانی ﻣیگذارم که اين رويدادها در آن واقع گرديدند .فراﻣوش نکنيم که
ﻣﺨتص فراگير ـﻣجموعا ًـ در تابعيت با آن )يعنی :ﻣﺨتص يا
ت تابع
ﻣﺨتصا ِ
ِ
ﻣجموعهی فراگير( استکه تغيير و تحول پيدا ﻣیکند.
»حدود ساعت نُهونيم ﻣن را بهسلول برگرداندند«؛ ضمن اينکه بقيه
گروه  20نﻔره ﻣنتظر آقای پاينده بودند ،ساعت ده صليب سرﺧیها هم وارد
ﻣیشوند» :از ﻣا پرسيدند از وقتی که ﻣا رفتيم تا اﻻن آيا شما را اذيت کردند
يا نه؟« .زندانیها هم جواب ﻣیدهند که نه» ،فقط فرخ نگهدار و علی پاينده
را بردند و اين صحبتها رد و بدل شده است .نمايندگان صليب سرخ گﻔتند
بهﻣا قول دادهاند شماها را تا سه ﻣاه ديگر آزاد کنند .قرار شده اگر تا سه ﻣاه
ديگر شما را آزاد نکنند ﻣا تمام گﻔتگوهايی را که با زندانيان کردهايم ﻣنتشر
کنيم«)ص !(466؟
»سعيد آذرنگ از آنها پرسيد چه طور شد که شما بهايران آﻣديد و با
ﻣا ﻣصاحبه کرديد .گﻔتند دو سال است که از دولت ايران ﻣیﺧواهيم بهﻣا
اجازهی ﻣصاحبه با زندانيان سياسی بدهد .دولت ايران قبول نمیکرد .بعد
از تغييراتی که در سياستگذاری دولت ايران بهوجود آﻣده است ،پذيرفتند
بهايران بياييم و با زندانيان سياسی ﻣصاحبه کنيم«)همانجا( .با کمی دقت
سؤال »چه طور شد که
ب
ﻣتوجه ﻣیشويم که پاسخ صليب سرﺧیها ْ جوا ِ
ِ
شما بهايران آﻣديد و با ﻣا ﻣصاحبه کرديد« ،نيست؛ و بدون اشاره بهعلت
آﻣدن بهايران ،روند پذيرش تقاضای آﻣدنشان را توضيح ﻣیدهد.
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»پرسيديم چرا ﻣا را اينجا نگهداشتهاند؟ و رفقای ﻣا را از ﻣا جدا کرده
و بهﻣحل ناﻣعلوﻣی انتقال دادهاند؟ ﻣا از حرفهای نمايندگان حقوق بشر
ﻣتوجه شديم آن صدوبيست و چهار نﻔر را که از ﻣا جدا کردند ،بهزندان
قصر بردهاند .بچهها پس از جدايی از ﻣا نگران حال و روز ﻣا ﻣیشوند که
چه بﻼيی بهسر ﻣا آﻣده است .بنابراين ،بچهها چندبار بهﻣسئوﻻن زندان
قصر ﻣراجعه ﻣیکنند و از آنها ﻣیپرسند .ﻣسؤﻻن زندان جواب ﻣیدهند
ربطی بهﻣا ندارد ...يکی از نمايندگان صليب سرخ گﻔت :ﻣا بهساواک گﻔتيم
شما تعدادی زندانی داريد که ﻣدت ﻣحکوﻣيت آنها تمام شده ولی آنها را
آزاد نکردهايد .گﻔتند نه ،ﻣا چنين زندانيانی نداريم ...ولی ازآنجاکه ﻣا قرائن
و شواهدی داشتيم که نشان ﻣیداد دروغ ﻣیگويند ،اين شواهد را ارائه
کرديم .گﻔتند بله ،تعدادی زندانی داريم .شما را ﻣیبريم با آنها ﻣصاحبه
کنيد«)صص  466و  .(467کاش آقای پاينده يا همراهانش از صليب
سرﺧیها سؤال ﻣیکردند ،اين »قرائن و شواهدی« که بهساواک »نشان«
دادند ،چه بود تا بيشتر بهﻣکانيسم رابطهی صليب سرخ با دولت و همچنين
با جنبش پی ﻣیبرديم.
وقتی صليب سرﺧیها را بهقصر ﻣیبرند ،ﻣلیکشها )که بهاحتمال
بسيار زياد در جايی بهغير از بندهای چهار/پنج/شش نگهداری ﻣیشدند،
ﻣثﻼً در بند چهار( ،ﻣیگويند» :ﻣا از سرنوشت« آن بيست نﻔر »بیﺧبريم
و نگرانيم .شما اول برويد با آنها ﻣصاحبه کنيد و بعد بياييد با ﻣا ﻣصاحبه
کنيد«)همانجا( .بههرروی ،پس از يکی/دو بار رفت و برگشت که ساواک
ادعا ﻣیکند آن بيست نﻔر را آزاد کرده و ﻣلیکشهای قصر ﺧواهان ﻣراجعه
بهﻣنزل آنها ﻣیشوند» ،باﻻﺧره ،ساواک ﻣیپذيرد که« آنها »را آزاد
نکرده است و در کميتهی ﻣشترک قرنطينه کردهاند .برای نمايندگان صليب
سرخ اين سؤال ﻣطرح ﻣیشود که چرا اين عده را ﻣﺨﻔی کردهايد؟ دليل آن
را بهﻣا بگوييد .ﻣن اطﻼع ندارم ساواک بهآنها چه جوابی ﻣیدهد«
)همانجا(.
بهاين ترتيب ،زندانیهای پنهان نگهداشته شده ،پيدا شدند! آيا حقيقتا ً
ساواک آنها را پنهان کرده بود؟ اگر جواب اين سؤال ﻣثبت باشد ،اين
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پرسش پيش ﻣیآيد که چرا؟ آقای پاينده ﻣیگويد» :هنوز هم نمیدانم چرا ﻣا
را از بقيه جدا کردند ،تﻔاوتی با بقيه نداشتيم .آيا ساواک تصميمی دربارهی
ﻣا داشت که فرصت نکرد آن را اجرا کند؟ بازهم اطﻼعی ندارم .نمايندگان
صليب سرخ هم علت جدا کردن ﻣا را نمیدانستند .گﻔتند ...ساواک از اينکه
شما را از بقيه جدا و پنهان کرده بود بهشدت ناراحت و پشيمان است .احتماﻻً
نقشهاش نقش برآب شده چون ﻣا ﻣدت زﻣان طوﻻنیتری با شما بوديم و
بيشترين اطﻼعات ﻣﻔيد را شما بهﻣا داديد«)صص  267و .(268
در رابطه با چرايی پنهان کردن  20نﻔر زندانی ﻣلیکش ،نقلقول باﻻ
بدون اينکه صراحت داشته باشد ،دو فرضيه ضمنی را ﻣطرح ﻣیکند.
ضمنی ﺧو ِد آقای پاينده است» :آيا
ظن
يکی ،قصد کشتن اين  20نﻔر که ِ
ِ
ساواک تصميمی دربارهی ﻣا داشت که فرصت نکرد آن را اجرا کند«؟
ديگری ،ظن نمايندگان صليب سرخ که آقای پاينده آن را روايت ﻣیکند:
»احتماﻻً نقشهاش نقش برآب شده چون ﻣا ﻣدت زﻣان طوﻻنیتری با شما
بوديم و بيشترين اطﻼعات ﻣﻔيد را شما بهﻣا داديد«!؟ در هردو حالت
ﻣتصور علیرغم اين تعارف که »تﻔاوتی با بقيه نداشتيم« ،تﻔاوتی چشمگيری
را با ديگر زندانیهای سياسی القا ﻣیکند .در يکجا احتماﻻً ﻣیبايد کشته
ﻣیشدند ،که نشدند؛ و در جای ديگر» ،بيشترين اطﻼعات ﻣﻔيد را« در
اﺧتيار نمايندگان صليب سرخ قرار دادند که احتماﻻً]![ نقش ﻣهمی هم در
سقوط شاه داشته است!؟
بهنظر ﻣن اين هردو فرضيه نه تنها از اساس نادرست است ،بلکه
ْ
بار ﺧودبزرگبينی و پياﻣبرگونگی را بهدوش ﻣیکشد .چرا؟
کمافی
السابﻖ ِ
برای اينکه ساواک علیرغم جنايتپيشگیاش ،اﻣا تشکيﻼتی ﻣتشکل از
اﻻغهای هالو نبود که درست هنگاﻣی که ﻣسئلهی عدم رعايت ﻣوازين
حقوق بشری توسط رژيم و ﺧو ِد ساواک ﻣطرح است و نمايندگان صليب
سرخ نيز پیگير اين اﻣرند 20 ،نﻔر را )حتی اگر هريک از آنها حميد
اشرف هم باشد( ،ب ُ
کشد تا بهﻣستندترين شکل ﻣمکن ذات جنايتکار ﺧود را
کار نمايندگان صليب سرﺧی را از ساده هم سادهتر کند.
بهنمايش بگذارد و ِ
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گذشته از اين جنبهی ﻣسئله ،بيان اينکه ساواک شکنجه ﻣیکند و برفراز
همهی نهادهای دولتی و بهويژه باﻻی دستگاه قضايی ايستاده و ارائه اين
قبيل اطﻼعات از هرزندانیایکه  6ﻣاه حبس کشيده باشد ،برﻣیآيد و نياز
چندانی بهبيانات ﻣثﻼً دانشمندانهی اﻣثال آقای پاينده و فرخ نگهدار ندارد.
اينطور بهنظر ﻣیرسد که نمايندگان صليب سرخ طی ﻣدت کوتاهی
که در ايران بودند ،اغراقگويی ايرانی را ﺧيلی سريع فراگرفتند و ﻣورد
استﻔاده هم قرار دادند .اگر چنين نبود ،بهاين  20نﻔر زندانی )که فقط سه
نﻔر آنها ﻣعرفی شدهاند( ،نمیگﻔتند» :بيشترين اطﻼعات ﻣﻔيد را شما بهﻣا
داديد«.
نزديک بهچهار هزار زندانی را که با ﺧيلی از آنها ﻣصاحبه صورت
گرفت ،کماهميتتر و بیاطﻼعتر از بيست زندانی ﻣعرفی کردن ،از سوی
کسانی که شغلشان رعايت دﻣوکراسی بورژوايی است ،بعيد بهنظر
جوگير شده بودند،
ﻣیرسد .شايد هم بهقول بچهﻣحلهای سابﻖ ﻣن ّ
طﻔلکیها!؟
عرف ديﭙلماتيک
بههرروی» ،هرسه نمايندهی صليب سرخ« برﺧﻼف ُ
»اساﻣی و نشانی ﺧودشان را« بهگروه  20نﻔره »دادند و رفتند«» .آنها
عﻼوه بر زندان قصر ،بهبند ﻣحکوﻣين سياسی زندان اوين و زندانهای
شيراز ،ﻣشهد و اصﻔهان هم ﻣیروند و با زندانيان سياسی ...ﻣصاحبه
ﻣیکنند«» .بعد از يک هﻔته ،در اواﺧر ارديبهشت  ،1365اعﻼم کردند
کش
وسايلتان را جمع کنيد .ﻣا را بهاوين برگرداندند .صدويست و چهار ﻣلی ِ
ديگر را از زندان قصر بهاوين ﻣنتقل کردند و بار ديگر همگی در همان
بند سابﻖ جمع شديم«)ص .(468
 {5بازديد هيئت صليب سرخ جهانی

در انتهای اين بﺨش بهرويدای اشاره ﻣیکنم که بهنوعی بهحقوق بشر،
بهنمايندگان نهادهای حقوق بشری ،بهسياستهای دولتی و حتی بهوضعيت
آن گروههايی که ﺧودرا اپوزيسيون ﻣیناﻣند ،ﻣربوط ﻣیشود! اين رويداد
را از دوست بسيار عزيزی شنيدم که با آﺧرين گروه زندانیهای سياسی در
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 30دیﻣاه  1357از زندان قصر )بند شش( آزاد شد .گرچه او ،روز دقيﻖ
اين رويداد را بهﺧاطر نمیآورد؛ اﻣا حافظهاش بهاو ﻣیگويد حدودهای ظهر
بود که رﻣزی کﻼرک با قدی بيش از دو ﻣتر بههمراه يک روزناﻣهنگار
سرخ ﻣوی که توسط آقايان ﻣيناچی و ﻣانيان راهنمايی ﻣیشدند ،بهبند شش
وارد شدند .رﻣزی کﻼرک که پستهای دولتی باﻻيی را در اياﻻت ﻣتحده
بشری
تسر گذاشته بود ،در بند شش بهعنوان نمايندهی نهادهای حقوق
پش ِ
ْ
با هرکس که ﻣيل داشت ،درباره وضعيت زندان ،کمبودها ،سيستم بازجويی
و باﻻﺧره دربارهی همان چيزهايی که با صليب سرﺧیها حرف زده بودند،
گﻔتگو ﻣیکرد .اين گﻔتگوها  5ويا حداکثر  10دقيقه طول ﻣیکشيد.
گرچه بازديد رﻣزی کﻼرک بههمراه آقايان ﻣيناچی و ﻣانيان از
زندانیکه درحال تعطيل شدن بود ،تا اندازهی زيادی عجيب بهنظر
ﻣیرسيد؛ اﻣا عجيبتر از نﻔس اين بازدي ِد عجيب ،گﻔتگوی فوقالعاده
طوﻻنی ﻣسعود رجوی با اين گروه ،بهکمک ﻣترجمی بود که او نيز از
ﻣجاهدين بود .در واقع ،از ﻣجموعا ً  3روزی که اين گروه بهبند شش آﻣدند،
بدون اغراق  2روز و نيمی از آن را در اطاق شماره يک بند شش با
ﻣترجم همراه
رجودی گﻔتگو کردند .گﻔتگوها چنان طوﻻنی شده بود که
ِ
سر ﺧودرا با قدم زدن گرم کند.
گروه بارها بهحياط آﻣد تا ِ
در کنار همهی اين وقايع غيرﻣنتظره ،غيرﻣنتظرهتر اينکه هيچوقت
ﻣعلوم نشد که آنها دربارهی چه چيزهايی حرف ﻣیزدند!؟ آنچه ﻣسلم
است ،اين استکه ﺧاطره تعريف نمیکردند و برای هم قصه هم نمیگﻔتند؛
يعنی هرچه گﻔتند و شنيدند دربارهی سياست بود؛ اﻣا کدام سياست ،در چه
جهتی و با چه شيوهها و ابزارهايی؟ آيا ريشهی حرکت کودتايی ﻣجاهدين
در  30ﺧرداد ) 1360که گروههای چپ را بهدام جمهوری اسﻼﻣی گرفتار
کرد( ،در همين گﻔتگوها بود؟ ﻣن پاسخ اين سؤالها را نمیدانم و برناﻣهای
هم برای تحقيﻖ دربارهی آن ندارم؛ اﻣا آيا ﻣیتوان تصور کرد که روزی
ﻣحتوای گﻔتگوهای تقريبا ً سه روزهی يک آﻣريکايی کارکشته با ﻣسعود
رجوی روشن ﻣیشود که بنا بهاعتراف ﺧودش نزد بيژن هيرﻣنپور و يک
نﻔر ديگر ،فقط با چند سيلی اسم رﻣز  270ﻣجاهد را برای ساواک گﻔت؟
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همين دوست عزيز تعريف ﻣیکند که پس از آزادی از زندان ،در سال
) 1358روز  13آبان( در ﺧيابان فردوسی )کوچه برلن( کار داشت و از
جنوب بهشمال راه ﻣیرفت که برحسب تصادف يک بار ديگر رﻣزی
کﻼرک بيش از حد بلند و همان روزناﻣهنگار ﻣو سرخ را ﻣیبيند که از
ِ
سﻔارت ترکيه بيرون ﻣیآﻣدند و درجهت ﻣﺨالف او شروع بهقدم زدن
کردند .بازهم همين دوست ﻣیگويد بعدها شنيده است که حملهی دانشجويان
ﺧط اﻣام بهسﻔارت آﻣريکا تحت ﻣديريت همين رﻣزی کﻼرک قرار داشت
که در سﻔارت ترکيه ﻣستقر شده بود و کارکنان سﻔارت آﻣريکا را رهبری
ﻣیکرد.

رهایی از زندان
»وقتی بهاوين برگشتيم نتايج بازديد نمايندگان صليب سرخ از زندان
بهعينه ديده شد .برﺧوردهای ﻣأﻣورين زندان بهطور اساسی تغيير کرد.
شرايط و اﻣکانات زندگی ﻣا ﺧيلی بهتر شد ...هرروز روزناﻣهی همان روز
را برای ﻣا ﻣیآوردند ...بچهها بهطبقهی باﻻ و پايين رفتوآﻣد ﻣیکردند.
در حياط تا ساعت هشت شب باز بود .هر روز بهعدهای از بچهها ﻣﻼقات
ِ
ﻣیدادند .تقريبا ً هرروز چند نﻔر از ﻣلیکشها را آزاد ﻣیکردند .در همين
ﻣقطع تعداد ديگری از زندانيان با ﻣحکوﻣيتهای باﻻ را بهبند ﻣا آوردند که
بهتدريج تعداد آنها زياد شد .زندانيان جديدالورود تقريبا ً يکچهارم جمعيت
بند را تشکيل دادند ،ازاينرو ،بند شکل و ترکيب جديدی بهﺧود گرفت .از
آنجايی که فضای سياسی کشور تا حدی باز شده بود ،پليس ديگر در زندان
حادثهسازی نمیکرد .اگر ﻣسئلهای هم بود ،بيشتر جنبهی داﺧلی داشت که
آن هم بهفوريت حل ﻣیشد«)صص  468و .(469
»روز نهم ﻣرداد  ،1356اسم ﻣن ،سعيد آذرنگ ،عادل ﺧمسه و پنج
نﻔر ديگر را برای آزاد شدن ﺧواندند .با بچهها ﺧداحافظی کرديم و از بند
ﺧارج شديم .وقتی ﻣیﺧواستند زندانی را آزاد کنند .همان ﻣوقعی که وسائل
از بند بيرون ﻣیآﻣد از او بازجويی ﻣیکردند .زندانی را بهاتاقی ﻣیبردند
و يک برگه بهاو ﻣیدادند که دو سؤال ﻣهم در آن بود:
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ــ آيا بعد از آزادی فعاليت سياسی ﻣیکنيد؟
ــ اگر کسی شما را برای فعاليت سياسی تبليغ کرد ،آيا اطﻼع
ﻣیدهيد«)ص (469؟
آقای پاينده در اداﻣه روايتش بهدرستی از »فورﻣاليته«ی سؤال و
جواب ﻣیگويد که بچههای آزاد شده هم پيام داده بودند فقط يکی/دو ساعت
ﻣعطل ﻣیکنند ،و هرچه بگويند »بلوف و تهديد است«؛ چراکه زندانبان
بهلحاظ قانونی نمیتوانست بيش از  12ساعت زندانی را نگهدارد ،و اگر
طی همين  12ساعت هم برای زندانی ﻣشکلی پيش ﻣیآﻣد و آسيب ﻣیديد،
زندانبان قانونا ً ﻣسؤل و »جوابگوی ﻣقام باﻻتر از ﺧود« بود.
بازجوی
آقای پاينده بههمراه  7نﻔری که با او آزاد شده بودند ،به
ِ
ﻣربوطه ﻣیگويند» ،سؤال اول را اﻣضا ﻣیکنيم ولی سؤال دوم را نه«.
»درضمن ]بهاو[ گﻔتيم اگر بهسؤال اول هم جواب ندهيم بهﻣعنای اين نيست
که وقتی بيرون برويم فعاليت ﻣیکنيم ،بلکه بهﻣعنای آن است که نمیﺧواهيم
چيزی را اﻣضا کنيم .هر هشت نﻔر برگهها را بهاو برگردانديم] ...ﻣأﻣور
ﻣربوطه[ فرمها را از ﻣا گرفت .نگاهی بهﻣا انداﺧت ،ﻣکثی کرد و گﻔت
ُﺧب ،همان يک سؤال را اﻣضا کنيد .ﻣا هم اﻣضا کرديم و بهاو داديم .او
رفت و چند دقيقه بعد ،گروهبان آﻣد و گﻔت بلند شويد ...ﻣا را از ساﺧتمان
بيرون آوردند ،چشمبندها را از ﻣا گرفتند و سوار ﻣاشين کردند .گروهبانها
با ﻣا ﺧداحافظی کردند و گﻔتند آزاديد .ﻣا را در ﻣقابل هتل اوين پياده
کردند«)ص .(470
آقای پاينده بهﺧانهی ﺧالهاش زنگ ﻣیزند که بيايند ،او را که »چمدان
و وسايل]ش[ هم زياد« بود ،بهﻣنزل پدرش ببرند ،اﻣا بهجای اينکه بگويد
هتل اوين ،اشتباها ً ﻣیگويد هتل قو! گرچه شوهر ﺧالهاش پس از بحث و
بررسی ﻣتوجه ﻣیشود که ﻣنظور او هتل اوين بوده و بهطرف هتل اوين
حرکت ﻣیکند ،اﻣا ﺧواهر آذرنگ بههمراه شوهرش که برای بردن او آﻣده
بود ،جا بهاندازهی کافی داشتند و آقای پاينده را هم بهﻣنزل پدرش رساندند.
»عدهای از اقوام و همسايهها سرکوچه جمع شده بودند .بهحدی جمعيت
زياد بود که سعيد ﻣات و ﻣبهوت شد .فراﻣوش نکنيم که ﻣرداد ﻣاه 1356
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بود ،شاه در اوج قدرت قرار داشت و حضور چنين جمعيتی که برای
استقبال زندانی سياسی آزاد شده آﻣده بودند شايان توجه بود .وقتی پياده شدم،
اهالی ﻣحل و عدهای از بستگان آﻣدند و بغلم کردند و هرکسی يک تکه از
اسباب و اثاثيهام را بهدست گرفت .ﺧانهی ﻣا داﺧل کوچه بود تا ﺧيابان
حدوداً شصت/هﻔتاد ﻣتر فاصله داشت .بههمراه جمعيت و در ﻣعيت ه ْم وارد
ﺧانه شديم .دو/سه روز از صبح تا شب بهديدنم ﻣیآﻣدند)«...ص .(472
ﺧوشبحتانه آقای پاينده صحيح و سالم بهﻣنزل رسيد و در آﺧرين
صﻔحهی ﺧاطراتش هم فراﻣوش نکرد که تأکيد کند استقبال شايانی از او
کردند ،و او برﺧﻼف آدمهايی ﻣثل ﻣن ،اين فرصت را داشت که دو/سه
روز در ﻣنزل بنشيند تا بهديدنش بيايند» :فراﻣوش نکنيم که ﻣرداد ﻣاه 1356
بود ،شاه در اوج قدرت قرار داشت و حضور چنين جمعيتی که برای
استقبال زندانی سياسی آزاد شده آﻣده بودند شايان توجه بود«.
در اينجا بهسياق آقای پاينده بايد بگويم :فراﻣوش نکنيم که ﻣن بههمراه
 1125نﻔر زندانی ديگر )ازجمله همراه با صﻔر قهرﻣانی( در غروب دوم
آبان  1357آزاد شديم و در پيچ شميران بههمراه ع.ص .از اتوبوس زندان
پياده شديم .بههمراه ع.ص .که ﻣیبايست فردا بهشهرستان ﻣیرفت ،تاکسی
گرفتيم بهﻣنزل پدر و ﻣادرم رفتيم .وقتی زنگ ﺧانه را زديم و اهل ﺧانه
فهميدند که ﻣن هستم .بدون اينکه کﻔش بﭙوشند ،دم در آﻣدند و روبوسی
بسيار عميقی با ﻣن و دوست همراهم کردند .نيم ساعت بعد ،پدرم بساط
عرق و ﻣاستوﺧيار و کتلتهای پُﺨت ﻣادرم را پهن کرد و حسابی
ﺧوری اساسی و
عرقﺧوری کرديم .با همهی اين احوال و علیرغم عرق
ِ
شعف آزاد شدن از زندان شاه ،آن شب يکی از پُر دغدغهترين شبهای
ِ
سر کار بروم؟ چه بايد بکنم؟ چه
زندگیام بود :از کجا شروع کنم؟ کجا ِ
ﻣیتوانيم بکنيم؟ با کی تماس بگيرم؟ بچهها چه تغييراتی کردهاند؟ و سؤاﻻت
بیپايانی از اين دست!...؟
آری ،دوران ﺧوش زندان پايان يافته بود ،و سوت پايان استراحت
ُچرتآلوده هم زده شده بود .تازه دوران دويدن ،شکست ﺧوردن ،دوباره
دويدن و شکستهايی که طبيعت ﻣبارزهی طبقاتی است ،آغازی دوباره و
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چندباره پيدا کرده بود :زندگی در رويشی نوين ،بهار ديگری را ُگل دوانده
بود.
»در اينجا "آنچه برﻣن گذشت" بهپايان ﻣیرسد.
»اﻣا آنچه ﻣا در طــول هﻔت سال پُــرفراز و نشيب پشت سر گذاشتيم
ﻣیتواند تجربهای باشد برای آيندگان و کسانی که قلبشان بهعشﻖ ﻣردم و
ﻣيهنشان در سينههایشان بهتﭙش درﻣیآيد.
»ﻣبارزه ﻣقولهای است ضمن اينکه جانبداری سياسی و اجتماعی
دارد علم ﻣﺨصوص بهﺧود را هم ﻣیطلبد .نسل ﻣا که ﻣن کمترين آن هستم
اگر نتوانستيم از توانايیهای ﺧود کمال بهره را ببريم حداقل بهاين نتيجه
رسيديم که بهاندازهی کافی از دانش ﻣبارزاتی ﻻزم و بينشهای ﻣنطبﻖ با
ﻣعيارهای جهانی برﺧوردار نبوديم .ای کاش ﻣعلمانی داشتيم که بهﻣا
ﻣیآﻣوﺧتند ﻣبارزه فقط سلحشوری و آرﻣانگرايی نيست بلکه ِحلم است و
صبوری و ايستادگی و بهکار گرفتن آﻣوﺧتهها در راه ارتقا و اعتﻼی لحظه
بهلحظهی دانستهها و فعاليتها .اﻣيد آنکه آيندگان آنچه را که ﻣا نتوانستيم
بهسرانجام برسانيم با آﻣوﺧتن از تجربههای ﻣبارزان پيشين و توانايیهای
ﺧود بهسرانجام برسانند«.
قطعهی نقل شدهی باﻻ که آقای پاينده کتاب »آنچه برﻣن گذشت« را با
آن بهپايان ﻣیرساند ،بيانکنندهی ﻣنطﻖ يا ذات انديشهی راوی کتاب است.
اين ﻣنطﻖ که با صميميت و صداقت تدوين و بيان شده است ،علیرغم
رگههايی از شوريدگی ،اﻣا بههيچوجه ﻣارکسيستی/سوسياليستی و
طبقاتی/کارگری نيست» .کسانی که قلبشان بهعشﻖ ﻣردم و ﻣيهنشان در
سينههایشان بهتﭙش درﻣیآيد« ،ضمن اينکه ﻣیتوانند بورژواها هم باشند،
اﻣا چنانچه بورژواها نباشند ،بورژوايی فکر ﻣیکنند و آرزو ﻣیورزند؛
برهمين اساس هم عمل ﻣیکنند.
دليل اينکه کسانی پيدا ﻣیشوند که نمیتوانند »از توانايیهای ﺧود
کمال بهره را« ببرند ،اين استکه بهسينهی ﺧود ﻣدالی را ﻣیچسبانند که
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واقعيت ﻣادی ندارد؛ چرا؟ برای اينکه توانايی تنها در کاربُردش توانايی
است ،و هر کاربردی عينيت کما ِل آن است.
آرزوی اينکه »ﻣعلمانی« وجود داشته باشند که بهﻣا بياﻣوزانند ،عمﻼً
تقسيم دنيا بهدو طبقهی دانا و نادان يا شاگرد و ﻣعلم است؛ درصورتیکه
يکی از ويژگیهای پراتيک سوسياليست ْی ترکيب ﻣعلم و شاگرد ،علم و عمل،
و رهبر و رهروست؛ و ﻣیتوان اينطور هم ابراز نظر کرد که ﻣهمترين
دليل شکست انقﻼبات اجتماعی تاکنون ْی در همهی جهان نبود رابطهی
دوسويه آﻣوزگار/شاگرد بوده و اينکه آﻣوزگار در نهايت تسهيلکنندهی
يادگيری است ،نه ياد دهنده و در واقع شرايط يادگيری را طوری
سازﻣاندهی ﻣیکند که يادگيرنده بسيار سريعتر تجربه کند و از تجربهی
ﺧويش بياﻣوزد و در اين فرايند هردو ﻣتحمل تغيير و حرکت و يادگيری
ﻣیشوند» :اين اصل ﻣادهگرايانه که انسانها ﻣحصول شرايط ﻣحيط و
تربيت ﺧويشاند و بنابراين انسانهای تغييريافته ﻣحصول شرايط و ﻣناسبات
شرايط ﻣحيط
و تربيت ديگری ﻣیباشند ،فراﻣوش ﻣیکند که همين انسانها
ِ
را تغيير ﻣیدهند و اينکه ﻣناسبات بهدست ﺧو ِد انسانها تغيير ﻣیيابد و
تربيتکننده ﺧود نيز ﻣیبايست تربيت شود .بهعبارتی آﻣوزگار ﺧود
بهآﻣوزش نياز دارد .از اينرو ،اصل فوق با نديدن اين نکته بهتقسيم جاﻣعه
بهدو بﺨش ﻣیرسد که يکی ﻣاورای ديگری ﻣیايستد )ﻣثﻼً نزد رابرت
آون( .همآهنگی تغيير شرايط ﻣحيط و فعاليت انسانی را تنها ﻣیتوان
بهﻣنزلهی عمل انقﻼبی تصور کرد و ﻣعقوﻻنه درک نمود«.
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