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  گفتار جای پيشابراز دوستی به
همين دليل  ؛ و بهداشتم دانم چرا، اما علی پاينده را دوست  درستی نمیبه

هم وقتی از انتشار خاطرات او (که منتظرش بودم) اطالع پيدا کردم، چنان  
به گويی  که  و درعينجايزه شادمان شدم  انتظار  ازای  حال  ای دوستانه در 

بهراه  يافتم.  اينترنتی  کمک يکی از عزيزترين بستگانم نسخهگشا دست  ی 
ی ی آن را خواندم. از زمانی که مطالعه کتاب را خريديم و بدون وقفه همه 

چه  آن  بازخوانیی «جای مقدمهمقدماتی کتاب تمام شد تا همين لحظه که به
ی ساده و صميمی نويسم، چهره ها می»، از فراز و فرود دوستیبراو گذشت

عاطفه و  ذهن  از  بخشی  پاينده  بهعلی  را  است.  خويام  کرده  مشغول  ش 
ر از جمعيت  ام همانند يک سالن کنفرانس پُ کنم که ذهن و عاطفهاحساس می

ی  ی مبارزهساله  50ی تاريخ  است که در انتظار شروع سخنرانی درباره 
جاکه سخنران اصلی  کنند. ازآنشماری میطبقاتی در ايران دقيقه  سياسی و  

عکس است،  پاينده  علی  نشست  او  اين  اندازه های  تقريباً  در  مختلف  های 
ی اين تخيالت  که همه ی ديوارهای سالن را پوشانده است. با وجود اينهمه 

بايد خوشحالو تصويرپردازی اما عنصری  کننده و شادیها  باشند،  آفرين 
  کند. من تحميل میرا بهافزا و حتی فاصلهآور أسي ، برانگيزاننده 

ام و تنها چندين ماه در  اينده نبوده که مدت زيادی با علی پرغم اينعلی
بند بودم، و با وجود  قلعه و موقت شهربانی با او هم زندان عشرت آباد، قزل

ی ديگری  تا ديدار او در هلند، ديدار و رابطه  57که از آزاديم در سال  اين
آباد و موقت ی خاصی که در زندان عشرترابطهام؛ اما بنا بهبا او نداشته
رسيد  دستم مینفر از رفقايم به  3او داشتم، و اخباری که توسط  شهربانی با

کارخانه در  «ايران  که  بهی  میلنت»  کار  کارگر  نيز  عنوان  و  کردند، 
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پُرسواسطهبه بهی  که  سالمتیوجوهايی  وضع  از  اطالع  علی    منظور 
او بود)، تصويری از علی دارم  ام بهی عاطفیکردم (که ناشی از عالقهمی 
توان تحت عنوان شناخت کلی/شخصيتی از آن نام برد. ضمناً دو نفر  می که  

آن   کارگر    3از  آزاد شده مذکورنفر  زندانی  هرسه    57ی سال  ،  و  بودند 
نفرشان هم (از چند ماه تا چند سال) طعم زندان جمهوری اسالمی را نيز  

اين باالخره  قراچشيدند.  تشکيالتی  ارتباط  در  من  با  که  نفر  سه  اين  ر  که 
کار ايران لنت» معرفی و مشغول بهی «کارخانهداشتند، توسط علی پاينده به

  شده بودند. 

 *****  
هلند آمد و در منزل اصغر  سال پيش که علی پاينده به  17تا    15حدود  

ی من خانهبار هم بهفتاحی معروف است) مهمان بود، دو يا سهفتائی (که به 
گپ باهم  تا  باشيم  آمد  داشته  ضمن  وگفتی  پاينده  علی  بنوشيم.  «چای»  و 

گفتگوها و نوشيدن «چای» از نوارهايی حرف زد که حاوی خاطرات او  
تش را بنويسد، اين حرف را  بودند. شايد هم در مقابل توصيه من که خاطرا

هرروی، علی از من سؤال کرد که تو حاضری نوارهای زبان آورد. بهبه
رغم مالحظاتی که داشتم،  ی؟ علیصوتی خاطرات من را پياده و ويرايش کن

  جواب من مثبت بود. 
تر  های علی پاينده بيشدانستم دريافتکه میرغم اينترتيب، علیبدين

تحليل   اهل  او  و  است،  تصويرپردازی  نظری حسی/تجربی  و  های  نيست 
کند؛ اما  گزين تحليل معين از وضعيت مشخص میمشاهداتی خود را جای

دی کاوه بود و با بعضی از افرادی که بعدها  که عضو گروه کوهنورچون
جا که  ها عالقمند بود؛ از آنآنچريک فدايی خلق شدند، آشنايی داشت و به

اوج و فرود جريان چريکی ضمن  تصورم اين بود که نظرات علی نسبت به
جا که براين باور با احساسی نقادانه همراه است؛ و از آن  گرايش عاطفیْ 

اهل   علی  که  دستگاه  بده بودم  غيرپليسی  و  پليسی  نهادهای  با  وبستان 
جاکه ترين عامل انگيزاننده، از آنعنوان مهم آريامهری نبود؛ و باالخره، به

او گرايش داشتم، و  لحاظ عاطفی بهام با علی اساساً عاطفی بود و بهرابطه
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نهاد پياده کردن و  هرصورت دارای ربط منطقی است، پيشعاطفه نيز به
ها هم منتظر تماس علی از ايران  ش متن پياده شده را پذيرفتم و مدتويراي

ترتيب بود که با خودم فکر کردم  هرروی، بدينماندم که تماسی نگرفت. به
نهاد علی در رابطه با نوارهای حاوی خاطرات يکی از فرمايشات  شايد پيش

  «چای» نوشی بوده و بايد فراموشش کنم که کردم. 
عل تماس  عدم  بیگرچه  و  از  ی  اطمينان  از  پس  (البته  او  از  خبری 

را  سالمتی او  خاطرات  کتاب  که  حاال  اما  شد؛  من  دلخوری  موجب  اش) 
نوعی از او ممنونم  خواندم، نه تنها از تماس نگرفتنش دلخور نيستم، بلکه به

که چنين کرد و من را از پياده کردن و ويرايش خاطراتش معاف کرد! در 
جابه آنچرايِی  که   جايی  بايد بگويم  بودن کنونی  ممنون  و  اوليه  دلخوری 

تصورم از خاطراِت مکتوِب علی پاينده چيزی کامالً متفاوت از آن کتابی  
چه من  چه برمن گذشت» منتشر شده است. آنبود که اينک تحت عنوان «آن

به پاينده  علی  خاطرات  اين  از  از  او  با  خودم  گفتگوی  و  ويرايش  همراه 
غيرشخصی  االمکان  ی تصاوير واقعی و حتیاشتم، ارائهخاطرات انتظار د

ی  سال مبارزه   30  هایها و نارسايیرسايی، و  فراز و فرودهااز پيوستار  
به  که  بود  آن  طبقاتی  بار  و  بيانسياسی  واقع کننده نحوی  در  و  چرايی  ی 

وقوع ديناميسم  میآن  چگونگی  نيز  آنها  اما  و  بود؛  گفته  پاينده  علی  چه 
پژوه معاصر، محمد حسين خسروپناه، ارائه کرده است و من با دقت  تاريخ

های ترين روشگيری از رايججای بهره ام، بهبسياری آن را مطالعه کرده 
گفتمان و  روايت  بررسی  (مثالً،  عرصه  اين  در  کيفی  کاوی) پژوهش 

به نامربوط  ارائه  مبارزه تصاويری  و عمدتاً شخصی  و طبقاتی  ی سياسی 
اختيار شيوه می  با  و  که در رمان دهد،  بهای  دانای مطلق»  نويسی  «راوی 

که شخِص علی پاينده    شهرت يافته، پيامبران قابل انتقادی ابداع کرده است
شود که در ها موجب می ی اينمقام خدايی برسانند. همهعنوان منتقد بهرا به

وانندگان را تشکيل  گيری از خی نقاد، که احتماالً درصد چشم ذهن خواننده 
دهد، تصويری کاريکاتوريک  از علی پاينده ايجاد شود و جنبش چپ  نمی

زائده  نيز  را  نکتهمعاصر  بنماياند؛  توده  حزب  از  آقای ای  گويا  که  ای 
من  با  علی  تماس  عدم  اساس  براين  ندارد.  آن  از  هم  ابايی  خسروپناه 
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رفته است. چراکه نه اش گترين تصميمی بوده که او در تمام زندگیعاقالنه
تنها من توان پياده کردن و ويرايش خاطراتی از اين دست را ندارم، بلکه  

درباره  نتيجهی نحوه سرانجام گفتگوهايم  وقايع  ارائه تصويِر  و  بيان  ای  ی 
هرحال، با خشنودی  داشت. بهبسا بسيار سخت نمیجز نزاع و دلخورِی چه

ی  واسطهام، بهاين خاطرات نداشتهکه من نقشی در ارائه و انتشار  از اين
بررسی  تعلق عاطفی و احترامی که برای علی پاينده قائلم خودم را موظف به

«آن کتاب  بازخوانی  حقيقت  در  میو  گذشت»  برمن  اميدوارم  چه  دانم. 
علی پاينده  ی سابق من بهخوانندگان احتمالی اين بازخوانی،  احترام و عالقه

ای را که فراموش ناشدنی است، از  و چنين عالقه را در نظر داشته باشند  
 جمله داليل انتشار اثر حاضر در نظر بگيرند. 

*****  
ايننکته که  ديگری  استی  الزم  بهجا  در  که  تفاوت  کنم،  اشاره  آن 

که ی من و علی پاينده است: تفاوت در اين استچگونگی و کارکرد حافظه
هفتاد سال پيش را با جزئيات و  ی  حت  تواند وقايع مربوط بهعلی پاينده می

ای را  ی خود نقل کند که گويا نوشتهای از حافظهگونهزمان دقيق رويداد، به
بسا نخواهد رساند. اما آن نرسانده و چهخواند که گذر زمان هم آسيبی بهمی 

ی من فاقد توان ثبت دقيق رويدادهای جدا از يکديگر، برحسب زمان حافظه
قراردادی چه در يادآوری وقايع  سال و ماه و روز) است. آن(به  و مکان 

رساند، قراين برخاسته از پيوستار و ارتباِط درونی/بيرونی  من ياری می به
به جنبهمثابهرويدادها  و  واقعی  زمان  تحليل  ی  قابل  و  ديناميک  ی 

نتيجه تاريخاين  رويدادهاست.  وقتی  بهکه  ما  می  رويدادهاپژوه  کند،  اشاره 
همه به  نيازی از  استفاده  و  دستتحليل  آن  تحقيقات  ی  در  که  آوردهايی 

بيان ديگر، علی  گيرند، ندارد. بهاجتماعی و تاريخی مورد استفاده قرار می
کند،  ی خود تکيه میحافظههنگام گفتگو از رويدادی خاص عمدتاً بهپاينده به

به حتی  تکذيبو  يا  تأييد  قراين  و  آن  کننده شواهد  ترسيم    رويداد ی  نيز  و 
به آن  واقعی  زمان/مکان  برای  مثابهمختصات  ندارد.  نيازی  روند  يک  ی 

  1337با گرايش چپ در سال    آموزانیسازمان دانشمثال، علی پاينده از  
حافظه و بيانات   ی آنْ کند که تنها منبع بازشناسی و تحقيق درباره گفتگو می 
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برانگيز باشد؛ اما  تحسينی علی پاينده قوی و حتی  خوِد اوست. شايد حافظه
ی درونی/بيرونی و نيز  اش را در پرتو رابطهچون ايستايِی ناگزيِر حافظه

  دهند، نمیتحليل روند رويدادها که اساساً قانونمند است، مورد بررسی قرار  
حتی در  بخشد که امروزه  ی خود میحافظهخواسته يا ناخواسته مطلقيتی به

  تبار است. ی دانشگاهی نيز فاقد اععرصه
تاريخبه اين بازخوانی بههرروی، اغلب  که من در  ها اشاره  آنهايی 

کنم، ... براساس برآوردهای تقريبی با احتمال چندين روز اختالف است  می 
ام.  آن دست يافتهام بهکه براساس پيوستار وقايع و قرائن باقی مانده در حافظه

  45پس از حدود    1350اد  توانم بگويم که اواسط خردبرهمين اساس، می
قلعه شدم؛ اواسط آذر همان سال من را روز بازداشت، وارد عمومی قزل

خردادماه  عشرتبه اواسط  کردند؛  منتقل  به  1351آباد  را  جمشيديه  ما 
روز در اوين بودم؛ پس   10مدت ی اول مرداد همان سال بهفرستادند؛ نيمه

به دوباره  آن  نيقزلاز  کردند؛  منتقلم  را مهقلعه  من  شهريور  دوم  ی 
حدود  به از  پس  بردند؛  شهربانی  موقت  موقت   2بازداشتگاه  در  که  ماه 

آذر    23زندان قصر انتقال يافتم؛ و در  شهربانی بودم، تقريباً اواسط آبان به
  نيز آزاد شدم.  1351

برای دومين بار دستگير شدم؛ اواخر زمستان همان   1353اوائل پائيز  
بند پنج  به  1354ند دو/سه) منتقلم کردند؛ اوائل پائيز  زندان قصر (ب سال به

بند شش انتقال يافتم؛ و در  ) به1355انتقال يافتم؛ چند ماه بعد (قبل از سال  
  زندانی ديگر از زندان قصر آزاد شدم.  1125همراه به 1357آبان 

 *****  
به انديشه  طبعاً  و  مفهوم  رابطهواسطهگرچه  علیی  االصول  ی 

بهيابنده تکامل/ رونده پيش اشياء  با  که  دارد،  مثابهای  عينی  برابرايستای  ی 
پيچيده را در پِس خود داشته باشد، و  تواند پويا باشد و روندی از ساده بهمی 
فردی/اجتماعیْ به از    وساطت کنش  اما  اثر بگذارد؛  برابر  متقابالً بر شِئ 
چه برمن گذشت»)، نَقل  جاکه رويداد نَقل شده از حافظه (مثالً همين «آنآن

موقع   و  موضع  از  تابعيت  ضمن  برابرايستاست،  فاقد  بيانی  و 
نقل شخص  و اجتماعی/طبقاتِی  قراردارد  سکون  محاق  در  کننده، 
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بغيرديناميک است. به ويژه  راين باورم که مسائل و بههمين دليل شخصاً 
رويدادهای نقل شده از حافظه تنها درصورتی ارزشمند خواهند بود که با 

ی موضوع يا رويداد) نيز مورد تأييد  کننده جز اعتبار نقلعوامل ديگری (به
ويژه موضوع و رويداد نَقل شده از حافظه در بستری از  قرار بگيرند و به

قانونمندیهای عينی و مطابق بتحليل   های اجتماعی/تاريخیْ ها و ويژگیا 
ی بارز  که چهره طورکلی، واقعيت اين استفورمولبندی و ارائه شوند. به

ی علی پاينده، خاطرات  و ويرايش شده   نوشتار درآمده به  بيانات ضبط شده،
های آقای خسروپناه نيز آميخته است. شايد اين  شخصی اوست که با دريافت

د اين خاطرات ويرايش شده در يک  امکان وجود  از  که بتوان  باشد  اشته 
ی  مثابهچه برمن گذشت» بهتحقيق جدی تاريخی استفاده کرد؛ اما تلقی «آن

ای از تاريخ، نه تنها فاقد ارزش پژوهشی است، بلکه اين احتمال نيز  گوشه
  نقش پارازيت را نيز بازی کند.  وجود دارد که در تحقيقات تاريخیْ 

 *****  
  

پاينده  رغم ادعای خدايی/خردمندانهیعل که علی  از طريق  ی ضمنِی 
پيامبرسازی و ايرادگيری از پيامبراِن ساخته شده توسط خوِد او، بين بيان  

با  هم صريح و   القايی نوسان میعبارتچنين  ادعای  های  کند، و با وجود 
اما شيو ندارد؛  بيان صريحی  اين نيز  که  پاينده  آقای  مارکسيستی  ی  ه گاهاً 

چه  گذاری کتاب «آنشناسی و حتی نام ی اصطالحها، جنبهبيان، آرزومندی
سبک  برمن گذشت» نه تنها اثری فردگرايانه و غيرمارکسيستی است، بلکه  

ـ آن  بهنيزنگارش  «اپوزيسيون»  گونهـ  رنجش  موجبات  که  است  ای 
  بورژوايی درون و بيرون حکومت جمهوری اسالمی را فراهم نکند. 

«صرف ادعای  بين  تناقِض  از  بهنظر  کردن  کمک  شناسی آسيب... 
(يعنی: آن وقايعی که تا حدود    «من» گذشتچه بر  آن» و عنوان  جنبش چپ 

گفتار  طور منفعل محور آن بود)؛ در همين پيشسال پيش شخص پاينده به  40
بيان تنها  نه  که  دارد  وجود  در  کننده عباراتی  کمونيستی  و  گرايش چپ  ی 

تر  کشان و فرودستان نيست، بلکه بيشی طبقاتی کارگران و زحمتمبارزه 
اصالحبه تفکر  حکومتیطرز  «   طلبان  دارد:  و همه بهشباهت  احزاب  ی 



 

 

گفتارپيش - ابراز دوستی 13  

دستسازمان برای  که  اشخاصی  و  بهها  ترقی يابی  و  پيشرفت  استقالل، 
کشور و آزادی و سعادت و بهروزی مردم ايران تالش کردند عميقاً احترام  

  »!! گذارم می 
طلبان حکومتی در اين ساختاِر  نظر از بررسی ويژگی اصالحصرف

کارشکل استثمار  براساس  و   گرفته  کارگر  مردم  خونين  سرکوب  و 
اصطالح عاقل برای  ی بورژوازی بهکه همه کش، حقيقت اين استزحمت

»  استقالل، پيشرفت و ترقی کشور و آزادی و سعادت و بهروزی مردم «
می همانتالش  اما  تیکنند؛  آدولف  زدوبند  که  (بهطور  نماينده ير  ی  عنوان 

با پاريس)  کمون  و قصاب  فرانسه   1871بيسمارک در سال    بورژوازی 
های کارگر يابی طبقاتی توده نشان داد، هرگاه بورژوازی با احتمال قدرت

پيشرفت و ترقی کشور و » و «استقاللشود، عطای «کش مواجه و زحمت
زند  عام همين مردم تاخت می» را با قتلآزادی و سعادت و بهروزی مردم 

ليسد. وقتی  بی کند، می » را قصامردم ی آن قلدری را که همين «و چکمه 
های سياسی  ها و گروبا محفلسال فعال و مرتبط با «   30آقای پاينده خودرا  

میچپ اعالم  جامعه»  در  غلط  رسِم  و  بوده  کند،  چنين  نيز  ايران  که ی 
« کمونيست خودرا  استچپها  موظف  بنامند،  اين»  بيان  از  گونه  که 

ی احزاب و  همه بهم عميق « های اساساً بورژوايی پرهيز کند: احتراعبارت
دستسازمان برای  که  اشخاصی  و  بهها  ترقی يابی  و  پيشرفت  استقالل، 

بسا  » و چهکشور و آزادی و سعادت و بهروزی مردم ايران تالش کردند
  اکنون نيز در تالشند!؟هم 

 *****  
کتاب «آنروند شکل میگيری  نشان  گذشت»  برمن  علی  چه  که  دهد 

و   تدوين  توان  را  پاينده  خود  نظر  مورد  اجتماعی/سياسی  مسائل  تأليِف 
عبارت ديگر،  هرشکلی که باشند (اعم از خاطره و غيره خاطره) ندارد؛ بهبه

به (بهچگونگی  پاينده  علی  خاطرات  انتشار  و  آمدن  کتاب)  مثابهوجود  ی 
توانست افکار خود  حاکی از اين است که او بدون کمک آقای خسروپناه نمی

ارائه و  قابليت    لحاظ اجتماعیْ بندی و تنظيم کند که بهفرمول  ایگونهرا به
آن تعمق، انسجام،    ی شفاهیْ جاکه انديشههرروی، ازآنتبادل داشته باشد. به
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جاکه ی مکتوب و تدوين شده دارد، و ازآنو استحکامی را ندارد که انديشه
نگارش درآمده و های علی پاينده توسط آقای خسروپناه بهخاطرات و انديشه

يافته است؛ از اين توان چنين نيز ادعا کرد که محتويات  رو، میاستحکام 
«آن بهکتاب  و  گذشت»  برمن  آنچه  بهويژه  که  جنبه  جا  ضمنی  طور 

تحليلی/سياسی دارد، گرچه نه عيناً مساوی و همانند، اما کاِر مشترک علی  
که، مثالً در روش نظر از اينآيد؛ صرفشمار می پاينده و آقای خسروپناه به

سنگ صدای  گر را هم «بررسی روايت» صدای پژوهشتحقيق موسوم به
  دانند. راوی می

است درست  عباراين  شده که  نقل  [يعنی:    ت  باالتر  پارگراف  دو  در 
شود]، در گيومه قرار دارد و  » شروع میهمه احزاب...بهعبارتی که با «

عنوان  رساند؛ اما آقای خسروپناه بههای خوِد پاينده را مینقِل مستقيم حرف
تدوين پژوه  شناسنامهتاريخ  در  (که  ويراستار  و  کلمه کننده  با  کتاب  ی  ی 

بهکوششبه« چنان»  درآمده)،  هم بيان  شده  نقل  مطلب  با  نداشت،  چه  دلی 
رغم  شود که اين عبارت علیاو يادآور  پاينده تذکر بدهد و بهموظف بود که به

خيرخواهیهمه  کوششی  و  اساساً  ساله  30های  ها  او  و  ی  بورژوايی 
  . طورغيرمستقيم دولتی استبه

حتی با  لی که پس از اين ـجا گفتم و مسائچه تا اينهرروی، بنابر آنبه
عنوان کاِر  چه برمن گذشت» را بهـ خواهم گفت، کتاب «آنترتفصيل بيش

چه تحت عنوان  کنم و در آنمشترک علی پاينده و آقای خسروپناه تلقی می
جاکه نويسم، حتی آنمی  چه بر من گذشت»بازخوانِی «آنويا   نقد و بررسی

  هاست.برم، روی سخنم با هردوی آنمیفقط از علی پاينده نام 
شگفت نکات  بهازجمله  پاينده  علی  خاطرات  در  که  چشم  آوری 

خورد، يکی هم اين است که او از وقايع و مسائلی اطالع پيدا کرده که  می 
ی تاکنونی قابل دسترسی و اطالع  در مختصات مناسبات مادِی شناخته شده 

از ارائهنيستند. صرف کنم؛  متن اين نوشته محول می به  ی نمونه، کهنظر 
گونه «اطالعاِت» اصوالً  ی آقای خسروپناه در برخورد با اينحداقِل وظيفه

گونه ی غيرعقالنی اينيابی، تذکر و حتی اصرار روی جنبهغيرقابل دست
بسا از روی ناآگاهی) داعيه پيامبری و داشتن  نوعی (و چه مسائل بود که به

  رساند. را میو الهی  لَدُنّیاصطالح  علِم به



 

 

گفتارپيش - ابراز دوستی 15  

های آن ی ديگری که بايد روی آن انگشت بگذارم و بازهم نمونهنکته
به ستايشرا  کنم،  موکول  نوشته  اين  بهمتن  توصيف  قابل  ستايش  های 

که داشِت علی پاينده از استوار ساقی استافالطونی و بدون چشم /عاشقانه
جنايت و سرکوب  بدون هرگونه چون و چرايی يکی از عوامل شکنجه،  

های پايان کتاب عکسدستگاه امنيتی (فرمانداری نظامی و ساواک) بود. به
مذکور نگاهی بيندازيد تا ببينيد آيا هيچ سنخيت يا توجيهی برای قراردادن  

های علی و ديگر عزيزان وجود دارد؟ الزم  عکس ساقی در ميان عکس
و تأکيد است که قصدم از بيان اين نکته اين نيست که علی پاينده    توضيح به
يافت. نه  ای دست میامتياز ويژه ساقی بهاش بهی احترام و عالقهواسطهبه

با نهادها و افراد    یکه علی پاينده خط فاصلبيان ديگر، در اينچنين نيست. به
به وابسته  درشت  و  بهريز  و  دولتی  نهادنهادهای  نظام  هويژه  پليسی  اِی 

هايی که علی گونه رسايیی اينشکی نيست. معهذا همه  ،آريامهری داشت 
پاينده چندان هم کم نداشت، نافی اين نکته نيست که خاطرات او حاوی نکاتی  

بهترين صورت ممکنْ است در  تخيلِ به  که  قابل  جای  صفِت  واقعيت  گزيِن 
  است.  توصيف

 *****  
قولی از  نقلکه شروع شود، مزين بهاين  چه برمن گذشت»، قبل از «آن

که ربط و «شأن نزول» آن با مضمون کتاب، شخِص علی  تروتسکی است
هرگروهی که معرف پاينده و خوِد آقای خسروپناه روشن و قابل فهم است: «

می  تکفير  خودرا  پيشينيان  است،  جديدی  گرايش  و  برای  جهت  کند. 
به جديد  نظريات  با  که  مهرشخصی  بهیميدان  چنين  می آيد،  که نظر  رسد 

انحراف از راه راست و چيزی جز سوِءتفاهم    زی قبل از او چيزی جدوره 
های پيشينيان خود، و که بايد تالش کنيم بر شانهتاريخی نبوده است. حال آن

  ». ی پختگی استها، بايستيم؛ و اين نشانهی آنهای شکستهنه بر استخوان
میتاآن من  که  صرفجا  جعلی  دانم،  تبليغات  از  نظر 

بهاستالينيستی/توده  تروتسکی  و  ايستی،  انقالبی  فرهيخته،  فردی  عنوان 
سوسياليست در برپايی قيام اکتبر، سازماندهِی ارتش سرخ و نيز پيروزی  

جايی  همتايی ايفا کرد؛ و آنبسا بیالعاده مؤثر و چهدر جنگ داخلی نقش فوق
ی تجربه مثابهسد، «تاريخ انقالب روسيه» را بهنوي«گذشته» میهم که از  
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های  آورد تا سوسياليستنگارش درمیآوردی انقالبی/سوسياليستی بهو دست
  جهان از آن درس بياموزند. 

نمی را  باال  قول  نقل  منبع  من  اما  گرچه  کنم؛  پيدا  نتوانستم  و  دانم 
دارم که وقتی ی شناختی که از آثار و زندگی تروتسکی دارم، يقين  واسطهبه

می «تروتسکی  شانهگويد:  بر  کنيم  بر  تالش  نه  و  خود،  پيشينيان  های 
»، منظور ی پختگی استها، بايستيم؛ و اين نشانهی آنهای شکستهاستخوان

آينده  که در راستای گذر اينک بهای استاو آغازی دوباره و اساساً ديگرگونه
چه برمن  قول با کتاب «آنتوانم ربط اين نقلهمين دليل نمیکند. بهعمل می

کند  است و خاطرات شخصی را بيان می  افواهیگذشت» را بفهمم که اساساً  
الفارق است.  ی صرفاً زيستی) مع ی او با تروتسکی (منهای جنبهکه مقايسه

آق قصد  هم  فوقْ شايد  عبارت  نقل  از  سربسته  ای خسروپناه  تفاوت  بيان  ی 
همه که در  است  استالينيسم  با  شاکلهنگرش خود  متصور  ابعاد  ی چپ  ی 

ايران از بدو پيدايش آن حضور داشته است. اگر چنين قصدی در ميان باشد،  
مثابه  با احساسی آکنده از تأسف بايد بگويم که نقل قول باال از تروتسکی به

ی بارزی از  چه برمن گذشت»، نمونهگشا، و قبل از آغاز «آنا يا راه نمراه 
معيار  و  مضمون  آن  فاقد  کتاب  اين  چراکه  است.  غرض  نقض 

حقيقتزيبايی و  مهرورزانه  بهجويانهشناسانه،  بتوان  که  است  عنوان  ای 
ادامه در  گرچه  کرد.  ياد  آن  از  استالينيسم  از  فراتر  نوشته  کنشی  اين  ی 

فراوانی برخورد  کرد و برخوردهايی بهای انضمامی چنين رویهنمونهبه
کنيم؛ اما کليت مسئله از اين قرار است که برخورد علی پاينده با اغلب  می 

زند، ايرادگيرانه و در موارد نه  ها حرف میی آننوعی درباره کسانی که به
ال، در  ی اين احواست. با همهو حتی عنادآلوده    چندان نادری هم تحقيرآميز 

زندانی مناسبات  از  تصويرهايی  پاينده  علی  و خاطرات  باالدستی  های 
پائين و  مخالفين  با  تحليل  دستی«رهبر»  پرتو  در  که  دارد  وجود  ها 

می تخيالت  تحليلِی  بهطبقاتی/سياسی و حذِف  نيز  آموزه توانند  های نظری 
  تبديل شوند. 

استهرصورت،  به اين  من  ن نظر  برای  شيوه  بهترين  دادن  که  شان 
پيش از  پرهيز  و  مورد واقعيت  موضوع  که  جايی  آن  (خصوصاً  داوری 
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ی آن است. بايد توجه بررسی کتابی آميخته با تخيل است)، بازخوانی همه
مطالعه  شامل  بازخوانی  اين  که  همه داشت  تنها  ی  اما  است،  کتاب  ی 

  کنم.گيرد که عيناً نقل میهايی انجام میی آن قسمتاسطهوبه
  
  ی مفهوم و روایت تاریخیربارهد

  در پرتو دیدگاه ماتریاليستی/دیالکتيکی
اين بهدر  انديشهترين گزاره میی کلیمثابهباره  و منطق    توان گفت: 
آينه تمام هرکس  سياسی/طبقاتی/اجتماعیْ   نمایی  موقعيت  و  در    وضعيت 

اراده  با  وضعيت ترکيب  از  که  اوست  و  مندی  و    جنسی،  سنی  تجربی 
های و دريافت  چون خاطرات همان انديشه  پذيرد؛ واش نيز تأثير میعلمی

دهند،  که حافظه را سامان می هايی از مغز استقسمت  ی آدمی درذخيره شده 
می ازاين کلی  دربيانی  (بهرو،  هرکس  خاطرات  بيان  گفت:  ی همثابتوان 

ی  بيان درآمده در پرتو موقع و موضع کنونی آن شخص)، آينهی بهحافظه
سياسیتمام  موقعيت  و  وضعيت  اوستو     طبقاتی،  نمای  از  اجتماعی  که 

پذيرد. برای فهم بهتر  اش نيز تأثير میسنی/جنسی/علمی  تجربی و  وضعيت
گزاره  دو  بهاين  پيوستهی  استهم  بهتر  کلی  بر    کهی  ديالکتيک  تأملی 

  داشته باشيم:  گيری، چيستی و چگونگی انديشهْ شکل
  يی راستاهم ی  آيندهار فشئ حاصل تعادل و توازن و ترکيب    دانيم کهمی 

شان  که از معنای   ناچنها هم آيندرفبخشند. گرچه  را سامان می   ه آنک  ستا
تعادل و  شئ که حاصل  اما  اند؛  ، در حرکت و شدنی مداوم شودمستفاد می

 گيرد کهقرار مینسبی    یدر سکون  های درشدن است، پروسههمين  توازن  
پروسه توازن  و  تعادل  از  شاکلهبرآمده  است.  های  آن  کهی  طوری   به 

ترکيِب    هر«شيئيِت»   و  توازن  و  تعادل  از  برآمده  سکوِن  همان  شئ 
حال اگر از اين زاويه (يعنی، سکوِن نسبِی .  تس ی آن اهای شاکلهپروسه

شئ) بنگريم، طبيعتاً    یهای شاکلهازن و ترکيب پروسهبرآمده از تعادل و تو
را درخواهيم يافت؛  «وضعِ» آن شئ را در برابر داشته و موضوعيت آن  

ـ و تعادل  سواز يکــعلت سکون نسبِی شئ  ی حسی، بهکه ذهن در مرحله
را از آن سلب کرده و  آن شئ، زمان و حرکت و تاريخ آن  و توازن خود با
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ارتباط  توان بهديگر می. اما ازسوی  دب يامی رهمان» د را چون يک «اينآن  
  وضع قبلِی شئ و وضع موجود آن   ربِط بينِ به  رد وک  ظردر شئ ن  یديگر

نظر  ربط بين نهاِد «شده» و نهاِد «درشدن»  بر    ،عبارت ديگربه  ؛برد پی
مسئله از شناخت حسی فراتر رفته و    کهطبيعی است  ،؛ در اين مرحلهکرد

  جبراً دارای زمان و تاريخ استکه  اين ربط  ذهن بايد عقالنی عمل کند تا به
وقوع و تغيير و حرکت بررسی شده    یببرد. در اين حالت، شئ از زاويهپی

اين معنا که رسيم؛ بهدرنفی» میاصل «نفیهمانی» بهينجای اصل «او به
  حال «خود» و «دگِر خود» خواهد بود. هر شيئی در عين

دو  بهرا  ذاِت شئ  توان  می،  ست ا  نربط نهادي  همانجاکه «ذات»  از آن
ما از   هایدريافت  به رد. مسلماً اين دوگونگیکی ايستا و پويا دريافت گونه

جا که ذاْت مستقل از  آن  ،يعنی  ،د؛ وگرنه در جهان خارج گردمیباز  اشياء  
کتيکی و  ديال  ایرابطهبين «وضع» و «وقوع»    ،يابد ذهن انسانی قوام می

عمالً    ،يابد. پس که ذات شئ در آن وحدت می  ناپذير موجود استتفکيک
شيِئ ذهنی  نگرد و بهشيِئ خارجی میکه ذهن از کدام زاويه بهاينبسته به

می تحقق  مفهوم)  جريان  (يعنی  دو  (يعنی:  و  انديشه  اصلی  بخشد،  منطق 
منطق وقوعی،  انديشه و  منطق وضعی، ايستا و صوری؛ و ديگر  ی انديشه

يا    » وضع«  اول ذات گيرد؛ که در شکل  شأت میديالکتيکی و پويا) از آن ن 
  خواهد بود. پروسه يا » فرآيند « پوزيسيون و در شکل دوم ذات

سخن    ربِط بين نهادهای شِئ خارج از ذهنهنگامی که از   رو،ايناز  
ربط بين نهادهای مفهوم (يعنی   مورد نظر است. اما،  ، «ذات» آنگوئيممی 

که «منطق توان گفتو در حقيقت می خوانيم می«منطِق» آن  را شِئ ذهنی)
ی  معنای ارتباِط نهادهای دريافت شده ذاِت مفهوم که بهذاِت مفهوم» است.  

اين  گيرد. اما يابد و شکل میکه قوام میاند، تحت تأثيِر ذات شئ استحسی
و يک مطلق  و ذهنتأثير  نيست  به  جانبه  است  برابرايستايشنسبت    ؛ فعال 

قيد و شرِط ذاِت شئ  که ذات مفهوم انعکاِس بیتوان گفتنمی   طوری کهبه
  ی ذهن از ربِط نهادين برابرايستای خود است. زيرا هرمفهومی با واسطه

، دستگاه عصبی و  ذهن   يا فعليت داشتنِ گيرد و همين باواسطگی  منشاء می 
چه  ربط مضاعفی با آنمغز آدمی و خالصه انسان را چون نهادی ديگر به
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و درنتيجه برتعادل    کشاندمی  ط قبلی نهادين شئ در خارج از ذهن بوده ارتبا
تأثير گذاشته و تعادل و توازن و   و توازن و ترکيب خارجِی آن در ذهن 

کند که از شِئ خارجی فاصله ی «مفهوم» توليد میمنزلهترکيب ديگری به
را متناقض با  ـ مفهوم  البتهيابد. اين تغاير ـگرفته و با آن «تغاير ذاتی» می 

ـ  در ضمِن تغاير ذاتیسازد؛ چون همواره بين مفهوم و شِئ خارجیـ شئ نمی
همين دليل تقابِل مفهوم با شِئ خارجی، قبل  «وحدِت ماهوی» وجود دارد. به

سازد. برای روشن شدن  متضاد را می  یاعهکه متناقض باشد، مجمو از آن
دربرابر، ازطريق حواس    که هنگامی که ذاِت شئِ مطلب بايد توجه داشت

میبه منتقل  ازنظر  ذهن  نبايد  داشتگردد،  بهدور  حواس   موجبکه 
ذهن طريق انضمام به  از  راالکيِف شئ  وجوه ماهوِی مختلف  ،شان چندگانگی
خاطر پتانسيِل محدوِد حس، بسياری از اين وجوه  به  معموالً کنند؛ و  منتقل می

بهـزمانی  ید. اما ذهن در وحدتنشو میذهن منتقل نبه ی ينيرو مثابه  مکانی 
خود،   خاص  شرايط  تحت  و  شده  الکيِف  مختلفوجوِه  فعال  را  دريافت 

حاوی  ه ه دوبار که  ذاتی  (با  ذهنی  شِئ  چونان  را  مفهوم  و  کرده  سازی 
است)  اراده  خود  منطقِی  اين  .کندمی  بازآفرينیمندِی  مفاهيم  ،  رو از  حتی 

ترين وحدت ماهوی را با  اند و بيششان مشخصهایجزيی (که با انضمام 
  شِئ خارجی دارند) در ذات با آن [شئ] کامالً متغايراند. 

ب مفهوم  ذاِت  اراده اما  است،  «درخود»  که  شئ  ذاِت  و  رخالف  مند 
(که امری   رو فاعليت ذهن و عامليت آنکند؛ و از اين«برخود» عمل می 

می بشمار  نيز  انديشه  منطقِی  عامليت  است)،  بهذاتی  ديگر آيد.  عبارت 
توان  معنای وسيع مفهوم، میتوان منطق را همان ذات مفهوم دانست و بهمی 
انديشه  آن مند است، يعنی:  ناميد؛ چون انديشه در ذات خود اراده   را ذات 

ـ هم «برشئ» و هم «برخود»  انديشهروـ اراده «فعليت انديشه» است. از اين
که  حوزه آگاهی و خودآگاهی سوق دهد. اينتواند بهعمل کرده و ذهن را می

ابت  ی ذات مفهوم، ذات انديشه بدانيم، از اين بمنزلهتوانيم منطق را بهمی 
گيرد؛  ترين جزِء خود (يعنی مفهوم) سامان می که اگر انديشه از ساده است

چه انديشه در مراحل باالتر منطق از همان آغاز، ذات مفهوم است. و چنان
دهد؛ منطق در همان حال ذات  ی قضايا و براهين خود را سامان میگونهبه
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به پس،  بود.  خواهد  برهان  ذات  و  مصطلحقضيه  ذات    تر:عبارت  منطق 
  انديشه است. 

ـ طبعاً محصول ديالکتيِک ذهن و اشياء و پديدارها و خودذات انديشه ـ
که برابرايستاِی ذهن انسانی است.  های هستومندی استخالصه تمامی نسبت

که آدمی  منطق آدمی محصول مناسبات و روابطی استانديشه و طبعاً  پس  
می آن  برآن در  و  گرفته  تأثير  آن  از  می  زييد،  است،تأثير  بديهی    گذارد. 

آدمی برمناسباتیهنگامی  انديشه  تأثيِر  از  را احاطه کرده سخن    که ویکه 
گردد که انديشه در فعليت خود،  گوييم، بالفاصله اين نکته دريافت میمی 

که در ذات  مندی و عامليتی استانديشه است؛ و اين فعليت ناشی از اراده 
ی خود است.  ی انديشهکننده ديگر آدمی تعيين  عبارتمفهوم نهفته است. به

های حسی) گرفته تا ارتباط بين  اين عامليت از روابِط بين عاليم حسی (داده 
دهند. پس  تصورات و تصديقات و قضايا، همگی منطق ذهن را تشکيل می 

آن  اگر دارای عامليت استـانديشه   نه در مصالح  آن و  نه در مصاديق  ـ 
مندی را نهفته دارد.  منطقی خوْد اين عامليت و اراده   است، بلکه در ذات

مارکس [وهنگامی  ً   که  ديالکتيک را    خصوصا طور  بهانگلس] ماترياليسم 
کار گرفتند]،  کارگر ناميدند [و در عمل بهسالح ايدئولوژيک طبقهضمنی  

را منظور   مندی و توان انقالبی آندر اين اصطالح [و کاربرد] دقيقاً اراده 
د  ايننظر  از  بهاشتند.  ديالکتيک  ماترياليسم  فلسفهرو  ای  مثابه 
مردود ـانقالبی را  انفعال  هرگونه  و  بوده  جهان  تغييِر  کاِر  در  پرولتری 

  شمارد. می 
  

چنين]  ی اوست در انديشيدن و فعليت انديشه، [و هم منطق هرکس اراده 
گيری اولين و  شکلمندِی منطقی حتی در  عمل؛ اراده   ی آدمی است دراراده 
بهساده  خورد. زيرا ذهْن مفاهيم انضمامی را که چشم می ترين مفاهيم نيز 

بنابر  کند؛ اين توليد ـوسيله حواس دريافت کرده، چون شيِئ ذهنی توليد میبه
مند است، چون خوْد توليد است و حداقِل اين توليد عبارت  ـ طبعاً اراده قاعده 

مفهوم جزيی و کلی  سی) بهح   ،مامی (يعنیيک مفهوم انض  است از تبديل
  عقلی).  ،(يعنی



 

 

گفتارپيش - ابراز دوستی 21  

نيست.  محض    منطق  مندیِ که اراده جا الزم است يادآور شويم  در اين
انديشه   ذاِت  استخودـزيرا  جهان  و  ذهن  ديالکتيِک  محصول  طبعاً  و    ؛ـ 

از مناسبات و روابط اجتماعی انسان است، که   ديالکتيکیمنطق انعکاس  
  شود. گيرد و دگرگون می معين شکل می اجتماعی/تحت شرايط تاريخی

  
عنوان «منطِق فردی»  ازسوی ديگر، منطق فردی نبوده و چيزی به

ندارد.   بها  يرازوجود  فقط  نيز  منطق  است،  اجتماعی  ذاتاً  شکل نديشه 
گيرد. اين سامان منطقی از بدو تولد که انسان  که سامان میاجتماعی است

گردد و حتی توسط زبان مادری در  ای میوارد مناسبات از پيش تعيين شده 
معنی و  الفاظ  بهواگويِی  مفاهيم  میبخشِی  منتقل  تأثير  ذهن  برآن  و  گردد 

که دگرگونی در  پذير استدگرگونِی منطِق فردی هنگامی امکانگذارد.  می 
به البته اين  باشد.  داده  معنی جبِر  روابط و مناسبات اجتماعی شخص رخ 

که آدمی دربرابر مناسبات اجتماعی مجبور نبوده و  چنانمطلق نيست، هم 
مثابه «امکاِن خاص»، نوعی مند است. درک ضرورت بهبه«امکان» اراده 

امکان گويند. منطق نيز بهمندی انقالبی میآن اراده مندی است که به ه از اراد 
کند، قادر خواهد  مند بوده و در شرايطی که مناسبات اجتماعی ايجاب  اراده 

ايجاد   خود  سامان  در  که  ـد.  کندگرگونی  بود  «تقدم»  بهتر  بنابراين،  ويا 
ا «ماده» است  ـ کماکان نه با «ذهن»، بلکه ب که گفته شود: «اصالت»است

ی  که برابرايستاِی ذهن آدمی است؛ و ذهن آدمی در تأثير متقابل با همين ماده 
می [برابرايستا]ست خودرا  منطقی  عامليت  و  يافته  فعليت  از  که  و  يابد. 

شکل اجتماعی برطبيعِت خود  جاکه هستِی انساْن اجتماعی است و حتی بهآن
ای گونهاجتماعی بوده و هرگز به  اش نيزکند، عامليت منطقی انديشهغلبه می

اين اجتماعی، سازنده فردی متصور نخواهد بود. از  ی منطق  رو هرنظام 
د، منطِق آن نيز  ومتالشی شو  پاشد  بکه اين نظام فرویمهنگاخود است؛ و  

همين علْت منطقی بودن  دهد؛ و بههنه شده و کاربرد خودرا از دست میک
را توان منطقی و عامليت آن در فعليت  خودرا نيز از دست خواهد داد. زي

سازد. و باالخره در  صورت کاربرد، خودرا مشخص میکه بهانديشه است
کهنه نظام  فروپاشِی  استاين  اجتماعی  مناسبات  ـکه ذهن  ی  با  انطباق  در 
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فردی تواند منطق نوين خودرا پیـ مینوين افکند و خوِد اين عمل هرگز 
  اجتماعی است. پراتيک     نيازمند ونبوده 

که انديشه، اجتماعاً انديشه است و در پراتيک اجتماعی اينطورکلی،  به
ی ذات انديشه صادق  منزلهبهمنطق    ی ه ربادقيقاً درآفريند،  خويشتن را بازمی

  که منطق است.که منطق تنها در پراتيک اجتماعی استتوان گفتاست و می
منطق را با قوانين حاکم  نبايد    که  م دان میالزم  نيز  را    اين تأکيد  انجام،رس

های جهاِن عينی همگی حاکم برنسبتقوانين  .  برجهان و ذهن يکی دانست
جاکه ذهن نيز يک نسبت عينی (اُبژه)  هاست؛ و از آنبرخاسته از ذات آن

ـ نبايد  وجههيچبهـخيزد. اما  که از ذات وی برمیاست، تابع آن قوانينی است
بر« قوانين   دانست  حاکم  «منطق»  را  «ذهن»  و  منطق  جهان»  زيرا 

مفاهيم را    ،برهستیتواند برخالف قوانين حاکم  «برخود» بوده و حتی می
که انديشه را  مندِی انديشه (يعنی منطق) استسامان دهد. در واقع اين اراده 

  مندیْ دهد، و نه قوانين حاکم برذهن؛ حتی اگر بدانيم که خوِد اراده سامان می 
معينی قوانيِن  بر ذهن  تحت  می  که حاکم  بهاست، حاصل  منطق  علت  آيد. 

که قوانيْن «درخود»  مندِی خود، «برشئ» و «برخود» است؛ حال آناراده 
  نمايند. ی اليتغير مرو ثابت و اند و از همينبوده و فاقد خود دگرسازی

 *****  
است استداللی  چنين  پرتو  می  در  تأکيد    خاطرات بيان    کنم:که 

های ذخيره  ـ بازگويِی دريافتدر واقععلی پاينده) که ـهرشخصی (ازجمله  
در    شده در حافظه اواو  کنونی  ماتاريخ  چنينهم   و  مختصات  ست)،  پژوه 

آينهدرعين تمام حال  طبقاتی/ی  پراتيک  و  فعليت  نيز   هاآناجتماعی  نمای 
ی دو مرحله از  کننده بيان ديگر، بازگويی خاطرات هرکسی بيانهست. به

  مندِی آن هنگامی که متناسب با وضعيت خودْ مندی اوست: يکی، اراده اراده 
وجوهی از واقعيت را برگرفته و در ذهن ذخيره کرده است؛ و ديگری،  

بيان  در تناسب با هنگامی که خاطرات ذخيره شده در ذهنش به  مندیْ اراده 
  آيد. درمی

چيست»(ترجمه «تاريخ  کتاب  در  کار  اچ.  بامشاد،  ئی.  حسن  ی 
انتشارات خوارزمی)، شرح و تعريف نسبتاً جامعی از چيستی و چگونگی  
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تاريخ طبعاً  و  بهتاريخ  که  دارد  بهنگاری  آن  خواندن  و نظرم  چيستی  فهم 
ت تاريخچگونگی  و  می اريخ  کمک  ازآننگاری  خاطرات  جاکه  کند.  بيان 

ارزش  هرصورتبهـ  سياسی منهای  منفیو  يا  مثبت  از  گذاری  تابعی  ـ 
اينتاريخ در  را  کتاب  پنجم  فصل  پاراگراف  آخرين  است،  جا  نگاری 

ی مناسبی برای قصد و هدفی فراهم آورد  کنم تا شايد زمينهتلخيص نقل میبه
  منتج از آن است: چه برمن گذشت»زخوانی «آنباکه نوشتن 

می به«...  گذشته  فهم  کردن  متکی  با  بخواهيد،  اگر  نيروی  توانيد 
به را  تاريخ  عقل،  از  برتر  و  درآوريد.  اَبَرتاريخ  الهی  حکمت  صورت 

ی  ای داستان و افسانهمجموعهتوانيد اگر بخواهيد، با تبديل کردن تاريخ بهمی 
بهاهميت  معنا و بیبی اما  درباره گذشته، آن را  ادبيات درآوريد.  صورت 

نويسند که در خوِد تاريخ مسير حرکتی يافته  تاريخ راستين را فقط کسانی می
که ما از ايناند. عقيده [عملی] بهی پراتيک معين نيز] پذيرفتهواسطهو [به

آمده  عقيده جايی  با  نزديکی  پيوند  بهايم  که  دارد  میای  هم  .  رويمجايی 
آينده جامعه  توانايی پيشرفت  ايمان  بدهد، ديری  ای که  ی خود را از دست 

بهنمی که  بیپايد  نيز  گذشته  در  خود  میپيشرفت  از  اعتنا  ما  نظر  شود... 
تاريخ بازتاب نظر ما از جامعه است. اينک با ابراز ايمان [نظری/عملی]  

  گردم».  برمی  ی آغاز [بحث]نقطهی تاريخ، بهی جامعه و آينده آينده به
  

    و پژوهش شناسی ی روشدرباره
  از دیدگاه آکادميک  وایتر بررسی 

در طراحی پژوهش عموماً با انتخاب موضوع و «پارادايم» مشخصی  
می واژه آغاز  بهکنيم.  گاه  پارادايم  يونانی  بهی  الگو  و  سرمشق  کار معنی 

گسترده می  معنای  در  اما  شخص،  رود.  ارجاعی  چارچوب  متضمن  اش 
چگونگی دريافت او از جهان براساس اطالعات گردآمده و باورهايش است  

همه  شامل  نظريهو  از  (اعم  مشخص  و  استقراريافته  الگوهای  ها،  ی 
دهد تا تعلق نتايج  ما اجازه میهای مشترک و معيارهايی) است که بهروش

به را  گسترده عرصهتجربی  معنای  بازشناسيم.  معينی  (يا  ی  پارادايم  ی 
الگوواره) در قياس با رايانه مانند سيستم عامل است. پس، الگوواره اساساً  
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هايی است  ها، و روشبينی، چارچوبی کلی از باورها، ارزشاننوعی جه
ای  گر در درون چنين الگوواره شود و پژوهشکه پژوهش درون آن اجرا می

  کند. حرکت می
، و  (constructivist)گرا  ی پوزيتيويستی، سازه امروزه سه الگوواره 

منطق   ،ی نخست برعينيت، قابليت شناختانتقادی رايج است. در الگوواره 
ی رايج در  های کمّ شود و غالب پژوهشتأکيد می (يا منطق رياضی)    قياس

است.   الگوواره  اين  «دقيقه» مشمول  آنعلوم  الگوواره  اين  اساساً  در  چه 
گيرد، سکون نسبی در ازای حذف ضمنی حرکت  موضوع پژوهش قرار می

  هميشه متغير   واقعيت دومی بر  و ديناميسم موضوع مورد پژوهش است.  
  ، شودطور اجتماعی برساخته میکه به  يابنده)(البته نه الزاماً حرکِت تکامل

ر قدرت، نابرابری و تغيير اجتماعی  تر بی سوم بيشو الگوواره   ؛ تأکيد دارد
 کند. تأکيد می

مبتنی بر مشاهده و بررسی علمی گرايی نظريهسازه  اساساً  ای است 
شيوه درباره  تجربهی  طريق  از  شخص  شخص.  ادراک  و  يادگيری  ی  ی 

تجرب براين  تأمل  و  می  ه چيزها  را  خويش  دانش  و  نظريهفهم  ی  سازد. 
اش، دانش را  د که شخص بر اساس تجربهکناستدالل می  پياژه   گرايیِ سازه 

ارتقا    ترتيب]؛ و [بديندهد ايجاد و معنا را شکل می عامليت يادگيرنده را 
تحليل، ارزشمهارت  ؛بخشد می  انتقادی،  تفکر  مانند  پيشرفته  يابی، و  های 

فراگيرنده    ؛ بخشد های گوناگون را ارتقا میديدگاه   ؛ دهدخالقيت را رشد می
و براساس    ،يابی کندکه بر کار خويش تأمل و آن را ارزشکند  را تشويق می

  گری را شناسايی و کسب کند. های ميانجینيازهايش مهارت
  

گرايی اجتماعی  رشد کودک صورتی از سازه به  ويگوتسکیکرد  روی
های و مبتنی براين انديشه است که کارکردهای شناختْی محصول واکنش

است.   هم   ويگوتسکیاجتماعی  ماهيت  بهدر  کاری  بر  ی  وسيلهيادگيری 
براساس  شکل دارد.  تأکيد  اجتماعی  گفتگوی  طريق  از  دانش  گيری 
دهد و دانش از طريق  وی میگرايی اجتماعْی رشد انسان در جامعه رسازه 

  آيد. وجود میکنش و واکنش با ديگران به
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های گزارش شده از نوع  پژوهش  یی بيست عمده ی هفتاد سده تا دهه

که (های کيفی  ی است و در مراکز تحقيقاْت برای پژوهشهای کمّ پژوهش
آن از  در دههمواردی چند  بودهای پيشها  انتشاريافته  ارجی چندان  )،  تر 

رغم فضای  علی  ،تری از اين نوعهای بيشيل نبودند. با اين حال، پژوهشقا
در    وای. اس. لينکنو    ای. جی. گوبا طوری که  به  ؛ انتشار يافت  ، نامساعد

آموزشی را منتشر    يابیِ کردهای کيفی در ارزشی رویمقاله  1988سال  
جای از  حاکی  که  پژوهشای  اعتباريافتهگاه  کردند  ببرای  کيفی  ود.  های 

ً تدريجترتيب،  بدين و    ،های کمی و کيفی را مکمل يکديگر دانستند روش  ا
کرد را  که اين دو روی هستيم    ایهای پژوهشی آميختهامروزه شاهد روش

مطالعه می در  تلفيق  واحدی  پژوهشی  برخالف  کمّ کند.  از  های  که  ی 
برای گردآوری  گيریاندازه  های داده های عينی در وضعيتی نظارت شده 

به پاسخ  برای  فرضيهعددی  آزمون  يا  بهره  سؤال  شده  تعيين  پيش  از  ای 
گيرد  های متفاوتی از جستجو بهره می گيرد، پژوهش کيفی از صورتمی 
کنندگان در وضعيت طبيعْی تمرکز ها از منظر شرکتفهم پديده   رویکه  
  ای در ذهن شکل بگيرد. کند و با گسترش بررسی ممکن است فرضيهمی 

روی فلسفیِ در  چنان  پژوهش  کرد  او  دنيای  و  فرد  کيفی،  های 
که هيچ يک بدون ديگری اساساً وجود ندارد. تنها با تمرکز بر   اندپيوستههم 

فهم رفتار  توان بهمی ،اندمعانی رويدادها برای اشخاصی که درگير حوادث
با آن  چه اشخاص  ی آنمشاهده گر نه تنها بايد بهانسان دست يافت. پژوهش

چگونه اشخاص  که    کند مند توجه  ای نظام شيوه بهبايد  بلکه    ، بپردازد  درگيرند
بفهمد که چگونه و    ، کنندچگونه احساس می   و   انديشندمی  تا  بکوشد  طبعاً 
آنتواند  می  کند.    هاواقعيت  درک  در  روشطورکلی،  بهرا  پژوهشی  های 

که کاربرد    استشناسی، تاريخ، و ديگر علوم اجتماعی از اين دست  مردم 
ما از جدايی  ی  جامعه  هایه کرد گاه تحصيلکه  اين درصورتی است  .دارد 

! اين دريافت  گويند«دقيقه» و علوم انسانی سخن می  روش علمی در علوم 
ی علمی در گوينده و گر نداشتن زمينهبيانعاميانه، مقدمتاً  قابل توصيف به

ز علوم رياضی و طبيعی بهره ای بیکرده تصوراتی است که صرفاً تحصيل
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علمیدرباره  خود  ی روش  باور ضمنی  بافدمی  برای  از  ناشی  نهايتاً  و   ،
ای از تغيير و تحول،  ها، محتوميِت ماورايِی هرگونهسکوِن مطلق نسبتبه

کرانگی و در نسبت)  و آسمانی پنداشتن منشاً حرکت در هستی مادی (در بی
  است. 

جمله اين  از  کيفی  مطمطالعات  بسياری    تأويلی العات  اند:  در  که 
ی  درک جهان در تجربهشويم بههای علوم انسانی با آن مواجه می پژوهش

گيرد  ها بهره می گر و سوژه ذهنی فرد توجه دارد، از مناسبات ذهنی پژوهش
 فهم پديده از طريق   اين شرح توصيفیْ هدفِ   .آورد تا شرحی توصيفی فراهم  

  مانند: مصاحبه، مشاهده(های متنوعی  شيوه که بهاست  هايی  گردآوری داده 
  فرويد که    موردیی  . مطالعهاندآوری شده جمع  )هابررسی اسناد و بايگانی  و

نظريه بنای  بهدر  شخصيت  گرفت،  ی  بهره  آن  از  گسترده  تحليل  طور 
زمينهنظريه،  نگاریقوم،  وضعيت  تاريخیپژوه،  ایی  مطالعات ش   ،

که    پديدارشناسی فرض  براين  در  ذهنی    واقعيت  چندگانگیِ مبتنی  ريشه 
سوژه چشم  دارد؛  اندازهای  بهکاویگفتمانها  که  اساسی  ،  بنيانی  من  گمان 

قدرت اجتماعی که شرط انصاف نسبت به  است  برای صورتی از نقد زبانی
زبان، و  ماعی بهبدون کاهش حيات اجت  ، داری اخير استزبان در سرمايه

بخشی آن. در واقع، اين نوع نقد  بدون تفکيک زبان از وجود مادی يا عينيت
به از زبان  اين ديدگاه  از  بايد  مادی  را  از فرآيند اجتماعی  مثابه عنصری 

دارد   اجتماعی  عناصر  ساير  با  متقابلی  ديالکتيکی  ارتباط  که  کرد  آغاز 
- 1999  م گراهاالف؛  :  2000  فرکالف .  1999،  فرکالفو    چولياراکی(

اجتماعی  2000 زندگی  توليد  و  در  ()  توليد  و  اقتصادی  توليد  از  اعم 
های  بندی عناصر متنوع و جنبهمبتنی بر مفصل  )های غيراقتصادیعرصه

های نسبتاً پايداری است که  صورت پيکربندیهمراه يکديگر بهاجتماعی به
تر گفتمان است. البته،  بيان کلیزبان يا به یهميشه اساساً و ذاتاً دربردارنده 

ی بيستم،  ربع پايانی سده   کاوی انتقادی درکرد گفتمانپيش از تدوين روی
ی  ها و فنون تحليل متن را در آثار ادبا و مصححان برجستهتوان مهارتمی 

تاريخی گذشته بازيافت که بر اساس شم زبانی خود از اين    متون ادبی و
  د. ن گرفتمیبهره  درجات فنون به
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کردی کاوی انتقادی است که با رویی بارز گفتمانآثار مارکس نمونه
ی  از پژوهش در نظريه ـهم ـای، چندساحتی و هميشه متغير  عميقاً فرارشته

فلسفه، نظريه اقتصاد سياسی، قضا،  مردم سياسی،  اجتماعی،  و  ی  شناسی 
رو که زبان هاست، از اينآنبخش  الهام   ـهم ـگيرد و  نگاری بهره میتاريخ

داند که با ساير عناصر ارتباط متقابل  را عنصری از فرآيند اجتماعی می 
ديالکتيکی دارد و عزم آن دارد تا دقيقاً اين ارتباطات متقابل ديالکتيکی و  
قرار   بررسی  مورد  انتقادی  اجتماعی  علوم  سنت  در  را  غيرشفاف  اغلب 

خواهد نشان دهد  جتماعی انتقادی که میی علوم ادهد؛ يعنی، در اين دغدغه
اجتماعی که براساس سلطه، استثمار - های اقتصادیچگونه انسان در نظام 

و    دهد که چگونه تناقضاتسهيم است و نشان می  زدايی بنا شده و انسانيت
سوی پيشرفت  ها بهها، استعدادی برای گشتار آندرون اين نظام   تضادهای

می ايجاد  رهايی  ض و  گفتمانکند.  تفاوت  ديگر  مناً،  با  انتقادی  کاوی 
انتقادی  روی ،  » پسامدرن«فوکويی،  های  گفتمانمثالً  (کردهای 

اجتماعیسازه «،  » پساساختاری« اين  »گرايی  مانند  آن  ) هاو  ديدگاه  در   ،
به چندرسانهمتننسبت  و  نوشتاری  گفتاری،  گفتمانهای  است.  کاوی  ای 

گشتاوری در توليد مادی و بازتوليد حيات اجتماعی  چون  انتقادی، متن را هم 
ی نقد  عنوان کانون برجستهشده در متن را بهبيند و کار اجتماعی انجام می 

می  تحليل  ماترياليستی  زباناجتماعی  گفتمانکند.  و  انتقادی  کاوی شناسی 
به بهانتقادی هردو  مارکسيسم،  ی  در سده   »مارکسيسم غربی«ويژه  کمک 

  ). 1997 کوداو  فرکالف اند (گرفته بيستم شکل
که ببينيم چرا امروزه با پيشرفت    آور شدم اين منظور ياداين نکات را به

های  ها در طراحی پرسشکاوی انتقادی و استفاده از آنقابل توجه گفتمان
ترين انتظاری  نوينی در معيارها رخ داده است و در نتيجه، کم   مناسْب کيفيت
امکانات علمی که در   رود اين است که اگر از گستره یپژوه مکه از تاريخ

ی تيمسار مقدم و سربازجوها  اندازه به  ـکم  ِدستـ  گيرداختيار اوست بهره نمی
. حتی اگر نه تا اين  در ساواک نيم قرن پيْش از فنون تحليل متن بهرمند باشد 

الاقل   درجهاندازه بهحد،  بسياری  و  ی  پليس  با   آگاهیی  اداره داران  که 
پاسخ می خواندن  بازداشتی  را  های  چيزی  دارد  سعی  کجا  ببينند  توانستند 
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های مناسب اهداف خود  گويی کرده و با طرح پرسشکجا تناقض  ،پنهان کند 
پژوه  تاريخ  که  رسدنظر میبه  ، از تحليل متن استفاده کند.کردند را دنبال  می

ساختمان   برای  مصالحی  که  است  آن  پی  در  چپ  تاريخچهما  جنبش  ی 
وپا کند؛ يعنی نشان دهد که سير تکوين آگاهی طبقاتی در آن بخشی از  دست

فعاليتجامعه  که  ايران  قرار میی  پوششی  تحت چنين  چگونه   ،گيردشان 
ميزانی  هرکوششی ستودنی است. اما توجه ندارد که به   ـالبتهـ  بوده است که

ن اعتماد  قابل  باشد،  غش  مصالح  اين  در  مقاومتِ که  و  کم    بوده،  مصالح 
ی جنبشی که با چنين مصالحی سرپا شود تاب نقد  شود و بنای تاريخچهمی 

به و  پس نداشته  ريخت.  فروخواهد  دست  ،آسانی  بهبرای  با  يابی  مصالحی 
اما   ،مناسبی نگاشته شود   پژوهشیِ   هایِ مقاومت مناسب الزم است پرسش

شود الزم  هايی که ارائه میهای مناسب و دريافت پاسخبرای تدوين پرسش
پارادايم پژوهش رجوع کنيم. الگوواره در سازماندهی اطالعات و  است به

به  جهان  می فهم  ياری  شيوه ما  بر  و  از دهد  ما  تفسير  و  ثبت  طراحی،  ی 
  تجارب و مشاهدات علمی و انسانی ما تأثيرگذار است. 

اين در  که  کيفی  پژوهش  روش  آخرين  سرانجام،  میو  ياد  کنم،  جا 
روايت صدای    بررسی  شده  روايت  تجارب  معنای  تعيين  در  که  است 

هم پژوهش بر  گْر  نيز  اسناد  صحت  تثبيت  و  است  راويان  صدای  سنگ 
  ی اوست. عهده 

  
از جای مناسبی  درک  داشتن  که  است  ذکر  فهم  شايان  و  تاريخی  گاه 

برای شناخت    ،جنبش چپ که بخشی از فرهنگ جامعه است   تحولِ   سازوکار
دور از  به ،کنيمهايی که در آن مشاهده میضروری است و نارسايی  جامعه
های فرهنگی جامعه، در هنر و ادبيات،  ی اين جنبش، در ديگر بخشتخطئه

هيچ شعور  واقع،  در  است.  مشاهده  قابل  هم  شيمی  و  فيزيک  حتی  گاه و 
افراد  هاباشد و وجود انسان  تواند چيزی سوای وجود آگاه نمی   ) (نه الزاماً 

شان در ايدئولوژی    ها و شرايطهاست. اگر انسانفرآيند زندگی واقعی آن
نمايد، اين پديده درست همان  چون تصوير در دوربين عکاسی وارونه میهم 

تاريخی زندگی  فرآيند  از  برمیاندازه  بر  شان  اشيا  وارونگی  که  خيزد 
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آنشبکيه فيزيکی  حيات  فرآيند  از  چشم  برمیی  (ها  س مارکخيزد. 
  )118لف و ب: ا 1846/1972

مدرن اصطالح  بهطور عمده اقشار سنتی و  خاستگاه چپ ايران که به
ی پدرساالر  تأثيرات ديرپای استبداد شرقی و خانواده ،  ی متوسط است طبقه

اقشار اين  نطفه(  در  چه  آن  یکه  تا  را  نئاندرتالبسا  بتوان  ها  دوران  نيز 
  اطالعی ذهب شيعه بر اين اقشار، بیتأثيرات م  چنينو هم   ،گيری کرد) پی
ی خويش، سطح بسيار نازل تئوری که از تاريخ جهان و تاريخ جامعه   هاآن

و   های دست چندم از مارکسيسم استدر بهترين حاالت مبتنی بر روايت
  ؛ درآوری و تصورات التقاطی «سران قوم» از نتايج آن استهای منبافته

باالخره  و    و  جريان  نيز  تجربه،  انباشت    عدم انقطاع  های  شخصيتو 
که   نبوده اقتدارگرا  کم  هم  و  چندان  اليهاند،  از  طبقهعمدتاً  پائينی  ی  های 

های و تکريم و اطاعتی خودآزارانه از اقتدار فوقانی را با تکانهاند  متوسط
ای  گونه ــ همگی به   اندقدرت تلفيق کرده بی  ديگرآزارانه برای تسلط بر افرادِ 

آمبه زندانیاند  يختههم  بعضی  کردن  بايکوت  در    هاکه  و  نفرت  که هدف 
در عمْل سرآمدان زندان    ،شدنهايت آزار فيزيکی از سوی ديگر زندانيان می

می مبرا  نقد  هرگونه  از  بهرا  و  اِ داشت  استبدادِ نوعی،  را    عمال  سرآمدان 
می بهکردتسهيل  اين؛  زندان    چنين هرروی،  سرآمدان  وضعيت  که  بود 

حتی  صرفتوانستند  می  افراد،  حقوق  از  ناديده  نظر  نيز  را  اقليت  حقوق 
تميزِ  اوضاعی  در چنان  و  انسان  بين    بگيرند.  راستين  آنارشيسِت  انقالبی 

میو  کار  خرابگراِی  پوچ دشوار  مشاهده   ؛شدخونريز  و  و  شجاعت  ی 
تزلزل آگاهیِ   ناپذيرِ درستی  بر  توأمبتنی  دغدغه  م   راستای  ی  با  در  تالش 

  بسيار بود. نيازمند بصيرت  ـاماـنه چندان نادر  ،برای نوع و آينده انقالبیْ 
  

دست   اين  از  انسانيتی  گام  نخستين  که  کرد  فراموش  نبايد  سرانجام 
در   انقالبی  تالش  و  خردمندی  شجاعت،  آن  شاخص  که  انسانيتی  (يعنی: 

با شخص    لید رگونه تحقير، و هم راستای نوع و آينده است)، دوری از ه
های مثبت اوست تا شايد اين امکان  روبرو با هدف جستجوِی رسايی و جنبه

تری از  تصوير انسانی  های خويشْ رسايیرا برايش فراهم کنيم که با نگاه به
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گيری  تواند از شکلمیکردی است که  باور من اين تنها رویخود بيافريند. به
  کنش فاشيستی جلوگيری کند قابل توصيف بهها فردی و گروهی کنش

 *****  
چه برمن گذشت» را شروع کنيم،  که بازخوانی کتاب «آنقبل از اين

تقسيم  از  کلی  تصويری  که  است  کتاب  بهتر  اين  باشيم.  داشته  کتاب  بندی 
ـ  ها، نقشهها، عکسنوشتپيوست، پی  15بر  عالوه  نمايه  عنوان   11ها و 

جا که  ها نيز چندين زيرمجموعه دارد. ازآنناصلی دارد که هريک از آ
پیپيوست عکسنوشتها،  و  بهها  کتاب  از  جزيی  میها  از  حساب  آيند؛ 

چه  اصل کتاب در بازخوانی آنتر بهمنظور ارجاع هرچه سهلرو، بهاين
تقسيم  همان  گذشت  «آنبرمن  بهبندی  را  گذشت»  برمن  می چه  گيرم.  کار 

که  بدين از  مثابهاگانه خواهيم داشت که بهفصل جد   11ترتيب  ی «فصل» 
می شروع  صفحه  عنوانابتدای  بهشود،  هر«فصل»  فرعی  ی  مثابههای 

درشت با حروف  میزيرمجموعه  بازخوانی  فصل  همان  زير  و تر  شود، 
ها را نيز در همان جايی مورد بررسی قرار  نوشتها و پیپيوستارجاع به

جاکه مضمون  ازآن  ها اشاره شده است.آنهدهم که مستقيم يا غيرمستقيم بمی 
لحاظ بررسی  چه برمن گذشت» بههای «آنچنين زيرمجموعهها و هم فصل

رو، در بازخوانی اند، ازاينو مضمون روند و ماهيت جنبش «چپ» متفاوت
تمرکز روی هرفصل و زيرمجموعه  از نظر کّمی و  اين کتاب نيز  ی آن 

ترتيب که در  ی بررسی متفاوت خواهند بود. بديننحوه ی  چنين از جنبههم 
ـ بهجايی  زيرمجموعهبسته  و  فصل  محتوای  و  آنمضمون  يک  ی  کليت  ـ 

می قرار  بررسی  مورد  تيتر  ويا  را  فصل  بررسی  ديگر  درجای  و  گيرد، 
نقلواسطهبه ـقولی  پیگاه طوالنیهای  که از نظر سبک    دشوگير میترـ 

.واهد بودنگارش نيز متفاوت خ



 

 
 

  
  

  
  

  
و خانواده  تبار  از  پاينده  آنعلی  مهاجرت و برگشت  از ی خود و  ها 

می سخن  اين  مهاجرت  آغاز  در  که    بازخوانیگويد.  کنم  سؤال  آيا  بايد 
  ، چه بر او گذشتآنباکو و  به  پاينده   علیارتباطی بين مهاجرت ايل و تبار  

نبايد داشته    وجود دارد؟  اگر چنين ارتباطی وجود داشته باشد (که اصوالً 
  ی آن حرفی نزده است. باشد)، او درباره 
بهراوی «آن برمن گذشت»  بازداشت  چه  از  تأکيد ضمنی  با  و  تواتر 

» داد سخن  رهايی از زنداناش تحت عنوان «چنين از روند آزادیخود و هم 
عنوان هواداری  به  1349ماه  دی  9ر  دعلی پاينده  آيا ميان بازداشت  دهد؛  می 
مرداد   9اش در و آزادی 1351و محکوميت او در سال  توفان سازمان  از

های نسبتاً سبک  ای از محکوميتسال و هفت ماه که نمونه   6پس از    1356
ی پنجاه محسوب  های مخالف شاه در محاکمات دههبرای هواداری از گروه 

دا  ایشد و مهاجرت اجدادش رابطهمی  پاينده در اين مورد هم ؟  رد وجود 
  گويد. چيزی نمی

 *****  
ايران  بازگشت بههنگام    دراو  که  گويد  ی پدرش میعلی پاينده درباره 

خواند و  ؛ روسی را میسواد ترکی و روسی داشت   ؛تقريباً چهل ساله بود 
نويس، شاعر، کارگردان و  نمايشنامه«زير نظر  در شوروی  و    نوشت؛ می 
  دريافت ديپلم تأتر شده بود. موفق به  »نامه نويس شهير، جعفر جبارلیفيلم 

ی اين  شکم زائيده بود. با همه  4سواد که تا آن زمان  ساله، و بی  21مادرش  
زبان در تهراِن فارسیبرانگيز اين است که پدر علی    ی توجهاحوال، نکته
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»، يا  رسی صحبت کند زبان فاکسی نبايد به«  :گويدمی  همسر و فرزندانشبه
بايد نان بربری بخوريم. اگر نان بربری  نان سنگک  « بلکه  نبايد بخوريم 

  !؟  )27» (صنبود نان لواش بخوريم و...
گويد؛ اما  ی خود با پدرش چيزی نمیی رابطهگرچه علی پاينده درباره 

که وضعيت تحصيلی، شيوه برآورد میبه تربيتی و مناسبات  توان گفت  ی 
چه براو گذشت، تأثير قابل توجهی توليدی پدر علی پاينده در آناجتماعی/

ها زبانکه پاينده در برقراری ارتباط  با ترک داشته است. حداقل اين تأثير اين
جاکه مثل استوار ساقی و استوار افتخاری از عوامل اجرايی پليس  (حتی آن

خواند (که  جايی هم که کتاب قرض گرفت تا بتر بود؛ و آنبودند)، موفق
  ای از زبان ترکی بود. البته نخواند) ترجمه

قصهنکته راوی  که  بهای  ما  نمیی  توجه  چهآن  و  در  کند  اساساً  بسا 
ی دستگاه فکری او هم جايی نداشته، اين است که مِن اجتماعی/طبقاتی همه

مِن   با  آن  4-3افراد  هم سالگی  الزاماً  تنها  نه  مِن ها  بلکه  نيست،  راستا 
همه اجتماع آدم ی/طبقاتی  می ی  شکل  هنگامی  از  درست  و ها  گيرد 
زنند و  انتخاب میلحاظ اجتماعی/طبقاتی دست بهها بهنماياند که آنخودمی

هرروی، همين عدم تفکيک  دهند. بهای نظری/عملی از خود نشان میاراده 
صفحه از    10سالگی از مِن اجتماعی/طبقاتی باعث شده تا حدود    4-3من  
  خود اختصاص بدهد. برمن گذشت» را بهچه «آن

دنيا آمد. در  سومين خواهرم... به  1327در سال «   :گويدمی  علی پاينده 
کشی داشت  نه برق»]  خيابان شيروخورشيد [واقع در «ی ما  آن سال... کوچه

). آقای پاينده در توصيف وضعيت مسکونی 22»(ص  کشیو نه آب لوله
بسيار  در آن زماْن   کشیکند که بگويد برقمی دشوار کودکی خود فراموش  

کشی آب نبوده و آب  ای لولهدر خود تهران هم در هيچ محلهمحدود بود، و  
بردند  ها می محلهکند با گاری بهتوصيف میخودش  گونه که  رب را همانشُ 

ها انبار خانههای شهر در آبو برای ساير مصارف نيز آب از طريق جوی
فرزند متولد اتحاد    4ی  اين واقعيت که همه بته، با توجه بهال  شد.ذخيره می

شوروی ُمردند و فرزندان متولد ايران همگی زنده ماندند، شايد بتوان نتيجه 
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طور  قابل توجهی  بهبود  جا بهفت که وضعيت اقتصادی خانواده در اينرگ
  يافته بود. 

  
  ل ي ی تحصدوره 

«آن سال  راوی  متولد  که  گذشت»  برمن  وضعيت    1321چه  است، 
سال سن داشت)،    6را (که فقط    1327های تهران در سال  سياسی دبستان

ی  حزب توده   1327که پس از پانزده بهمن  با اينکند: «طور تصوير میاين
ها  ایايران رسماً از سوی دولت منحله و غيرقانونی اعالم شده بود اما توده 

ای داشتند. در دبستان  ده در سطح شهر و ازجمله در مدارس فعاليت گستر 
تهرانهاتف   مدارس  ديگر  مانند  و  هم  کارمندان،  معلمان،  اغلب   ،

شصت تا هفتاد درصد    توانم بگويم جرأت میبهای بودند.  آموزان توده دانش
های پنجم و ششم ابتدايی دبستان هاتف عضو "سازمان  آموزان کالسدانش
بدانش توده  حزب  به]  [وابسته  [ايران]"  ی همه)[28»(ص  ودندآموزان 

ی  جاکه سخنان نقل شده درباره از من است]. از آن  در اين بازخوانی  تأکيدها
ها تهران تاريخ دقيقی ندارد، فرض کنيم که منظور  وضعيت سياسی دبستان

  1329يا حداکثر اواسط سال    1328»، بهمن  1327پس از پانزده بهمن  از « 
ها هزار  ده از علی پاينده را ده چنين فرض کنيم که اظهارات نقل شباشد؛ هم 

آن از  اما  کند،  تأييد  هم  ديگر  رويداهای  گزارش  پيوستار  جاکه 
بازه  در  اين  1332تا    1327ی  طبقاتی/اجتماعی/تاريخی  گونه مغاير 

اينگزارش از  است؛  فرضی  عقلی/تاريخی  های  استنتاج  براساس  رو، 
جا (درست مثل جاهای  توان (و در واقع بايد) گفت که علی پاينده در اينمی 

که حد  مورد    ،موقعبه  ، ديگری  از  را  اغراق  داد)،  خواهم  قرار  بررسی 
دبستان  که اگر «آور شده است. چرا؟ برای اينگويی رویهذيانگذرانده و به

تهران مدارس  ديگر  مانند  هم  « هاتف  و  بود؛  درصد  »  هفتاد  تا  شصت 
دبستان هاتف عضو "سازمان  های پنجم و ششم ابتدايی  آموزان کالسدانش
بودنددانش توده  به] حزب  [وابسته  [ايران]"  معقول آموزان  و  منطقی  »؛ 

های پنجم و ششم  درصد شاگردان کالس  70تا    60است که نتيجه بگيريم  
آموزان [ايران]" [وابسته  عضو "سازمان دانشهای تهران «ی دبستانهمه 
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تواند واقعيت داشته باشد؛  »!! اين تصويرپردازی نمیبه] حزب توده بودند
  80ها و  آموزان دبيرستاندرصد دانش  80تا    70صورت، البد  چراکه دراين

دانشگاه   90تا   دانشجويان  حداقل  درصد  و  تهران    80ها  ساکنين  درصد 
دار  درصد بقيه هم طرف  20»، و  [وابسته به] حزب توده بودندنحوی «به

  ، الزاماً، هم   1332مرداد    28ی ملی، و نيروهای حاضر در کودتای  جبهه
  آسمان آمده بودند!؟از 

  
صفحه انتهای  در  پاينده  «آن  28ی  علی  گذشت»،  کتاب  برمن  چه 

«می  میگويد:  سال  يادم  شهربانی  1330آيد  مأموران  صبح  روز  يک   ،
دبستان  ی ما آمدند و آقای مودت را با خودشان بردند. آقای مودت بهمدرسهبه

برنگشت اهاتف  انتهای  شماره ».  پانوشت  عبارت  که   4ی  ين  دارد  قرار 
آموزان ايران"  ... در پی تشکيل "سازمان دانشمضمون آن چنين است: «

سال   به1330در  بهدامنه  تدريج،  سياسی  فعاليت  کشيده  دبستانی  نيز  ها 
تأکيدکننده »[همهشد از  نامی  که  تأکيدهايی  است].    ی  من  آن  از  ندارد، 

بازه  در  زمابنابراين،  بين  ی  به  1330تا    1327نی  چيزی  نام  اساساً 
آموزشی  » وجود نداشت، و اين نهاد دانشآموزان ايران"«"سازمان دانش

»، حتی  ها نيز کشيد... دبستانبه[را]  ی فعاليت سياسی  تدريج دامنهبهکه «
سال   در  خود  تأسيس  زمان  نمی  1330در  « هم  هفتاد  توانست  تا  شصت 

دانش کالسدرصد  هاتف  هایآموزان  دبستان  ابتدايی  ششم  و  را پنجم   «  
آموزان [ايران]"  "سازمان دانشعضويت « »، بهمانند ديگر مدارس تهران«

به] حزب توده...  از  [وابسته  فراتر  پاينده  بنابراين، علی  باشد.  » درآورده 
«خاص» اغراق فعالً  (که  مورد  اين  در  خويش،  تخيالت  بيان  و  گويی 

ی واسطهواقعيت از روی اسناد موجود (و نه به  جای بيانآيد) بهحساب میبه
میحافظه هذيان  هرچيز  از  بيش  خود)،  «ی  پانوشت  همين  از  گويد. 

ايرانيسم)روزنامه  پان  (ارگان پرچمداران  پرچمدار  که «ی  آذر    17در  » 
ها از  ايرانيستقولی در مورد درخواست پان» منتشر شده بود، نقل1330

ظاهراً موجبات بازداشت آقای مودت را فراهم  «وزارت فرهنگ» دارد که  
» بود:  نوشته  چنين  مودت  آقای  مورد  در  روزنامه  اين  متأسفانه  کرد. 
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طوری که از دبستان هاتف خبر رسيده، آقای مودت ناظم آن دبستان در  به
بی اطفال  می ميان  رواج  را  کمونيستی  و  بلشويکی  فکر  از  دهندگناه   .«

ها  ايرانيستاين دليل بگذريم که پان» بهستیفکر بلشويکی و کمونيعبارت «
بهبه را  اصطالح  اين  درباره ناروا  ناسزا  بهعنوان  خود  مخالفين  کار ی 

بهمی  نسبت  که  هم  هرچند  از  بردند،  نه  اما  است؛  اليتچسبک  توده  حزب 
های پنجم و ششم ابتدايی دبستان  آموزان کالسشصت تا هفتاد درصد دانش«

ميان » حرفی بهتان هاتف هم مانند ديگر مدارس تهران دبس » و نه از «هاتف
  آورد. نمی

  
گذشتآنکتاب    29ی  صفحه پاينده  بر  از چه  يکی  حاوی  نيز  [!؟] 

گرا عنوان فردی عملخودش را به  ی آنْ واسطهکه پاينده بههايی استويژگی
ها را  يک روز درحالی که اعالميهکند: « حال عاطفی تصوير می و درعين

مچم را گرفت    [ناظم دبستان هاتف] ريختم، آقای مشعشعی  ها میمکتزير ني
اعالميه با  مرا  به و  اينها  پرسيد  برد.  مدرسه  چيه؟  دفتر  نمیها  دانم.  گفتم 

نمی هم  میدانستم.  واقعاً  خودم  را  مسائل  اين  برايم  نه  کسی  نه  و  فهميدم 
ايی، عمو و دتوضيح داده بود. براساس رابطۀ عاطفی و عالقۀ زيادی که به

هم   زاده دادش و  و سمپاتی داشتم  بر مدرسه  تأثير فضای حاکم  تحت  چنين 
اعالميهزربخش،  به ايناين  بدون  را  میها  پخش  چيست،  بفهمم  .  کردم که 

»[تأکيد از  احتماالً نوعی خودنمايی بچگانه هم در اين کار من نقش داشت
  من است]. 
کالس سوم ابتدايی    1330-1329در سال تحصيلی  ترتيب، او که «بدين

برد  مدرسه می » را بههای استالين های حزب توده و عکساعالميه»، «بود
» رابطهو  عالقهبراساس  و  عاطفی  بهی  که  زيادی  و  ی  عمو  دايی، 

«زادهداداش حتی  و  داشت،  اين»  آنکهبدون  چيستی  از  باشد،  »  مطلع  ها 
ی پخش اين  ی انگيزه درباره نظر من توضيحی که پاينده  ». بهکردپخش می«

وبيش (و البته در اشکال مختلف)  که کم دهد، توضيحی استها می اعالميه
سياسی  ی  دربرگيرنده  فعاليت  «ساله  30تمام  اوست:  را  ی  مسائل  اين  نه 

می بود خودم  داده  توضيح  برايم  کسی  نه  و  « فهميدم  رابطۀ  »،  براساس 
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  [که] احتماالً نوعی خودنمايی  «» داشتم و  عاطفی و عالقۀ زيادی که به...
  »!؟در... کار من نقش داشت

سؤال و جواب ناظم و پاينده در همين صفحه شباهت بسيار زيادی با  
  ها را] [اعالميهپرسيد  های متهم و بازجوهای ساواک دارد: «سؤال و جواب
من گفته بود که اگر گرفتند و پرسيدند....  ام بهدايی»؟ چون « از کجا آوردی

ها را برداشتم و گفتم جلوی مدرسه بود. آن»، «در خيابان پيدا کردم بگو  
ام را اصالح کردم و گفتم  گويی، راستش را بگو. گفتهآوردم. گفت دروغ می

های کالس بيندازم.  من داد که زير نيمکتها را بهجا بود. اينيک نفر آن
ها را سمش. اينشنا تو داد کی بود؟ گفتم نمیها را بهپرسيد آن کسی که اين

چه  هرروی، منهای جزيياتی که خواننده بايد در «آن»!؟ بهبه من داد و رفت
شروع فعاليت  گويد: «اب میتک  30برمن گذشت» بخواند، پاينده در صفحه  

» و کليت کتاب  اين صورت شروع شد بهسالگی]    9يا    8[در سن    سياسی من
که او از زندان آزاد  است  1356مرداد    نيز حاکی از تداوم اين فعاليت تا نهم 

  شد. 
  

از همان اوان کودکی (يعنی: در سن چهار سالگی)  که گويا    علی پاينده 
در  ی قوِی سياسی داشت،  العاده ی فوقطور ژنتيک شم و بينش و حافظهبه

از بهارستان  ها...  و کاله مخملی  هاداش مشدی«شاهد بود که    1325سال  
و در چهار راه   »؛دادندشعار می  و رهبرانش...  رقهفند عليه  افتاد میراه  
آذریالله با  برخورد زار  به  کردندمی  ها  فارس  و  ترک  دعوای  راه  و 
هر  آمدند و  می  [توده]  اعضای سازمان جوانان حزبکه «، تا اينانداختند می 

می  کتک  را  طرف  بدينزدند دو  که»!؟  بود  مسايل  به«  ترتيب  تدريج 
حزب  »، و باالخره « ل را گرفت و اين ماجرا تمام شدتری جای آن تقابجدی

بيش آذریتوده  آن  کرد تر  جذب  را  روشن  31ص  (»ها  توضيح  بدون   .(
لحاظ سياسی، بلکه  که حتی مارکس هم در سن چهار سالگی نه تنها بهاست

ای  چنين ادراک و حافظهاين  نيزهای انديشه و شناخت  ی ديگر حوزه در همه
، تفاوت مارکس و علی پاينده در اين است که يکی (يعنی: نداشت. بنابراين 
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حافظه بسپارد،  کرد تا بياموزد و بهسختی کوشش میبايست بهمارکس) می 
طور ژنتيک  اما ديگری (يعنی: علی پاينده) بدون هرگونه کوشش خاصی به

و   سياسی  ادارک  و  حافظه  را   شناسیآدم دارای  دوم  مورد  بيان  (که  بود 
  ی اين نوشته).  رای ادامهگذاريم بمی 

که اين  ازجمله نکاتی که در کل کتاب مسکوت مانده، يکی هم اين است
شد باالخره  بار رفوزه میکم يکآموز هوشمند که در هرمقطعی دستدانش

  دهد؟مقطع متوسطه را تمام کرد يا هنوز ادامه تحصيل می

  
  هاها و گروه محفل 

در   پاينده  را   1334سال  «آقای  ابتدايی  ششم  کالس    » تصديق 
سال در دبستان مردود  يک  »ما«کودک ژنی  ترتيب،  بدين  )؛32صگيرد(می 
  !ی قابل ذکری نيستهای ژنی مسئلهه بود که البته برای آدم شد 

 کهچون  ؛ چرا؟ دبيرستان شرف را انتخاب کرد ی اين احوال، او  با همه 
بودسياسی« شده  شناخته  تهران  دبيرستان  ادعا    ).33-32صص  ( »ترين 

ت  ترين نفوذ را در دبيرستان شرف داشت(يادداش که حزب توده بيششود  می 
اما مدير دبيرستان آقای محمد امين رياحی که در مهرماه   ؛)546ص    ،5

ی ملی تمايل داشت... و ناظم مدرسه  جبههپس از کودتا، بازداشت شد به  32
ی ملی) و از زاب جبهه آقای بهنام از اعضای حزب ملت ايران (يکی از اح

(که علی کوچولو    1334ياران نزديک داريوش فروهر بود. در سال  دست
کرد) انتخاب  را  دبيرستان  آشکار   ،آن  را  خود  سياسی  عقايد  و  تمايالت 

  . )33کردند(ص نمی
فعاليت  ی مستقيم با حزب توده  بدون رابطهکودک ژنی ما که در دبستان  

چهارده  /يک دبيرستان در سيزده   ل سيکلِ ای داشت، اکنون در کالس اوتوده 
با همان شناخت ابتدايی که ): «33ص  بود(  »منتقد اين حزب شدهسالگی «

تواند  اين نتيحه رسيده بوديم که حزب توده نمیاز قضايا و وقايع داشتيم به
زيرا، در طول يک سال، اين    حزب اصولی و با خط مشی صحيحی باشد؛

به ندانم بیعلت  حزب  و  يکی   کاریعملی  بود:  خورده  اساسی  دو ضربۀ 
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کودتای  درنتيجۀ   با  منفعالنه  کشف    1332مرداد    28برخورد  ديگری  و 
اين نتيجه رسيده بوديم  ؛ به1333سازمان افسران حزب توده در شهريور  

».  ز چنين حزبی فعاليت کنيمکه اگر بخواهيم فعاليت سياسی کنيم بايد مستقل ا
سالی که از    50در طول  کند که « همين صفحه ادعا می  نوشت پاينده در پا 
زمان   نوشته  1334[يعنی: سال  آن  از  باالتر  چند خط  کردم]  که  نقل  اش 

بوده می  توده  حزب  منتقد  هميشه  بهگذرد  سال  منتها،  نتيجهام.  در  ی سال 
موضع آگاهانه موضع احساسی به  ام....مطالعه و افزايش شناخت و آگاهی 

ی  »؛ اما مشکل اين است که در سراسر نوشتهتری تبديل شده استو مستدل
اين رشد « او نشانه از  بهای  به» و دستسالسال  آگاهانه و  «يابی  موضع 

  شود. » ديده نمیمستدل
) که دوران پختگی و  1399زمان انتشار کتاب (يعنی: سال با توجه به

نظر گرفتن اين مسئله  در  با  » راوی است، و  آگاهانه و مستدل  موضعاوج «
نوجوانی دوران  خاطرات  او  «که  اوج  تأثير  تحت  ناگزير  را  موضع  اش 

توان نتيجه گرفت که رو، می» خود بيان کرده است، ازاينآگاهانه و مستدل
علی ی پختگی  ـ  نظرات دوره در واقعی حزب توده ـبيانات نقل شده درباره 

گيری را نقض  توانست اين نتيجهچه میپاينده را نيز درخود گنجانده است. آن
تری  ی صريح او مبنی براين بود که اکنون نظرات ديگر و کامل کند، اشاره 

زند. اما  اش حرف میی حزب توده دارد که در موقع مقتضی درباره درباره 
اشاره ازآن بهجاکه چنين  و غيرمسای حتی  ندارد،  طور ضمنی  تقيم وجود 

ـ باال  در  شده  نقل  مطلب  واقعبنابراين،  اوج  در  و  پختگی  دوران  نظر  ـ 
مستدل« و  آگاهانه  درباره موضع  پاينده  علی  است.  »  توده  حزب  ی 
ذاتاً  به وجوِد  و  نيست،  کمونيستی  و  انقالبی  تنها  نه  او  نقد  هرروی، 

قرا هم  بررسی  مورد  حتی  را  اين حزب  نمیبورژوا/امپرياليستی  دهد،  ر 
ايرادگيری ـبلکه  واقعاش  نظريهدر  همان  بازگويی  استـ  ابتدا  که  ای 

های  بخش بسيار وسيعی از چريکی ملی و بعدها  تلف جبههخم  یهاجريان
طور مشخص توسط بيژن جزنی هم (که آن باور داشتند و بهفدايی خلق به

بهگذاری جريان مبارزه مقام بنيان بت داد و علی  خودش نس ی مسلحانه را 
می تأييد  را  آن  کتاب  در همين  هم  میپاينده  بيان  اينکند)  که   شد.  عبارت 
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»، بيش  تواند حزب اصولی و با خط مشی صحيحی باشدنمیحزب توده « 
کردی نقادانه داشته باشد تا بتواند ذات وجودی حزب توده را  که رویاز اين

است گرفتنی  ايراد  دهد،  قرار  نقد  حصارهدف  در  صرفاً   که  وجه 
ی حزب توده  ماند. احکاِم ديگِر علی پاينده درباره ماهوی/کرداری باقی می
های موضعی/کرداری و نه ذاِت وجودی اين  کنشنيز مؤيد ايرادگيری او به

برخورد منفعالنه با  » و «کاریعملی و ندانم بیاصطالح حزب است: «به
  »! 1332مرداد  28کودتای 

  
از  صرف مینظر  (که  جامع  فرصت  استدالل  که  موقعی  برای  ماند 

خواست و اصوالً  توانست، نمیکه حزب توده نمیداشتم)؛ حقيقت اين است
کنِش کمونيستی و پرولتاريايی در  برای اين برپا نشده بود که کنش و برهم 

مانده از استبداد ايرانی و کودتاهای بورژوازی  ها، خرافات باقیمقابل توطئه
استامپريال  نکته  همين  بدهد.  بروز  خود  از  غرب  پاينده  يستی  علی  که 

بهواسطهبه غيروابسته  نگاه  انديشهی  اما  توده،  برگرفتهحزب  از  های  اش 
در مخيله هم ندارد، و طبعاً حرف متفاوتی هم برای گفتن ندارد.  ی ملی  جبهه

موضع احساسی  رغم ادعای علی پاينده درمورد تبديل « هرصورت، علیبه
چه برمن  » در رابطه با حزب توده، در «آنتر موضع آگاهانه و مستدلبه

نوعی لحاظ تحليل تاريخی مستدل و تحليلی باشد و بهگذشت» سخنی که به
  حزب توده را نيز دربربگيرد، وجود ندارد. 

گويد:  کتاب مشترکش با آقای خسروپناه می  34آقای پاينده در صفحه  
گونه بود که او معنای . پس، اين»ه بوديمخط مشی حزب توده را رد کرد«

بود! اگر کسی بپرسد چرا جادويی، پاسخی    فهميده خط مشی را هم    جادويی
که جز اين ندارم که بگويم: رد کردن يک خط مشی سياسی بدون دانستن اين

» است که احساسی»، ردکردنی «کدام است[سياسی]    خط مشی صحيح «
خود  ی جادويی بهردمندی ناگزير چهره اصطالح خی بهتکرار آن در دوره 

بعيد  آيد،  چه برمن گذشت» برمیطور که از «آنهرروی، همانگيرد. بهمی 
هم است   پاينده  علی  سن    اينک که  در  يا    78نيز،  تعريف  بتواند  سالگی 

  ! نسبتاً درست و جامعی از خط مشی ارائه کند توصيف 
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در خالل  کند که: «روايت می  34ی اول همين صفحه   ی در نيمهپاينده 
اين نتيجه رسيديم که برای مبارزه با رژيم کودتايی شاه  های محفلی بهبحث

و اوايل    1334اواخر سال  [يعنی: «ها  ... درآن سالبايد سالح داشته باشيم
مرداد    28در بين جوانان و نوجوانان که در مقطع کودتای  »]  1335سال  

[يعنی: تهيه   هايیق سياسی داشتند چنين بحثده تا پانزده ساله بودند و عالئ
». گرچه در مقايسه با پاينده  مطرح بودسالح برای مبارزه با رژيم کودتايی]  

بودم و خاطراتم    ها من کودک چهار/پنج سالهسيزده/چهارده ساله در آن سال
در مقايسه با خاطرات چهار/پنج سالگی علی پاينده مصداق فنجان دربرابر  

ی  کننده ام از مستندات تأييدخبریرغم بیچنين علی، و هم کندا میرا القفيل  
برای مبارزه  » بود که «مطرحادعای علی پاينده که در آن زمان اين باور «

نظرم بعيد  داشتند؛ معهذا به» در اختيار میبا رژيم کودتايی شاه بايد سالح
تا اين اندازاست که پتانسيل مبارزات ضدرژيمی آن سال جويانه  ه رزم ها 

که وجود چنين  ی تهيه سالح عموميت يافته باشد. چونکه مسئله  ه باشدبود
شبکهروحيه براساس  پيچيده ای  گوناگون ی  عوامل  از  ای 

گردد که درصورت موجوديِت واقعی تاريخی/طبقاتی/اجتماعی ممکن می
  کرد و هم رواج پيدا می  20و    19های بين  نه تنها در ميان بخشی از جوان

های کنشگرديد، بلکه به ها منعکس می نوعی در شعر و داستان و مانند اينبه
صورت  شد که در اينوبيش کوچک و بزرگ سياسی/اجتماعی راهبر میکم 

کرد و امروزه آن مستندات  در مستندات سياسی بازتاب نسبتاً گسترده پيدا می
حتمال بسيار قوی اگرفت. بنابراين، بهی عالقمندان قرار می در دسترس همه 

که   جای واقعيت نشانده است.همينمورد هم تخيل خودرا به  پاينده در اين
ولی پس از  بودند؛  »  دنبال اسلحه  ... تا مدتی« ی علی پاينده  گروه سه نفره 

سالح، چون فهميدند که  ی چگونگی دست يافتن بههای طوالنی درباره بحث
به اسلحه  نمی بيادست  اگر  چه  ورند  آن  با  تهيهبدانند  خير  از    آن ی  کنند، 

دهد که بحث تهيه سالح برای مبارزه با رژيِم  )، نشان می35(ص  گذشتند
برآمده از کودتا جديت اجتماعی نداشته و جناب پاينده اين «فعليت» را نيز  

ناگفته نماند   کند!؟ صرف می دروغآميز آميخته با  اغراقاساساً ی در صيغه
تدريج  به  بازخوانیی  گويی و موارد متعدد ديگری که در ادامهاغراق  که اين
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آن میبا  مواجه  بیها  بهشويم،  پاينده  آقای  نيستند.  هم  اين  واسطهفايده  ی 
کند تا ضمن  دنبال هم مونتاژ می های مجعولی را بهها تصويرگويیاغراق

تحقيرآميز از  وساطِت ايراد  بديل، بهآفرينش «قهرمانان» بی گرفتِن بعضاً 
گذران روزمره آن و  منفعل  از وضعيت  و  بگيرد  قرار  برفرازشان  ی ها، 

جلو فرار  ای روبهگونهخود از زندان، به  ی بعد از آزادیچهل و چند ساله
گزين همين چهل و چند  ی مجعول و ساختگی را جایکند تا بتواند گذشته

ک انطباق  در  را  روزگار  که  کند  مناسبات  سالی  موجوديت  با  امل 
  سياسی/اجتماعی غالب گذرانده است. 

«مقوله بحثی  خالل  بهدر  محفلی  برای  های  که  رسيديم  نتيجه  اين 
»، و توصيف تالش  ...بايد سالح داشته باشيم مبارزه با رژيم کودتايی شاه  

آن، ازجمله اين فايده را  ی عموميت بخشيدن بهعالوه برای تهيه سالح، به
سازمان  گذاران  ی مسلحانه را از بنيانابداع تئوری و عمِل مبارزه   دارد که
(مثل اميرپرويز پويان و مسعود احمدزاده) سلب  و   های فدايی خلقچريک

به يافته  عموميت  «خويشتِن»  میدر  همان تثبيت  درست  بنا  رساند؛  طور 
ا  بِرد «روايت» و طبعاً در جای مناسب، همين مدال سلبی رمقتضای پيشبه
میی  سينهبه جزنی  بهبيژن  و  بگيرد  ايراد  او  از  تا  ضمنی چسباند  طور 

  . ايستدبهبرفراز 
  

»يی مانند خريد، رونويسی  وقت دنبال... کارهاتمام علی پاينده چون «
  در« »،  خواند درس نمی» بود و «زيرخاکیهای «ی کتابو احتماالً مطالعه 

ستان شاه عباس ...  ردبيکالس هشتم به«  » و کالس هفتم رفوزه شد  امتحانات 
در دبيرستان  گويد: «)! او می37»(ص  بود  ]پولی [ مدرسه ملی  «که  »  رفت

ها با  خواندم. بچهو در کالس می   نوشتم انشاهای تند و تيزی می شاه عباس،  
  ». کشيدندکردند و "هورا" میکف زدن تشويقم می

ً واقعبعضی از تغييرات   که در کالس هشتم و در  آورند: آدمیشگفت  ا
«   15يا    14سن   تيزی سالگی  و  تند  میانشاهای  را  »  کالس  که  نوشت 

کشيدند، در سنين پختگی،  » می"هورا"آورد و همه برای او «هيجان میبه
رغم فرصتی باالی  پس از مطالعات فراوان و تجارب بسيار پيچيده، علی
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تواند بنويسد و برای اين تنها اثر  نمیرا هم    خود سال، حتی خاطرات    40
  شود!! ديگری متوسل میمکتوب و غيرمکتوب خود به

روشن تندفکرانهتوان  انشاهای  نوشتن  فقط  پاينده  علی  و    و  ی  تيز 
ای  مسائل سياسی هفتهآموزان عالقمند بهبرانگيزاننده نبود. او و ديگر دانش

ی مدرسه شعرهايی را  ی همه گاهی برابار سِرصف و در مراسم صبحيک
خواندند که توسط آقای جاللی، ناظم دبيرستان تأييد شده بود. مضمون  می 

از  يکی از اشعاری که پاينده سرصف خواند، در ستايش نبرد برای آزادی «
ابوالقاسم الهوتی بود که ديوان او را از "انجمن روابط فرهنگی ايران و  

  ). 38 ص»( شوروی" امانت گرفته بود
  
ی جوانی تا آزادی از زندان در سال  چه از دوره نمايد که آننين میچ

،  نبوغهِم  همواره با علی پاينده همراهی داشت، سه عنصِر نامربوط به  56
ی شانس) با او  واسطهبسا بهنحوی (و چهو افرادی بودند که به  شانسیخوش

ساله بودم و شرط    17در آن موقع من  شدند: « او می پارتیآشنايی داشتند و  
عضويت در انجمن روابط ايران و شوروی داشتن حداقل بيست سال بود.  

من نسبت  جاکه با يکی از کارکنان انجپذيرفتند اما ازآنقاعدتاً نبايد من را می
  عضويت انجمن درآورد. با مسئوليت خودش من را بهخويشاوندی داشتم او  

به هم  ابتدا  بعد  سال  يک  و  موقت  عضو  با  صورت  پايين،  سن  وجود  با 
قول ». در اين نقلآهنگی مسئوالن رده باالی انجمن عضو رسمی شدم هم 

با يکی از «نسبت خويشاوندی(يعنی: «   پارتیعنصر   »  کارکنان انجمن» 
هم  که ربطی نسبت بهبدون اين  نبوغاوست) و نيز    شانسی  کننده که بيان

جنم  طورکلی، بايد توجه داشت که اگر  دهد. بهداشته باشند، خود را نشان می
آهنگْی » با هم مسئوالن رده باالی انجمنعلی پاينده نبود، هرگز «  آميزنبوغ

شرط عضويت  پذيرفتند؛ چراکه «» او را در انجمن نمیرسمیعضويت «
  نوشت »(پاسال بود  داشتن حداقل بيستدر انجمن روابط ايران و شوروی  

  )! 39ص 
پاينده «  ها در انجمن ايران و شوری و با خيلیازطرف ديگر، علی 

شد  « آشنا  و  آشنايی»،  شکل  اين  و  تربيت  در  انجمن  محيط  و  گيری ها 
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اوليه او « شخصيت  بود»  مؤثر  راوی ). گرچه  39»(انتهای صفحه  خيلی 
زند،  ها آشنا شده بود حرفی نمیی «ما» از کسانی که در انجمن با آنقصه
ای از نويسندگان مانند: محسن هشترودی، رضا آذرخشی، سعيد  عده اما «

ها مانند آقای بلبلی که ديگر فعاليت  ایای از توده نفيسی، ذبيح بهروز و عده 
بهنمی داشتندآنکرد  آمد  و  رفت  علی  39»(انتهای صفحه  جا  بنابراين،   .(

(که در باال نشان دادم)، از اين    پارتیذاتی/ژنتيک و    نبوغبر  پاينده عالوه 
هايی امثال کسانی که در باال نام بردم،  م هم برخوردار بود که با آد  شانس

چه برمن گذشت» در نوشتن  ها بياموزد. ناتوانی راوِی «آنآشنا شود و از آن
ها در انجمن ايران و شوروی همين آشنايی  دليل خاطرات خود شايد هم به

های فرهنگی با يکديگر اساساً شفاهی است. زيرا ارتباطات افراد در انجمن
چون علی پاينده  تواند از توان نوشتاری نوابغی هم است و همين مسئله می

چنان   ،ی انشاهايشواسطهبرانگيز بهچنان بکاهد که اين منبع سابقاً هيجان
  ساله حتی يک مقاله هم ننويسد!!!  40فرصتی بخشکد که طی 

  
 ً توصيف    ضمن  )1337درسال    ی ماساله  16  علی پاينده (نوجوان تقريبا

تاکسی را  اعتصاب  مردم  غريب  بسيار  حمايت  تهران،  تحسين  نيز  رانان 
رانان تهران  تاکسی  1337در [روز بيست و سوم] فروردين ماه  « کند:  می 
اعتصاب کردنديک آن  پارچه  اعتصاب  با  که  ادامه داشت.  ها چهار روز 
که اين اعتصاب مشکالت جدی برای رفت و آمد مردم در شهر تهران  اين
ها حمايت کردند  ولی بسياری از مردم نه تنها از اعتصاب آنوجود آورد  به

ی جلوی  و با سنگ وچوب شيشه  کردندها هم مقابله میشکنعتصاببلکه با ا
اعتصابتاکسی میهای  را  توصيف  41»(ص  شکستندشکن  در  پاينده   .(

خواست  آورد که يک تاکسی که می ياد میحمايت مردمی از اين اعتصاب به
ها که  چند نفری از آناز گاراژ خارج شود، خشم مردم را برانگيخت و «

  ). 41»(ص ی جلوی آن را شکستند را گرفته بودند شيشه جلوی تاکسی
های گيریعلت اعتصاب... اجحاف و سختبيان علی پاينده «گرچه به

بهاداره  نسبت  رانندگی  و  راهنمايی  شدن  ی  برابر  چند  و  تاکسی  رانندگان 
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بود جريمه رانندگی  و خواست41»(ص  های  شده )  اعالم  ده های  ی  گانهی 
  547کتاب، در صفحه    8نوشت شماره  که در پیيز (چنانهای تاکسی ن راننده 
به اطالعات  و  روزنامه  از  و   25نقل  صنفی  اساساً  است)  آمده  فروردين 

گرانه مردم در مقابله  » آن و حمايت دخالتپارچگیيکاقتصادی بود؛ اما «
رسد که چنين  نظر میها تنها درصورتی درست و معقول بهشکنبا اعتصاب

خودی باشد)، سياسی و نه يافته يا خودبهکه سازماناز اين  اعتصابی (اعم 
که عمالً  اعتصابی  از  مردم  چراکه حمايت  باشد.  اقتصادی/صنفی  صرفاً 

کنند، تنها درصورتی  هاست که از تاکسی استفاده میزيان بخشی از آنبه
ی سياسی/مبارزاتی داشته  يافتهی سازمانممکن و متصور است که انگيزه 

و خودبه  باشد،  صورت  اعتصاباِت  در  سری  يک  آغاز  نيز  بودن  خودی 
به توده راهبر  نمونهخيزش  باشد.  اعتصاب  ای  در  را  وضعيتی  چنين  ی 

سال   در  واحد  زمينهمی  1347شرکت  که  شورش بينيم  اجتماعی  ی 
ی آن نيز افزايش  داشت که بهانهرا در پی  1348دانشجويی/مردمی اسفند  
  قيمت بليط اتوبوس بود. 

بهبر مسئله  بهتر  فهم  يکای  دیاعتصاب  چهارم    1384ماه  شنبه 
علی کنيم.  نگاه  واحد  شرکت  اينرانندگان  روزنامه رغم  مختلف  که  های 

به که تهران  دادند  اين اعتصاب «قفل» شد و مشاهدات  واسطهگزارش  ی 
پشتی  ها از حالت الکدهد که سرعت حرکت اتومبيلمکرر نيز نشان می

های وار سقوط کرده بود، اما منهای گزارشعيت مورچهوضمعمول خود به
غلوآميز «اپوزيسيون» (خصوصاً در خارج از کشور)، اين اعتصاب از  

  حمايت جدی و مؤثر مردمی برخوردار نشد. 
تا آنبه آورم اعتصاب وسايل حمل و  ياد میجايی که من بههرروی، 

را   مردم  اعتراض  نيز  انگلستان  و  هلند  در  عمومی  پینقل  داشت.  در 
تاآن جنبهبنابراين،  بهجاکه  عقلی/تحليلی  می ی  کمک  مسئله  اين  کند،  فهم 

بهمی  بنا  پاينده  آقای  که  گفت  مورد  شيوه توان  در  بازهم  خويش  مألوف  ی 
 » اعتصاب  از  مردم  مقابلهرانانتاکسیحمايت  و  خشونت»  (حتی  بار)  ی 

  است. فراوانی اغراق کرده » بههاشکناعتصابها با «آن
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«آن  10ی  نوشت شماره پی برمن گذشت» در صفحهکتاب    547  چه 
ی غيررسمی حزب توده، چاپ  (روزنامه  صبح اميدی  قولی از روزنامهنقل

مقايسه که  دارد  مفهوم اليپزيک)  با  آن  کالمِی)  (ونه  مفهومی  ی مضمون 
نهفته در تصويرپردازی علی پاينده از اين اعتصاب سخنی دارد که دريافت  

به  نآ خواننده عهده را  میی  بازخوانی  اين  مفروض  « ی  اعتصاب  گذارم: 
ای که با نظم و وحدت جلب توجهی  های کرايهها و اتومبيلرانندگان تاکسی

رغم رژيم  که علیو اين  مقاومت مثبت مردمای است از  انجام گرفت نشانه
کم  است کم   صورت منفی وجود داشتهمقاومتی که تاکنون بهترور و فشار  

های جمعی تجلی پيدا  شکل اعتصابات و مقاومتيابد و بهامکان بروز می 
مقاومت » به«مقاومت... منفی». توجه داشته باشيم که تغييرجهت «کندمی 

  » بدون هرگونه اما و اگری يک تغيير کيفی و سياسی است!؟مثبت مردم 
  

  آموزان سازمان دانش 
  تشکل   پاينده   علیبرخاسته از تخيل/هذيان/واقعيِت ی اوج روايت  نقطه

واقع در  دانش«  و  ايناست.    »آموزانسازمان  سهدر  هم  ی گانهجا 
  ی آن آيد تا او را با همهی عزيز «ما» میکمک پاينده نبوغ/شانس/پارتی به

نحوی در  سال پيش تا حال حاضر به  70عواملی آشنا کند و بياميزد که از  
  اند. بسا مهم بوده اين سرزمين مطرح و چه مبارزات سياسی

جا کار » در آنبعضی روزهای پدر علی که او «مغازه   1337در سال  
بهمی  میکرد،  منتقل  نزديک «جايی  که  و  هنرستان صنعتیشود  است،   «

می  باعث  امر  برای خريد  همين  که  هنرستان  اين  با شاگردان  او  که  شود 
کردند، آشنا شود.  ی پدرش مراجعه می مغازه بهبعضی اقالم مورد نياز خود  

سعيد کالنتری، ابراهيم تيبا، علی اکبر صفايی فراهانی، کريم  آشنايی با «
) و ديگران حاصل همين اتفاق خوش  42»(ص  تاجدار، احمد جليل افشار

» طريق  از  «ما»  راوی  ديگر،  طرف  از  است.  اديب يُمن  »،  دبيرستان 
» (که درگير مطالعه  و گفتگوی وهنوردیجريان ک» و «های جواديهبچه«

ها و ازجمله علی  شدند) با ديگرانی آشنا شد که هريک از آنسياسی هم می
ترتيب،  » بودند. بدينآموز فعال سياسی در ارتباطبا چند نفر دانشپاينده « 
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سال  « دانشعده   1337در  چپ ای  تمايالت  با  سياسی  فعال  بهآموز  هم  » 
ی سياسی ی عاطفی و دوستانه، جنبهعالوه بر جنبه«  هارسيدند که رفاقت آن

کرد پيدا  اينهم  سرانجام  به».  تازه  دوستان  اين  روابط  رسيده  که  هم 
بهبه« و  کرد  پيدا  عمق  دانشسرعت  "سازمان  منجر تشکيل  »  آموزان" 

  ). 43گرديد(ص  
،  1337آموزان" در اواخر سال  "سازمان دانشکند که «پاينده نقل می

سعي به عزيز  دست  کيهان،  علی  فراهانی،  صفايی  اکبر  علی  کالنتری،  د 
). بنيانگذاران  43»(ص  سرمدی، عظيم رهين، احمد جليل افشار تشکيل شد

دانش تشکل  کودتای  اين  از  قبل  «  28آموزی  يا  بهمرداد  مستقيم  طور 
)؛ و  43»(ص  آموزان حزب توده مرتبط بودند غيرمستقيم با سازمان دانش

حکومت شاه هرگونه تشکل سياسی مخالف  دانستند  ا میهآنهمين دليل «به
به بهرا،  باشد،  داشته  چپ  تمايالت  اگر  سرکوب  خصوص  شدت 

ی اين  نظر از همههای علی پاينده: صرفجا). براساس حرف»(همانکندمی 
خانواده  چون  امنيتی،  دانشمالحظات  «ی  بهآموزان  و  نسبت  کارها 

با  شد،  ت و مخالفت با حکومت مربوط میسياسنوعی بههايی که بهفعاليت
، بنيانگذاران تصميم گرفتند  کردند. بنابراين احتياط و نگرانی برخورد می

  ). 44»(ص  تشکل صنفی تشکيل بدهندعنوان  آموزان" را به"سازمان دانش
اين دانشتا  سازمان  تشکيل  چرايی  بيان  در  روايت،  آموزان جای 

وجود دارد که آقای پاينده هم تالشی    گويی» دوگانهعنوان تشکل صنفیبه«
نمی آن  چرايی  باالخره،  برای توضيح  با  سرکوب تشکلکند.  های مخالف 

آموزان موجب شد که ی دانش» خانواده احتياط و نگرانیيا «   تمايالت چپ
عنوان تشکل صنفی  آموزان را بهسازمان دانشبنيانگذاران تصميم بگيرند «

  )؟44»(ص تشکيل بدهند
» بهآموزان سازمان دانشظاهراً  وجود خارجی  » (که  نظر من اصالً 

يک  عنوان «ی تخيالِت هدفمند آقای پاينده است)، بهنداشته و از اساس زائيده 
چه برمن  های کتاِب «آن» هم داشته که در پيوستاساسنامه»، «تشکل صنفی

جای کتاب بهکاش آقايان پاينده و خسروپناه در پايان  گذشت» نيامده است. ای
شکنجه ساقِی  اساسنامهعکس  «گر،  دانشی  منتشر  آموزانسازمان  را   «



 

 

نخستينهای گام 47  

خودی خود تصوير جامعی از چيستی و چگونگی تشکلی  کردند که بهمی 
جز بيانات شخِص پاينده  حال هيچ مستنِد تاريخی (بهکرد که تا به ترسيم می

يت خارج از  دهم) موجودی اين نوشته مورد بررسی قرار میکه در ادامه
  ذهن آن را ثابت نکرده است. 
می روايت  پاينده  «علی  که  سازمان  کند  اين  تشکيل  از  کامالً  هدف 

«44»(ص  بود   سياسی  و  سازمان جلسه)؛  سياسی  و  عمومی  های 
های سياسی و  فعاليتمند بهآموزان محلی برای شناسايی افراد عالقهدانش

پاينده و خسروپناه متوجه   ).  شايد آقايان46»(ص  ها... بودعضوگيری آن
اما نتيجه » بودن  سياسی  [و حتی عمدتاً]کامالً  اين حکم (يعنی: «  نباشند، 

که جنبه اين است  ناظر  آموزانسازمان دانشی علنی « تشکل مزبور)،   «
عنوان  ی سياسی و طبقاتی نبوده، و فقط بهبرهيچ شکل و بُعدی از مبارزه 

واقع    جا در  بود. گرچه    نمايشگاهیو  برپا شده  افراد سياسی  برای جذب 
کامالً هدف از تشکيل اين سازمان  که «ی روايت، اين حکم [يعنی: اينادامه

شِک عدم موجوديت  گويی بهکند و همين دوگانه»] را نقض میبود  سياسی
زند؛ اما بايد يادآور شد که » با گرايش چپ دامن میآموزانسازمان دانش«

نهاد   يک  بهتشکيل  «صنفی  و  نيرو  جذب  سياسی  عضوگيریِ منظور   «
به میکنشناگزير  راهبر  بههايی  که  که شود  عنوانی  تنها  ارزشی  لحاظ 

  آن داد، عنوان فاشيستی است. توان بهمی 
گويی که  گويی با آن دوگانهضمناً بايد توجه داشته باشيم که اين دوگانه

نگرانی ن يک دليل) و  عنواها (به» خانواده احتياط و نگرانیموضوعش «
ی دليل ديگر)  منزله(به  گر دولت و پليسو احتياط در مقابل نيروی سرکوب

اين نتيجه رساند که سازمان  را به  » آموزان راسازمان دانشکه بنيانگذاران «
به بدهند»،  را  تشکيل  صنفی  تشکل  بهعنوان  و  نيست؛  يکی  لحاظ  عيناً 

  آيد. حساب می گويی، دومی بهدوگانه
  هشت نفریِ -های هفتدو نوع جلسه داشت: يکی جلسه  "سازمان"«اين  

آموزان حول محور مسايل صنفی در آن شرکت  ی دانشعمومی بود که توده 
حوزه می  ديگری،  و  همه کردند  تنها  نه  که  بود  سياسی  اعضا  های  ی 

اطالعی  نمی آن  وجود  از  عموماً  بلکه  کنند  شرکت  آن  در  توانستند 
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جلسه« .  )44»(ص  نداشتند  به در  عمومی  درباره هيچهای  و  وجه  امور  ی 
ها محدودتر و  های سياسی، جلسهشد. در حوزه صحبت نمی  وقايع سياسی

ها  اين حوزه شد.  خصوصی بود و هر حوزه با سه يا چهار نفر تشکيل می
های سياسی را بنيانگذاران سازمان اداره  حوزه .  ی سياسی بودهمان هسته

حوزه 44»(ص  کردندمی  اين  در   .(» بهاشاره ها  گذرا  صنفی  ای  مسايل 
بقيهمی  جلسه    یشد...  مارکسيستیبهمدت  مباحث  اختصاص    آموزش 

بحث  ی مطالب آن  خوانديم و درباره می  [را]  ،...برخی آثار لنين داشت....  
  ). 44ص (»کرديم می 

قول نسبتاً طوالنی باال وجود دارد  ی سؤال برانگيز در نقلسه گزاره 
به  میکه  باال  را  بازخوانی  اين  دقت  آن  طرح  من  اين  «{الف}برد:  نظر 
هستهحوزه  همان  بودها  سياسی  مارکسيستی  ی  ادبيات  در  چی؟  يعنی   ،«

سان » دو ساختار و دو کارکرد متفاوت دارند. يکی و يکهسته» و «حوزه «
ی نظری  » بيش از هرچيز ناشی از عدم تجربههسته» و «حوزه انگاشتن «

زمينه در  پاينده  آقای  عملی  طبعاً  هرگونهو  و ی  سازماندهی  از  ای 
شايسته و آموزنده بود که آقای پاينده اشاراتی هم    {ب}يابی است.  سازمان

و  به «روند  مارکسيستیِ مضمون  مباحث  دانشآموزش  سازمان  آموزان  » 
داشتيم  وجود واقعی اين نهاد برمیکرد تا گام کوچکی در جهت باور بهمی 

به تاريخکه  و  تاريخی  است.  لحاظ  مانده  مغفول  آن  {پ}نگاری  که  از  جا 
خوانده م شنيده طابق  و  سال  ها  در  من،  لنين    1337های  از  چندانی  آثار 
ی آقای  ها را خواند، وظيفهبرخی از آنفارسی ترجمه نشده بود تا بتوان بهبه

کرد  تا فهم و دريافت  » اشاره میبرخی آثار لنين«اين  پاينده اين بود که به
ی  تاريخ مبارزه نسبت بهها حضور سياسی نداشتند،  هايی که در آن سالنسل

همه، سؤال  شد. با اينتر میواقعيت نزديکطبقاتی در اين مملکت قدری به
آثاری چنين  آيا  است:  کتاب  (به  اين  به  لنينيسمِ   اصولجز    استالين) منتسب 

ی  زبان فارسی واقعاً وجود داشتند؛ و اگر وجود داشتند[!]، آيا توسط پاينده به
کدام آثار را چه  که بدانيم  شدند؟ و باالخره بهتر استعزيز ما مطالعه می 

  دادند؟کسانی آموزش می
  ، و .. شد...مسائل صنفی میبه    ذراـهای گها... اشاره وزه ـــــدر اين ح«
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ن مسائل اين بود که دريابيم ما از اين مسائل يا  منظور از مطرح کردن آ 
 هايمانبرداری سياسی در راستای آرمانتوانيم چه بهره میوقايع صنفی،  

آقای  ). فرض کنيم که سازمان دانش44»(ص  بکنيم  ادعای  آموزان مورد 
همان درست  فعاليتش  روال  و  داشت  وجود  واقعاً  که پاينده  بوده  طوری 

های اشاره جاکه «ای پاينده گويای آن است. از آنهای نقل شده از آقحرف
به صنفیگذرا  جلسهمسائل  در  به»  و  رهبران  از  متشکل  قصد  ای 

آرمانبهره « راستای  در  سياسی  وجود  هابرداری  بدون  رهبران،  اين  »ی 
توان نتيجه گرفت که هدف تشکيل  نهادهای صنفی غيرممکن است، پس می

ی يکی از  مثابهی دموکراتيک [بهرزه آموزی، نه مباسازماِن صنفی/دانش
سه مبارزه گانهابعاد  مدرسهی  و  طبقاتی  می ی  که  آموزه ای  های تواند 

به را  «سوسياليستی  بلکه  بگذارد]،  سياسیبهره تبادل  وجوِد  برداری  از   «
آورد.  دور خود ِگرد میای از افراد را هم بهساختاری آن بود که معموالً عده 

آموزی طبق توصيفات آقای  توان گفت که سازمان دانشکالم میی  کرشمهبه
کنند تا  گيران در مسير رودخانه حفر میگودالی بود که ماهی پاينده همانند  

  تر ماهی بگيرند.تر و ساده بيش
که واقعاً چنين نهادی وجود داشت ويا آقای پاينده در  نظر از اينصرف

تخيلاين هم  توهم)  جا  ر  (درواقع:  جایخود  باشد،  ا  کرده  واقعيت  گزين 
که با کنار گذاشتن فرض وجودی چنين نهاد و چنين تبييناتی حقيقت اين است

گيری اين تخيالت در ذهن افراد  ی طبقاتی و سياسی، ِصرِف شکلاز مبارزه 
دراين علی(و  پاينده)،  علی  خيرخواهانهجا  و  معصومانه  ظاهر  و   رغم 

به به عمل  در  راديکالش،  می کنشاصطالح  راهبر  که هايی  گردد 
  ايستی/استالينيستی است. ترين عنوان آن توده محترمانه

چه برمن گذشت»  کتاب «آن  46در تصويری که آقای پاينده در صفحه  
می انگيزه ارائه  و  قصد  کناِر  در  وقتی  که  دارد  وجود  نکاتی  ی  دهد، 

بهاشاره « گذرا  صنفیهای  « مسائل  و  ربهره »  در  سياسی  استای  برداری 
شکل بارزی  گويی را بهگيرد، سومين دوگانه» رهبران قرار میهایآرمان

مقابل خواننده  می در  قرار   کتاب  بعد سازمان  به  1338از سال  دهد: «ی 
های سياسی آن  گسترش گذاشت و تعداد اعضای حوزه روبهآموزان]  [دانش
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آموزان  نشکه سازمان داگيری افزايش يافت. در ضمن، با اينطور چشم به
می فعاليت  بهمخفيانه  ولی  بهکرد  در  تدريج  صنفی  تشکل  يک  عنوان 

چنان مورد توجه  آموزیدر محافل دانشهای تهران مطرح شد و دبيرستان
گرفت سازمان   قرار  جذابيت  اصلی  علت  نداشتيم.  را  انتظارش  اصالً  که 

آموزی را برای  دانشما توانستيم منافع و حقوق صنفی  برای اين بود که  
  ). 46»(طور مشخص و ملموس توضيح دهيم و تفهيم کنيم آموزان بهدانش

ی شرح  رود و چيزی درباره گويی فراتر نمیگرچه آقای پاينده از کلی
نمی مخفی/سياسی  و  علنی/صنفی  بخش  نقلوظايف  امادر  باال گويد؛  قول 

میبه اوالً روشنی  که  «بينيم  «توضيحـ  و  «تفهيم »  صنفی  ح»  قوق 
»؛  علت اصلی جذابيت سازمان... بود» «آموزانآموزی را برای دانشدانش

 ً »  مسائل صنفیهای گذرا بهاشاره مسائل در کنار «  ی اينـ وقتی همهو دوما
آرمانبهره و « راستای  در  سياسی  می هایبرداری  قرار  گيرد،  » رهبران 

  گذارد. نمايش میگويی متناقض را بهيک دوگانه
های متناقض در  ها و حتی دوگانگیگويیبازهم از اين دوگانه  گرچه

ها انگشت  تدريج روی بعضی از آنچه برمن گذشت» وجود دارد و به«آن
استمی  اين  سؤال  اما  دوگانهگذارم؛  اين  مادی  منشأ  و گويی که  ها 

های متناقض کجاست و چرا علی پاينده و آقای خسرو پناه نتوانستند  دوگانگی
ب اينطوری  که  بنويسند  و  بهگويند  نباشد؟  اين چنين  منشأ  من  نظر 

دوگانگیگويیدوگانه و  متناقضْ ها  توهم)  تخيِل    های  واقع:  لحاظ  به(در 
معنی که سازمان  ی عملی است. بدينيابی فاقد تجربهسازماندهی و سازمان

  وهمتـ چيزی بيش از مناسباِت محدود محفلی نبوده که  احتماالً آموزان ـدانش
های يک حزب سياسی کنشساله، کنش و برهم   40علی پاينده با ديرکردی  

سازمان... ساختار تشکيالتی داشت.  چپ را روی آن مونتاژ کرده است: «
های آن در  های مختلف بودند جلسهآموزان عضو... از دبيرستانچون دانش

می  تشکيل  شهر  مختلف  گزارشمناطق  و  اخبار  و  طريق  شد  از  آن  های 
  )!! 45»(ص رسيدکنندگان سازمان میاداره مراتب تشکيالتی بهلسلهس

آموزان،  سازمان دانش  بازخوانیتوجه داشته باشيم که در بررسی و  
های آقای پاينده هم پليس  ام؛ چراکه در روايتپليس و ساواک را حذف کرده 
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ترتيب، اگر بخواهم مسئله را  و ساواک جايی برای ابراز وجود ندارد. بدين
تر بيان کنم، بايد بگويم که علی پاينده مبارزاِت غالباً  دقيق ی تحليلیْ از جنبه
دانشخودبه با طنينی چند تحت هژمونی جبهه  آموزیخودِی  را  ملی    ين ی 

نه در   او در حاشيه (و  که خود  باِر محفلی کرده  تخيل خويش  برابر، در 
ی بيان علی پاينده  که نحوه درون و بطن آن) قرار داشت. چرا؟ برای اين

میبه نشان  خود  هيچ خودی  که  دغدغهدهد  سازماندهی وقت  ی 
فاقد حافظهمبارزاتی/طبقاتی/سياسی نداشته و ا  ی  ی ناشی از تجربهصوالً 

چنين   اگر  است.  بوده  معينی  مناسبات  و  نيروها  کمی/کيفی  ارتقای  ذهنِی 
که از جنبهآموزان میی وجوه کيفی سازمان دانشنبود، درباره  ی  نوشت 

ده  واقعهعملی/تجربی  از  بيش  برابر  ارزِش  ها  صرف،  گويِی 
می اگر  مثال،  برای  داشت.  زمينه  آموزشی/تبادالتی  اين  در  و  توانست 

درباره به که  بود  موظف  داشت،  تجربه  جزوه نوعی  مباحث،  ها،  ی 
های آموزشی؛ ويا  چنين کتابهای طبقاتی و سياسی و هم ها، تحليلنامهدرس

در درون و    های سازمانیْ های ناشی از پرنسيپچگونگی مناسبات و رفتار
علت اصلی جذابيت سازمان گويد: «جاکه می نوشت؛ و آنبيرون سازمان می 

صنفی ]  1338[درسال   حقوق  و  منافع  توانستيم  ما  که  بود  اين  برای 
طور مشخص و ملموس توضيح دهيم  آموزان بهآموزی را برای دانشدانش

کنيم  تفهيم  می 46»(ص  و  به)،  می بايست  شرح  اين تفصيل  که  داد 
گرفتند، چگونه  میها چگونه شکل  »تفهيم ها و «»ها و اثربخشیتوضيح«

  کردند و دارای چه مضمونی بودند. در چنين صورت مفروضیْ رشد می
کارگاه و  گذاشت و بهگامی فراتر می  از ِصرِف نگارش وقايعْ   تاريخ جنبشْ 

می تبديل  تجربه  از  می منبعی  که  آنشد  از  و  بياموزيم  آن  از  چه توانستيم 
  هستيم فراتر برويم. 

نبوِد سازممسئله  و  بود  دانشی  از  ان  را  پاينده  علی  ادعايی  آموزاِن 
توان مورد بررسی قرار داد. بررسی را با دو سؤال  زاويه ديگری هم می

آيا اساساً اين امکان اجتماعی/طبقاتی وجود دارد که در   يک}کنم:  آغاز می
گسترده جامعه  بسيار  کميت  مفروضی  دانشی  از  عده ای  نه  (و  ی  آموزان 

آن از  بهمعدودی  هم ها)  از  نوعی  بدون  و  و  تنهايی  پدر  با  فعال  سويی 
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نوعی از طبقات غيرمرفه جامعه  شان (که البد کارگر، کارمند و بهمادرهای
تنهايی  ی صنفی سازمان پيدا کنند، و ازجهت مبارزاتی نيز بههستند) از جنبه

اين پتانسيل    1337آيا در سال    دو}اقدامات عملی و سياسی بزنند؟  دست به
امک دانشو  که  داشت  وجود  هژمونيک  اهداف  ان  و  ايده  با  را  آموزان 

اقدام  صنفی/سياسی (فرضاً ضمنِی) چپ و ضدحکومتی متشکل کرد و به
  سياسی هدايت کرد؟

منفی بودن جواِب  به نظر من جواب هردو سؤال منفی است. چرايی 
به را  اول  خواننده عهده سؤال  نوشته میی  اين  مفروض  مکث  ی  تا  گذارم 

  1337سؤال دوم داشته باشم. در سال  اهی روی چرايی جواب منفی بهکوت
مرداد، افتضاح    28ی  گرانهشدت سرکوبسال پس از کودتای به  5(يعنی:  

به کودتا  با  مقابله  در  توده  موسوم مثابهحزب  نيروهای  مقتدر  سرآمِد  ی 
بهبه ی ملی که ی ملی و محبوبيت نسبی جبههاسطوره چپ، تبديل مصدق 

دار مصدق هم بود) تنها امکان فعاليت برای کسانی که خودرا چِپ  اثمير
محدود، مخفی و   فعاليتِ   ـ   دانستدی ملی میای و مستقل از جبههغيرتوده 

  محفلی بود. 
به  بهنگاهی  نه تنها  فرود مبارزاتی در آن دوره  اين  فراز و  روشنی 

می تأييد  را  چنينادعا  درباره  هم  پاينده  خوِد  بلکه  حرف    کند،  مختصاتی 
های مخفی مارکسيستی در تهران  ... البته در همان مقطع محفلزند: « می 

نداشتند...  قبول  را  توده  که حزب  نکته45»(ص  بودند  تنها  که علی ).  ای 
نمی اين رابطه  نمیپاينده در  بهتواند ويا  اين  خواهد  باشد،  داشته  آن توجه 

های  طور نسبی تحت تأثير ديدگاه بهای اگر  های غيرتوده که اغلب چپ  است
پوشش اين جبهه    نحوی زيرشان بهی ملی نبودند، فعاليتجناح چپ جبهه

  بود. 
در صفحه   گذشت»  برمن  «آنچه  می   45راوی  روايت  که  کتاب  کند 

دانش« داشت سازمان  تشکيالتی  ساختار  «آموزان  در  جلسه»،  آن  های 
می  تشکيل  شهر  مختلف  «شدمناطق  و  طريق    ی هاگزارش»،  از  آن 

بهسلسله تشکيالتی  می اداره مراتب  سازمان  اين،  رسيدکنندگان  باوجود  »؛ 
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»  مراتب تشکيالتیساختار.. و سلسلهکند که درباره چگونگی «فراموش می 
پيچيده  سازمان  بگويد.  چيزی  خود  ادعای  مورد  درنظر  سازمان  را  ای 

مختلف شهر  بگيريم که هم مخفی و هم علنی است، جلسات آن در نقاط «
های تهران  دبيرستاندهد که «شود، و اعتصابی را سازمان می» میتشکيل

يکبه داشتند(ص  پارچهطور  حضور  آن  در  با48»  اما  اين  همه )؛  ی 
درباره  هيچ چيزی  تقسيم اوصاف،  ويژگی مخفیی ساختار،  و کار،  کاری 

 ها ه موزترين آاالصول بايد حاوی بيشگويد که علی» نمیتشکيالتیمراتب « 
ی سياسی و طبقاتی در اين سرزمين باشد. چرا چنين است؟  از تاريخ مبارزه 

اصطالح سازمان، اين بهکسی که ضمن تصويرپردازی از وقايع مربوط به 
به را  خود  می عمالً  معرفی  آن  مؤثر  بسيار  فعالين  از  يکی  کند،  عنوان 

ايی را  هاش بايد بداند که همان چيزهای تشکالتیو آموزه   براساس تجربه
که فعالين    هستند  سکوت برگزار کرده است، ارزشمندترين چيزهايیکه او به

می مواجهه  امروزی  اين سؤال  با  بازهم  بنابراين،  بياموزند!  آن  از  توانند 
مايه آن سازمان بودند، روايت  گونه مسائل که در واقع جانشويم: چرا اينمی 

  شوند؟نمی
به احتمالی  میپاسخ  سؤال  با توااين  سازمانی  چنين  که  باشد  اين  ند 

مشخصات برشمرده توسط علی پاينده اساساً وجود مادی و خارج از ذهن  
روايتْ  راوِی  و  نداشته؛  خوش  او  با  (گرچه  اغراق  مرز  از  گذر  قلبی  با 

  گويی غلطيده است. هذيانبسيار) به
  

پا روايت  علی  «میينده  که  آن  کند  اعضای  و  بود  مخفی  سازمان... 
بهمخفی را  میکاری  رعايت  جدی  کننده کردند...  طور  اداره  ی  اعضای 

آن البته  داشتند.  مستعار  اسم   ... بهسازمان  را  يکديگر  رسم  ها  و  اسم 
برای    ،کردند با اين حالهای يکديگر رفت و آمد می خانهشناختند و بهمی 

جلسه در  امنيتی  اصول  استفاده  رعايت  مستعار  اسم  از  سازمان...  های 
شايد بعضی از افراد آن محفلی که راوی عزيز ما از  .)45»(ص  کردندمی 

می سخن  آنآن  اما  داشتند،  مستعار  اسم  واقعاً  درباره گويد،  او  اين  چه  ی 
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(در سن  گويد چنان گنگ و غيرقابل فهم و تصور است که من  سازمان می 
اسم  »های خانوادگی، داشتن «رفت و آمدرغم «فهمم علیسالگی) نمی  70

رعايت اصول امنيتی  » چه معنايی داشت؟ باالخره بايد پرسيد که «مستعار
کرد،  شکل جادويی از آن دور می » که ساواک را بههای سازماندر جلسه

داشتن « مستعارهمين  تکنيکاسم  يا  بود  اس»  مورد  هم  ديگری  تفاده  های 
  گرفت؟ قرار می

  
مهم  درعينشايد  و  مسئلهترين  برانگيزترين  سؤال  مربوط  حال  ی 

ی رهبری  ترين مرتبهآموزان حضور بيژن جزنی در عالیسازمان دانشبه
بيژن  دست  های سازمان از طريق سعيد کالنتری بهصورتجلسهآن باشد: «

خواهرزاده   جزنی می(که  بود)  سعيد  دی  سعيد  يا  و  او رسيد  اختيار  ر 
گذاشت. درهرحال، در ابتدا از طريق سعيد کالنتری با بيژن در ارتباط  می 

های  حوزه ل ئی مسارفتيم و درباره ی بيژن... می خانهبوديم. بعد از مدتی به
کرديم... بيژن...  تر بحث میآموزان و وقايع سياسی روز جدیسازمان دانش

های "سازمان"  ا در مورد فعاليتداشت... و مار  حالت سرپرستیما  نسبت به
جا  ). گرچه علی پاينده در اين46و    45»(صص  کردمی  راهنمايی و کمک

عنوان يکی  کند و از او بهدر مورد بيژن جزنی استفاده نمی  رهبر ی  از کلمه
ی عباراتی مانند  برد؛ اما مجموعه» نيز نام نمیکنندگان سازماناداره از «

سازمان، و  » در امور مربوط بهراهنمايی و کمک» و «حالت سرپرستی«
ی رهبری  خود القاکننده طور خودبه» بهوقايع سياسی روزی «درباره   بحث

اوست. رهبری جزنی خصوصاً از اين نظر پذيرفتنی است که پاينده اذعان  
مبتنی مناسبات  در  جزنی  بيژن  که  « دارد  تشکيالتیسلسلهبر  از    » مراتب 

هنوز ها که «» بود و برخالف آنتربا تجربهن سازمان  «کنندگای اداره همه 
مبارزه  راه  ابتدای  سياسیدر  «ی  از  بودند،  مبارزاتی تجربه»  های 

هرروی، در اين مورد که در مناسبات ترسيم  » برخوردار بود. بهتری بيش
» بود، بيژن جزنی  مراتب تشکيالتیسلسلهشده توسط علی پاينده که دارای «

داشت، جايی  عهده  ـ موقعيت رهبری را بهممکن و متصورهرصورت  بهـ
  ماند. برای شک باقی نمی
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دانشبه سازمان  که   بپذيريم  اگر  ويژگیطورکلی،  با  های آموزی 
ـ پاينده  علی  توسط  جزنی  الواقعفیبرشمرده  بيژن  و  داشت،  موجوديت  ـ 

شت،  نحوی (اعم از رهبری و غيررهبری) در جريان کارهای آن قرار دابه
که چرا   کردمیآقای خسروپناه بايد برای اين سؤال هم جواب معقولی پيدا  

اين سازمان ای هم بهی ايران» حتی اشاره بيژن جزنی در «تاريخ سی ساله
می  که  است  عنوان  نکرده  تحت  دستبزرگتوان  و ترين  سياسی  آورد 

  تمام عمر او از آن نام برد؟   مبارزاتی
به معقول  سؤالپاسخ  بيشبه  اين  اهميت  جهت  اين  از  پيدا  ويژه  تری 

میمی  ادعا  پاينده  علی  که  « کند  سال  کند:  و 1338در  سعيد  و  جزنی   ،
دانش سازمان  کنار  در  کالنتری  دادندمنوچهر  تشکيل  محفلی  و    آموزان 

  ). 45»(ص تعدادی از اعضای "سازمان" را عضوگيری کردند؛... 
  

» دانشخالقيتاوج  اعتصاب  انتساب  پاينده  علی  در  »    23آموزان 
بهبه  1338ماه  دی که  است  از  جز حرفسازمانی  کسی  او،  های شخص 

اش گفته نشده است. علی پاينده  وجود آن اطالعی نداشته و سخنی هم درباره 
آموزان از  دانش» از نارضايتی « ...کنندگان سازماناداره «کند که  ادعا می

وزنامهآئين فرهنگی  «ارت  و  کردند  استفاده  به»  برای  اعتصاب  فعاليت 
گويد گرچه پس از  ». او میشروع کردند  [را]های تهران  کشيدن دبيرستان

اين    28کودتای   اما  بود،  گرفته  کارگری صورت  اعتصاب  مرداد چندين 
به اعتصاب  که  بود  باری  گسترده واسطهاولين  پخش  چاپی  ی  تراکِت  ی 

می «صورت  بهتراکتگرفت:  دعوت  بههای  خيلی اعتصاب  صورت 
هرجا که نگاه  بهها  طوری که در خيابانای در تهران پخش شد. بهگسترده 

تراکت دعوت  ). «47»(ص  ديديدرا می  اعتصابکرديد تراکت دعوت بهمی 
چاپ کرد.   تيراژ خيلی زياددر  پرويز اشجعیآموزان را اعتصاب  دانشبه

در  اشجعی از فعاالن "گروه جريان" بود و ارتباطی با سازمان ما نداشت و  
  ). 47»(صروابط دوستانه با سعيد کالنتری تراکت را برای ما چاپ کرد

بيان جزئيات  به  گويیْ که از کلی جا هم اين استاِشکال کار پاينده در اين
نمی گذر  دارد)،  نهفته  درخود  را  شيطان  و(که  مضمون درباره   کند،  ی 
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اندازه زاننده  تحليلی/برانگي نيز  تراکتو  اين  « به  هایِ ی  تعداد  خيلی لحاظ 
(تقريباً   A6ها حداقل  اين تراکت  زند. فرض کنيم که اندازه » حرفی نمیزيادْ 
ها صدهزار باشد. چرا اين اندازه، و چرا  متر) و تعداد آنسانتی 15در  10

داد و دردسر چاپ را افزايش می  A6تر از  که بزرگاين تعداد؟ برای اين
برانگيز نيست، جای کافی هم برای  که توجههم ضمن اين  A6تر از  کوچک

تعدا مورد  در  ندارد.  تحليلی/برانگيزاننده  صدهزارْ توضيحات  حداقل    د، 
هرجا  ها بهدر خيابانآورد که « وجود میتعدادی است که اين امکان را به

  ديدند. » میاعتصاب راتراکت دعوت بهکردند، «» میکه نگاه 
که فرض می نظر از مسئلهصرف آموزِی کنيم سازمان دانشی کاغذ 

، و برفرض  دور از چشم ساواک تهيه کرده بود[!؟]نوعی بهآقای پاينده به
که اين تراکتاين ها را چاپ کردند، دستمزدی برای کار خود  که کسانی 

کند،  ی تکنيکی مسئله با مختصاتی که پاينده ترسيم مینگرفته بودند؛ اما جنبه
استهم  حداقلی  (که  تراکت  از  تعداد  اين  ندارد.  پوشش  خوانی  برای  که 

سال  خيابان در  تهران  کرد)، می  1338های  فرض  جنبه  توان  از  ی  هم 
اندازه فرم  از نظر  هم  و  ماشين چاپ در هرچاپخانهبندی  قابل چاپ  ی  ای 

اين برای  چرا؟  ايننبود.  کار که  بهگونه  و ها  امنيتی  مسائل  رعايت  لحاظ 
؛ وگرنه از چشم  شد میساعت انجام   8تر از کاری بايد طی روز و کم پنهان

بهساواک پنهان نمی با توجه  بنابراين،  آن  امکانات دستگاه ماند.  های چاپ 
می ورق  دست  با  اغلب  که  در  زمان  بايد  تراکت  از  تعداد  اين  خوردند، 

خورد که شد و بُرش می صورت چنتايی چاپ می های بزرگ و بهچاپخانه
اغلب تحت کنترل شديد قرار داشتند. البته اين امکان نيز وجود داشت که  

بهدر چاپخانه و  در  يی چاپ میتا  4يا    2صورت  های کوچک  اما  شدند، 
که در که بعيد استساعت وقت الزم بود. نتيجه اين 24بيش از صورت اين

ساعت بتوان آن اندازه تراکت    24تری از  در عرض زمان کم   1338سال  
  های تهران را پوشش بدهد.ی خيابانچاپ کرد که بتواند همه

شماره  پی به  551در صفحه    19نوشت  توضيحاِت  آقای قول  حاوی 
فهم چيستی، چگونگی  ی در دسترسی است که بهخسروپناه هنوز منتشر نشده 

پژوه ما که (البته تاريخ  کند،های ادعايی علی پاينده کمک میو ابعاد تراکت
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نمی فعالً  کرده  مصاحبه  هم شخصاً  اشجعی  کالنتری  با  سعيد  آيا  که  گويد 
يا   اعالميه شده  بازداشت  و  کرده  پخش  را  جريان  جريان   گروه  گروه 
دانشاعالميه سازمان  آنی  برای  را  پاينده  ادعايی  کرده  آموزان  چاپ  ها 

در رابطه با    ی گروه جرياناعالميهعلت پخش  سعيد کالنتری بهاست؟): «
دانش میتظاهرات  دستگير  میآموزان  باره  دراين  اشجعی  گويد:  شود. 

بهاعالميه مربوط  دانشی  "تظاهرات  و  کرديم  چاپ  را  ی  بسته آموزان 
سعيد کالنتری بدهم. [...] سعيد  هنرستان صنعتی بردم که بهرا به  اعالميه

آرايش را در خيابان قوام  فريد  بهالسلطدر هنرستان نبود.  او گفتم  نه ديدم. 
دهد و  سعيد میرا به  بستهاو دادم. او هم  را به  بستهچين جريانی است و  هم 
پرسند  گيرند از او میگويد پرويز اشجعی اين را داده. وقتی سعيد را میمی 

تحمل کند و   [شکنجه را]تواند  تو داده؟ سعيد نمیها را کی بهاين اعالميه
  ». من داد..." ها را آورد و بهيهگويد پرويز اشجعی اعالممی 

اوالً بدين بهترتيب،  تراکتـ  قوی  با  احتمال بسيار  پاينده  که علی  هايی 
بود، ضمن اينها تمام خيابانآن اعتصاب  که به های تهران را پوشش داده 

به دانش اما  داشت؛  ارتباط  بهآوزان  قريب  بهاحتمال  ربطی  سازمان  يقين 
که در  ی افعال و اشاراتیـ همه ًی پاينده نداشت. دوماآموزِی ادعايی علدانش
کند  ای حکايت میهای آقای اشجعی وجود دارد، مفرد است و از بستهحرف
 A5يا هزار اعالميه    A6توان گفت نهايتاً دو هزار اعالميه  برآورد میکه به 

اين نتيجه  بود.  داده  جا  خود  در  تراکترا  داستان  همه که  در  که  ی  هايی 
علی پاينده    }1شد، از چند حالت خارج نيست:  های تهران ديده میابانخي

های ی ديگر جرياندهد و همه ی تهران تعميم میهمهخيابان خودشان را به
خويش    آموزی ادعايیی سازمان دانشعنوان زيرمجموعهمحفلی چپ را به

ويی گدر يادآوری خاطرات خود دچار توهم و هذيان  }2گيرد.  در نظر می
» و  گذارانبيانعنوان «در نبود بسياری از کسانی که او به  }3شده است.  

دانشکنندگاناداره « سازمان  آن»  از  می آموزی  نام  دست  ها  برد، 
سال   40زند تا  آميز و در واقع جعلی میالعاده اغراقتصويرسازی فوقبه

داری در  خودرا در مقابل استقرار دوباره سرمايه   مبارزاتی/طبقاتیانفعالِ 
  قالب مذهب و ديانت توجيه کند. 
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درآخرين   دانش  یه رابسخن  سازمان  اين«موجوديت»  که آموزی 
هنوز    ، آموزی آن زمان فعال بودندکسانی که در اعتصابات دانشاز  بعضی  

از ديگران    ها هم خواستم تاو از آن  اند. از چند نفری که پرسيدم در قيد حيات
.  آوردنمیخاطر  را به  چنين گسترده و پرشماری  يک تراکتهيچنيز بپرسند،  
رشمار چنين سازمانی با اين گستردگی و دارای اعضای پُ که  عجيب است

يک از فعاالن  را جلب کرد و نه هيچ  بختيار  صنفی و سياسی نه توجه ساواکِ 
که دانشجوی سياسی فعالی تر اينجالباند!  سياسی آن دوران از آن نام برده 

 طور ضمنیبهسن داشت و    مذکور  کنندگان سازماننيم اداره   که يک برابر و
اين بزرگ  چيزکه همه   شودادعا می انجام شده نيز از  او  ترين  تحت نظر 

ساله ترين نامی در تاريخ سیآورد عمر سياسی و مبارزاتی خويش کم دست
  خبر بوده است! خويش بینبرده و او نيز از مخلوق  

های علی پاينده را در رابطه  فرض کنيم چند نفری پيدا شوند که حرف
ی اين تأييد فرضی  آموزِی او صددرصد تأييد کنند. درباره با سازمان دانش

بايد گفت؟ بدون اين ماترياليسم  های مربوط بهکه الزم باشد وارد بحثچه 
اشاره  شويم،  میتاريخی  کوار  گفت  تاريخیْ توان  و  اجتماعی  عامل  دو    ه 

نمی  را  تشکيالتی  چنين  جامعهوجود  پتانسيل  پذيرد.  که  مفروضی  ی 
به آن  که بتوان «گونهکيفی/مبارزاتی  باشد  بهای  نارضايتی عميق  با توجه 

فعاليت برای  ی قبولی در امتحانات «و ميزان نمره   » از نحوه آموزاندانش
دبيرستانبه کشيدن  «هااعتصاب  را  کرد(ص  شروع»  جامعه47»  ای  )؛ 

گذرد  آموزان درمیی دانشهای مبارزاتی آن از محدوده ـ کنشکه اوالً است
ً های طبقاتی را نيز دربرمیو ديگر گروهبندی ای که ـ جامعه گيرد؛ و دوما

کنش مبارزاتی کشيده شود،  توسط نهادی با گرايش چپ و سوسياليستی به
گذرد، بلکه فقط درصورتی  ات مذهبی درمیی ملی و گرايشنه تنها از جبهه

سرمايهبه می حاکميت  تن  اسالمی  اين  داری  پشتيبانان  و  بانيان  که  دهد 
  حکومت حقيقتاً از آسمان آمده باشند. 

آقای   و  پاينده  علی  ادعاهای  مفروِض  شاهدان  تأييديه  که  اين  نتيجه 
ی  پيوسته مبارزه هم خوانی با ديناميسم و ساختار بهدليل ناهم خسروپناه نيز به
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که ضمِن نفی، اثبات  طبقاتی و نيز حقيقت تاريخ که برآمده از واقعيتی است
  تراشد، پذيرفتنی نيست. ای را در تداوم و پيوستار پيکر میديالکتيکی تازه 

  
  و   آموزانسازمان دانش 

  ی ملی دوم جبهه 
های قبلی،  نيز، همانند قسمت  قسمتروش بيان و کيفيت نوشتاری اين  

به پاينده  علی  شخص  میگونهبرمحور  پيش  ديناميک  ای  روند  که  رود 
هم  و  گذشته  آموزه رويدادهای  و  چنين  سازماندهی  امر  در  الزم  های 

يابی مبارزاتی/سياسی/طبقاتی امروز، نه تنها در طرح مسائل مطلقاً  سازمان
اند تا بتوانند  کاری شده حتی دستچين و  ای دستگونهنقشی ندارند، بلکه به

ی خواننده مفروض  کلهتصويِر برتر و راوی دانای مطلق را بيش از پيش به
اند.  بندی و تئوريزه شده هايی بکوبند که توسط آقای خسروپناه مفصلحرف
درعينازاين و  بهترين  که  باورم  براين  ساده رو،  برای  حال  روش  ترين 
ای  گرايانههای منوی آن نکات، رويداها و ايده مکث ر  بازخوانیْ ی اين  ادامه
(چهاست ناخودآگاهکه  تحريف  بسا  تصوير  ناخواسته[!؟])  و  و  آميز 

دهد که علی پاينده  ای را میی طبقاتی در دوره ای از روند مبارزه کننده گمراه 
  راوی آن است. 

به الزم  اين  ضمناً  گرچه  که  است  ی واسطهبه  بازخوانیتأکيد دوباره 
عمدتاً سيمای بررسی   لحاظ شکلْ چه برمن گذشت» بهدنبال کردن کتاب «آن

به را  میتاريخی  آنْ خود  تدوين  از  اصلی  قصد  اما  و    گيرد؛  ايدئولوژيک 
فعاِل همه  که برآينِد  ديشه  ی ديگر اشکال انمبارزاتی/سياسی/طبقاتی است 

  ی طبقاتی است. بشری در جامعه
 *****  

کند که پس  اين ترتيب ادامه پيدا میی علی پاينده بهگونهی روايتقصه
» تجمعی در  1339در سی تير  ی ملی دوم « » جبههاعالم موجوديت از «

لباسچی« حاجی  «منزل  شد.  برگزار  همه»  روز  سازمان  آن  اعضای  ی 
آيد که  ابتدای روايت، اين سؤال پيش می». در همين  آمدند  آموزی هم][دانش
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ل مسائل چه  يهای جداگانه و استفاده از اسم مستعار و اين قبی حوزه فلسفه
ی  چند روز بعد از تجمع در منزل جاجی لباسچی، جلسههرروی، «شد؟ به

ی اعضای  که همه اين نتيجه رسيد «» بهآموزانکنندگان سازمان دانشاداره 
»(صص  ی ملی شوند، عضو جبههبا حفظ عقيده ان های سياسی سازمحوزه 

  )! 51و  50
دليل اين تصميم منزل حاجی لباسچیی «جلسه  موضوعاز   که    »، و 

اين  ی ملی را بپذيرند، بههای سازمان عضويت جبههی اعضای حوزه همه 
نشده  بيان  که  بگذريم  چنين  است  دليل  غيرتخيلی  وجود  برفرض  اما  ؛ 

ضرورت   مبارزه سازمانی،  ايدئولوژيک  پرولتار تبيين  و  طبقاتی  يی  يای 
ی سياسی/ايدئولوژيک مکث کوتاهی داشته  کند که روی دو نکتهحکم می

سلب  جا چه معنايی دارد؟ آيا به» در اينبا حفظ عقيده عبارت «   يک}باشم:  
» افراد تصميم گرفت و حکم صادر کرد؟  عقيده ی «توان درباره يا اثبات می

اين ويژگیگيریتصميم   گونهآيا  از  يکی  حکومتها  و  نهادها  های های 
های سياسی در ايران حتی  ی جريانکه همه توتاليتر/استالينی/اسالمی نيست

کم جريان نيز  آن «های سياسِی چپ  از  نمانده بیوبيش  امروزه  بهره»  اند؟ 
  دو}دهد.  اين سؤال جواب مثبت میو عامِی من هم به  ساله  92حتی مادر  

کنندگان اداره بينی، «کدام اضطرار برخاسته از رويدادی غيرقابل پيشبه  بنا
تر نبودند)  آيد که چند نفر بيش» (که از فحوای کالم پاينده چنين برمیسازمان

آرای اعضای  ی (حتی فرماليته) بهخود دادند که بدون مراجعهاين حق را به
»(  قاً نود نفر بودنددقي يک سازمان چپ تصميم بگيرند که همين اعضا که « 

به52ص   جبهه)،  در  انفرادی  دربرگيرنده طور  که  کنند  شرکت  ی  ای 
زعم خوِد  که بهو افرادی بود    هيتلری های «نبرد مِن»  هايی با آموزه گروه 

کنش پاينده  هم آقای  در  در  هايی  پاينده  خوِد  داشتند؟  نيز  ساواک  با  سويی 
[يعنی: افراد  براين باورم که دکتر حجازی وقتی ما  گويد: « می  56ی  صفحه

ی ملی اخراج کرد  را از جبهه   آموزی مفروض]ی سازمان دانشکننده اداره 
  »! زير ضرب ساواک بيندازد طور غيرمستقيم بههدفش اين بود که به

دانش سازمان  که  کنيم  واقعاً فرض  پاينده  علی  ادعای  مورد  آموزی 
چنين   در  داشت؛  «صموجوديت  تصميم  اين  مفروضی،  همه ورت  ی  که 
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حوزه  سازمان  اعضای  سياسی  عقيدههای  حفظ  جبههبا  عضو  ملی  ،  ی 
ی ملی نداشت  »، معنای ديگری جز پذيرش ايدئولوژيک/سياسی جبههشوند

آموزی است. حقيقت اين  معنی انحالل سازمان دانشکه اين نيز در عمل به
رغم نداشتن  آيد، اما جزنی علیمیاز پاينده بر  که تخيالتی از اين دستْ است

کش و فرودست،  يابی در ميان مردم زحمتدهی/سازمانی سازمانتجربه
اين اندازه هوشيار بود که سازمانی  اش بهی فعاليت سياسیی تجربهواسطهبه

فقط   که  به  90را  «نفر  عضو  سياسیحوزه عنوان  حضور  های  آن  در   «
چنين  اين  و بسيار مخربی از بيرونْ   داشتند، بدون هرگونه فشار خردکننده 

گونه احکام در  انحالل بکشاند. البته، اتخاذ چنين تصميات و صدور اينبه
رابطه با يک محفل چند نفری تفاوتی از زمين تا آسمان با سازمانی دارد  

دقيقاً  معنی کادرهای آن است) « »اش (که به های سياسیحوزه که اعضای «
  ». نود نفر بودند

»  های سياسی حوزه ی «نفره   90که قصد از شرکت اعضای    فرض کنيم 
لحاظ خط مشی  خبر بگيرند و به  ی نفوذیْ مثابهی ملی اين بود که بهدر جبهه

  سياسی نيز اعمال نفوذ بکنند. گرچه چنين امری غيرممکن نيست؛ اما هر
ی  گونه کارها از عهدهداند که اينفعاليت سياسی/ضدرژيمی می تازه وارِد  

آمد که توسط (کا گ ب) يا  ای برمیرهای بسيار ورزيده و آموزش ديده کاد
برابر توانايی    100شان افرادی با توانايی  شدند و هرکدام کمينترن هدايت می

  گذاشتن! های سابق من: توی جيبشون می قول بچه محلعلی پاينده را به
داشتن اين واقعيت  ی باال، و با در نظر  ی نکات برشمرده همه باتوجه به

ای دورتر سازمان جوانان حزب توده و در زمان مورد گفتگو،  که در گذشته
ی ای در حافظههای استقرار يافتهی ملی واقعيتآموزان جبههسازمان دانش
  و در زمان مورد بحث حتی فعاليت   هستند  کم، فعاالن سياسیتاريخی دستِ 

قابل ا«چپی اين جبهه  پاينده و پژوهش ها» نيز با هژمونی  گر رائه است، 
واقعيتهم  و  با مخدوش کردن مرزهای تخيل  سازی  و عدم شفاف  کارش 

کنند که محفلی چند نفری را در خالقيت و «ابداعات»  پردازی میچنان سخن
بسا  نفر عضو سياسی، چه  90اند که  سازمانی تبديل کرده به  تخيلی/هپروتی
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وحوش رقمی حول  برآوردْ و بنا بهنفر عضو صنفی، و برهمين اساس    900
دانم؛ اما اين  هزار هوادار در اطراف آن فعاليت داشتند. من دقيقاً نمی  100

همين  آموزان هوادار کليت جبهه ملی نيز بهسؤال برايم پيش آمده که آيا دانش
  کند؟بودند که تصويرپردازی علی پاينده القا می  اندازه 

اين از  «پس  دکتردارودستهکه  مسعود   ی  دکتر  و  خنجی  محمدعلی 
عده  که  شدند  متوجه  جبههحجازی  در  چپ  نظرات  با  فعاليت  ای  ملی  ی 

آنمی  با  مبارزه  و  کردندکنند  شروع  تلويحاً  را  و 51»(ص  ها   ،(
بهاختالفات... سازمان دانش« با خنجی و حجازی  تر  تدريج عميقآموزان 

اعضای سازمان ی  ای با حضور همهجلسه  1340در اواخر سال  »، «شد
ها خنجی و حجازی و عوامل آن ) گرديد تا برای مقابله با «52»(ص  تشکيل

نفره،    90االصول  ی علی». در اين جلسهصورت جمعی تصميم بگيرندبه
طرف از  که  بودند  کرده  شرکت  هم  ديگر  نفر  دارودستهدو  ی  داران 

که شرکتخ بودند  ب  » خطاگرتوطئهکنندگان در جلسه را «نجی/حجازی 
خنجی  نمودند و تهديد کردند که گزارش وجودی و محتوايی اين جلسه را به

جا اين سخنان  ی اساسی در اين). نکته53و    52دهند(صص  و حجازی می 
اين جلسه آمده  همراه يکی از رفقای ما... بهبهعلی پاينده است: اين دو نفر « 

ها را با خودش  ناشتباه آها اطالع نداشت و بهاز مواضع آن» که «بودند
بار اين دو نفری را که نه تنها عضو سازمان  ). اگر اين53»(ص  آورده بود 

مخالفدانش آن  با  بلکه  نيستند،  بهآموزان  بهاند،  میسادگی  يا  جلسه  آورند 
جلسه بيايند؛ چرا فکر نکنيم که پيش از اين هم احتماالً افرادی  توانند بهمی 

گونه  (مثالً يک نفر ساواکی)، در اين  » باشندسازمانکه عضو «بدون اين
نداشته میجلسات حضور  پيش  سؤال  اين  باالخره  و  که  ؛  بود  چگونه  آيد 

های و  گروه   یهمهساواک (که توانست «تشکيالت تهران را برپا کند» و  
آموزان غافل مانده  دام بيندازد)، از وجود سازمان دانشهای چپ را بهمحفل

رغم بازداشت سعيد کالنتری و اسم بردن از اشجعِی  بود و اين سازمان، علی
به اعالميه(وابسته  ضبط  و  جريان)  چشم  گروه  از  هم  سازمان،  اين  های 

ب که  جزنی  چشم  از  هم  و  بود  مانده  پنهان  تاريخ  ه ساواک  نگارش  هنگام 
ترين  گزار بزرگساله فراموش کرده است از سازمانی که در مقام بنيانسی
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ترين نامی آورد آن دوران و حتی حيات سياسی خودش بوده است، کم دست
  ببرد؟

بهبه گذرايی  نگاه  با  سازمانطورکلی،  مخالِف  تاريخ  جريانات  يابی 
اين نتيجه توان بهچپ، میبه  های موسوم ويژه جرياندستگاه سلطنت و به

دانش «سازمان  واقعِی  وجوِد  فرِض  که  هرگونه آموزان»،  رسيد  بدون 
ساواک با  درگيری  و  آن  برخورد  «(حتی  که  نود  جا  اسامی  فهرست... 

به45»(ص  نفر هرچيز  )  از  بيش  که  است  فرضی  رسيد)،  ساواک  دست 
چنين تشکلی را  امِر محال و حتی غيرممکن گرايش دارد و ادعای وجوِد به
دست  ... بعدها فهميديم اين فهرست بهبرد: «شدتی فزاينده زير سؤال میبه

  ). 54»(ص  ساواک رسيده است...
  

کند که يک خودرا چنين روايت می  تخيلی/ی غيرعلمیعلی پاينده قصه
دفتر دکتر حجازی و باال گرفتن مشاجره با روز پس از فراخوانده شدن به

پادرميان با  (که  بهاو  موقتاً  خنجی  دکتر  میی  سازمان  پايان  رسد)، 
گيرند که نفر تصميم می  90ی  دهد و همهای تشکيال می آموزان جلسهدانش

ی ملی بنويسند... و اعتراض خود را  رهبران جببههای اعتراضی بهنامه«
راست]   جناح  کنند[به  ازآن55»(ص  بيان  و  نامه).  اين  ارسال  ها جاکه 

مج نداشت،  میتأثيری  «بور  مصدق،  شوند  غالمحسين  دکتر  طريق  از 
اين  55»(ص  ای برای دکتر مصدقنامه ) بفرستند. مصدق هم در جواب 

» آن  نقل  (که  نوشت: «مضمونبهنامه  است)  و  "اين»  (جريانات چپ  ها 
ی جبههها را بايد بهدگرانديش) فرزندان پاک اين ملت و مملکت هستند،... آن

ملی از سازمان که رهبران جبههاما چون).  55»(ص  ملی برگردانيد"  ی 
جبهه » تا بتوانند بهنظرات خودرا پس بگيرندخواهند که «آموزان میدانش

»(ص  ی ملی نباشيم دهيم در جبههترجيح میگويند: «ها هم میبازگردند، آن
55 .(  

» در داخل  مضموننقل بهتأکيد «   با  گرچه مطلب نقل شده از مصدق
پرانتز قرار دارد؛ اما وجود گيومه که معموالً عالمت نقل قول مستقيم است،  

ی او نقل شده  آورد که نظر مصدق از روی نوشتهوجود میاين شبهه را به
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اش  دلیرغم عدم هم که البته بعيد است که چنين باشد. زيرا دکتر مصدق علی
ها را ... آنبنويسد: «  گونهه دی ملی دوم، بعيد است که چنين فرمانبا جبهه
  اين  منبع موثق نامهْ هرروی، عدم اشاره به». بهی ملی برگردانيد جبههبايد به

ی پاينده است که در حد و آورد که تنها منبع آن، حافظهوجود میشک را به
  ام!؟ی آن حرف زده ی اين بازخوانی درباره اندازه 

ی ملی جبهه است که وقتی بهيکی از عجايب خاطرات علی پاينده اين  
میمی  فراموش  دانشرسد،  سازمان  که  قسمِت  کند  دو  او  ادعايی  آموزاِن 

علنی و مخفی داشت، و او قسمت علنی آن را در رابطه با اين جبهه فراموش 
آمد که قسمت مخفی های پاينده چنين برمیکند. از طرف ديگر، از گفتهمی 

برخو امکاناتی  چنان  از  او  میسازماِن  که  بود  با  ردار  را  تهران  توانست 
ی اين احوال، معلوم نيست که چرا  اعالميه و تراکت پوشش بدهد؛ با همه

جبهه با  رابطه  در  وسيع  امکان  آن  و  بودن  مخفی  و آن  شد  دود  ملی  ی 
اش  ی «حزب ملت ايران» ريخته شد که خاستگاه و گرايش سياسیکيسهبه

علی و  بود  و  ضدسلطنتی/فاشيستی/ضدکمونيستی  موسولينی  ستايِش  رغم 
هايی از اش برگرفتهاز حزب فاشيست ايتاليا، جزوات آموزشی  برداریکپی

  بود!!  هيتلر«نبرد مِن» 
آن شرايط، زنده « فوقدر  اقدام  فروهر  داريوش  ارزشمندی  ياد  العاده 

ت "حزب ملت ايران" بياييد  تشکيالنهاد کرد که شما بهما پيشبه». او « کرد
عنوان اعضای حزب ملت  و تحت پوشش اين حزب قرار بگيريد. اگر به

با شما راحت بشويد  دستگير  میايران  برخورد  اينتر  تا  بهکنند  عنوان  که 
کنند دستگيرتان  بدينکمونيست  عده ».  که  بود  از  ترتيب  نفر    90ای 

بنيانبه و  درآمدند  حزب  اين  ضمنعضويت  «ادامه  گذاران  ارتباط»  ی 
  )!؟56»(ص اما عضو حزب او نشدند دوستانه با فروهر، «

  
جايی » فروهر بهالعاده با ارزشفوقنهاد «ارزيابی علی پاينده از پيش

نشان از شخصيت واالی فردی و سياسی نهاد «گويد اين پيشرسد که میمی 
کرد و واقعيت توجه می کاش پاينده کمی هم به). ای56»(ص  ايشان داشت

صف  دست بههمراه ياران خود، چاقو بهگفت که به های فروهر می از جوانی
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کاش کرد که از طرف حزب توده سازمان يافته بود؛ ایتظاهراتی حمله می
خاصهصرف از  الاقل    سوسياليستیناسيونال/ی  نظر  ايران،  ملت  حزب 

ايبه و شوينيستی  افراطی  ناسيوناليستی  که  کاشاره مین حزب  گرايش  رد 
يقين  احتمال قريب بهبه. گرچه  نشدنفر هم   هاصد  وقتهيچ  آن  تعداد اعضای

تصويرپردازیهمه  اين  هستندی  کوچکی  وقايع  برابر  ها  چندصد  که 
شده بزرگ آننمايی  بودن  واقعی  فرض  اما  نشانهاند؛  بیها،  پرنسيپی  ی 

ماکياول است. با  دريافت رياکارانه از  سوسياليستی و درک سياست همانند  
قتل رساندن فروهر که بهتوضيح و نيز تأکيد است  ی اين احوال، الزم بههمه 

  است که نبايد فراموش شود. بوده  کارانه و همسرش عملی جنايت
درباره    57و    56ی پاينده پس از توضيحات رمانتيک در صفحات  آقا

قصد ديدار با دوستانش  به  کافه وطندفتر حزب ملت ايران و  وآمدش بهرفت
کند  ها بود، روايت مینژاد از حزب ملت ايران هم جزو آنکه شکرهللا پاک

  ی گروه کوهنوردی شود و چون اساسنامهکه تصادفاً در خيابان دستگير می 
همراه  های ممنوعه را بههای کوهنوردی و ليستی از کتابکاوه و گزارش

» مسير را طیاصطالح قانونی آن زمان، « داشت، پس از طی مراحل به
مدتی در قزل قلعه بازداشت بودم  شود: «» ارسال میقزل قلعهبهکند و «می 

بدون اطالع  و سرانجام، از من تعهد گرفتند که ديگر فعاليت سياسی نکنم و  
»(صص  ی قضايی تهران خارج نشوم و بعد آزادم کردندساواک از حوزه 

کند  می   فراموشپردازد و  جزئيات نمیجا هم آقای پاينده به). در اين58و    57
» و چند ساعت  مدتی بياِن ساعت و روز و ماه چه «»، بهمدتیکه بگويد «

از زندان    نامعلوم مدتی  هرروی، گرچه پاينده پس از  يا چند روز است؟ به
آن تا سال  آزاد می اثرات  داشت و طی همه   1357شود، اما  اين  ادامه  ی 

رغم  های او که علیترتيب که يکی از معلم الخروج بود. بدينها ممنوعسال
« آيت زادگی  میهللا  رفتار  انسانی  و  «کردخيلی شريف  سياحتی»،  »  تور 

ی شکيل داد که هزينه» ت عراق، سوريه، اسرائيل و مصربرای گردش در «
). همين معلم پس از  58  یفحهص نوشت  »(پادو يا سه هزار تومان بود آن «

به آمده  و  رفت  بار  میچندين  متوجه  گذرنامه  پاينده  اداره  علی  که  شود 
الخروج است. جهت تبيين موقعيت مالی پاينده در آن زمان بايد بگويم  ممنوع
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ً دو يا سه هزار تومانکه « يک سال يک کارگر ساده بودکه    » حقوق تقريبا
به ميانگين  روزانه  می  8طور  دستمزد  توجه  تومان  با  ضمناً  گرفت. 

سالبه همان  از  که  به  ساواکها  حساسيتی  کوهنوردی گروه نسبت  های 
مدارک همراه پاينده و توضيحاتی که ناگزير در بازجويی  داشت، با توجه به

به منتهی  که  است  او الخروجی وی ش ممنوعداده  احضارهای مکرر  و  ده 
به او  «دوستان»  که  گزارشاتی  و  امنيتی  دستگاه  میتوسط  دادند،  ساواک 

عمل  می  دموکراتيک  «بسيار  دوران  آن  ساواک  يا  که  گرفت  نتيجه  توان 
سودمندتر  می  را  او  داشتن  نظر  تحت  و  پاينده  بودن  آزاد  يا  کرده» 
  اند.  دانستهمی 

  
او روی خوش بار ديگر بههمراه بود، يکشانس که هميشه با پاينده  

  12نظارت  کشته شدن دکتر خانعلی در تظاهرات  دهد و او را بهنشان می
نشانی با شيلنگ آب  «... وقتی مأمور آتشکشاند:  می  1340ارديبهشت سال  

سمت جمعيت آمد، آقای دکتر خانعلی خواست سِر شيلنگ را... برگرداند  به
به  ناگهان  افتا که  گلولهزمين  بهد.  فوران ای  خون  و  بود  خورده  ايشان 

  ). 59»(ص کرد
اعالميهمهم  خانعلی،  دکتر  شدن  کشته  از  سازمان تر  که  است  ای 

کند تا نقشی فراموش نشدنی (اما  ی آن استحاله پيدا میواسطهآموزان بهدانش
ترتيب که پس از  غيرمستقيم) در مبارزات معاصِر ايران بازی کند!؟ بدين

ش  شريفکشته  استعفای  خانعلی،  دکتر  نخستدن  از  و امامی  وزيری 
آموزان  ای با امضای سازمان دانشاعالميهوزيری رسيدن امينی، «نخستبه

طور بين اعضای سازمان به»، چاپ و «که در آن زمان شناخته شده بود
پخشگسترده  شد(ص  ای  شده  59»  شناخته  سازمانی  است  جالب   ،(
چنان  کند و ساواک هم ر مقياسی گسترده پخش میهايی با امضاء داعالميه

ها با عنوان خبر است! اعضای سازمان درحال پخش اعالميهاز وجود آن بی
» بودند که خبر رسيد، دست نگهداريد! چرا؟ برای  الحال""امينی معلوم «

اعالميه سطحیکه «اين در  ارائه شده  نمیتحليل  بود،  ماهيت  توانست «» 
[نوشته و چاپ  بدون اطالع بيژن جزنی  » و «ح دهددولت امينی را توضي
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جلوی پخش  شد، «»  وقتی بيژن متوجه آنهمين دليل هم «»؛ و بهبود  شده]
» گرفت. بعدها بيژن جزنی در زندان عشرت آباد در گفتگو با آقای  آن را

کند:  که جلوی پخش آن اعالميه را گرفته بود، اين طور دفاع می پاينده از اين
ی دکتر امينی هم مشخص نشده  ع... هنوز مواضع و حتی کابينهدر آن مقط«

). بايد گفت قدری عجيب  60»(ص  هايشبرنامه و سياستبود چه برسد به
گروه،  که لزوماً وابستگی بهآنخوان بودند، بیاست؛ برای کسانی که کتاب

  » بود: اين الحالمعلوم سازمان يا حزبی سياسی داشته باشند، امينی حقيقتاً «
ی کودتا  که سفير در امريکا شد، سپس در کابينه  1326امر از همان سال  

بود؛   معلوم  کرد،  امضاء  را  کنسرسيوم  قرارداد  دارايی  وزير  نقش  در 
که   به  40قراردادی  آن  سهام  امريکايی،  شرکتدرصد  درصد    40های 

ها  درصد هم فرانسوی  6ها و  هلندیدرصد به  14های انگليسی،  شرکتبه
عنوان نخست وزير توسط کندی  ره تحميل او بهخهم داشتند؛ و باالدر آن س

» بودن او باقی  الحال معلوم در اين زمان، جايی برای شک و ترديد در «
  گذاشت. نمی

» عبارت  پاينده  علی  امينیاگر  دولت  اينماهيت  در  را  به»  روال جا 
بهانديشه نقل  ی خودش  را  بيژن جزنی  عبارت  باشد و عيناً  نياورده  زبان 

درست   جستجويی،  و  تحقيق  هرگونه  بدون  که  گفت  بايد  باشد،  کرده 
آفتابْ مصداق  به دليل  آمد،  امينی«  آفتاب  دولت  و ماهيت  بورژوايی   «

امپرياليستی/آمريکايی بود، و ماهيت اصالحات مورد نظر او نيز (که شاه 
طور ها شد) در راستای برداشتن موانعی بود که بهار انجام آندشخصاً عهده 

ها  ی صدور کاال و سرمايه (يا نفت و ديگر کانیمانع يا ُکندکننده   خودْ خودبه
  کار بسيار ارزان) بودند. و نيروی

صفحهبه همين  پانوشت  در  پاينده  آقای  آقای    هرروی،  با  مالقاتی 
کابينه  درخشش را شرح می بهدهد (که در  وزارت فرهنگ گمارده  امينی 

شدت  ، تقارِن بهترسيم اهميت موقعيت خودش در آن زمانشد). پاينده ضمن  
برانگيزی را شرح می که  تأمل  اعالميه    در رابطهدهد  نادرستی پخش  با 

ياد  بهوجود داشت: «  بين بيژن جزنی و آقای درخشش  آموزانسازمان دانش
دارم در آن روز آقای زارع که معلم بود و يکی از گردانندگان اعتصاب  
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ياران آقای محمد درخشش بود، در ميدان ارک دست مرا  معلمان و از دست
گرفت و گفت بايد باهم برويم باشگاه مهرگان نزد آقای درخشش. مقاومتی 

اعتراض    حالتنکردم و گفتم برويم. رفتيم پيش محمد درخشش و ايشان به
زيرش   امضای  گفتم  است.  گروهی  چه  از طرف  اعالميه  که  کرد  سؤال 
باشگاه   از  بهتر است جلوی پخش اعالميه گرفته شود.  معلوم است. گفت 

  ». برگشتم   کميدان ارمهرگان آمدم و به
فرض کنيم که عناصری از حقيقت در تصويرپردازی آقای پاينده وجود  

ه در حاشيه آن قرار داشت و در تخيل  داشته باشد، و همان محفلی که پايند
را تداعی    1917سازمانی تبديل شده (که حزب بلشويک در آوريل سال  او به
اعالميهمی  خود  محدود  بسيار  امکانات  با  متناسب  عنوان  کند)،  با  هم  ای 
» منتشر کرده باشد؛ نارضايتی محمد درخشش از اين  الحال""امينی معلوم «

سيار محدود) قابل فهم است، چراکه او برای  بسا ب اعالميه فرضی (و چه
بسا کانديد) بود  تصاحب پست وزارت در کابينه امينی خيز برداشته (و چه

جا  و وظيفه داشت که از او حمايت کند؛ اما اصرار بيژن جزنی روی نابه
ی آن و دفاع از چنين  بودن نوشتن و پخش آن اعالميه، جمع کردن سراسيمه

داری  سال، بيان نوعی هم سويی مقطعی (در جانب  10کاری بعد از حدود  
معنا و مفهوِم يابی بهگشای دستوزيری امينی) است که نه تنها راه از نخست

آورد که وجود میرا نيز به طبقاتی و انقالبی خاصی نيست، بلکه اين شبهه
ملی/بورژوايی نيز    لحاظ سويی با کسانی حرکت کرد که بهتوان در هم می 

  شدت زير سؤال است. ها بهآنسالمت 
  

اين از  قبل  پاينده  بهآقای  دوباره  نقطهکه  که  برگردد  ی  وقايعی 
بود؛    جنبشاش تصويرپردازی از موقعيت بسيار مهم خوِد او در  مرکزی 
بين    1342تا     1340های  زند که در سالهايی حرف میها و تحليلاز بحث

ن دوره، مشخص کردن ماهيت در آهای چپ در جريان بود: «افراد و گروه 
همه برای  امينی  جرياندولت  قرار  ی  اولويت  در  فکری  و  سياسی  های 

وزيری را قبول  گفتند امينی از موضع ملی نخستی قليلی میداشت: عده 
مهره  را  امينی  اکثراً  اما  کرد.  حمايت  او  از  بايد  و  است  آمريکا  کرده  ی 
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آنمی  بحث  بدانستند...  االن  که  بود  اين  نخستها  امينی،  ا  شدن  وزير 
و    60»(صص  امپرياليسم مسلط بر ايران هنوز انگلستان است يا آمريکا... 

  )؟  61
در بين محافل چِپ دانشجويی و دانشگاهی عمدتاً دو  گويد: «پاينده می

گفتند امپرياليسم  فکرانش میای مانند بيژن جزنی و هم نظر مطرح بود: عده 
مواضع و اقتدار سياسی امپرياليسم انگلستان در ايران تهاجم کرده  آمريکا به

است ولی هنوز امپرياليسم انگلستان در ايران مسلط است.... نظر ديگر از  
عده  محفل  دانشجويان...  سوی  و  دانشگاه  استادان  از  میای  که] [بيان  شد 

اميرحسين آريانپور،  ها دکتر محمود توکلهای شاخص آنچهره  ی... دکتر 
ها صرفاً مطالعاتی علی اکبر اکبری، مطصفی شعاعيان... بودند. محفل آن

  61»(صص  ها نداشتکار آندانست و کاری به ساواک هم اين را میبود و  
اين62و   می)؛  «ها  و  گفتند:  است  ايران  بر  مسلط  امپرياليسم  انگلستان 

بعداً  »، « و بين اين دو تضاد است....امپرياليسم آمريکا نقش فرعی دارد  
محفل گفتند: انگلستان نقش استعماری دارد ولی نقش    برخی از افراد اين

  ). 62»(ص خواهد ايران را صنعتی کندآمريکا مترقی است زيرا می
»، از اين  محفل  برخی از افراد اينجای عبارت «کاش آقای پاينده بهای

می نام  ايافراد  او  روايت  تا  مصطفی  برد  مثالً  که  برنينگيزد  را  شبهه  ن 
که « باور بود  ی  ده نوان » و خنقش آمريکا مترقی است شعاعيان هم براين 

چه برمن گذشت» مثالً چنين تصور نکند که در اختالفاتی که بين حميد  «آن
اشرف و مصطفی شعاعيان وجود داشت، اين مصطفی شعاعيان است که 

ی مسئله، پاينده حتی رود. گذشته از اين جنبهامپرياليستی میی  بيراههذاتاً به
کند که بگويد از کجا و چگونه متوجه شده بود که ساواک از فراموش می 

فوق  محفل  «سازوکار  و  داشت  اطالع  آن به[هم]  کاری  الذکر  ها کار 
شويم که ی اين بازخوانی متوجه می )؟ متأسفانه در ادامه62»(ص  نداشت

دانايی  که با تکيه بهی آقای پاينده اين استشناسانههای شناختيکی از روش
ی زند که تنها از طريق شبکهبی وقايعی حرف  درباره  ی خويش گونهخدای

دستگاه  و  ساواک  در  دستنفوذی  قابل  امنيتی  سازمان يابیهای  آيا  اند. 
  اشتند؟  ای دسترسی دچنين شبکهآموزان ويا خوِد آقای پاينده واقعاً بهدانش
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که روی دو ، الزم است1333با توجه به قرارداد کنسرسيوم در سال  

کنم:   تأکيد  يا   }1نکته  اول  آمريکا  امپرياليسم  آيا  که  بحث  اين  تمامی 
واين است،  دوم  انگليس  کدام امپرياليسم  بيشکه  منافع  و  يک  دارند  تری 

آنبه مقايسه  و  طورکلی  اقتصادی  منافع  با  تقابل  در  توده ها  های  سياسی 
هايی که کش اساساً شبيه اين است که درباره تعداد فرشتهکارگر و زحمت 

ها گونه بحثسرتاپای اين  } 2توانند نوک يک سوزن برقصند، بحث کنيم.  می 
جانبه هم  کند، حتی اگر صددرصد درست و همه که آقای پاينده مطرح می

روی   فقط  چراکه  است؛  بورژوايی  باشند،  شده  حاکمه، تصوير  قدرت 
يا  سلطه امپرياليستی  ترکيب  و  آمريکا  يا  انگليس  سياسی/اقتصادی  ی 

داربه تمرکز  دولت  ملی  و ن اصطالح  تجربه  نظر،  هرگونه  از  و  د 
بهدست نسبت  زحمت توده آوردی  و  کارگر  و های  چگونگی  نيز  و  کش، 

ها تهی است. اين درصورتی است که چيستی تبادل مبارزاتی/انقالبی با آن
سال  کهشب تا  زمان  همان  از  شيعه  روحانيت  طويل  و  عريض    1357ی 

که آمريکا رغم اينهای مردم، علیارتباِط تبادالتی/آموزشی خود را با توده 
به داشتند،  ايران  حاکميت  در  نقشی  چه  انگلستان  آنو  هردوی  ها،  کمک 

طور روزافزونی افزايش داد؛ و از ساواک و دستگاه سلطنت نيز کمک  به
که ر گرفت تا مردم را در محاق خرافات و فناتيسيسم نگهدارد. نتيجه اينبسيا

ی نه تنها از آسمان و کره   1357«انقالب اسالمی» در سال  تحول موسوم به
جريان گوش  کنار  بلکه  نيامد،  بهماه  کمونيستْ های  زمين    اصطالح  از 

زميِن ضی بهی ماه رانده شد تا در موقع مقتآسمان و کره ی طبقاتی بهمبارزه 
به را  سرمايه  و  شود  کند.  گونهبرگردانده  بازسازی  و  حفاظت  ديگری  ی 

میبه باره  اين  در  مسابقهطورکلی،  در  شيعه  روحانيت  که  گفت  ی  توان 
دارانه، در رقابتی پنهان از  قدرت و بازسازی مناسبات سرمايهيابی بهدست

خيس شود، برنده از   کهای، بدون اينجانبهطور همه چشم نيروهای چپ، به
  آب درآمد. 

ادامه پاينده در  آموزان  هايش از سازمان دانشی تصويرپردازیآقای 
حال قصد  گيری، درعينجز ِابراز و القای احساس خدايی ناشی از ايرادکه به
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به نيز  را  ايران  در  چريکی  جنبش  خاستگاه  بچسباند،  دارد  بستر  همين 
« می  اعالميهگويد:  سازمان  معلوم "امينی    انتشار  امضای  با  الحال" 

حساسيتدانش بهآموزان،  نسبت  را  اعضای  ها  داد.  افزايش  سازمان  اين 
به که  هم  بودندسازمان  شده  شناخته  حجازی  دکتر  ).  63»(ص  لطف! 
که زير ضرب نروند، يک ماه پس از انتشار اعالميه  درنتيجه، برای اين

» بدون  «نظرخواهیمزبور،  اعضا،  از  دان»  انحالل  شسازمان  آموزان 
دربار شاه  ) تا ساواک در قالب االغ  از  63»(ص  خودرا رسماً اعالم کرد

  ی هوشيارِی امنيتی بگيرد!! جايزه 
می فراموش  پاينده  آقای  هم  مورد  اين  سازمان در  بگويد  که  کند 

کار کرد؛  » کند، چهانحالل خودرا رسماً اعالم که «آموزان برای ايندانش
يعنی چه؛ آيا سند قابل اعتمادی هم در اين زمينه وجود   اعالم رسمی انحالل
» باالخره  و  طبقهحساسيتدارد؛  ويا  نهاد  نيرو،  کدام  به«  ای »  اين  نسبت 

افزايش «سازمان  اعالميه  پخش  از  قبل  آيا  يافت؟  معلوم »  »  الحالامينی 
اصطالح سازمان وجود داشت که پخش آن موجب  اين بهحساسيتی نسبت به

آن  افزايش « به»  آيا  باشد؟  دستنخستشده  و  امينی  رسيدن  يافتن  وزيری 
که  پست وزارت فرهنگ عامل اصلی اين افزايش حساسيت استدرخشش به

  گويی از بيان آن پرهيز کند؟کند درقالب کلیپاينده سعی می
چه برمن گذشت»  ی منطق درونی «آنواسطهجا، عمدتاً بهگرچه تا اين

با  و مقايسه آن  قانونمندِی وقايع مبارزاتی، ثابت کرده ی  ام که  ديناميسم و 
ترين صورت ممکن، فقط محفلی در بين  آموزان، در واقعی سازمان دانش

کرد،  طور محدود اعالميه هم چاپ و پخش میبسا بهديگر محافل بود که چه
به نيز عمدتاً  پاينده  واسطه مناسبات شخصی و دوستانه در حاشيه  و علی 

ی خودرا داشت؛  های محفلی و گروهی آن سيروسلوک ويژه کنشم وبرهکنش
ی  مسئله دشوار است که چه رويدادی باعث شده تا پاينده قصه  اما فهم اين

دانش بهسازمان  را  قصهآموزان  و  برساند  «پايان  و ی  جزنی  محفل 
متن منتقل کند و سرآغازی از  ) را که در حاشيه بود، به63»(ص  کالنتری

 ديگرگون را بياغازد.   ريشه و بن
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البته محفل جزنی و کند که «ترتيب ادامه پيدا می  ی پاينده بدينقصه
به دادکالنتری  ادامه  خودش  علی63»(ص  فعاليت  او  خوِد  و  رغم  ) 

بدون بيان  »،  سعيد کالنتری، جليل افشار و صفايی فراهانیاش با «دوستی
خواننده  برای  «آنچرايی  گذشت» ی  برمن  آنچه  عضو  و    ،  نشد  محفل 

بهکمافی  آن  در حاشيه  آنالسابق  از  بعضی  با  تا  دوستی خود  داد  ادامه  ها 
) داستانی مبنی براين ببافد که 1398سال (يعنی: در سال    55بعداز حدود  

  بود:   گذار جريان چريک شهری در ايرانبيژن جزنی بنيان
دانش سازمان  انحالل  از  «پس  با  آموزان  کالنتری  و  جزنی  محفل 

کسانی که نبايد از اين  ،  دليلیکرد. بهوسوی سياسی، کار مطالعاتی می سمت
باخبر آن  اعضای  ارتباط  و  آن    محفل  اعضای  روابط  و  وجود  از  شوند 

مطلعکم  «63»(ص  شدند  وبيش  از  گنگ  بيانی  با  پاينده  بازهم  »  دليلی). 
جواب  زند که چيستی آن ناروشن است؛ يعنی اين پرسش نيز بیحرف می

آن «می  باخبر ماند:  آن  اعضای  ارتباط  و  اين محفل  از  نبايد  که  »  کسانی 
اين  شدند (که شدند)، و چه کسانی بودند؟ اما علی پاينده بدون پاسخ بهمی 

»  نيمه علنیطور «دهد، و در جواب  سعيد که اين محفل بهسؤال ادامه می 
ا از آن خبر ه... ولی عمالً علنی است و خيلیگويد: «کند، میفعاليت می

  ». کنند پيش برويد، دستگيرتان میاين صورت بهبه»؛ اگر « دارند
از  شود و محفل جزنی/کالنتری « ظاهراً نصايح پاينده مؤثر واقع می

صورت يک گروه  بعد با تجديدنظر در کارشان، محفل را بهبه  1342سال  
می64و    63»(صص  سازماندهی  (» که  و بهکنند  علنی  فعاليت  دوبخش 

ها  تا زمان دستگيری آنشود و «) می64»(ص  ليت کامالً مخفی تقسيم فعا
دهد؛  » میفعاليت ادامهی تلفيق کار علنی و مخفی بهشيوه به 1346در سال 

چنان بعضی  رسد، اما هم پايان میآموزان بهی سازمان دانشو گرچه قصه
می ناگفته  مسائل  بهاز  و  می کشفماند  واگذار  خواننده  برای  شوالشهود  د. 

» جزنی/کالنتری که  محفلگويد که فعاليت علنی و مخفی «مثال، پاينده نمی
« واسطهبه بهتجديدنظری  بهگروه «»  بود[!؟]،  شده  تبديل   «» کار  جز 

طورکلی،  ورزيد؛ و بههای ديگری مبادرت میچه نوع فعاليت» بهمطالعاتی
بنا به  در حاشيه آن  ی خودش عمالً گفتهاين گروه که او عضو آن نبود و 

  چيز آن با خبر بود؟او داشت که از همهقرار گرفته بود، چگونه ربطی به
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ظاهراً سرنوشت طوری رقم خورده بود که بازهم علی پاينده در مرکز  
و  بزرگی  تا  بگيرد  قرار  خويش  جوانی  روزگار  حوادث  از  يکی 

  1340ه  کند که در آذرمااثباتی مضاعف برسد. او نقل میگونگی او بهخدای
شدند  ماه همان سال سه نفر ديگر از دبيرستان دارالفنون اخراج  او، و در دی

ی ملی اخراج نشده بودند و با جناح  ها از جبههی ملیزعم جبههکه اگر به 
شدند.  کرد و اخراج نمیراست آن درگيری نداشتند، حاج قاسميه وساطت می

که «بدين بهدانشی  کميتهترتيب بود  ی جبههجويان دانشگاه تهران وابسته 
بهملی که چپ در اعتراض  نفوذ داشتند  آن  از  ها در  ما چهار نفر  اخراج 

مسالمت راهپيمايی  بهمن  اول  روز  که  کرد  اعالم  در  دارالفنون،  آميزی 
ی ديگری رقم خورد:  گونه). اما وقايع به64»(ص  کنددانشگاه برگزار می

».  شدت کتک زدنددانشجويان را به[و] تهران آمدند،  دانشگاه کماندوها به«
دانش« واقعه،  دبيرستانروز  تهرانآموزان  دست  64»(ص  های   (
حملهبه اثر  در  که  زدند  عده تظاهرات  شد،  کشته  کلهر  مهدی  پليس  ای  ی 

 » متواری شدند.  هم  گروهی  و  جناح  دستگير  و  دربار  که  معلوم شد  بعداً 
بحران دانشگاه تهران    ی ملیْ ناح راست جبههکاری جانگليسی حکومت با هم 

  ). 65»(ص وجود آوردندرا برای مقابله با دولت امينی به
  

پی «آندو  کتاب  آخر  در  ارجاعات  بعضی  و  پيوست  چه  نوشت، سه 
وجود دارد که همگی    1340برمن گذشت» در رابطه با تظاهرات اول بهمن  

کم درباره  دانشی  اخراج  و  اعتصاب  اين  دبيرستان  آمووکيف  از  زان 
هنگام ثبت نام  دارالفنون است؛ و نام از شخص خاصی در ميان نيست. به

ی ساواک در دارالفنون  نيز با حضور نماينده   1342-1341سال تحصيلی  
شان را زدند  هاینام نکردند و پرونده آموزان را تجديد ثبتتعدادی از دانش

لفنون  راثبت نام کنند و از دادبيرستانی که توانستند    هر  شان تا در زير بغل
ی وجود آمد و از فعاليت جبههاين ترتيب در دارالفنون جو آرامی بهبروند. به

  6های  های سياسی اجتماعی کاسته شد. ضمناً پيوستملی در ديگر عرصه
های کتاب هم مؤيد اين واقعيت است که تظاهرات و فعاليتهمان    8و    7و  

بهدانشسياسی   دوره  آن  در  جبههآموزان  فضای  در  عمده  ملی  طور  ی 
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می نمیصورت  پاينده  جعليات  با  و  آنگرفت،  بهتوان  را  چپ  ها  حساب 
  مصادره کرد. 

  
  گروه اول ماه مه 

اول ماه مه) را  پاينده اين بخش از نوشته خود (يعنی: فعاليت در گروه 
ی بود و نبوِد  رباره کند که امکان چندانی برای تحقيق دطوری شروع می

ای  پس از انحالل سازمان، عده آموزان وجود نداشته باشد: «سازمان دانش
ای هم ادامه دادند که  از اعضای آن از فعاليت سياسی کنار کشيدند و عده 

فعاليت مشغول  مسيری رفتند و با محفل يا گروه سياسی مخفی بههريک به
ترين هم بودند و  ی که احتماالً بيشاآن عده که دسترسی به». نتيجه اينشدند

  [که] ای هم  عده » غيرممکن است، و آن « از فعاليت سياسی کنار کشيدند«
  اند.دليل درگيری سياسی کشته شده اند ويا بهدليل پيری مرده » يا بهادامه دادند

می « پاينده  سال  گويد:  سازمان 1339در  انحالل  از  پيش   ،
».  زاده جذب "گروه اول ماه مه" شدم ادشآموزان،... از طريق کاوه ددانش

بهجذب « کسی  فعاليت  »  ديگری  گروه  در  هنوز  که  درحالی  گروه،  يک 
اينمی  ضمن  حاشيهکند،  بيان  امر  که  در  شلختگی  و  ولنگاری  بودگی، 

حال تصويری کاراکتريستيک از آقای  تشکيالت سياسی مخفی است؛ درعين
  شويم.آن مواجه می پاينده است که در اين بازخوانی بازهم با

اين «آنتا  ديده جای  گذشت»  برمن  کلمهچه  سه  از  پاينده  که  ی ايم 
و «گروه »، «محفل« بهسازمان»  می»  استفاده  مترادف  نه  کند.  تفکيک و 

جاکه آقای خسروپناه از او نخواسته که تفاوت اين سه کلمه را از زاويه  ازآن
براساس  شناسی  اصطالح که  مجبورم  کند،  تعريف  مارکسيستی/مبارزاتی 

ها را از زاويه نگاه پاينده براساس  تناوب کاربرِد اين سه کلمه، تفاوت آن
»  گروه» خيلی مهم است؛ «سازماننظر پاينده « حدس و برآورد بيان کنم: به

» است؛ و باالخره محفل  محفلتر از «تری دارد و مهم کم از سازمان اهميت  
کند:  طور تصوير می» را اينگروه اول ماه مهن اهميتی ندارد!؟ او «چندا

ساختار تشکيالتی و فعاليت عملی سياسی و اجتماعی نداشت. دارای حوزه  «
تا ده نفر... بودند ی جالب در مورد اين  ». نکتهنبود و اعضای آن هشت 
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ی آن  که اعضابرد، اين است» از آن نام میگروه جمع که پاينده با عنوان «
ارتباط« داشتند.  ارتباط  هم  با  هفتگی  و  روزانه  ديدارهای  های  از طريق 

ارتباط هيچروزانه،  مبادا"  "روز  آن  که  بود  مبادا  روز  برای  وقت  هايی 
کند، در واقع يک محفل  » تصوير میگروه چه پاينده از اين «». آنفرانرسيد

ی محفل فاقد فعاليت  مثابهجاکه بهی نسبتاً منضبط است؛ و ازآنفکرانهروشن
معنی بيان احترامی  ها اساساً بهآن» بهگروه سياسی و اجتماعی بود، اطالق «

ويژه برای باقر مؤمنی قائل است،  که پاينده برای افراد اين محفل و بهاست
  که خوشبختانه هنوز زنده و سِرحال است. 

روه  زاده داشت، شخص اخير نشريات گدر ديدارهايی که پاينده با دادش
ترتيب بود که » کند. بديننويس "تکثير"صورت دستبهداد تا «او می را به

» بهپاينده  ضمن  در  و  کرد...  "تکثير"  جزوه  بس  سازمان از  کارهای 
هايی از اين دست مشغول بود...، فرصت نکرد درس  آموزان و فعاليتدانش

ه او وقت  رسد که در اين مورد کنظر می» شد. چنين بهبخواند... و رفوزه 
گذاشت، کامالً درست و صادقانه حرف  بسياری را برای تکثير جزوات می

زند، و (در واقع) وجه ديگری از شخصيت و فعاليت سياسی خودش را  می 
پيش در  (که  و  نيز  هم الزم  بسيار  مبارزاتی  کار جمعِی  ارزيابی  و  رفت 

شناسم،  می  جا که من علی پاينده راکشد. تا آنتصوير میارزشمند است) به
کسانی بود که ضمن سياسی بودن،  ی خدمات بهاغلب درحال دويدن و ارائه

جاکه اين اولين  ی اين احوال، ازآنانداختند. با همهرطل دوستی هم با او می
ای ناموفق از  ی ما در امر درس و مشق مدرسهباری نيست که راوِی قصه

برای موفقيت ناچيز در  شد، شايد  » میرفوزه اصطالح « آمد و بهآب درمی
تحصيالت ابتدايی و شکست در تحصيالت متوسطه داليل ديگری هم بتوان  

دانش چراکه  دانشيافت؛  و  فعاليت آموزان  هم  که  بودند  بسياری  جويان 
  سياسی داشتند و هم در تحصيالت خود موفق بودند. 

نه تنها نتوانست رشد کند و گسترش يابد...،  هرروی، گروه اول ماه «به
تدريج انسجام  خودش را از دست داد و روابط گروهی اعضا تبديل  بلکه به

کند  ». پاينده فراموش می وقت قطع نشدروابط دوستانه شد، دوستی که هيچ به
دوستی بگويد  هيچکه  که  جوهره ای  از  حتماً  نشود،  قطع  ی  وقت 
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برخوردار هم  و  انسانی/کمونيستی  سياسی  فعليت  نيز  آن  بقای  شرط  و   ،
  تی است. طبقا

  
  ی ایران ی انقالبی حزب توده کميته

روايت از  قسمت  اين  در  پاينده  می  علی  نقل  کهخود  سال  «  کند  در 
، درحالی که با گروه اول ماه مه ارتباط داشتم، از طريق عمويم با  1341
توده "کميته انقالبی حزب  آنی  وبا  آشنا شدم  ايران"  هم ی  کاری کردم.  ها 

ی انقالبی بود و مدتی بعد کنار کشيد ولی من  تشکيالت کميتهعمويم عضو  
ی  آن توجه کرد، شيوه تر بهی جالبی که بايد بيش). نکته66»(ص  ادامه دادم 

القائات و اشارات خودش درحالی  علی پاينده است. او بنا به  تعويض گروهیِ 
ل ماه "گروه اوکاری با « آموزان بود، هم که يکی از رهبران سازمان دانش

ضمن ارتباط    ی بعدیْ » را شروع کرد و جذب آن شد[!؟]؛ و در مرحلهمه"
ی انقالبی  "کميته» با «کاریهم ، «گروه اول ماه مهو کار بسيار سخت با  

ی  جاکه خوِد پاينده درباره » را نيز شروع کرد. ازآنی ايران"حزب توده 
جابهاين نمیجايیگونه  دليلی  گروهی  ن های  سخنی  و  عمالً  می آورد  گويد، 

دهد که علت اين دوبار  گيری سوق میسمت اين نتيجهی نقاد را بهخواننده 
طبقاتی  سياسی و  ی  مبارزه جايی هرچه باشد، سياسی نيست و ربطی بهجابه

  ندارد. 
ايران اشتباه شود،    یسازمان انقالبی حزب توده اين کميته که نبايد با   

ی مرکزی حزب  ول داشت و کميتهشوروی و اردوگاه سوسياليستی را قب«
بهگرا میرا راست داشتدانست و  انتقاد  ها براين نظر  ). آن66»(ص  آن 

شکست منجر  آميزی که درگذشته انجام گرفت بهحرکت مسالمتبودند که «
صورتی نيست که بخواهيم از طريق پارلمانتاريستی با  شد و اکنون شاه به

به بايد  بنابراين،  کنيم؛  مبارزه  بهآن  بزنيم.  دست  انقالبی  منظور اقدام  اين 
قلعه تمرين  ی... کمری تهيه کرده بودند و در ارتفاعات پستعدادی اسلحه
  ).67»(ص ها بودم کردند. من راهنمای کوه آنتيراندازی می

اين ضمن  باال  کم پاراگراف  فعاليت  که  چگونگی  و  پتانسيل  وکيف، 
شکل  نوعی فعال بود، در  سالی که به  30ی  سياسی علی پاينده را در همه
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اقدام  حال فهم و برداشت از « دهد؛ درعيننشان می   ی خدمات مبارزاتیارائه
بهانقالبی مبارزه »   را  شکل  مسلحانه  بهبه  دقيقاً ی  نحوی  صوير  تهمان 

بين زندانیمی  که  فدايی خلق در  دار سازمان چريکهای طرفکشد  های 
های شاه رايج بود. اما تصويری که اين پاراگراف از ماهيت شوروی  زندان

دارن سازمان های شاه بين طرفکند، با تصويری که در زندانترسيم می
های های فدايی خلق رايج بود، از اين نظر تفاوت دارد که چريکچريک

» قبول نداشتند و آن را  اردوگاه سوسياليستیعنوان « فدايی، شوروی را به
کردهای سياسی/اقتصادی  ها و عملدريافتلحاظ  دانستند که بهاردوگاهی می
بين و  بهداخلی  همه المللی  بهجانبهطور  رويزيونيسم ای  شده    بيماری  دچار 

  بود. 
دانی از حزب توده  های فدايی زنداران چريکی دريافت طرفدرباره 

ی انقالبی  کميتهتفاوت چندانی با دريافت «   لحاظ کيفیْ توان گفت که بهنيز می
های  کند. زندانی» نداشت که علی پاينده آن را روايت میی ايرانحزب توده 

ی انقالبی حزب  کميتههای فدايی خلق تقريباً شبيه همين «دار چريکطرف
ايرانتوده  تفاوت  دانستند ی کارگر میطبقهحزب توده را حزب  »،  ی  ؛ و 

زير سلطه و کنترل جناح راست    ها حزبْ تنها در اين بود که از نظر آن
های حاکم  درآمده بود که خوِد اين جناح راست تحت نظارت رويزيونيست

  کرد.بر شوروی فعاليت می
ی رويزيونيسم در شوروی و حاکميت جناح  ها (يعنی: سلطهاين تحليل

،  1351  پاييزی کارگر) را در  ی حزب طبقهمثابهتوده  (به راست بر حزب
های  در زندان موقت شهربانی، عيناً از بيژن جزنی در يکی از  سخنرانی

آميزی هم از او داشتم که با اعتراض  های مخالفتاش شنيدم و پرسشعمومی 
هرصورت، اگر قرار را  و تندخويی بعضی از «حضار» مواجه گرديد. به

انيم که رويدادهای تاريخی/اجتماعی پيوستاری قانونمند دارند، و  براين بد 
اراده  و  اجتماعی/طبقاتی  امکانات  ترکيب  انساگرانهکنش  مندیاز  ها  نی 

بهنشأت می بايد  که علت بُروز و ظهور جريان  گيرند،  فکر کنيم  اين نيز 
ريشه در    مردمیْ هنگام تجديد حيات اين جريان از پِس قيام  «اکثريت»، به
که از    های نظری/عملی افرادی داشتگریها و کنشمندیامکانات، اراده 
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که   ی آن بودند. طبيعی است آناجتماعی/طبقاتی سازنده   و  تاريخیی  جنبه
  . نشاندمیتری هم بربام خويش تر بود، برف بيشبامش بيش

  
کسانی که در آن دوره  دهد: « طور ادامه میپاينده روايت خودرا اين

جا تمرين  رفتيم و در آنيک جای پرت میرفتند زياد نبودند. بهکوه میبه
ی انقالبی از تمرينات نظامی ی تشکيالت کميتهکرديم. بدنهتيراندازی می

ی انقالبی  ، اعضای کميته1342اطالعی نداشت. درنتيجه، وقتی در سال  
  آمد] حساب میآن به  [که علی پاينده هم جزودستگير شدند، بخش نظامی آن  

کاری و محدود بودن اعضای آن، لو نرفت و اعضايش دستگير  علت پنهانبه
نگارانه  ی وقايعکه روايت آقای پاينده از جنبه). منهای اين67»(ص  نشدند

تخيل اوست (که من در اين مورد اطالعی چقدر درست است ويا آميخته به
ته را دربردارد که قبل از رسميت  ندارم)؛ اما هرچه باشد يا نباشد، اين نک

ی مسلحانه، علی پاينده تا نزديک آن رفته بود، و يافتِن عملی جريان مبارزه 
شد که پتانسيل  مانع از آن    ی انقالبی حزب توده کميتهبدشانسِی دستگيری  

جاکه شانس هميشه  ی خودرا فعليت بخشد. اما ازآنی نظامی/مسلحانهبالقوه 
بو  همراه  پاينده  می با  شانس  است؛  هيچده  که  دستگيرشدگان آورد  از  يک 

» بود و اعضای چندانی  پنهانزند که «» نمیبخش نظامیی « حرفی درباره 
  هم نداشت. 

» در آن بود؛ و  ی انقالبی نفوذ ساواک...علت لو رفتن کميتهگرچه «
» منجر گرديد، اما اين  حدوداً شصت الی هفتاد نفردستگيری «اين نفوذ به

اندازه  آن  تا  بهنفوذ  که  نبود  « ای  نظامیوجود  پیبخش  نيز  ببرند.  » 
ـ حدوداً شصت الی ی کميتهاعضای دستگير شده هرروی، «به انقالبی  ی 

ی انقالبی چند  هفتاد نفرـ پس از دو يا سه ماه آزاد شدند ولی مسئوالن کميته
روه  کسانی که از اين گ). باالخره، «68و    67»(صص  سال زندانی بودند 

به يا  و  گذاشتند  کنار  را  سياسی  فعاليت  يا  نشدند  جذب  دستگير  تدريج 
  ها خارج از هدف اين روايت است! نام آن» که اشاره بهشدند  های ديگر گروه 

ی انقالبی که ساواک در  » کميتهبخش نظامی» « لو نرفتنآيا برای «
شق    نظر من بله،توان دليل ديگری هم تصور کرد؟ بهآن نفوذ داشت، می
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مبتنی نه  و  قرائن  براساس  (البته  هم  است:  ديگری  تصور  قابل  اسناد)  بر 
بار او را احضار و  ساواک که پاينده را تحت نظر داشت، هرچندوقت يک

داد و چون اطالعات بازجو مؤيد گزارش مأمورانی  مورد بازجويی قرار می
تا بازهم    کردبود که او را تحت نظر داشتند، پس از بازجويی او را رها می

بهبی محفلگروه بندوبارانه  و  بهها  و  بکشد  سر  مختلف  آن  ها  و  اين 
  » بدهد! راهنمايی«

  
  گروه جریان 

تحوالت اجتماعی/طبقاتی داشته  که حتی نگاه گذرايی بهپاينده بدون اين
باره بدهد، ويا از تحول  باشد و گزارشی (الاقل تصويرپردازانه) در اين  

پس از متالشی گويد: «بندی تجربی خودش حرفی بزند، میجمع فکری و  
"گروه جريان" پيوستم و  ی انقالبی، از طريق پرويز اشجعی بهشدن کميته

جا دو نکته را بايد در روايت  ). تا اين68»(ص  کار کردم ها شروع بهبا آن
اين يکی  داشت:  نظر  در  فعاليت سياسی خودش  از  بدون  پاينده  و  دائم  که 

شود؛ و  جريان بعدی منتقل میو ظاهراً بدون مشکل از يک جريان به  مکث
اين همهديگر  با  اينکه  بهجريان  ی  میها  کار  و  شدت  چيستی  اما  کند، 

(به کار  اين  کوه)  چگونگی  در  راهمنايی  و  جزوات  از  رونويسی  جز 
  ماند. نامشخص می

میبه روايت  پاينده  بههرحال،  که  راه کند  ادليل  در  انداختن  عتصاب 
بهمن ماه   اوايلدر  آورم) «فنون (که شرح آن را در ادامه می لا ردادبيرستان  

؛ و در همان شودزندان قزل قلعه بُرده میجا) دستگير و به»(همان1339
ماه   آمد«  1339بهمن  زندانيان  از  که  کسی  و اولين  کرد  بغل  را  او  و   «

از روندی است    مرحله». اين اولين  داخل اطاق برد، پرويز اشجعی بودبه«
به را  پاينده  درمیکه  جريان  گروه  بهعضويت  اين عضويت  و  مدت  آورد 

افتد:  اتفاق می  1340ی بعدی در سال  کشد؛ مرحلهسال هم طول می  7تقريباً  
کافه مرکزی بروم که پرويز اشجعی را در خيابان  خواستم بهيک روز می«

تباط داشتم و بعد از مدتی از طريق  بعد با پرويز ار استانبول ديدم. از آن به
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هم  اين  که  شدم  جريان  گروه  جذب  سال  پرويز  تا  ادامه   1347کاری 
  ). 70»(ص داشت

کند: در رابطه با طور روايت میاش را اينپاينده چگونگی دستگيری
از تحرکات »، «1339بهمن ماه    اوايللفنون به«رااعتصاب در دبيرستان دا

های من و حکيم هاشمی مشخص شده بود که ما سردمدار ماجراييم.  و فعاليت
دهم  ما گفت: شما دو نفر برويد و من قول می آمد و به[ناظم مدرسه]  شهبازی  

عقل من و حکيم هاشمی نرسيد که اوالً اگر ما دو مدرسه را تعطيل کنم. به
را اداره و هدايت کند.  نفر برويم بيرون، کسی نيست که حرکت اعتراضی 

می اگر  همهثانياً  که  کنيد  باز  را  در  کنيد،  تعطيل  را  مدرسه  ی خواهيد 
بيرون،...  دانش بروند  اعتماد  گفتهبه[خالصه]  آموزان  شهبازی  ی 
همه 69»(ص  کرديم  که  برفرض  هرگونه).  بدون  داستان  اين   ی 
آن اشاره  نده هم بهپردازی دقيقاً درست باشد؛ اما اين نکته که خوِد پايتخيل

اداره  »ان و «سردمدارکه «آور است! چرا؟ برای اينکند، حقيقتاً شگفتمی 
کنند و فريب  لوحانه رفتار می»کنندگان يک اعتصاب چنين ساده و هدايت

به را  دبيرستان  ساده ناظم  شکل  میآن  ديگر،  به  !خورندلوحانه  عبارت 
» اعتصاب  اره و هدايتاد »ی و « سردمدارشگفتی در اين است که برای «

زد بود،  ها زبانلحاظ سياسی در ميان ديگر دبيرستاندر دبيرستانی که به
گويد  زبان خودش میکه پاينده بهميزانی از هوشياری و زيرکی الزم است

  بهره بود. که از آن بی
ی اعتراض تند  واسطهقلعه به  اصلی زندان قزل  طپاينده بيرون از حيا

حدی شالقم زد که از  تيموری بهخورد: «حانه شالق میحلوای صبنسبت به
» باسن، پشت ران و کمر...بهها را «که شالقاين». با توجه بهحال رفتم...

جاکه پاينده آدمی درشت قامت و ورزيده و ورزشکار زنند و از آنپاينده می
د  توان حدس زد که تعداد شالق وارده کم نبوده و باي رو میهم بود؛ از اين

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  

ی  واسطهها روی باسن اوست که به بسيار بااليی دارد. شايد هم جای زخم 
که چرا  اين استحيا از نشان دادنش پرهيز کرده است!؟؟ اما سؤال تکراری  

ياد دارد  » را) بهبيسکويت ويتانا(حتی «  ی جزييات آن زمانپاينده که همه 
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،  پس از چه مدتی از قزل قلعه آزاد شدکه بگويد  جای اينکند، بهو بازگو می 
 »؟بعد از مدتی از زندان آزاد شدم گويد: «تنها می
 

منظم بود و  گويد: «» میتشکيالت گروه جريانی «علی پاينده درباره 
بهحوزه  هفته  در  بار  يک  آن  میهای  تشکيل  مرتب  عضو  طور  من  شد. 
که... مسئول حوزه پرويز اشجعی بود. در حوزه درباره حوزه  ی  ای شدم 

می بحث  روز  تحوالت  و  جزوه وقايع  و  نشريات  و  را  شد  مختلف  های 
ر بود و خوانديم. جريان از امکانات خوبی برای چاپ و تکثير برخوردامی 

صورت  شد ولی مطالب ضروری و کم حجم را بهها استفاده بهينه میاز آن
ی  کند، درباره چه علی پاينده فراموش می». آنکردندنويس تکثير میدست

های پراتيک اين گروه است.  آن حرف بزند، کارهای عملی و در واقع کنش
چراکه حضور  آور است.  ويژه از طرف علی پاينده تعجباين فراموشی به

بُرده، اساساً  ها نام  جا از آنهايی که تا اين»گروه »ها و «محفلی «او در همه
درباره  سکوت  اين  است.  بوده  آکسيونيستی  ويا  انقالبی  عملی  پراتيک  ی 

جريان از    گروه  ايرانی  چِپ  درک  که  کرد  تعبير  چنين  بتوان  شايد  را 
جاکه ا آکسيونيستی است، و آنی طبقاتی عمدتاً (نه مطلقاً) مطالعاتی يمبارزه 

مین سياسی محکم فقاخزنجيرهای   آکسيونيستی  تر  تحرکات  تاوان  و  شود 
میبه افزايش  اساساً  شدت  انقالبی)  پراتيک  (يعنی:  سياسی  فعاليت  يابد، 
های صرفاً نظری (ونه تحقيقات ساختاری و  های مطالعاتی و بحثنشستبه

می محدود  آن)  بهمانند  که  ناشود  تخمهطور  و  گزيری  نظر  اختالف  ی 
طور تحليل کرد که توان اينطورکلی، میپروراند. بهانشعاب را درخود می

ی طبقاتی،  ی مبارزه کننده های ايرانی ضمن پرهيز از تحقيقات تسريعچپ
ی  شوند که خاستگاه عمده ندرتاً هم درگير مبارزات دمکراتيک کارگری می

يابی سوسياليستی مردم  سازماناست؛ و نسبت بهآن کف کارگاه و کارخانه  
  اند. کش نيز کامالً بيگانه بوده کارگر و زحمت 

از   پاينده  هم  ی تعجبنکته  گروه جرياندر روايت علی  ديگری  آور 
چه برمن گذشت» ضمن ارزيابِی منفی،  «آن  62ی  وجود دارد. او در صفحه

مود توکلی... دکتر  ها دکتر محهای شاخص آنچهره ی محفلی که « درباره 
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بودند شعاعيان...  مطصفی  اکبری،  اکبر  علی  آريانپور،  »،  اميرحسين 
دانست  ساواک هم اين را می ها صرفاً مطالعاتی بود و  محفل آنگويد: «می 

گويد:  طور تأييدآميزی میبه  63  ». اما در صفحهها نداشتکار آنو کاری به
»،  کردکار مطالعاتی می  وسوی سياسی، محفل جزنی و کالنتری با سمت«

تر رعايت  کاری را با جديت بيشکند که بايد امر مخفیها انتقاد میآنو به
ی  که مشغوليت ديگری جز مطالعه  گروه جريانی  کنند. و باالخره درباره 

به نداشت،  میغيرسيستماتيک  تمجيدآميزی  «طور  از  گويد:  بود...  منظم 
ها استفاده بهينه...  ردار بود و از آنامکانات خوبی برای چاپ و تکثير برخو

». اگر کسی از من سؤال کند که اين سه قضاوت متفاوت و حتی کردندمی 
ی محافل سياسی مختلف که اساس کارشان مطالعاتی بود،  متناقض در باره 
  دهم: احساسات شخصی! طور ناگزيری جواب میگيرد، بهازکجا نشأت می

  
پروسه  « اعضای  که  جريان]هنگامی  گروه  همان  دستگير    [يعنی: 

ی ما  حوزه شدند، گروه جريان خودش را منحل کرد. يک روز اشجعی به 
به است....  شده  منحل  جريان  کرد  اعالم  و  حوزه آمد  ترتيب  تحت  اين  ی 

ی احتمالی  از هرگونه ضربه  [که پاينده هم جزو آن بود]مسئوليت اشجعی  
آورد و دستگير  ». پاينده همانند دفعات پيشين بازهم شانس  .در امان ماند..

  نشد!؟
نوعی انشا شده  های علی پاينده بهپاراگراف انتهايی اين قسمت از حرف

کند که بيژن چهرازی در زندان خط مشی چريک  که اين شبهه را ايجاد می
ی  ای از اعضای گروه منحل شده عده   1350درسال  شهری را پذيرفته بود: « 

بيژن    جريان شدند.  دستگير  و...  بابايی،...  پرويز  فخار،  مرتضی  مانند 
آن با  هم  انقالبی  چهرازی  سازمان  اعضای  از  چهرازی  شد.  دستگير  ها 

ايران آمد، چون نظرات  ی ايران در خارج از کشور بود. وقتی بهحزب توده 
به گروه  میهردو  تماس  آن  اعضای  از  يکی  با  بود  نزديک  در  هم  گيرد. 

ی خيلی نزديکی با بيژن جزنی  واضع چهرازی تغيير کرد و رابطهزندان م
کاری با کومله دستگير و اعدام  دليل هم حال، پس از انقالب بهپيدا کرد با اين

درباره شد نکته  گفت:  ». دو  بايد  پاراگراف  اين  که ويژگی خط ايناول  ی 
  مشِی مورد قبول چهرازی دهقانی/نظامی بود که مرتضی فخار و پرويز
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، چهرازی آدم بسيار مهربان،  دوموقت چنين باوری نداشتند؛ و  بابايی هيچ
آسان حرمتزودجوش،  و  بينش  گير  در  نظر  اختالف  که  بود  گذاری 

گذاشت. بنابراين،  اش با ديگران هيچ تأثير روی رفتارهای او نمیسياسی
که ضمن حفظ مواضع استراتژيک ويژه خويش با بيژن جزنی  طبيعی است

عمالً ادعای رهبری جريان چريک شهری را داشت، نزديک شود،  هم که  
او مهر بورزد و احترامش را داشته باشد. اما حقيقت او همانی بود که در  به

همه  تالش  باخت:  جان  آن  مسلحانهراه  قيام  برپايی  راستای  در  ی جانبه 
  دهقانی. 
  

  ی ایران حزب توده تهران تشکيالت 
ی نام "ضميمهای بهتشکيالت تهران روزنامهکند که «پاينده روايت می

ی اين روزنامه که منتشر شد  کرد. اولين شماره ی مردم" منتشر میروزنامه 
). اما اين حرف  73»(ص  پليس استگفتند: اين روزنامه متعلق به  هاخيلی

با  نه تنها خالف رويدادهای ثبت شده و سينه به سينه نقل شده است، بلکه 
میروزنامه  چنينجود  وِصرِف   منتشر  هم  چندسالی  ظاهراً  که  شد،  ای 

  متناقض است. چرا؟
ای يا  که محافل بسياری از طريق عوامل نفوذی حرفهبرای اين  ـاوالً 

ها تا جايی  ی اين لو رفتنی اين تشکيالت لو رفتند. بُعد و گستره بازی خورده 
ی گروه بيژن  ام که حتبود که من بارها با اين برداشت و قضاوت مواجه شده 

جزنی و گروه فلسطين هم از طريق همين تشکيالت تهران لو رفتند و حتی  
  های همين تشکيالت بود. ترور بختيار در عراق نيز يکی از فعاليت

 ً برداشتصرفـ  دوما از  قضاوتنظر  و  به ها  که  تعلقات  هايی  دليل 
شود،  می  نمايانه مواجههای نخبهکاریها و پنهانشخصی و گروهی با کتمان

نشريه انتشار  تداوم  و  وجودی  بهنفِس  که  «ای  محتوايی  های  تفاوتلحاظ 
ی اصلی حزب توده داشت،  ) با روزنامه73»(ص  بسيار ظريف و ريزی

ی اين روزنامه اولين شماره ی  کارآيی آن است. اگر از همان «دهنده نشان
خيلی شد  منتشر  به[می]ها  که  متعلق  استگفتند:  پليس  پليس  خر  »،  مغز 

ای از  انتشار آن ادامه دهد. گرچه من هيچ شماره نخورده بود که بازهم به
نديده  را  نشريه  بهاين  اما  می ام،  مفهومی  تبادل  رابطهلحاظ  بين  بايست  ای 
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داشت، و اين  و اين روزنامه وجود می  تشکيالت حزب تودهافراد وابسته به
که اگر هويت  کردند. نتيجه اينمینوعی دفاع  افراد از مفاهيم مندرج در آن به

از « آن نشريه  بود، برای دستگاه  یاولين شماره پليسی  آن شناخته شده   «
امنيتی اين امکان وجود نداشت که بتواند در محافل سياسی چپ نفوذ کند و 

آنبه کردن  متالشی  کند.  منظور  زندانی  و  بازداشت  نيز  را  افرادی  ها، 
ی اين روزنامه که منتشر اولين شماره مان «هرروی، حرف پاينده که از هبه

خيلی بهشد  متعلق  گفتند:  استها  آب  پليس  از  درست  درصورتی  تنها   «
هيچ ارتباطی وجود    تشکيالت حزب توده آيد که بين اين روزنامه و  درمی

  معناست. دراين صورت هم طرح آن از اساس بی  نداشته باشد.
را    ی ايرانحزب توده   رانته  تشکيالتپاينده خاطراتش در رابطه با  

ی  هايش نتيجهکه گويا حرفکند که يادآور محققی استطوری تعريف می
مصاحبهمطالعه  و  مختلف  اسناد  چگونه  ی  مثال،  برای  است.  بسيار  های 

کاران که ای از هم متصور است که يک آدم منفرد و بدون ارتباط با شبکه
به تحقيق  «در  بگويد:  کنند،  کمک  باو  شماره مثالً،  يک  از  عدد  ی  يست 

های مناطق با بچهانداختند.  را دريک کوچه می   ی مردم ی روزنامه ضميمه
اين روزنامه را در خانه ويا    گفتيم کرديم و میمختلف شهر که صحبت می

همين ی ما هم بهگفتند در کوچه و محلهها هم میاند، آنانداخته  ی ماکوچه
  ی روزنامه مردمضميمهاند. در دانشگاه و مدارس هم  گستردگی پخش کرده 

  )!! 74»(ص شد پخش می
به گذرايی  نگاه  نيرویبا  ميانهوضعيت  در  چپ  دهههای  چهل  ی  ی 

و گروهی اين امکان   فرد   برد که برای هيچاين واقعيت پیتوان بهسادگی می
» تماس بگيرد و  های مناطق مختلف شهربا بچهوحود نداشت که بتواند « 

روزنامهدرباره  چپْ ی  شمايِل  و  شکل  در  و  مجانی  غيرمعمول،    ای 
چه آقای پاينده درباره وسعت  که آن» کند و خبر بگيرد. نتيجه اينصحبت«

هايی مربوط سالهای اوست که بهگويد، شنيده ی کذايی میپخش آن روزنامه
مشاهداِت    »اينکِ « درآمده بود، و او    تشکيالت حزب توده شود که َگند  می 

«بسازد»    زمانی را  » اواينکِ « گرداند تا اين  عقب برمیهای بعد را بهسال
روزنامهضميمه که   مردم ی  بالطبع    ی  ساواکو  ی حزب  ساختهتشکيالت 

  چنان ناشناخته بود. هم توده 
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در کند که «چه برمن گذشت» روايت می«آن  74ی  پاينده در صفحه
ی ديگری از اعضای  بيژن جزنی و عباس سورکی و عده   1346دی و بهمن  

مانند سعيد کالنتری،  شان دستگير شدند، چند نفر از اعضای  گروه  گروه 
کيانچوپان مجيد  و  افشار  جليل  و  فراهانی  مخفی زاده، صفايی   ... و  زاد 

طريقی از زندان  من گفت: "بهمضمون) بهشدند. بعدها بيژن جزنی (نقل به
دام او بيفتد.  سعيد پيغام دادم که عباسعلی شهرياری پليس است، مبادا بهبه

که سعيد کالنتری که  ». همينکند"رسد ولی رعايت نمیمیسعيد  اين پيغام به
کند، نشان از اين دارد  هشدار جزنی توجه نمیی زندان هم داشت بهتجربه

توده ساختهساواک  تهران  تشکيالتکه   حزب  روزنامه ضميمهو    ی  ی  ی 
هم   مردم  برای  که  پاينده  آقای  روايت  برخالف  بود،  تشکيالت  اين  زاد 

در رابطه با    74ی  ی همين صفحهنوشتته نبود. پاينده در پا» شناخهاخيلی«
می جزنی  گروه  رفتن  « لو  مورد  گويد:  اين  سعيد  در  دستگيری  [يعنی: 

کنند که برعکس چيزی  روايت ديگری را از بيژن جزنی نقل میکالنتری]  
دهد که با کمک گويند بيژن از زندان پيغام میمن گفت: میاست که بيژن به

توانيد از مرز خارج شويد. من در صحت اين روايت شک  شهرياری می
احتمال قوی داليلی دارد که بيان  اين روايت به». شِک پاينده نسبت بهدارم 
های  کرد و روايتطور قطع قبول میشود؛ وگرنه حرف جزنی را بهنمی

يابد  دانست. اين مسئله باالخره با اين عبارات خاتمه میاعتبار میديگر را بی
تشکيالت  زاده را از طريق  زاده و کيانساواک سعيد کالنتری، چويانه «ک

دستگير کرد. وقتی اين چند نفر دستگير شدند پليس بودن شهرياری    تهران
روايت دوم    نظر خوِد پاينده همْ ». بنابراين، بهبرای گروه جزنی محرز شد

زند و رهبری  » حرف میگروه جزنیتر است؛ چراکه از کليت «درست
  کند. اين گروه (يعنی: جزنی) را استثنا نمی

  
  لنينيستی توفان /سازمان مارکسيستی 

با « پاينده  که در کالس آموزش زبان روسی حسن سعادتیآشنايی   «
ها  » آنقابل بينتدريج... عميق شد و رفاقت و اعتماد متبهشروع شده بود، «

کالهدوزيان که حسن سعادتی به  واسطهترتيب، پاينده به». بدينوجود آمدبه«
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بود« سعادتی  عمه  می پسر  معرفی  رابطه»،  با  شود.  جايی  تا  پاينده  ی 
های سازمان توفان را تعدادی ازجزوه کند که او «کالهدوزيان ادامه پيدا می

ی  ی روزنامهعمل"، "تضاد" و چند شماره زيونيسم در تئوری و  يمانند "رو 
به را  میتوفان  مطالعه76دهد(ص  »او  با  پاينده  از  ).  که  نشرياتی  ی 

» بود  گرفته  آشناکالهدوزيان  توفان  سازمان  مشی  خط  و  مواضع  »  با 
  شود. می 

اين اوليندر  برای  حرفجا  با  که  است  «آنبار  در  برمن هايی  چه 
می مواجه  گرچه  گذشت»  که  بوی  شويم  و  رنگ  اما  است،  سطحی 

دارد: « مواضع  مارکسيستی/سياسی  توفان]اين  مواضع سازمان  ، [يعنی: 
هم  من  زمان  آن  تمايالت  با  شوروی  مورد  در  داشت.  خصوصاً  خوانی 

ترديد  گذشت  چه در اين کشور میی سوسياليستی بودن شوروی و آندرباره 
  )!!!  76»(ص داشتم 

گيرد  ضعيتی مورد استفاده قرار میی ترديد، معموالً در مورد و واژه 
هايی  داشته باشد. اين ترديد جناب پاينده از حرف  ی شخصی  تر جنبهکه بيش

شوروی رفته و  بهگيرد که از ديگران شنيده بود؛ از کسانی که «نشأت می
گفتند که با  ی شوروی میی وضعيت جامعهبرگشته بودند مطالبی درباره 

ها و اشکاالت اساسی  نشان از کاستیاوت بود و  تلقی و تصور چپ ايران متف
). اين برخورد و تلقی از ماهيت شوروی در آن زمان  77»(ص  ...داشت

ای  کننده )، که امروزه هم پاينده سخن نقادانه ويا تکميل1966(يعنی: سال  
وجه تحليلی، مارکسی و مارکسيستی نيست؛ چراکه هيچافزايد، بهآن نمیبه

  ی شوروی ماهيت و اساس وجودِی جامعه ی  کاشی درباره نه تنها بحث و کن
تلقی و تصور چپ  ی «دهد، بلکه حرف و تصويری هم درباره ارائه نمی

برخورد  ايران اين  گرچه  نيست.  ميان  در  پاينده]  آقای  خوِد  »[بخوانيم: 
می بهصميمانه  (که  صميمت  اما  جای  نمايد،  است)،  ارزشمند  خود  جای 

برخورد   و  نظام  دريافت  و  طبقاتی  مناسبات  با  علمی/تحقيق/کمونيستی 
نمیسرمايه را  جهانی  اينداری  خاطره گيرد.  نشانهگويیگونه  اين  ها  ی 

باره است در  پاينده چيزی  و  که هنوز هم   اکتبر  انقالب  افول  ی عروج و 
  داند. چرايِی فروپاشی شوروری نمی
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آن چيزهايی  به  انتقادهای سازمان توفان از شورویگويد: «پاينده می
ها از زوايه  جاکه توفانی). از آن77»(ص  کرد، نزديک بودفکر می  [او]که  

کردند و  ی شوروی برخورد میحزب کمونيست چين با شوروی و مسئله
اين از  فراتر  بسيار  مبارزه اين حزب  مترصد  در عرصهکه  طبقاتی  ی  ی 

ی خودش، شوروی شونده المللی باشد، از زاويه منافع ملی و بورژوايیبين
ی  وقت مسئلهرو، هيچداد؛ از ايناصطالح نقد قرار میرا مورد بررسی و به

ی ارائهشوروی را از زاويه مارکسی/انقالبی مطرح نکردند تا چه رسد به
راه  که  پيشپاسخی  پراتيک  علیرونده گشای  بنابراين،  باشد.  هم  رغم  ای 

کرد که البته اين  ئوئيسم را تأييد میسازمان توفان ماگويد: «که پاينده میاين
چه بعداز  )، متوجه نيست که آن77»(ص  موضوع برای من مطرح نبود

می  60تقريباً   هم سال  آميزه گويد،  ايران  در  که  است  مائوئيستی  ی  چنان 
  ای/استالينيستی نيز دارد. توده 

به میپاينده  «کالهدوزيان  هم گويد:  شماها  با  اما  حاضرم  کنم  کاری 
بهنمی کنم خواهم  کار  شما  با  تشکيالت  عضو  در  77»(ص  عنوان  و  )؛ 

اين نشدن خودرا  میپانوشت همين صفحه علت عضو  دهد:  طور توضيح 
». از جزئيات که بگذريم، دو نکته  بودم   گروه جرياندر آن زمان عضو  «

شيعی است که تناقض بين  ، روحيه بازاری/اول نماياند:  جا خودمیدر اين
  در شکِل کالمْ  سفسطه» نشدن را با توسل بهعضو، اما «» کردنکاریهم «
آزادیبه جز  می  ای توجيه  چيزی  واقع  در  که    سمي دواليو ياندبرد 

دوتشکيالتی  ، چگونه قابل تصور است که آدِم  دوم؛ و  بورژوايی نيستحرده 
بی اوج  بهکه  آلودگی  و  علیاحتياطی  است،  باندبازی  و  رغم  ماکياوليسم 

طور دهد، بهای که از خود ارائه میبسيار فعال، مسئول و پُررابطهتصوير  
جاکه در ضديت علی پاينده با پليس  مدام از چنگ پليس گريخته باشد؟ ازآن

اصطالح  و دستگاه سلطنت شک و ابهامی وجود ندارد، پس تنها پاسخ به
ه  اين سؤال داد، ولنگاری و شلختگی سياسی در سايتوان بهمعقولی که می 

حال و درعين  جاايندهد علی پاينده همواره  پُرتواِن شانس است که اجازه می
هم باشد! حتی اگر لنين هم خودش را در چنين وضعيتی قرار    جای ديگردر  

به قادر  هيچبدهد،  و  انجام  بود،  نخواهد  مؤثری  و  جدی  فعاليت  گونه 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  88 
 

ها بر  کميت  های پُررنگی که اينو عنوان  ی صرفاً کّمیجنبهنظر از  صرف
قراری و ناآرامی و بی  ماند بيش از هرچيزْ چه باقی میکشند، آنُگرده می

  و سوسياليستی است.  ، طبقاتیناتوانی در انجام کاری هدفمند، جمعی
هادی  ی: «طنز قضيه در اين است که پاينده در پاراگراف بعدی درباره 

خانواده [که]  جفرودی   متنفذ...از  و  متمول  میای  بود،  او «»  اصالً  گويد 
و    77»(صص  کاری هم بلد نبود شناخت و مخفیاختناق و ساواک را نمی

اين78 مخفی)!!  از  تلقی  به گونه  صرفاً  که  مسئله جنبهکاری  تکنيکی  ی 
آموزه می  حتی  و  افراد  بين  مناسبات  و  های پردازد 

میسياسی/حقوقی/روان کنار  را  چپ  شناسانه  مشخصات  از  يکی  گذارد، 
  هاست. ايرانی بوده است که علی پاينده هم يکی از پُرمدعاترين آن

»اش  کاریهم های آغازين «ی ماه چه برمن گذشت» درباره راوِی «آن
[يعنی: پاينده،  ی سه نفری  ای يک بار جلسههفتهگويد: «با سازمان توفان می

سعادتی]  جلسه  کالهدوزيان و حسن  اين  در  داشتيم.  کالهدوزيان باهم    ها، 
بهگزارش آلمان  از  که  را  میهايی  محور  دستش  حول  عمدتاً  و  رسيد، 

کرد. ی مرکزی حزب توده بود، مطرح میاختالفات سازمان توفان و کميته
گزارش هم  بهما  را  مختلف  اخبار  و  میها  آناو  کالهدوزيان  را  داديم.  ها 

»ی  ها و اخبار مختلفگزارش). چون «77»(ص  فرستاد برای جفرودی می
بهک اين جلسات  پاينده و حسن سعادتی در  نامعلوم  کالهدوزيان میه  دادند 

  کيف فعاليت اين دوره نيز غيرممکن است. واست، بررسی کم 
  

درباره  پاينده  بیعلی  نسبت  ی  جفرودی  هادی  ناآشنايی  و  اطالعی 
بعدها فهميدم اگر  گويد: «کاری در برابر پليس میاختناق سياسی و مخفیبه

خارج از  کرد، يک نسخه از آن را بهگفتيد آن را مکتوب میاو میچيزی به
کرد که بعداً  ی ديگر را پيش خودش نگاهداری می فرستاد و نسخهکشور می

يادداشت عديده همين  همهها مشکالت  برای  سازمان ای  با  مرتبط  افراد  ی 
کرد فراهم  ايران  در  درباره 78»(ص  توفان  تحقيق  اين).  مسئلهی  ی که 

واقعيت نزديک است و چقدر با تخيالِت  برداری جفرودی چقدر بهدداشتيا
هم نمايانهخودبزرگ و  شده،  آميخته  پاينده  حرفی  پاينده  چنين  که  هايی 
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میدرباره  جفرودی  بازجويی  وضعيت  بهی  ادامه  در  (که  آن  گويد 
اين دليل که جفرودی حدود يک سال و نيم پيش فوت کرد،  پردازم)، بهمی 

  کن است. غيرمم
  

»ی ظاهراً آزمايشی  تقريباً چهار، پنج ماههی «آقای پاينده پس از دوره 
به میو  پيدا  ارتقا  استاژه،  و «اصطالح  اواخر  کند  بهار    1345در  در  يا 

با جفرودی و  شود: «هادی جفرودی وصل می) مستقيماً به77»(ص1346
به که  نفری  جلدو/سه  داشتيم.  حوزه  يک  بودم  کرده  معرفی  ها  سهاو 

در  ی جفرودی ويا  ی من ويا در خانهصورت هفتگی و ماهانه در خانهبه
ها، هادی  شد. در اين جلسهتشکيل می  تر در کافه الدن تجريش)ها (بيشکافه 

داد و خواند و توضيح میرسيد میهايی را که از خارج میجفرودی جزوه 
قول در کنار کليت مطلِب  ). اين نقل78»(ص  کرديمها بحث میی آندرباره 

به حرفمربوط  توفان،  نانوشتهسازمان  و های  جمالت  دربين  ای 
برپاراگراف و  بحث  بدون  که  دارد  بهها  «آنخواننده رسی،  برمن ی  چه 

می القا  استگذشت»  الزم  پس،  نانوشتهشود.  نکات  واقعاً  اگر  بين  که  ی 
پارگراف و  بهجمالت  نگاهی  دارد،  ادعای  آنها وجود  اين  از  بينازيم:  ها 

ها را  های سياسی داخل کشور ارتباط نداشت و آنهادی با بچهپاينده که «
بود که تشکيالت سازمان توفان را در ايران    با من تماس گرفتهشناخت.  نمی

بيندازد می78»(ص  راه  شکل)،  اساس  گرفت  نتيجه  سازمان توان  گيری 
گردد؛ چراکه تنها رسايی وجود و فعليت علی پاينده برمیتوفان در ايران به

 » که  بود  اين  جفرودی  زمينههادی  در  عميقی  ...  مطالعات  مارکسيسم  ی 
  ». زبان اصلی و بسيار خوب خوانده... بودهاين آثار را ب  [و]داشت، 

مسئله نگاه کنيم: رهبر عملِی سازمان طوفان  حاال از زاويه ديگری به
(يعنی: علی پاينده) با کسی که مطالعات عميقی در زمينه مارکسيسم دارد،  

« به کههمراه  نفری  بهدو/سه  پاينده   «» کرده جفرودی  يک  معرفی  بود،   «
ی رهبری تشکيالت  بسا حوزه ترين و چهصول مهم االحوزه داشتند که علی
اين برای  چرا؟  سيطره بود.  تحت  ايراِن  در  شديد  خی  که  و سرکوب  فقان 

ترين اهميت را دارد، معموالً ارتباط چه در تشکيل يک جريان چپ بيشآن
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و جذب ديگر کسانی است که زمينه ويا آمادگی فعاليت سياسی/انقالبی را  
روه جزنی را در نظر بگيريم. اين گروه در مقايسه با  دارند. برای مثال، گ

های تاکنونی حتی از نسبت  گذاریلحاظ اهميت و ارزشسازمان توفان به
وجه هيچکه بيژن جزنی بهرود. اين درصورتی استيک هم فراتر میبه  10

مهم  و  مؤثرترين  پس،  نداشت.  مارکسيستی  عميق  در  مطالعات  فرد  ترين 
شود  ی همين قسمت معلوم میپاينده است که در ادامه  سازمان توفان علی

ای برعليه گرانی اتوبوس شرکت واحد  که هم توانايی رهبری اعتصاب توده 
ی اين احوال، دو  ديد. با همهرا دارد و هم عمليات مسلحانه را تدارک می

آن  نکته از  که يکی  پاينده وجود دارد  روايت علی  کليت  در  ها در درون 
مر  بهروايِت  ناسازبوط  از  نوعی  توفان  میگسازمان  را  و  اری  رساند، 

  جلوست. کند که ظاهراً روبه ديگری فراری را بيان می
روبه  يک) می   جلو: فرار  يادداشتپاينده  جفرودی  برداریگويد  های 

برای همهمشکالت عديده « افراد مرتبط با سازمان توفان در ايران  ای  ی 
روايت عين واقعيت باشد)، قطعاً جفرودی مقصر  ». (اگر اين  فراهم کرد

گويد که جفرودی چيزی از اختناق سياسی  جاکه خوِد پاينده می است؛ اما ازآن
دانست، و او (يعنی: پاينده)  کاری در برابر پليس نمیهای مخفیو تکنيک

ی عدم  ی تشکيالت است، در زمينهکننده بسا کنترلدر عمل سازنده و چه
کاری بيش از جفرودی خوِد پاينده مقصر است. چراکه مخفیرعايت تکنيک  

ساده  و  غلط  عادت  از  اطالع  يادداشتلوحانهبا  و  ی  جفرودی  برداری 
شکل  طور دائم و بهبايست بهکاری، پاينده میاطالعی او از امر مخفیبی

شد و  کرد، يادآور او می آميزی جفرودی را در اين زمينه کنترل میوسواس
را بهبطهادامه  را  يادداشتاش  میترک  مشروط  بهبرداری  هرروی، کرد. 

آسان که  نيست  بهغيرممکن  نسبت  پاينده  هادی  يادداشتگيری  برداری 
  کارِی بدون عضويت او با سازمان توفان باشد!؟جفرودی ناشی از هم 

جلو مطرح کردم،  که تحت عنوان فرار روبه   ایبرای فهم بهتر مسئله 
اين سؤال هم جوابی پيدا کرد که آيا حقيقتاً جفرودی با پاينده  بايست برای  می 
»(ص  تماس گرفته بود که تشکيالت سازمان توفان را در ايران راه بيندازد«

کند  )؟ پاسخ اين سؤال صراحتاً منفی است؛ زيرا پاينده خودش نقل می78
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ی آموزش زبان روسی با حسن سعادتی آشنا  طور اتفاقی در مؤسسهکه به 
ی  کالهدوزيان (پسرخالهشان، توسط او بهتر شدن رفاقت، پس از عميقشد 

حسن سعادت) معرفی شد، و کالهدوزيان نيز پس از چهار/پنج ماه پاينده را  
براين بگذاريم که  به اگر فرض را  بنابراين،  هادی جفرودی معرفی کرد. 

به میجفرودی  پاينده  توسط علی  که  بود  نادرست رسيده  تصور  ند  توااين 
بيندازد« راه  ايران  در  را  توفان  سازمان  آنتشکيالت  ناآشنايی  »،  چه 

يابی در ايران را تشديد کرده بود،  دهی و سازمانامر سازمانجفرودی به
  گويد. ی آن نمیهای خود پاينده بود که چيزی درباره نمايیبزرگ

ی  از ظاهر بيانات آقای پاينده و روابط بسيار گسترده   ناسازگاره:  دو)
برمی چنين  سياسی  فعالين  با  تکنيکاو  از  استفاده  استاد  که  های  آيد 

ها که ميانگين ی آنکاری است. با وجود اين، جلسات هفتگی يا ماهانه مخفی
يک هفته  دو  میآن  بهبار  خانهشود،  در  « تناوب  پاينده  خانهی  در  ی  ويا 

». در  شد تشکيل می   تر در کافه الدن تجريش)ها (بيشدر کافهجفرودی ويا 
زمان هردانش با  آن  که  میآموزی  شد،  فعاليت سياسی ضدرژيمی درگير 

در يک کافه برای جزوه خواندن و بحث    نفره   5يا    4دانست که جمع  می 
کنترل ساواک قرار میی آن، بهدرباره  جاکه گرفت؛ و ازآنسرعت تحت 

بازجويی نيز    بود، شدتهای از خارج رسيده در ميان  هروقت پای جزوه 
می ازاينافزايش  بهيافت؛  عطای  عهده رو،  که  بود  پاينده  شخص  ی 

بخشيد. چراکه جفرودی که ايران را  لقايش میخوانی در کافه را بهجزوه 
ها  دانست! بنابراين، اگر دستگيریها چيزی نمیشناخت و در اين زمينهنمی

شد، بازهم شانِس  ها در کافه شروع نشده با خوانیاز ردگيری همين جزوه 
خرج داده و مانع ديد ساواک شده است.  هميشه همراه علی پاينده فعليت به

نمايد  ی حدس و گمان دارد؛ چنين میتر جنبهاما منهای برآوردهايی که بيش 
ی جفرودی که مدتی که استفاده از کافه برای اجرای قرار سياسی نه شيوه 

سيا فعاليت  و  و تحصيل  آلمان زندگی  در  بلکه شيوه را  بود،  کرده  ی  سی 
کاری شناخت هم در امر پنهانیای بود که هم ايران را میابداعی علی پاينده 

های تجريش قرار  در يکی از کافهاز مهارت بسيار بااليی برخوردار بود: «
  )!؟86»(ص بدهم»] کاظم شادور«[بهاو گذاشتم تا سه قبضه ُکلت را به
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ال با جفرودی ارتباط داشتم؛ البته در  سه سکند که « پاينده روايت می
ها دو ماه،  تمام اين مدت هميشه ارتباط ما منظم و منسجم نبود و بعضی وقت

»(ص  کرديم...ديديم و فقط تلفنی با هم صحبت میسه ماه همديگر را نمی
های تلفنی چيزی بيش  »صحبتاحتمال بسيار قوی موضوع اين « )!؟ به79

چر  نبود؛  روزمره  مسائل  بهاز  پاينده  انتقاد  او اکه  که  است  اين  جفرودی 
». نتيجه  کاری هم بلد نبودشناخت و مخفیاصالً اختناق و ساواک را نمی «

های  تکنيک» است؛ و همين اِشراف بهکاریمخفی«  که انتقادکننده، استاداين
که مسائل سياسی و تشکيالتی را از طريق تلفن  » او را از اينکاریمخفی«

فتق و  باز  رتق  رابطهمیکند،  نبودند  کم  که  نکنيم  فراموش  و داشت.  ها 
ها دست يافت. نتيجه  آنهای امنی که ساواک از طريق شنود تلفنی بهخانه
کاهش بود و از سير  ی پاينده با جفرودی و سازمان توفان روبهکه رابطهاين

ه عمر  طور نتيجه گرفت کتوان اينکند، میوقايعی که خود پاينده تعريف می
همين دليل هم ارزيابی  حداقِل قبل از قطع کامل رسيده بود. بهاين رابطه به

موضوع تحقيق خود نگاه  پاينده درست همانند محققی است که از بيرون به
فعاليت سازمان توفان در ايران محدود  کند و ارتباط درونی با آن ندارد: «می 
ها بود. تشکيالت آن هم،  آنهای سازمان بهجذب افراد و آموزش جزوه به

تا تشکيالت منسجم يک حزب  بيش تر خصلت محافل مطالعاتی را داشت 
ازآن79»(ص  سياسی گسترده ).  حزبی  فعاليت  و  فعليت  پاينده  ای  جاکه 

ی حزب و حزبيت  ی نظری هم مطالعات جامعی درباره داشت[!]، و از جنبه
ی  ی خود دربارهکرده بود[!]، بهتر بود که کمی هم از تجارب نظری/عمل

شدند!!! اما  ی آن محظوظ می گفت تا همگان از مطالعهحزب و حزبيت می
به فيکاسيون،  معنی چسیاز طنز که بگذاريم اين عبارت نقل شده را فقط 

روستايی نوع  از  میالبته  تجربهاش  و  مطالعه  پاينده  مگر  فهميد.  ی  توان 
مقوله بديهيات،  از  که  داشت  هم  میحزبی  خبری/تجربی  سازد  ای  که 

  نمايد؟می 
تشکيالت منسجم يک  که سازمان توفان «که بيان اينواقعيت اين است 

ی شخصيت خوِد پاينده  دهنده » را نداشت، بيش از هرچيز نشانحزب سياسی
ها خزيد تا با يکی از آنگروه ديگر میاست که خيلی زود از اين گروه به
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ی » حضور داشته باشد. جنبهعضو» کند و در ديگری در مقام «کاریهم «
زماِن پای ای است که شيخی وقوع هم ديگر شخصيت پاينده يادآور آن قصه

تبليغ کوبي يکديگر  معلول  و  علت  را  زلزله  وقوع  و  زمين  بر  خودش  دِن 
گفت که علت وقوع زلزله پای کوبيدن او برزمين بوده  کرد، و چنين میمی 

را در روايتی که    شخِص خودی چنين دريافت و برداشتی از  است. نمونه
گران شدن قيمت بليط  او درباره اعتصاب و اعتراض دانشجويی/مردمی به

چند نفر    1348ماه  در بهمنبينيم: «کند، میبيان می  1348در سال     اتوبوس
» و  سراغم آمدند...از دانشجويان مانند مسرور فرهنگ و محمد کتابچی به

گفتم  »، «کنی؟ کاری میخواهيم اعتصاب راه بيندازيم. با ما هم گفتند می«
رود میترتيب، پاينده سراغ جفرودی  ). بدين80»(ص  کنم کاری میبله، هم 
می  «و  موضوعی  گويد  اعتصاب]چنين  است  [يعنی  پاينده  درپيش   .«

. جفرودی  کندچيز را مکتوب میاطالع نداشتم که جفرودی همهگويد: «می 
لحاظ تشکيالتی مخالفت کرد و گفت ممکن است دستگير بشوی و ما زير به

هم  است  بهتر  برويم،  نکنیضرب  میکاری  مقابل  در  پاينده  گويد:  ». 
شوم  کنم ولی عضو تشکيالت نمیکاری می جفرودی گفتم وقتی با شما هم به«

برای اين بود که از قيدوبند چارچوب تشکيالتی آزاد باشم و هرکاری الزم 
  )!!80»(ص دانم انجام بدهم می 

ی باال را مورد بررسی قرار بدهم، الزم  که مطلب نقل شده قبل از اين
های  برداریدرست کردن يادداشت  داستان دردسربار ديگر بهکه يکاست

اگر چيزی    بعدها فهميدم گويد: « می  78ی  جفرودی برگردم. پاينده در صفحه
گويد:  جا می»؛ و در اينکرد، يک نسخه... گفتيد آن را مکتوب میاو میبه
نداشتم « همه  اطالع  جفرودی  میکه  مکتوب  را  فهم  کند چيز  مشکل   .«

پاينده در اين مورد خاص اين است که  چه برمن گذشت» از  ی «آنخواننده 
يادداشتنمیاو   از  اطالع پيدا کرد.  جفرودی  برداری  گويد در چه زمانی 

کند که پاينده مثالً از سال  فحوای کالم و مسير پيشرفت روايت چنين القا می
يادداشتمتوجه  1347 آنی  از  اما  بود؛  شده  جاکه نص  برداری جفرودی 

مکتوِب   گفتاِر  اينصريح  از  اطالع  مورد  «پاينده در  بهکه  او  اگر چيزی 
مکتوبمی  را  آن  میگفتيد  نمی»  مشخص  را  خاصی  تاريخ  کند،  کرد، 
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ی اين امر شدم. القای  هنگام بازجويی متوجهتواند بگويد: در زندان و بهمی 
های های يک متن، و انکار همين نانوشتههای بين نوشتهمطلبی در نانوشته

های رياکاری تحميلِی  ابل نقد و بررسی، يکی از بارزترين شيوه القايی در مق
به استبداد  وظيفهتاريخ  آن  با  مقابله  که  است  ايران  در  سياست  ای  دنيای 

  انقالبی است. 
هنگامی بيندازيم  گفتگوی علی پاينده با هادی جفرودی بهحال نگاهی به

  ی تدارکاتی است: گرانی اتوبوس در مرحلهکه اعتراض به
مبارزه ه ذر از  برخاسته  شعور  با  ای  آشنايی  اندکی  و  طبقاتی  ی 
يابی لنينی مانع چنين موضع  ی سازمانويژه شيوه های مارکسی و به انديشه

خدای و  تفردطلبانه  گفتار  میگونهو  و ای  ضدعلمی  عبارت  همين  شود. 
ها و ها، دانستهکه چگونگی و کيفيت کليت فعاليت«قيصر»مآبانه ضمن اين

دهد؛ اما تصادفاً[!؟؟]  طور بارزی نشان می های علی پاينده را بهکاریهم 
ونيم از مرگ هادی  گيرد که حدود يکسالزمانی در مقابل عموم قرار می 

به است.  گذشته  هم جفردودی  و  منضبط  کار  که  کسی  ی دالنههرروی، 
  آن داند و عدم تعهد به» میقيدوبند چارچوب تشکيالتیجمعی/تشکيالتی را «

ای جز  او نگاه کنيم چاره ای که به کند، از هرزاويهرا آزادی خود تلقی می
سياسی/انقالبی خارج است.  و    مسير تعقل طبقاتی   اين نداريم که بگوييم از

به هميشه  اگر  آزاد[!؟؟]  آدم  شيوه واسطهاين  ولنگارانهی  بهی  حاشيه  اش 
باشد و متن را از حاشيه به چنين هم  تصوير نکشد (کرانده نشده  ه حقيقتاً 

ای نشده باشد که کننده هست)، يا در سنين پيری گرفتار چنان شوِر پريشان
خدای بهنوعی  را  میگونگی  القا  غرور افراد  و  فرديت  البد  کند؛ 

را  خرده  بهبهبورژوايی  که  کشيده،  صورت  درون  هردو  در  و  هرحال 
عشق مبارزاتی  مفروض، خارج از دايره تعقل مبارزاتی و نيز شوريدگی و  

  و انقالبی است. 
  

می پاينده  « آقای  بچهفرمايند  پلیسراغ  اعالميههای  رفتم.  ای  تکنيک 
ای پيدا کردند که حاضر  خواستند آن را چاپ کنند. چاپخانهنوشته بودند و می

چاپخانه و اعالميه چاپ  شد اعالميه را چاپ کند. کاغذ خريدند و دادند به
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به هم  ديگر  کارهای  در  همه شد.  آنطور  با  هم جانبه  کردم ها  »(ص  کاری 
قول بايد توضيح مختصری بدهم:  اين نقلی مربوط بهی دو نکته). درباره 80

اين زمينه  کهيکی  اقتصادی/جامعه هيچ  تصوير  ويا  طبقاتی  ای  شناسانهی 
اين واقعه در زمان خود توانست دوران رکود و فترت را  که «(جز بيان اين

نمیبشکند داده  اعتراض  و  اعتصاب  اين  از  و »)  اعتصاب  گويا  و  شود؛ 
معطل مقداری کاغذ بود که روی آن کلماتی هم چاپ شده باشد.    اعتراضْ 

ی  گونهنقش پاينده در اين ميان چی بود که او خودرا به کهگر اينی دينکته
می جا  اعتصاب  رهبر  قصهالقايی  تصوير  در  حتی  خوِد  پردازانهزند؟  ی 

ی کارها (يعنی: نوشتن  دهد که همه ها نشان می ی جملههاِی همه فعل  پاينده همْ 
بدون کمک  ها) را دانشجويان خودشان و  چاپ سپردن اعالميهو خريدن و به

که تو  جا نيست که از علی پاينده بپرسيم: اينپاينده انجام دادند. بنابراين، بی
  » کردی، يعنی چه کردی؟کاریها هم ای با آنجانبهطور همه به«

که صرف اعتراض  و  اعتصاب  اين  در  پاينده  نامعلوم  نقِش  از  نظر 
باشد،    موزانآسازمان دانشی  های او درباره پردازیتواند تکرار قصهمی 

خود جلب می کند، برآورد پاينده از اين اعتصاب و  چه نظر من را بهاما آن
اين واقعه در زمان خود توانست دوران رکود و فترت را  اعتراض بود: « 

  ». بشکند
شنيده ديده هرچه   و  بهها  مربوط  مرور های  را  اعتصاب  اين  از  پس 
ر صدور اين حکم هم اغراق  اين نتيجه رسيدم که پاينده دتر بهکردم، بيش

شناسانه را از حد گذرانده است. گرچه در آن زمان نگاه تحليلی و جامعه 
  ی فاروسْ خانههمراه چند نفر از کارگران چاپجا که بهنداشتم؛ اما از آن

اسفند رفتيم و ناظر    24ميدان  عنوان تماشاچی بهکار را تعطيل کرديم و به
ها  کالنتری بهارستان زنگ زد که اينهم به اين اعتصاب بوديم، و کارفرما

فضای پس از اعتصاب هم  خود بهطور خودبهاند و...، بهاختالل ايجاد کرده 
بيش درباره توجه  و  داشتيم  بچهتری  با  چاپاش  و  خانههای  فاروس  ی 

زديم. از طرف  ها بحث و گفتگوی سياسی داشتم، حرف میديگرانی که با آن
جا که  و تحوالت دانشگاهی اطالعی نداشتم، اما تاآنديگر، گرچه از فضا  

از   را  اعتصاب  که  نفری  چند  با  معمولی  گفتگوی  و  خودم  مشاهدات  از 
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با  بوديم برمی  نزديک ديده  آيد، اين اعتصاب چنان اثری نداشت که بتوان 
 » توصيفش کرد. الاقل اين که حافظه دوران رکود و فترتشکستن « عبارت  

آباد  سيم نجفکارگران چاپ، ساکنين بیی  دربرگيرنده   و مشاهدات من (که
و اتابک، و برخوردهايی است که با کسبه و مسافران اتوبوس و مانند آن  

  پذيرد. داشتم)، چنين حکمی را نمی
تر  کاری، با دو نفر از آشنايان مسنی اين اوصاف، جهت محکم با همه 

هايی دانشجويی هم  فعاليتاز خودم که در همان زمان دانشجو بودند و در  
درباره  داشتند،  دانشجويیشرکت  اعتراض  اثرات  بهو    ی  افزايش  مردمی 

سؤال کردم. اين دو نفر هم ضمن   1348قيمت بليط اتوبوس واحد در  سال 
طورکلی تأييد  که تحقيق خاصی در اين زمينه ندارند، نظر من را بهبيان اين

کردم، اين بود  مینی با او صحبت  کردند. نظر يکی از اين دوستان که تلف
  1346که اعتصاب دانشجويان در مورد مسائل صنفی/دانشجويِی بهار سال  

اثرات عميقی روی تحوالت و گرايشات سياسی دانشجويان گذاشت. من که  
شدم، از او خواستم  برای اولين بار بود از وجود چنين اعتصابی با خبر می

ی اين اعتصاب اين بود که بند ناف  ره تر توضيح بدهد. نظر او در بابيش
ی ملی بريد و اين زمينه را فراهم آورد که مبارزات دانشجويی را از جبهه 

ی مسلحانه حرکت کند. او که  طرف عمل مبارزه ی مسلحانه بهی مبارزه ايده 
چه برمن گذشت» کار مشترک علی پاينده و آقای  دانست روی کتاب «آنمی 

آوردم تا  جا عيناً میسندی را برايم فرستاد که در اينکنم،  خسروپناه کار می 
به نسبت  که چرا  پاينده بگذارم  آقای  مقابل  در  اعتصاب  اين سؤال را  اين 

  سکوت کرده است؟  
سال   اعتصاب  روايت  پاينده  می  1348علی  تمام  مسئله  اين  با  تا  را  کند 

هادی  است: «های ساواک بپردازد که داستان قابل تأملی  شرح احضاريهبه
آن تهيه کرد و طبق معمول  از اين تظاهرات و وقايع  جفرودی گزارشی 

اندازی  طور تلويحی راه داشت. جفرودی بهيک نسخه هم برای خودش نگه 
نام سازمان توفان ثبت کرده  و مديريت تظاهرات سوم و چهارم اسفند را به

در جريان بازجويی   دور از واقعيت بود و بعداً،بود که البته اين انتساب، به
  ). 81»(ص برای من دردسر مضاعف فراهم آورد
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نقل اين  میبررسی  را  اشاره قول  و  بعد  برای  بهگذارم  مسئله  ای  اين 
ريشهمی  و  منسجم  تشکل  يک  شايد  که  «کنم  از  بتواند  »  اندازیراه دار 

» اما  بزند،  حرف  تظاهرات  حتی  و  و  مديريت اعتصاب  اعتصاب   «
ی ارگانيکش ی تشکلی مثل حزب بلشويک و رابطهعهده تظاهرات فقط از  

نظر از  روز هم شده باشد. بنابراين، صرفآيد که بههای مردم برمیبا توده 
اين  که آقای پاينده در آن تظاهرات نقشی داشته يا نداشته، اساس نگاه او بهاين

گزافه امور)  ديگر  همانند  (درست  پهلوانامر  و  از  آميز  (اما  نوع گرايانه 
  ای آن) است. پنبه

 » آبانپاينده  اواخر  ساواک احضاريه  1349ماه  در  از  دريافت  ای   «
).  81»(ص  ی ساواک در اميريه معرفی کندشعبهبهکند که خودش را «می 
میآنبه «جا  ساعت  دو  خشونترود.  بهبدون  به»  صعود  سبالن  خاطر 
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می «بازجويی  و  چندمينشود  میباربرای  تعهد  او  از  «گيرن»  که  بدون  د 
  ).  82» نشود(ص ی قضايی تهران خارجساواک از حوزه اطالع دادن به
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آيد که خودش » پاينده میای برایحدود يک ماه بعد، مجدداً احضاريه«

» در  بهرا  روز...  سلطنتساعت...،  معرفیساواک  «آباد  کند.  را  »  خانه 
گويد و   ها می توفانیدوستانش و يکی از  کند و ماجرا را به» میسازیپاک
کرد مسئله جدی است؛ اما پس از  رود. گرچه قبل از مراجعه فکر می می 

شود که مشکلی درپيش نيست. در اعتراض  چند ساعت معطلی متوجه می
زند،  يک نفر زنگ میاند، کارمند مربوطه بهکه چرا او را معطل کرده اينبه

تلفن با خوِد پاينده گفتگو    رسد که طرف آن سویجا میآنو ادامه صحبت به
«می  میکند:  ما  هستم.  تهرانی  من  گفت  مخاطب  تلفن  سوی  آن  دانيم  از 

کنی. اگر قطع کردی که کاری با تو نداريم  هايی داری و فعاليت میارتباط
جايی که روی آنکنيم. اين دفعه می ولی اگر قطع نکنی تو را دستگير می

کند که احضارهای مکرر  اض می). پاينده اعتر83»(ص عرب نی انداخت
گويد:  او می گذارد ازدواج کند. تهرانی بهکند و نمیاش را خراب میزندگی

شما ايرانی هستيد و مثل بقيه مردم اين مملکت حق کار و زندگی داريد،  «
تعهد گرفتند  » از پاينده «بازهم هرروی، «». بهشرطی که آرام باشيداما به

  » نشود. حوزه قضايی تهران خارج  از» نکند و «که کار سياسی
کار با گر و جنايتاين نوع برخورد ساواک و شخص تهرانی شکنجه

پاينده   علی  اگر  است!  و سوپردمکراتيک  استثنايی  العاده  فوق  پاينده  علی 
رسيد،  نظر میشخص بانفود و پُرطرفداری بود، اين برخورد قابل توجيه به

  پاينده که از نظر پُست و مقام و ميزان طرفدارانْ اما چنين برخوردی با علی  
  العاده استثنايی است.آور و فوقيک فرد معمولی است، تعجب

» دارد و  هايیارتباطدانست پاينده « گفت که میآيا تهرانی راست می
میفعاليت« می»  راست  اگر  بازداشت  کند؟  را  علی  چرا  پس  گفت، 

زد؟  ها و فعاليت علی پاينده بلوف میباطی ارتکردند؟ آيا تهرانی درباره نمی
به را  او  بود، پس چرا  آيا علی طور مکرر احضار می اگر چنين    کردند؟ 

دهد)  چه سند باال نشان میتحت کنترل دائم بود، و دوستانش (مانند آن  پاينده
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اين بهبدون  او  از  بداند،  خودش  میکه  گزارش  مسئلهساواک  ی دادند؟ 
هرجه از  است؛  به بغرنجی  که  اينت  (يعنی  آخر  شق  کنيم،  نگاه  که آن 

میبه خيانت  او  بهدوستِی  او  از  و  می کردند  گزارش  دادند)  ساواک 
بهمحتمل میترين  استنظر  امری  اين  بهرسد.  پاينده  آن وجود    احتمالکه 

  آورد. حساب نمیکند و در محاسبات و بياِن خاطرات خود بهتوجه نمی
ی  مدرسهمحل کار خود در «آباد مستقيماً بهسلطنتهرروی، پاينده از  به

گويد  رفقايش میرود به» میصنعتی کانون کار و آموزش، در خيابان ری
دو بار احضار شدن خود طی يک ماه ای پيش نيامد. اما نسبت بهکه مسئله

دو قبضه سالح کمری را که در خانه جاسازی  همين دليل، «نگران است. به
خ از  بود،  بيرونکرده  می انه  و  »  اينبرد؛  بدهدبدون  توضيح  چرا،    که 

  دادمخرج نمیاحتياط الزم را بهرغم شک و ترديدی که داشتم  بهگويد: «می 
و اين درحالی بود که اوضاع    تغييری ندادم ی ارتباطم با دوستان  و در برنامه
  ای از دانشجويان را دستگير کرده بودند شدت متشنج بود و عده دانشگاه به

دستگيری هم و  آذر  شانزده  متعاقب  داشت های  ادامه  و    83»(صص  چنان 
  )!؟84

ی » خودش و ارائهاحتياط الزمِ ای بين عدم «که رابطهپاينده بدون اين
گزارش از    گونهتصوير  کند،  ارائه  دانشگاه  سياسی  ملتهب  وضعيت  از 

مراسم  پيش از  قبل  دانشجويان  دستگيری  و  ساواک  و    16گيری  آذر 
میدستگي باالخره میری محافل بسياری صحبت  تا  بهکند  دستگيری  رسد 

  پور و حسن«رسند بهی ماجرا میها در ادامهابوالحسن خطيب، که ساواکی
اوين  کنند و بهدر تهران و شيراز دستگير میها را «» که آنسامع[مهدی]  

به»؛ و در «برندمی  » توفانحسن سعادتی و سازمان  بازجويی از سامع، 
« می  پلیرسند:  دانشگاه  دانشجويان  سعادتی  و  باهم  سامع  و  بودند  تکنيک 

گويد با يک تشکيالت مارکسيستی ارتباط  سامع می ارتباط داشتند. سعادتی به
از وضعيت گروه    کنند]بازی میها که خاله[درست مثل بچهدارد و سامع هم  

«سخودشان   بعداً  و  بود  گروه چريکی  يک  حقيقتاً  های ازمان چريک[که 
ها از سامع را مقداری  . سعادتی شنيده [!!]گويدمیفدايی خلق» ناميده شد]  

گويی  گويد. جفرودی هم که آدم اغراقجفرودی میدهد و بهشاخ و برگ می
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گفته بهبود،  و  کرد  بزرگ  خيلی  را  سعادتی  جريان  های  يک  با  گفت  من 
دانم واقعيت  ن نمی). طبيعی است که م85»(ص  چريکی در ارتباط هستيم 

چيست. ضمناً اين را نيز بايد بگويم که تماس با مهدی سامع برای تحقيق  
خواهم روی  ی اين احوال، نمی در اين مورد امر غيرممکنی نيست. با همه

گويد، تحقيق کنم. اما  تنها چيزی  درستی يا نادرستی چيزهايی که پاينده می
تخيل نباشند!؟)  به  قعی باشند و آميختهی اين اتفاقات (البته اگر واکه درباره 

کارتون پلنگ صورتی دارد:  که شباهت زيادی بهتوانم بگويم، اين استمی 
  اندازند. گريه میخندانند و هم بههم آدم را می

هرحال، پاينده ضمن ابراز خوشحالی از ارتباط با يک گروه چريکی  به
چريکی جريانی نوپا و  در کشور ما جريان  دهد که «جفرودی هشدار میبه

روی نيفتيم. بهتر  دام چپناپخته است بايد خيلی حواسمان را جمع کنيم که به
اين ارتباط را قطع کنی. هادی هم چندان نظر موافقی به اين ارتباط  است 

بود و نمی توانست خودش را عقب بکشد و اين  نداشت، ولی درگير شده 
کند قطع  را  پاي85»(ص  ارتباط  باالخره،  اين).  قيد  با  همه نده  اين  که  ی 

نمیحرف و  شنيده  زندان  در  را  « ها  مطالب  تواند  اين  سقم  و  در صحت 
ارتباط سازمان توفان با آن گروه از گويد: «» بکند؛ میاظهارنظر قاطعی

). اگر از بررسی و تحليل  85»(ص  شدطريق سعادتی و سامع برقرار می 
ی صحت و  ه خود او هم درباره اين دليل بگذريم کهای اخير پاينده بهحرف

توان گذشت که ها نظر قاطعی ندارد؛ معهذا از طرح اين سؤال نمیسقم آن
جفرودی  ی نوجوانی شور و حال چريکی داشت، بهای که از دوره چرا پاينده 

  کند که ارتباطش را با يک گروه چريکی قطع کند.توصيه می
  

ساواک حسن سعادتی : «کندطور روايت میپاينده دستگيری خودرا اين
رسد. کالهدوزيان  محمد کالهدوزيان میکند و از طريق او بهرا دستگير می

  1349گويد و در بيست و چهار آذر  تشکيالت بجنورد و جفرودی را می
می دستگير  اينشودجفرودی  پاينده  را  دستگيری  ماجرای  ادامه  طور  ». 

«دهدمی  بچه:  دستگيری  از  امن  توفان  سازمان  اين  های  نداشتم.  طالع 
می دستگير  را  سعادتی  وقتی  که  بود  کالهدوزياندرحالی  محمد  » کنند 
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من خبر داد و نه مخفی شد، منتظر  جفرودی نه بهدهد. «جفرودی خبر میبه
  ). 86و  85»(صص ماند تا دستگيرش کردند

ها و کند که از طرف ديگر بدون اطالع از دستگيریپاينده روايت می
بهبدون   توفان،  سازمان  با  تدارک  ارتباط  در  شادور  کاظم  همراه 

قهرآميزحرکت« فکر  های  در  پول  تهيه  جهت  مقدمتاً  و  ی  مصادره «» 
همين منظور چهار قبصه اسلحه کمری تهيه کرده بود  » بودند. او بهبانک
  ). 86» در اختيار داشت(ص نفراتی هم برای اين کارو «

» (يعنی:  1349دی    9ر روز چهارشنبه «که علی پاينده  دسرانجام، اين
به از دستگيری هادی جفرودی)  ای  طور خيلی محترمانهپانزده روز پس 

به قلعه منتقل می دستگير و  بازجويی (که بعداً  قزل  از شروع  قبل  تا  شود 
  پردازم) با ساقی دل بدهد و قلوه بگيرد!؟آن میبه

در  همان  که  مطا  3طور  کردم،  نقل  باالتر  حرفپارگراف  های  بق 
هايش  گروهی دانست هم چه برمن گذشت»، جفرودی که می«آن  86ی  صفحه

نه مخفی شد، منتظر ماند تا دستگيرش  پاينده خبر داد و « اند، نه بهرا گرفته
گويد؛ او کامالً همان شکلی اتفاق افتاده باشد که پاينده می». اگر وقايع بهکنند

ها و مخفی نشدن جفرودی  دستگيریخبری خود نسبت بهحق دارد که از بی
ات  گاليه داشته باشد. اما جفرودی هم حق دارد که بگويد: تو که تا دستگيری

کردم و خبر  پانزده روز فرصت داشتی، چرا مخفی نشدی؟ اگر اشتباه نمی
من دادم، آيا همانند اين پانزده روز که  تو میدستگيری حسن سعادت را به

نه، نمی، مخفی میزير شکنجه بودم اگر تو اهل مخفی  شدی[!!]؟  شدی! 
خواستی صبر کنی تا دستگيرت کنند، طی همين پانزده  شدن بودی و نمی

قول خودت چهار قبضه اسلحه هم  شدی. فراموش نکن که بهروز مخفی می
  های قهرآميز تهيه کرده بودی! برای انجام حرکت

  

برخورد ساقی با او نيز قابل نقل  قلعه و  قزلداستان ورود علی پاينده به
قلعه رسيديم. تقريباً سه قزل... حدود ساعت هفت صبح بهو بررسی است: «

ربع ساعت بالتکليف نشسته بودم که ساقی آمد. بعد از سالم و احوالپرسی،  
گفتم ماندگارم يا رفتنی؟ گفت ماندگاری و سلول    [درست مثل دوتا پسرخاله] 
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به هم  بهدهم. (ستو میخوب  فارسی را  و  بود  نحوخاصی اقی تُرک زبان 
من بدهی؟  خواهی سلول خوب بهکرد.) پرسيدم چی شده که میصحبت می

همين دليل سلول خوب برايت  من گفت تو شتر قديمی ما هستی بهساقی به
گرفته بهدرنظر  ادامه  در  و  زبان ام  هم  ما  ناسالمتی  گفت:  ترکی  زبان 

به87»(ص  هستيم  پا ).  و  طورکلی،  جوانمرد  مهربان،  آدمی  تصوير  ينده 
می ترسيم  ساقی  از  رابطهخيّری  منهای  که  ويژه کند  و ی  شخصی  ی 

آور خودش با ساقی، اما مطلقاً با حقيقت ناسازگار است. من شخصاً  تعجب
ام. نه تنها مطلقاً مهربان و جوانمرد و خيّر نبود، بلکه با ساقی روبرو شده 

همان من  میبا  رفتار  سياسی  طوری  متهم  يک  با  ساواکی  يک  که  کرد 
منشانه و مالک جان و مال متهم سياسی!  کند: تحقيرآميز، ارباببرخورد می

» نبودم. اگر پاينده اين  ترک زبانشايد علت اين برخورد اين بود که من «
ويژه امروزه ارتجاعی با ساقی را قبول نداشت، بايد در روايت  گونگِی بههم 

برد تا تخليه  کار میها ترفندهايی است که پليس بهکه اينشد  خود يادآور می
  اطالعاتی را تسريع کند. 

  
چه برمن که آقای خسروپناه در همين کتاب «آن  است  يادآوریالزم به

آورد:  نقل قولی از پرويز اشجعی می  551ی  ، صفحه19نوشت  یگذشت»، پ
تو داده؟  را کی به  پرسند اين اعالميهگيرند از او می"... وقتی من را می«

ها را گويد پرويز اشجعی اعالميهو می   تواند تحمل کندنمی  [کالنتری]سعيد  
شناخت". من را بازداشت  نام پرويز میمن داد. سعيد من را بهآورد و به
.  با من روبرو کردسعيد را آورد و    استوار ساقیقلعه بردند. "قزلکردند و به

ـ در اين عبارت آشکار  ». اوالً خودش است...."سعيد با شرمندگی گفت: بله  
 ً ـ بايد پرسيد سعيد چه چيزی را  است که ساقی بازجوی سعيد است؛ و دوما

سعيد مهربانی نکرده  »؟ طبيعی است که ساقی آنقدر بهتواند تحمل کندنمی«
». بدون هرگونه ابهامی تحمل کندبود که از توان او خارج باشد و نتواند « 

  دستور او) شکنجه شده بود.ی توسط ساقی (يا بهسعيد کالنتر
ادامه بهدر  بازهم  نوشته  اين  استوار  تصويرپردازیی  از  پاينده  های 

  گيرد. جای خود مورد بررسی قرار میخوريم که بهساقی برمی
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يک نفر آمد و بعد از سالم  » بود که «با ساقی مشغول صحبتپاينده « 
شناسی؟  يدم چی شده؟ گفت من را میهم رسيديم. پرسو عليک گفت ُخب، به

تو اخطار کردم ولی  شناختمش. گفت من تهرانی هستم. دو هفته پيش بهنمی
نکردی... ازآنگوش  که ».  نيست؛ فرض کنيم  که فرض محال، محال  جا 

به می حرفپاينده  گوش  تهرانی  دراينهای  پاينده  کرد!  مفروض،  صورت 
  کرد؟کار می ههای تهران بايد چحرفبرای گوش کردن به

  
  



 

 
 

  
  
  
  

که   قسمت  (از  صفحه   3اين  کتاب  دربرمی 91تا    89ی  را  گيرد،  ) 
شکلدرباره  و  تاريخچه  قزلی  جغرافيايی  وشمايل  وضعيت  و  قلعه 

ی وضعيت ساختمانی زندان  مقايسه ای برای بررسی ندارد.که نکتهجاستآن
فی زندان  يادآوری  هرچيز  از  سال  المدتبيش  در  پاينده    1339النامعلوم 

درپا اشاره   نوشتاست.  بههم  جز  ای  آن  طرح  که  دارد  فروهر  داريوش 
در مورد عمومی   حزب ملت ايران های رهبر  توصيف يکی از جوانمردی

پزی معنای ديگری ندارد.  اش در داشتن چراغ خوراککردن امتياز شخصی
جاکه داريوش فروهر يکی از کسانی است که مورد عالقه و احترام  ازآن
تأثير اين  نظر برسد) بهعلی پاينده است، در ادامه (هرجاکه مناسب به  شديد

ی طبقاتی و نقش او در استقرار  ای در امر مبارزه های زنجيره قربانی قتل
  جمهوری اسالمی اشاراتی خواهم داشت. 

  
  بازجویی و قضایای آن

قلعه با عضدی (با اسم  علی پاينده در اولين بازجويی جدی خود در قزل
میاصل روبرو  ناصری)  میی  پاينده  از  عضدی  را  شود.  من  پرسد 
علیمی  پاينده  اينشناسی،  سال  رغم  از  را  او  (که  می  1340که  شناخت 

ی حقوق  دانشکده دانشگاه و خصوصاً بهی دارالفنون بود و بهمدرسهمحصل  
  1340يکی از روزهای زمستان  دهد:  « کرد)،  پاسخ منفی می آمد میورفت

ی حقوق رفتم... دانشجوها را ديدم  دانشکده سنگينی باريده بود بهکه برف  
ها پايين آوردند... گفتند ساواکيه....کارت که يک نفر را با توسری از پله

پرسنلی ساواک را که از جيب ناصری درآورده بودند در تابلوی اعالنات  



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  106 
 

  لگد جانانهچند  ها گفتند ساواکی است، من هم رفتم و  نصب کردند. تا بچه
بهبه پوتين  زدم.  بهناصری  و  داشتم  با  پا  دانشجويان  نفرت همراه  و    کينه 

تری ناصری  پاک نژاد با شدت بيشناصری را زديم. در بين دانشجويان،  
هايش را از تنش درآوردند و درآن سرمای زمستان ...، لباسزدرا کتک می

»(ص  يرون انداختندپا داشت از در دانشکده ب درحالی که فقط يک شورت به
93 .(  

هنگام بازجويی و کتک  ی اولين برخوردش با عضدی بهپاينده درباره 
می او  از  « خوردنش  عضدی  گويد:  همان ...  از  برآمده  آدمی  [يعنی: 

وار کتک  با مشت و لگد و شالق، ديوانه  ]1340دانشجوی ساواکی سال  
درآمد  اين پيش.  آن دراين بابت آن بود. اين بهگفت...  [و]  من زد...  مفصلی به
. حاال بنشين اطالعات و روابط خودت را با  بازجويی تو نداشتربطی به

آن با  که  جرياناتی  و آن  رابطه  گفتم  بنويس،  داشتی  سياسی  فعاليت  ها 
و   بنشين  درنياور،  بازی  داری،  چرا  گفت  بنويسم.  که  ندارم  اطالعاتی 

  ). 94»(ص بنويس... 
که ی تحقيقی) حاکی از اين استالعه وجوها (نه مشاهده و نه مطپُرس

در   بعدی)  (يعنی: عضدی  ناصری  کردن  برهنه  و  کتک خوردن  رويداد 
ازآندانشکده  اما  است؛  درست  حقوق  آن  ی  در  پاينده  کسی حضور  جاکه 

که حتی حضورش  رغم اينکند، و علیرويداد را تأييد و حتی تکذيب نمی
م در کار نبود، عجيب نيز  جا در آن روز معمولی، که تظاهراتی هدر آن

گذارم که روايت پاينده  ی نوشته را براين فرض مینمايد؛ معهذا، ادامهمی 
ترتيب  کردش در آن رويداد عين واقعيت است. بديندر مورد حضور و عمل
به بگويم  بايد  که  روشاست  با  آشنايی  تجربهجز  و  از  ها  شخصی  ی 

کند)  (که پاينده نقل می  های خوِد عضدی نيزهای ساواک، حرفبازجويی
میبه نشان  علیوضوح  توسط عضدی،  پاينده  خوردن  کتک  که  رغم  دهد 

»، اما جزيی از بازجويی آن دراين بابت آن بود. اين بهگويد «که او می اين
به « و  عضدی  خود  حرفدرآمدپيشقول  تحليل  از  قصدم  بود.  آن  های  » 

پاينده (و طبعاً    که نشان بدهم عنصر تنفر در کنش عضدی اين است علی 
) در مقايسه با واکنش عضدی  1340ديگر افراد درگير در ماجرای سال  
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آيد. گرچه  حساب میتر بهی تنفر و کينه سنگينلحاظ وزنهبه  1349در سال  
های مسئول رسد، اما حقيقت دارد؛ زيرا طرفنظر میاين حرف عجيب به

جرم ساواکی اواکی را بهکه ناصری سهايی  و معقول رابطه (يعنی: همان 
برف ميان  در  و  زدند  کتک  برهنه  بودن  استبداد  ها  با  در ضديت  کردند) 

می  عدالتهويت  خودرا  اغلب  و  و  گرفتند،  می   چپخواه  کردند.  معرفی 
ملزم    مثالً سوسياليستیو    ، چپخواهانه عنوان پراتيک عدالتبنابراين، به

عنوان  از آن داشت، و حتی به  انسانیرفتاری بودند که بتوان برآوردی  به
  ای قابل تبليغ روی آن انگشت گذاشت. مسئله

است  کينه حد  همين  در  عضدی  و ی  بازجويی  روند  از  بخشی  که 
بهشکنجه را  پاينده  در سال  ی  خودش  خوردن  کتک  تالفی    1340حساب 

، پاينده را هم با فشار روانی تحت  ی شخصیگذارد تا ضمن ارضای کينهمی 
نجه قرار داده باشد؛ درصورتی که پاينده (که خودرا کمونيست، انقالبی  شک

ناصرِی هنوز عضدی  که ديگران  نامد) ضمن اينخواه میو الاقل عدالت
  زند. ناصری می » بهچند لگد جانانه، او نيز «زدندنشده را کتک می

ی  گويم کتک زدن پاينده توسط عضدی بخشی از روند شکنجهکه میاين
د جنبهاو  و  بود  ساواک  جهنمی  دستگاه  اهداف   تحقق  ی شخصی  رجهت 

اين دليل است که ظرفيت شکنجه و اعمال فشار  بسيار ناچيری داشت، به
نهايت نيست، و حدی  بينم، بیکه در مورد خوِد پاينده میچنانها، هم روی آدم 

شود که و مرزی دارد که عبور از آن حد و مرز با مرگ کسی همراه می
اعتراف گرفتن از کسی  شکنجه قرار دارد. مسئوليت بازجوی ساواکْ  زير
بهاست میکه  نشده نظر  بيان  هنوز  اطالعات  اگر  رسد  بنابراين،  دارد.  ای 

می آن  اِعمال  باشد،  ميان  در  طرف  کينه شخصی  که  هنگامی  برای  ماند 
تخليه  به از  پس  (يعنی:  مرحله  اين  در  باشد.  شده  تخليه  اطالعاتی  لحاظ 
ايجاد  اط بازجو  برای  چندانی  مشکل  هم  بميرد  طرف  اگر  حتی  العاتی) 

شوند که دلشان در مقابل  طورکلی، بازجوها طوری تربيت میکند. بهنمی
شکنجه و  بهزجر  نسوزد،  «متهم»  بهی  (شايد  شکل  کم همان  تر)  نسبتی 

بهفرامی بهگيرند که  که حاوی    ئيشعنوان  «متهم»  انسانی) نگاه کنند  (نه 
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که «متهم» زير شکنجه محمل  مقداری اطالعات است. بنابراين، احتمال اين
  ورزی شخصی قرار بگيرد، بسيار ناچيز است. کينه

شويم که چرا بايد ناصری (نه عضدی)  بنابراين، با اين سؤال مواجه می
ِی بورژوايِی بعد  که ساواکی بود! آيا در اروپارا کتک زد؟ ُخب، برای اين
افراد را   ی بورژواهای فاتحْ های تحت سيطره از جنگ جهانی دوم و دادگاه 

جنايتبه نهادهای  در  عضويت  مجازات  صرِف  اس.اس.  مانند  کاری 
مقدمهمی  نهادها  اين  در  عضويت  يا  کارهای کردند،  در  تحقيق  برای  ای 

و طبعاً قوانين  که حقوق رسمی بورژوايی  افراد بود؟ طبيعی است  جنايی آن
مدنی، حقوقی و جنگی در کشورهای اروپايی، مجازاِت بدون محاکمه را 

که آن  شدند. نتيجه اينآن متوسل میها بهدانند که فاشيستای میهمان شيوه 
و  بار  فتخطرزی  بهدانشجويانی که ناصری (نه عضدی) را کتک زدند و  

سرما رها کردند، گرچه   برهنه کردند و در ميان برف و  بسيار آسيب زننده 
چه و  بودند  سرشت  نيک  ادامهبسيار  در  مبارزه بسا  و  زندگی  خودْ ی    ی 

داده تاوان هم  سنگينی  بسيار  آنهای  اما  درباره اند،  اِعمال  چه  ناصری  ی 
کنش فاشيستی  ی زشتی و غيرانسانی بودن، قابل توصيف بهکردند، از جنبه

  است. 
ی آن  کتک خوردن ناصری و مقايسه  تحليل و استنتاج من درباره شايد  

اشخاصیْ  يا  شخص  را  پاينده  علی  کردن  شکنجه  حد    با  از  بيش 
اينسانتی ميان  از  بگويند  و  کنند؛  برآورد  در    مانتاليستی  که  جنايت  همه 

شود، فالنی رفته کتک خوردن  ی دنيا انجام میدر ايران و در همه هردقيقه
ا کسانی را محکوم کند که او را  کند تيک ساواکی را تجزيه و تحليل می 

نويسنده  کتک زدند. اگر من با چنين برخوردی مواجه شوم، ضمن احترام به
که وقتی  کنم. چرا؟ برای ايناش، اما با آن مخالفت میو نشردهنده  و گوينده 

و پيشتاز مبارزه  پيشرو  که خود را  دانند، افرادی  ی طبقاتی مینيروهايی 
ِصرف ساواکی بودن و بدون محاکمه ضدی) را بهمثل ناصری (و حتی نه ع 

کنند و در اختيار  های ساواک را فتح  زمان که مردم قرارگاه   کتک بزنند، آن
  زنند. آويزند و آتش میدار میها را بدون محاکمه به بگيرند، ساواکی
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اند  واکنش چه اشکالی دارد؟ مردم شکنجه شده   شايد کسی بگويد که اين
داده  قربانی  آنو  بهاند، خشم  و  است  فرومی ها طبيعی  هم  نشيند و سرعت 

  نويسنده و گويندهکه بهآورند. بازهم ضمن اينروی می   های معقول روشبه
با آن مخالفت میی اين نظر احترام میو نشردهنده  کنم. چرا؟  گذارم، اما 

پيدا   1357های سال الهیکه همواره نيروهای مرتجعی مثل حزببرای اين
کنند تا جانب را تحريک میای حق بهشوند که مردِم خشمگين و تااندازه ی م

شان را با اعدام چند ارتشی و بوروکرات و  بساط کشتار راه بيندازد و بساط
ی  مثابهکنند تا بتوانند بهساواکی (مثل نصيری و هويدا و تهرانی) شروع  

دار  سرکوب کنند و به  اصطالح حقيقی انقالب، انقالبيون حقيقی رامدافعان به
  و درفش بکشند. 
ای که روند استثمار انسان از انسان  ی انسان فردا، جامعه نه! جامعه

ای که هر  طور شتابناکی سير نزولی بپيمايد، و باالخره آن جامعه در آن به
افسانه تبديل شود، از پِس تخليه انسان برای هر انسان برادری باشد و قفل به

داری، بر روی کارکنان و افراد  تنفِر ناشی از نظام طبقاتی و سرمايهو    کينه
ی برخورد نه تنها روشی برای گيرد. اين شيوه کاِر اين نظام شکل نمیجنايت

ريشه استثمارگرانهخشکاندن  و  غيرانسانی  نظامهای  ذاتی  استبداد    ی 
علفسرمايه برای  بلکه  نيست،  کناره داری  در  روئيده  هرز    های های 
  کند. فرصت بازسازی کليت نظام را نيز فراهم می بار اين نظامْ جنايت
اين حقيقت تاريخی بسيار بياموزيم: در کشوری که هرروی، بايد از  به

دست  کند، بهمی هردليلی دوسوم اعضای حزبی که قيام انقالبی  را رهبری  به
ز همان اش اد، طبل فروپاشینشوی مرگ سپرده میجوخهسوم ديگر بهيک

  صدا درآمده بود. آن به گيریآغاز شکل
ی آلترناتيو  که جامعه  اش) اين استحقيقت (در معنای پيوستار تاريخی

به توصيف  قابل  با  و  پيوند  بدون  فردايی  در  که  نيست  امری  کمونيستی 
ی اصطالح تاريخی سربرآورد. نه! جامعههای بهامروز، از ناکجاآباد الزام 

ضر زير  آنآلترناتيو  میب  نفی  امروز  بهچه  و  هم شود  با  ويژه  راستا 
می که شکل  است  کنونی  موجوديت  نفِی  و  چگونگی  امکان رشد  و  گيرد 

  يابد. گسترش می
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اين  که اگر رونِد کتک زدن و برهنه کردن افراد بهی کالم اينخالصه
کار و جهنمی قرار دارند  اند و درخدمت اين دستگاه جنايتدليل که ساواکی

پيروزیْ ادا مفروِض  فردای  يابد،  انقالبی    مه  و  کمونيست  نيروهای  برای 
ای جز اين باقی نخواهد بود که همان اقدامی را پيش بگيريم که ترور چاره 

سرخ نام دارد؛ کنشی که منهای تعقل تاريخی، تجربه نيز نشان داده است  
گلوله چراکه  گرفت؛  خواهد  نيز  را  انقالبيون  گريبان  و  که  کوچک  ی 

  کار در سراشيبی زمانْ اهميِت کتک زدن و برهنه کردن يک ساواکی تازه بی
  شود. براداز تبديل میبهمنی خانمانبه

) 1340ها و امثالهم (همانند ناصری دانشجو در سال  پس، با ساواکی
حل معقول، انسانی و کمونيستی ـ شناسايی،  باور من تنها راه چه بايد کرد؟ به

که بدون اِعمال ها تنگ کردن است  را چنان بر آن  چنين عرصههم افشا و  
فشار فيزيکی، اجباراً از حضورشان در دانشگاه و مراکز فرهنگی و مانند 

های اعدام و  نظر کنند. ديکتاتوری پرولتاريا، ديکتاتوری جوخهآن صرف
  ی درهمهای کار اجباری نيست؛ ديکتاتوری خردمندانه و عاشقانهاردوگاه 

که لجن  ی افرادی استهای طبقاتی در راستای بازآفرينی همهکوبيدن نظام 
  اند. ها را تا حلق خود بلعيده اين نظام 

می نقل  پاينده  اينآقای  از  پس  که  کند  عضدی  اصرار  مقابل  در  که 
«فعاليت گفتم:  بنويس،  را  نکرده هايت  مسئلهکاری  و  وگرنه  ام  ندارم  ای 

»، را انکار کردم؛ عضدی  سازمان توفانام با «»، و نيز رابطهگفتم...می 
من را روی تخت فلزی خواباند و دست و پايم را بست. با کابل شروع «

به بهکرد  اينزدن  پاهايم کرد. سعی کردم درعين  خورم،  که کتک میکف 
ارتباط    [با سازمان توفان]  خيلی هم نخورم. کمی داد و فرياد کردم و گفتم

ی  [و من از گوشه  لبی را که حسن سعادتی گفته بودداشتم... و... آن مطا
واقعاً فکر  ترتيب «». بديننوشتم سلولم با ايماء و اشاره از او شنيده بودم]  

گردانند و او با  سلول برمی». پاينده را بهتمام شده است[بازجويی]  کردم  
  خوابد. خورد میخيال راحت شام می

با احساس سرمای شدي پاينده نيمه شب  د که ناشی از ريختن يک  اما 
پرد و او را در هوای پنج/شش درجه  روی او بود، از خواب میسطل آب به
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متر دورتر بود:    200برند که حدود  طرف محل بازجويی می زير صفر به
فهميدم  « بعداً  که  ديگر  نفر  يک  و  تهرانی  عضدی،  بازجويی،  اتاق  در 

  ».  دست منتظرم بودندزاده است، کابل بهحسين
که هادی جفرودی کرده بود:  اين بازجويی دوباره اعترافاتی است  علت

طور دی ماه به  12کنند و تا  آذرماه دستگير می  24يا    23جفرودی را روز  «
می شکنجه  شکنجهمتناوب  آخرين  نگهشود.  بيدار  او  بهی  صورت  داشتن 

ی"  آن "بيدارخوابايستاده همراه با کتک و اذيت و آزار بود که اصطالحاً به
بدينگفتندمی  نگه »؛  سرپا  تشنه  و  گرسنه  را  متهم  که  و میمعنی  دارند 

« نمی بخوابد.  بدن  گذارند  اجزای  کارکرد  در  اختالل  موجب  بيدارخوابی 
تدريج پاها ورم  گيرد، بهشدت تحت فشار قرار میشود. کليه و مثانه بهمی 
بهمی  و  نشاکند،  خود  از  روانی  اختالل  عالئم  زندانی  میتدريج  دهد.  ن 

دروغ   بود.  کرده  تحمل  را  بيدارخوابی  روز  شبانه  شش  جفرودی 
  ).96و  95»(صص گفت...نمی

روز  « عصر  يا  بهدی  12بعدازظهر  بازجو  سه  اين  که  سراغ  ماه 
می بهجفرودی  جفرودی  طاقت  و  تحمل  اعتراف  روند،  بود.  رسيده  پايان 

. گويدت را هم میکند؛ يعنی حتی احتماالبدجوری هم اعتراف می کند و می 
گويد  او داده بودم میها و اطالعاتی را که به در رابطه با من، نه تنها گزارش

آن بهبلکه  که  را  بهچه  بودم،  کرده  احتمال مطرح  موضوع  عنوان  عنوان 
می  آن96»(ص  گويدقطعی  درباره ).  پاينده  « چه  اعترافی  »  بدجوری... 

انسانی  گويد، نه تنها از  کردن جفرودی می ِعرق رفيقانه، سوسياليستی و 
ها ديده و کردنها و اعترافچه شخصاً در بازجويیتهی است، بلکه با آن

  که: ام نيز ناسازگار است. چرا؟ برای ايناز ديگران در اين زمينه شنيده 
کند و بعد  اعتراف باز میروز شکنجه لب به 18کسی که پس از  ـاوالً 

ی مبارزاتی  ای فعال، مثبت و درتبادل انديشهگونهاز دوران بازجويی هم به
جايی هم که ديگر احتمال بسيار قوی آنکشد، بهکند و زندانی میزندگی می

چه گفته باشد، با آن تصويری  اعتراف گشوده، هرآنطاقت نياورده و لب به
در رابطه  پردازد، ناسازگار است: «که علی پاينده از بازجويی جفرودی می

گويد بلکه او داده بودم میها و اطالعاتی را که بهنه تنها گزارش  با من،
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عنوان موضوع قطعی  عنوان احتمال مطرح کرده بودم، بهچه را که به آن
تاآن96»(ص  گويدمی  شنيده ).  و  مشاهدات  میجاکه  نشان  من  دهد،  های 

تصويرپردازی علی پاينده از اعترافات جفرودی عمدتاً با آن افرادی جور  
فشارْ درمی حداقل  با  بازجويی و  ابتدای  همان  از  که  به  آيد  و  لب  اعتراف 
بهمی  سرايیسخن بنا  زندگی  گفتهگشايند.  براساس  نيز  و  پاينده  خوِد  های 

و   سياسی  قامت  و  قد  بودند)،  آن  شاهد  بسياری  (که  زندان  در  جفرودی 
کوتوله از  پاينده  که  است  تصويری  از  بلندتر  او  سياسپايداری  ی  های 

  برداری کرده است. کپی
»،  گويدحتی احتماالت را هم میمسئله که جفرودی «  طرح اين  ـ ًدوما

آميز است؛ اين  شدت شقاوتکه عين واقعيت باشد، امری بهحتی برفرض  
که جفرودی زنده نيست؛    کندتری پيدا میويژه هنگامی طنين بيششقاوت به

داشت او احساس گرامی بودن  یای از افراد فاميل و دوستانش با گرامعده 
بهمی  و  بهکنند،  دليل هم  توجه بيشآرزومندیهمين  او  تری  های اجتماعی 

می از  پيدا  بيش  پاينده  درباره   40کنند.  تا  داشت  فرصت  اينسال  که ی 
»، بنويسد و منتظر پاسخ جفرودی  گويدحتی احتماالت را هم می جفرودی « 

  هم بماند. اين تأخير برای چيست؟
آباد و  آورم، در زندان عشرتياد میروشنی بهجا که من بهتا آن  ـاً سوم

و    ی خردمندانهخوانی و بررسی وقايع، جفرودی سلطهدر جمع روزنامه
چنان حفظ کرده بود. اين جمع عبارت بود از:  نظری خودرا روی پاينده هم 

و دو نفر  علی پاينده، هادی جفرودی، عبداله قوامی، قدير خانجان نژاد، من  
يکی از مطالبی که  هرروی،   ام. بهها را فراموش کرده ديگر که اسامی آن

درباره  شد،  نوشته  جمع  اين  ايندر  بدون  و  بود  ايرلند  بخواهيم  ی  ما  که 
که طرفجزوه به شد  تبديل  بهای  مطالعه  برای  مسلحانه  مشی  افراد  داران 

اً با سکوتی پذيرنده و دادند. حضور پاينده در اين جمع اساسمعتمد خود می
بههم  اين  و  بود؛  همراه  هم دالنه  پاينده  که  بود  آن  پذيرنده معنی  ی  چنان 

  جفرودی است. 
بايد از پاينده پرسيد که چرا و براساس کدام ضرورت عملی   ـچهارماً 
کسی گفتی  » بود، بهمطرح  [برايت] عنوان احتمال  چه را که بهآنيا نظری «
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هشدار امنيتی  متبوع او را هم نپذيرفتی و به  که حتی عضويت در سازمان
فرضی درباره حضور  بهاو  اعتراض  در  اتوبوس،  ات  بليط  قيمت  گرانی 
» شرط  و  نگذاشتی  بهاستقاللوقعی  را  خودت  فردی  و  ميان  »  کشيدی؟ 

 » آن  سرنوشت  به باالخره،  که  را  بهاو  اطالعاتی  جفرودی] [يعنی:    هادی 
» و  اطالعاتاين «» تو نسبت بهضاعفدردسر م» بودی، چه شد؟ و « داده 

هايی  دستگيری و يا لو رفتن افراد ويا جريان»ها چگونه بود؟ آيا بهاحتمال«
» و هم اطالعاتتوان گفت هم «منجر گرديد؟ اگر پاسخ منفی است، پس می

توانستند  »ها فاقد اهميت و ارزش امنيتی بودند و از اين لحاظ نمیاحتمال«
مضاعف« ايجاد دردسر  که   »  اينک  چرا  است،  مثبت  پاسخ  اگر  و  کنند؛ 

عنوان جزئی از دستگاه امنيتی جمهوری  ی ساواک، و نه بهمثابهساواک (به
های مفروض سخنی ی آن افراد و جرياناسالمی) ازبين رفته است، درباره 

نمیبه اشاره ميان  حتی  و  بهآيد  هم  جريانای  و  افراد  نمی آن  شود؟  ها 
چه برمن گذشت»  ی «آنعنوان خواننده لی دارد که من بهطورکلی، چه دلي به

چنين تصور نکنم که پاينده چيزی را که در ذهن داشته طوری مطرح کرده  
شنونده  بهکه  او  مگر ی  است؟  واقعيت  عين  که  رسيده  نتيجه  اين 

آموزان چيزی جز تخيالتی است که تصويرپردازی پاينده از سازمان دانش
با تبديلش به اقعيت تاريخی اسباب سرگرمی خودرا فراهم آورده  يک واو 

  است؟
توان (و حتی بايد) گفت که دنيای عجيبی ی علی پاينده میدرباره   ـپنجماً 

دارد. هادی جفرودی را که رفيق او بود، با بيان احتماالً غيرواقعی/تخيلی  
« درباره  بهی  که  را  بوداطالعاتی  داده  «او  حتی  و  احتمال  به»  عنوان 

بودش]  [براي کرده  میمطرح  خفيف   ،«» همين  در  اما  برمن  آنکند؛  چه 
گذشت» بارها از بلندتبعی، نيکخواهی، جسارت و دانايی فوق انسانی يکی 

و شکنجه کارکنان  بازنشستهاز  بهگران  ادامه ی ساواک  در  (که  نام ساقی 
  کند!؟  شويم) تجليل میگونه موارد مواجه میبازهم با اين

ای نامشهود، اما پُرمعنايی را بايد توضيح بدهم:  نکته  در همين رابطه
چه برمن گذشت»، سعيد  آفرين در «آنلحاظ تکرار و فراوانِی اسامِی نقشبه

ی او پيشکش شده است)، در رديف دوم قرار  خاطره کالنتری (که کتاب به
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تر  ی سوم (يعنی: فقط يک مرتبه پاييندارد؛ درصورتی که جناب پاينده رتبه
نامی که در   9ساقی اختصاص داده است. در واقع،  سعيد کالنتری) را به  از

ترتيب  اند، بهترين نقش تصويرپردازی شده ای با بيشصفحه  600اين درام  
فراوانی عبارتند از: زمانی (سرهنگ)، کالنتری، ساقی، جزنی و سرمدی،  

نام    نژاد، محمدرضاشاه، جفرودی، و صبوری (احمد). تفاوت فراوانیِ پاک
که نام ساقی فقط برای تحسين آمده،  بردن از کالنتری و ساقی در اين است

و   انتقاد  برای  گاه  ديگر)  نفر  چند  (و  کالنتری  سعيد  نام  درصورتی 
کار رفته است. از اين زاويه (يعنی از زاويه استفاده از  جوئی هم بهعيب

انه قهرمان  توان نتيجه گرفت که ساقی يگقصد تحسين)، می اسامی افراد به
  اثر مشترک پاينده و خسروپناه است. 

  
اطالعات که بازجوها ازطريق اعترافات هادی جفرودی بهپس از اين

بازجوها  خوانند: « اطاق بازجويی فرامیرسند، علی پاينده را بهجديدی می
را    پنج درصد اطالعاتم شوند که من حتی  از اعترافات جفرودی متوجه می 

نگفته به96»(ص  ام هم  پاينده  ورود  از  پس  از  ).  فحاشی  بازجويی  اطاق 
دانم،  دانی/نمیها، مقداری جروبحِث میآنطرف بازجوها و جواب پاينده به

جفرودی را  يند: «گواو می به  هابا لطفی غيرمعمول در بازجويیو باالخره  
شناسمش. گفت کيه؟ گفتم از آلمان آمده بود و محمد  شناسی؟ گفتم بله میمی 

ی ما ای با او نداشتم، رابطهمن معرفی کرد ولی رابطهکالهدوزيان او را به
با لطفی ). در ادامه بازهم بازجو  97»(ص  فقط درحد سالم و عليک بود،...

را که جفرودی داده بود، رو کرد.  ... مقداری از اطالعاتی  : «غيرمعمول
افتند  جان پاينده می». سه نفری با مشت و لگد بهاش دروغ است...گفتم همه

خوابانند و يک نفر روی گردنش  » میروی شکم روی زمينو بعد، او را «
کابل زدن  از باسن شروع کرد بهکند: « زدن مینشيند و عضدی شروع بهمی 

زاده کابل زدند. تعدادی کابل هم  و سپس حسينتا قوزک پا، بعد تهرانی...  
  ). 97»(ص زدم... زدند و من فرياد میها میکف پايم زدند... آنبه

پاينده همين پيدا    5طور تا ساعت  بازجويی و کتک زدن  ادامه  صبح 
آيد  زاده پيش میکه ماجرای درگيری شخصی بين پاينده و حسينکند تا اينمی 
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زاده توهين قوميتی کرد... خيلی  حسينشود: «میآسيب مغزی او منجر  و به
بهبه گفتم همه من برخورد...  اين سه/چهار ساعت ی فحشاو  در  که  هايی 
حوالهبه داديد...  بیمن  خودتی،  جاکش  خودتی،  ديوث  خودت...  شرف  ی 

کتکم   نفری  سه  کردم.  کردم خوب  هرکاری  مادرقحبه خودتی...  خودتی، 
ها با لگد  زمين افتادم. آنساق پايم زد. بهلگد محکم بهزاده چند  زدند. حسين

َسَرم  پا داشتند، لگد محکمی به زدند. عضدی يا تهرانی که پوتين بهمن را می 
ترتيب، علی پاينده دچار آسيب  ). بدين98»(ص زد. ديگر چيزی نفهميدم...

  شود. مغزی می 
دستش  رم بهآيد، سُ هوش می هوشی بهساعت بی  46وقتی پاينده بعد از  

پور در آن بود،  وصل بود. از طريق سلول روبرويی که اتفاقاً سعيد سلطان
ساعت بيهوشی را در بيمارستان    46شود که چندين ساعت از اين  متوجه می 

ها «... نگهبانشود که  پور با خبر میبستری بود. از طريق سعيد سلطان
می  و میهی  بدآمدند  خيلی  حالت  حتی  یرفتند.  نگران   بود.  هم  بازجوها 

  ». سرود خواندن کرده بودندها شروع بهبچه»، و «بودند
به« بعد،  روز  اينچند  بهمحض  مرا  بروم،  راه  توانستم  بازجويی  که 

کنی يا نه؟ های جفرودی را تأييد می بردند. عضدی و تهرانی گفتند حرف
است.  فکر کردم چه کار بايد بکنم. مطالب گفته شده و اطالعات داده شده  

اين بهاز  بیجا  معنا بعد کتک خوردن برای مطالب و اطالعات گفته شده 
حال، بايد طوری رفتار کنم که بازجويی در همين حِد اطالعات  است. با اين

تأييد کردم. با توجه بهناچار گفتهرو شده بماند. به که اينهای جفرودی را 
تهرانی مالحظهضربه کردند و  می  [را]ام  ی مغزی شده بودم، عضدی و 

هايی که برای تو از آلمان آمد،  پرسيدند: آن بسته... مثالً، میدادند سرنخ می
؟... بعضی از مطالبی را  رانی چه بود ماجرای اعتصاب اتوبوسچه بود؟  

که هادی گفته بود، توانستم توجيه کنم و اطالعات ندهم. مثالً گفتند راجع  
مهبه ماه  اول  جفرودی صحبت    گروه  يا  با  بده  توضيح  مورد کردی،  در 

... با  خبر بود حفظ کردمها بی مطالبی را که هادی از آن...  ی انقالبیکميته
بهاين و  پاشحال  و  ريخت  مطالب  رغم  توانستم  که  درحدی  هادی،  های 

  ). 101و   100»(صص مرتبط با خودم را جمع وجور کردم 
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ی گروه اول ماه مه، درباره کرد که سؤال پاينده آقای جا بايد از  اين در
علت نفوذ ساواک در  به  49ها پيش از زمستان  ی انقالبی... که ساليا کميته

توانست کرده  ها از بين رفته بود، هادی جفرودی چه ريخت و پاشی میآن
  باشد؟

درباره حرف پاينده  علی  ادامههای  بازجويیی  مظلومانه   اشْ ی  هم 
به طوری  هم  و  درآمداست،  خودبهنگارش  را  خواننده  ذهن  که  خود  ه 

کشاند که يک طرف آن علی پاينده و طرف ديگرش هادی  ای میمقايسهبه
اين دارد.  قرار  نمیجفرودی  تدوين  و  گفتار  تصادف  گونه  حاصل  تواند 

حوادث،   از  برخاسته  احساسات  از  قدمی  بنابراين،  باشد.  محض 
قربانیمصيبت نگاهی  گويی  و  برويم  فراتر  براساس  معقولنمايانه  و  تر 

  بازجويی پاينده و جفرودی بيندازيم. حساب و کتاب به
ی مغزی که در روند زندگی آتی علی پاينده بدبياری نسبتاً  منهای ضربه

ی مغزی باعث شد تا پاينده حتی  آيد؛ اما همين ضربهحساب میبزرگی به
مغزی  ی  بيان ديگر، بدشانسِی ضربهدهم جفرودی هم شکنجه نشود. بهيک

لحاظ چگونگی روند بازجويی  (که عواقبی هم برای پاينده داشته است)، به
ی مسلحانه های درگيِر مبارزه آمد. چريکحساب می شانسی بزرگی به خوش

می خود  زبان  زير  هم  سيانور  تعدادی  و  نشوند؛  دستگير  زنده  تا  گذاشتند 
ز به از  ناچيزی  چندان  نه  تعداد  حتی  سپردند.  جان  شيوه  های  ندانیهمين 

به بهسياسی  دست  بازجويی  میهنگام  اينخودکشی  نتيجه  در  زدند.  که 
جهنمی آن  از  و  ساواک  کنترل  تحت  سياسی  حاکميت  تحت  مختصات  تر 

اسالمی ضربه جمهوری  ساواماِی  شکنجه،  کنترل  از  رهاکننده  مغزِی  ی 
شود. گرچه من شخصاً اطالعی ندارم؛  شانسی است که نصيب هرکسی نمی

ا حرفاما  مقايسهگر  درباره کننده های  پاينده  بازجويی  با  ی  را  خودش  ی 
طور تصور کنيم  بازجويی جفرودی قبول کنيم، چرا نبايد در عالم خيال اين

ی مغزی درست همانند علی پاينده  بسا جفرودی نيز داوطلب ضربهکه چه
  بود؟

آن میبرخالف  پاينده  «چه  مالحظهگويد:  تهرانی  و    [را] ام  عضدی 
هايی که برای تو  پرسيدند: آن بستهدادند... مثالً، میکردند و سرنخ میی م
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بود؟   چه  آمد،  آلمان  اتوبوساز  اعتصاب  بودماجرای  چه  »؛  ؟...رانی 
ها ی مغزی علی پاينده نداشت. ساواک و ساواکیضربهوجه ربطی بههيچبه

رحم باشند. مسئله دلچنين    توانستند اينرحم بودند و نه می چنين دلنه اين
رسند  اين نتيجه میکه وقتی بازجوهای امنيتی/سياسی بهاز اين قرار است

اند، ندارد که  چه ديگران گفتهتر از آنکه شخِص تحت بازجويی چيزی بيش
دهند تا او تأييد کند  » میسرنخ او «ی بازجويی بهبگويد، برای تکميل پرونده 

جايی هم که جسِم شخص  هرروی، آنند. بهها بقيه ماجرا را دنبال کنو آن
ـ تحمل يک دقيقه شکنجه را نداشته  حتیلحاظ زنده ماندن ـتحت بازجويی، به

راه  بهباشد،  او وجود دارد. جمهوری های بسياری برای  درآوردن  حرف 
خانواده  افراد  به  اسالمی  می را  میگروگان  هم  شکنجه  حتی  و  کند.  گيرد 

آن نداشت و ساواک نبود، اما پرهيزی هم نسبت بهگرچه اين روِش معموِل 
  چنين اقداماتی نيز دست زد. های بعد در واقع بهدر سال

».  خبر بود حفظ کردم ها بیمطالبی را که هادی از آنگويد «پاينده می
ی کمری که خريد  جز خريد دو قبضه اسلحهکه اين مطالب بهسؤال اين است

آن   در  قاچاقچی  از  امر چندان  آن  نيز  در اروپا  و حتی  امروز  روزگار، 
سال هم   50ای نيست، پاينده چه چيزی را حفظ کرد که بعد از گذشت  پيچيده 

شود؟ جفرودی چه چيزی بيش از  حرفی از چيستی و چگونگی آن زده نمی
ماجرای اعتصاب  چه برمن گذشت» درباره «که علی پاينده در همين «آناين

های  سراغ بچه[؟]: « ه بودکند، برای بازجوها گفتمی» روايت  رانیاتوبوس
اعالميهپلی کنند.  و می   بودندای نوشته  تکنيک رفتم.  را چاپ  آن  خواستند 

و  خريدند  که حاضر شد اعالميه را چاپ کند. کاغذ    پيدا کردندای  چاپخانه
جانبه  طور همه چاپخانه و اعالميه چاپ شد. در کارهای ديگر هم بهدادند به

هم آنبا   درباره 80»(ص  کاری کردم ها  پاينده  که  براساس اطالعاتی  ی  ). 
اتوبوس« اعتصاب  میرانیماجرای  همه»  بودن  درست  برفرض  ی  دهد، 

عنوان اطالعات  ی موارد، جفرودی تنها چيزی که بههای او در همهحرف
درباره می  « توانست  او  که  بود  اين  بگويد،  پاينده  بچهی  های  سراغ 
ها ی کارها را خوِد آنکاری کند، اما همهها هم رفته بود تا با آن»  تکنيکپلی

تواند  ها نمیتواند بفهمد که اين حرفانجام دادند. هرکودک دبستانی هم می
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سرايی است. همين  » ايجاد کند، و حرف پاينده اساساً قصهدردسر مضاعف«
کم  درباره نکته  «وبيش  مهی  ماه  اول  «گروه  ويا  انقالبیکميته»  نيز  ی   «

چه برمن گذشت» از  صادق است. برای مثال، اطالعی که پاينده در «آن
مه« ماه  اول  میگروه   «» است:  ترتيب  بدين  و  دهد،  تشکيالتی  ساختار 

فعاليت عملی سياسی و اجتماعی نداشت. دارای حوزه نبود و اعضای آن  
در سال  ما گفته که «». ضمناً قبل از اين قسمت بههشت تا ده نفر... بودند

ی علت لو رفتن کميته» و «ی انقالبی دستگير شدند ، اعضای کميته1342
خورد که چه درد ساواک میها به  » در آن بود؛ اينانقالبی نفوذ ساواک...

  » بيندازند؟دردسر مضاعف«علی پاينده را به
ای  های پاينده نگاه کنيم، تنها مسئلهحرفهرروی، از هرطرف که بهبه

می  او  درباره که  باشد،  تواند  داشته  ادعايی  آن،  کردن  حفظ    فکری 
»، و خريد دو قبضه اسلحه است که مدتی بعد مطرح شد  ی بانک مصادره «

به البته  گونهو  نبرد.  باالتر  سال  پنج  از  را  پاينده  محکوميت  که  بود  ای 
ند  ») بود ی بانکمصادره » (يعنی: برای «برای اين کار  [هم]نفراتی...  «

  که هرگز معلوم نشد چه کسانی بودند و چه سرنوشتی پيدا کردند. 
ی پاينده و جفرودی فعليت عملی  ای که در رابطهبنابراين، تنها مسئله

آدرسی  های پُستی از آلمان بود که بهداشت و قابل اعتراف بود، دريافت بسته
ت وجود  توانس علی پاينده تعلق داشت؛ و جفرودی هم فقط میآمد که بهمی 

ی اعترافات جفرودی  که اگر همه هايی را اعتراف کند. نتيجه اينچنين بسته
زند، و حرف پاينده نيز درباره  ها حرف میهايی باشد که پاينده از آنهمين

ی جفرودی نيز درست باشد، بايد از هادی جفرودی  مدت و چگونگی شکنجه
تر  ها بيشمقاومت زندانیعنوان يکی از کسانی نام برد که از حد ميانگين  به

  مقاومت کرد.
(بهضربه مغزی  حادثهمثابهی  پيشی  غيرقابل  طی ای  فقط  بينی) 

من شحصاً در منزل يکی از دوستانم،    اوفتد.بازجويی پليس امنيتی اتفاق نمی
ُکشتِی بعداز از چند  در حضور دو فرزند و بقيه دوستان براثر شوخی و کله

پايين  ی وزن بدنم چنان بهی مغزی شدم: سرم با همهپيک ويسکی، ضربه
که جمجمه  20ديوار (حدود   اطاق) اصابت کرد  سانت    26ام  سانتی کف 
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يک ليتر  ريزی مغزی کردم و نزديک بهنقطه خون  4ترک برداشت، از  
بچه از  بيرون ريخت (که من نديدم و  از گوش چپم  هام شنيدم).  خون هم 

روز آن زير سرم قرار داشتم،    6بستری بودم،  روز در بيمارستان    20حدود  
عنوان ازکار اسکن شدم، سيستم پزشکی کارفرماها مرا بهبار سيتیچندين

و  (که صرِف ترجمه  استراحت  بعداز يک سال  اما من  کرد؛  قبول  افتاده 
کار برگشتم. نظر  خواست خودم دوباره بهنوشتن مقاله و مانند آن شد)، به

که احتمال مرگ در اثر ضربهپزشک معالجم در بيما اين بود  ی  رستان  
ی  ـ ضربهکه اوالً بيان اين است  درصد بود. قصدمْ   95سِر من  وارد شده به

دوماً  نيست؛  اعتراف  برای  شکنجه  از  جزيی  و  مغزی  خوشی  درحين  ـ 
می هم  ً شادمانی  سوما بيفتد؛  اتفاق  نيز  تواند  مختلف  افراد  در  آن  عواقب  ـ 

چهيک و  نيست؛  ً سان  اينارما دست  ـ  رويداهايی  چنين  وقوع  از  نبايد  که 
  اصطالح انقالبی زد!؟سرايی بهابداع نوحهبه

  
  ارتش و   501بيمارستان 

  رسی ماندگار د
می روايت  «پاينده  براثر  که  مغزیضربهکند  هری  ازچندگاهی   » 

به» میی عصبیدچار حمله« که  ديگران وشد  از دارو    کمک  استفاده  با 
»، چنان  1351در يکی از روزهای گرم تابستان  کرد: اما «پيدا میبهبود  

ارتش    501بيمارستان  مأمورين زندان به» که «دچار حمله عصبی شدم...«
  ). 102»(ص (هاجر فعلی) منتقلم کردند

«آن ساختمان  راوِی  جغرافياِی  توصيف  از  پس  گذشت»  برمن  چه 
س و معاون بيمارستان  طور تلويحی از جديت و دلسوزی رئي، بهبيمارستان 

میمیسخن   تعريف  معالجی  دکتر  از  و  «گويد،  را  او  مدوای  که  نه  کند 
بهبه بلکه  تکليف  رفع  می صورت  ادامه  مسئوالنه  و  جدی  و  دادطور  »؛ 

می درعين نيز  اين  از  خبر  بدون  حال  بيمارستان  رئيس  که يک روز  دهد 
مادرش مالقات کند.   ی ساواک اين امکان را برای او فراهم کرد که بااجازه 

درجه که  بيمارستان  میرئيس  دارد،  سرهنگی  « ی  بهگويد:  حرمت  فقط 
رنجچهره  و  اندوهبار  اين  ديده ی  داد  قرار  تأثير  تحت  مرا  که  مادرت  ی 
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  5روم و پس از  شود. بعد هم شتر ديدی و نديدی. من میمالقات داده می
، بدون نگهبان و در )؛ اما مالقات بدون دستبند 103»(ص گردم دقيقه برمی

  کشد!  اطاقی که دِر آن باز بود، يک ساعت طول می
به انشانويسی دوره که مادرش را میمحض اينپاينده  ی  بيند، استعداد 

ناگهان آن  ... به« کند:  اش که خشک شده بود، فورانی دوباره مینوجوانی
ر  ريخته و محزون و مضطرب مادرم را ديدم که دی درهم طرف در، چهره 

اش، اندوه و شادمانی در  ی او، اشک و خنده اش عواطف مادرانهاندام تکيده 
ربودند. او هم با نگاهی متعجبانه.... خودش  رقابتی از هم گوی سبقت می

اش که  من رساند و در آغوشم گرفت. در ميان بازوان نحيف و شکننده را به
از مصيبتی    کشم!کشيد از خودم خجالت میگرمی من را در آغوش می به

به میکه  شرم  است  کشيده  من  بخشش  خاطر  و  عفو  طلب  ملتمسانه  کنم! 
مادر چه رنجمی  که در طول زندگی کنم!  آالمی  و  برتو  ها  ام غيرعادالنه 

خندد و با سيالب جاری چشمانش روح و روان تحميل کردم و... اما او می
های سختی ميلههی عاطفه را که بدهد! نهال خشکيده شويد! جال میمن را می 

تن و جانم برگرداند.  کند! تا لطافت روان را بهفلزی زندان شده است نرم می
مادرانه آغوش  در  را  کودکانه  آرزوهای  نهال  بهتا  های شيطنتاش 

  ). 104و  103»(صص بازيگوشانه برگرداند...
پس از اين انشاءپردازی پاينده با شوری فوق رمانتيک و در ورای  

جنايت سرمايهدنيای  نظام  حاکميت  کنترل  بار  تحت  و  آريامهری  داری، 
کند  هايی امثال من قابل فهم نيست، تا جايی ادامه پيدا میدم ساواک که  برای آ

نيز   را  باز مادرش، سرهنگ رئيس بيمارستان، و حتی استوار ساقی  که 
چون دوران کودکی اشکی  ... تحملم تمام شد و غمگينانه هم گيرد: «دربرمی

دارم... ای وای اين چه ظلمی وجودم را فراگرفته بود ديگر نتوانستم نگهکه  
گناه رواگشته و وجودش را مچاله کرده  است که براين موجود نازنين و بی

بايد انسان از جنس مادر که هم  ها و آنو درهم شکسته است؟ اصالً چرا 
... اين  باری شوددچار چنين فراخنای اندوه   گويند بهشت زيرپايش استمی 

  عروس نوجوانی همان مادر است که در قامت بلند با هيکلی درشت و قوی،  
با گونه  گلگون و سفت  بود که    در حمايت وبا حفاظت محافظين مسلح ای 
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انقالب  زماِن تاريخی در حول و حوش  خانه بخت رفته بود. دورانی که بهبه
مورين مسلح گردد. ولی اينک در زير حفاظت مأبرمی   در باکو  1917اکتبر  

به  501بيمارستان   فرزندش را  بايد مالقات  ی  التفات بزرگوارانهارتش... 
به  سرهنگ بيمارستان  سُ رياست  اشکرمهتمنا  چشم  دو  خود  ی  بار 

انشا105و    104»(صص  کند غرق  چنان  پاينده  در  ء).  و  است  پردازی 
سال بعد از    2کند که مادرش  کند که فراموش می سيروسلوک میهپروت  

اکتبر  ان در «  1917قالب  )]  17»(ص  هجرِی شمسی  1298سال  [يعنی: 
ايران زن جوانی حدود بيست  که هنگام ورود بهايندنيا آمده بود. نظر بهبه

سال از او    18سواد بود که چهار شکم هم زاييده بود، و شوهرش  ساله و بی
م  های بعد هتر بود و بيش از دوبرابر او سن داشت، و حتی در سالبزرگ

  يش ممنوع کردهدر تهران، فارسی حرف زدن و خوردن نان سنگک را برا
رسد  نظر میتر از آن چيزی بهبودند، پذيرش وضعيت پسرش خيلی طبيعی

کند. اگر پاينده آشنائی مختصری با فراز و  ترسيم می  هکه پاينده با اشک و آ
اکتبر داشت، می توانست عروسی مادرش را حول و حوش فرود انقالب 

ی  رابطهريز بود، و بههای خونسازیقتل کيروف جعل کند که آغاز پاک
(به  او مادرش  جنبهبا  دربيمارستان)  مالقات  بيشهنگام  تراژيک  تری  ی 

اين  می  اما  «راه داد.  درايننيز  نبود.  «حل»  حفاظت  صورت  و...  حمايت 
مسلح  بهمحافظين  را   «» رفت بههنگام  بخت  میمادر  »ن  خانه  کرد؟  چه 

پاينده بدهد  ای بهکه فرصت چندماههآقای خسروپناه اين استنهاد من بهپيش
  چه بر او گذشت را تخيل کند. ای از آنی ديگر و اصالح شده تا نسخه
انشبه هم ءاهرروی،  پاينده  ادامه  پردازِی رمانتيک/حماسی علی  چنان 
که کودک کار نباشی  اين[البته مشروط بهچقدر دوران کودکی  کند: « پيدا می

خوب  و تمنای شکمی سير از هرچيزی که شکم را پرکند، نداشته باشی]  
چقدر صبر "سرهنگ  رياست و  دريغ و بیاست. چقدر آغوش مادرانه بی

  )!؟ 105»(ص  ... سرشار از مهر و پايداری در وفاسترياست بيمارستان"  
ی مالقات که اجازه نظر از اين حدس و احتمال نه چندان ضعيف  صرف

خاطر بُروز افسردگی بسيار شديد در او، و با  توصيه دکتر معالج پاينده بهبه
جنبهاجازه  ساواک  نکتهی  اما  بود؛  کرده  پيدا  اجرايی  اين  ی  در  اصلی  ی 
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ی مادر ی ديدار و رابطهنويسی پاينده درباره ءردازی و انشا قسمت، تصويرپ
که من و ديدار خودش با مادرش طوری است ويژه در رابطهو فرزند، و به

های هندی زار  اندازد که با ديدن فيلم ام میی ده/دوازده سالگیياد دوره را به
  1351سال  چه برمن گذشت» در  کردم. اگر اين قسمت از «آنزار گريه می

شد که پاينده هنوز در زندان بود، و تبادالت و عواطف انسانی  نوشته می
ها  م ی آدميانجی رابطهاين حد بهتا به  ی امروز کاهش نيافته بود، پولْ اندازه به

تن و  کار  بود،  نشده  سال  تبديل  ده/دوازه  زير  پسرهای  و  دختر  فروشی 
ندان توسط مادران هنوز رواج  چنين گسترده نبود، و باالخره فروش فرزاين

هايی  نوعی برای بخشی نوعی فهم رمانتيک بود و بهنداشت، شايد القاکننده 
همان سرعتی ی رفيقانه بهنمود؛ اما امروزه که رابطهنشين میاز جامعه دل

می  رابطهکاهش  که  آديابد  پولِی  میم ی  افزون  باهم  اينها  گونه  شود، 
صفحات در  [که  به  تصويرپردازی  رئيس  بعدی  سرهنگِ  نثار  ترتيب 

نظر برسد،  که رمانتيک بهشود] بيش از آن  بيمارستان و استوار ساقی هم می
کند که مادرش دار را تداعی میای دکاناز خانواده   صدای کودک سه ساله

  را گم کرده است. 
ای است که  تجربه  ی ديداِر مادرْ شايد هم بياناتی از اين دست درباره 

دانم که  هرروی، اين را قطعاً می ايم. بهامثال من از آن محروم بوده من و  
اين  ام، حتماً بهچنين انشاءنويسی کرده ی او ايناگر مادر من بشنود که درباره 

  رسد که حال و احوال عباس عادی نيست. نتيجه می
درباره  که  وقايع،  و  مباحث  ـمنهای  توضيحاتی  هريک  گرچه ی 

طور آشکار يا  ها که بهگويیگونه خاطره اما مشکل اين  ـ خواهم داد؛مختصر
کنند؛  ی طبقاتی را نيز ترسيم میهايی از مبارزه کنند گوشهضمنی ادعا می

است دربردارنده   اين  اجتماعیکه  واقعی  مناسبات  طبقاتی  و    توليدی/ی 
ی محدود سياست واقعيت دارند و  شان فقط در عرصهگراننيستند، و بازی

بهبُعد و   که با هم ندارند. برهمين اساس است  یسياسگفتگوی  جز  پيوندی 
زمان قائل باشند، اين پيوند اساساً سياسی  پيونِد بين وقايع گوناگوِن هم اگر به

آن و  به است؛  را  ديروز  وقايع  میچه  مرتبط  امروز  سازد،  وقايع 
که فرِد منفرد (يعنی: راوی  سياسی است. در چنين مختصاتی است/ بُعدیتک
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می پيدا  محوريت  بهروايت)  امکانات  و  خود  ناگزير  و  اصطالح  کند 
شيکمتوسط بيان  (که  خرده اش  امکانات  از  را  تری  است)  بورژوايی 

دهد؛ و حدود پنج صفحه از کتابش (يعنی:  کس تعميم میچيز و همههمه به
دهد که  توصيف رمانتيک ديدار با مادرش اختصاص می هصدم آن) را بيک

کش قرار بدهيم، از  اگر همين توصيف را در مقابل مردم کارگر و زحمت
ی مطلب را موجودی از ما  کنند و نويسنده ناچيزی خود احساس خجلت می

  زنند. بهتران محک می
  

  فکر فرار 
ا علی پاينده  چه برمن گذشت» رای از «آناين قسمِت تقريباً هفت صفحه

ی تصويرپردازی از مالقات کند، که در واقع دنبالهبا اين عبارت شروع می
دانيم که فرار  میرمانتيک/حماسی با مادرش در بيمارستان ارتش است: «

نانوشته قانون  اين  است!  زندانی  است  حق  تمامی زندانيان  وفاق  مورد  ی 
  ). 106»(ص هراتهامیهرجرم و بهبه

ررسی اين قسمت را شروع کنم، بهتر است که برداشت  که بقبل از اين
تا دو اثبات اين  ای را هم َصرِف  سه صفحه/ خودم از کليت آن را بنويسم 

ی ِصرف  گرايانهکه تصورات سياسیجا ضمن اينبرداشت کنم. پاينده در اين
قله میخودرا  ترسيم  را  ای  دمی  آن  برفراز  صعود،  بدون  حتی  که  کند 

انسانی و  های فوقابداع ارزشحال دست بهگذراند، درعيناستراحت میبه
ی باالتر  ااين قله، در قلهزند تا در توجيه عدم صعود بهسوپر رمانتيک می

  تر از آن قرار بگيرد! و ظاهراً انسانی
ازا و حتی تعريِف  اين دليل که مابه»، بهفرار حق زندانی استعبارت «

وودی ندارد، شعاری توخالی، پرفسورمآبانه و هالیسلبی يا اثباتی معينی  
معنای مارکسی و مارکسيستی ناظر  جا چه معنايی دارد؛ بهدر اين  است. حقْ 

آيا اين بهکننده ويا بيان يا کنش و واکنشی است؛  اصطالح  ی چگونه تبادل 
زندانیحقْ « نيز  »  را  امثالهم  و  آيشمن  اسکوبار،  پابلو  مانند  هايی 

  گيرد؟دربرمی
  توان در اين زمينه مطرح کرد؛ پاسخ ديگری هم میهای بیگرچه سؤال
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واگذار کنيم و روی    بازخوانی ی اين خواننده که اين امر را بهاما بهتر است 
ی وجه واسطه»، بهفرار حق زندانی استاين نکته متمرکز شويم که شعار «

خود اثباتی است و  خودبهطور  ) وضعيِت موجود، بهاما غيرسلبیِ انکاری (
به نسبت  عملطبعاً  وضعيت  تثبيتاين  را    گرانهکردی  آن  تداوم  و  دارد 

ی حق همگانی (اعم از زندانی و غيرزندانی، و نيز ورای مناسبات  مثابهبه
» در  فرار حق زندانی استکه شعاِر «پذيرد. نتيجه اينطبقاتی/سياسی) می

مو وضعيت  بقای  از  خويش  ُکنه  و  دفاع  عمق  است،  بورژوايی  که  جود 
  کند. می 

درباره  بحث  در از  که  گفت  بايد  بگذريم؛  که  زندانی  فرار  حق  ی 
از  مواردی که به موقعيت مبارزاتی و سياسی زندانی بستگی دارد، فرار 

به آن  تدارک  و  تبديل  وظيفهزندان  مبارزاتی/انقالبی و غيرقابل عدول  ای 
ن روی موقعيت خاصی انگشت تأکيد  توانمی  شود. گرچه در اين رابطهمی 

جايی فعليت  ی فرار از زندان در کليت فرضی خويش، آنگذاشت؛ اما وظيفه
مبارزه می  تداوم  برای  زندان  از  بيرون  در  زندانی  فرِد  وجود  که  ی  يابد 

گزينی او وجود  طبقاتی ضروری باشد، فرضاً امکان چندانی هم برای جای
زندانی نيز اين وظيفه را بپذيرد. بنابراين،    حال خودِ نداشته  باشد، و درعين

آن بهحتی  (مثالً  زندانی  زندگی  آسيبجاکه  بسيار  شرايط  ی  زننده واسطه 
اعدام) در خطر نابودی قرار  زندان، حبس طوالنی ويا حتی حکم قطعی  

ی اجتماعی/طبقاتی/انقالبی نيست.  داشته باشد، فرار از زندان يک وظيفه
خو  اين  اساساً  درباره چراکه  که  است  شخص  بقای  ِد  چگونگی  و  بقا  ی 

  گيرد. اش تصميم میزندگی
» او  ی ذهنیهمواره مشغلهی فرار از زندان که «گويد مسئلهپاينده می

به (يعنی:  واسطهبوده،  گرديد  موجب  مادرش  با  مالقات  که  وضعيتی  ی 
دست بدون  بهوضعيتی  قفل)،  بدون  اطاق  دِر  و  نگهبان  بدون  تمام  «بند، 

نياز مورد  تحققامکانات  برای  فرار)  »  «  (يعنی:  بود:  يافته  جدال  دست 
ی ـ آغازيديم. نگاهم را از روی چهره خويشتن خويشسختی را... با خود ـ

شرايط و وضعيت مادرانه را  ». «فررفتم   [فرار]...  انديشهمادر برنداشته به
ت، مردانگی،  فتو گروگان گذشته بود،  فرزند را بهکه عواطف و عشق به
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منشی "سرهنگ رياست بيمارستان" و حتی اعتماد استوار  اعتماد و بزرگ
بيمارستان راهنمايی کرده  صورت غيرقانونی بهساقی از اين که مادرم را به

ها و بسياری ديگر که قضاوتش با وجدان بيدار و آگاه بود...  ی اينو همه   بود
  ). 106»(ص کرديم نمیای فکر فرار رهاخود بازگشتم. اما لحظهبه

تر  مهم دژخيمان واگذاشت؟  شود فرار کرد و مادر را به ُخب؛ مگر می«
آميز "سرهنگ رياست بيمارستان" را که هنگام  از هرچيز، جواب نگاه مهر

اش در  مادرم، از شعف اين کار انسانی و بزرگوارانهدادن اين فرصت به
  )؟107»(ص چه بايد داد گنجيد پوست خود نمی

می« میعقل  وجدان  کن،  فرار  "بهگفت  شتابان؟"  گفت:  چنين  کجا 
اش را فراموش نکن، مادرت را درياب!  انسانيت را فراموش نکن، انسانيت

توانی جدال درونت  چه قيمت؟ آيا بعدها میگرچه فرار حق توست! اما به
به بکشانی...را  بدين107»(ص  آرامش  فکر  )؟  پاينده  که  بود  ترتيب 

ماند تا بيايد  بخش فرار را کنار گذاشت و در انتظار رئيس بيمارستان  لذت
  مادرش پايان بدهد. بهمالقات او و و به

ويژه درباره ستيز  » و بهوجدان» و «عقلکاش آقای پاينده درباره «ای
بيش دو  میاين  حرف  بيشتر  خسروپناه  آقای  کمک  با  شايد  تا  تر  زد 

ازآنمی  اما  آق آموختيم!  باره  جاکه  اين  در  خسروپناه  و  پاينده  علی  ايان 
»  عقلی جز تحقيق در اين زمينه وجود ندارد. «ااند، چاره توضيحی نداده 

ای عام، همگانی،  ی مقولهمثابهپردازد) به(با تصويری که پاينده از آن می 
گويد: از وضعيتی که پيش  او میورای زمان/مکان و طبعاً غيرطبقاتی به

» هميشگی فرار از زندان رها  ی ذهنیمشغلهاستفاده کن و خودرا از « آمده  
» اما  بهوجدانکن.  انصافمثابه»  و  جوانمردانه  اخالِق  بهی  پاينده  مدار 

«می  با  مادرگويد:  که  اين  از  ساقی  استوار  «اعتماد  را  صورت  به»ت 
قابل  »، چه بايد کرد؟ آيا فرار در م بيمارستان راهنمايی کرده غيرقانونی به

» (حتی تر از هرچيزمهم اين کاِر جوانمردانه، جوانمردی خواهد بود؟ و «
بهمهم  مادر  واگذاری  از  « تر  بهدژخيماندست  بايد  جوابی  چه  نگاه  «»)، 
داد که درخور جوانمردِی وجدان   »آميز "سرهنگ رياست بيمارستان"مهر 
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شعف اين    از»، «مادرکه هنگام دادن اين فرصت بهباشد: نگاه مهرآميزی «
  جا)؟  »(همانگنجيد ... در پوست خود نمیکار انسانی و بزرگوارانه

بهدغدغه اقدام  و  فرصت  از  استفاده  ويا  ماندن  از  ی  فرار 
پراتيِک  عنوان  ای برای پاينده بهی نسبتاً ناشناختهبيمارستان/زندان را مقوله

بيرون از    گويد: چرا فرار کنی؟ مگراو میدهد و بهجواب می  زمان/مکان
آيد؟ نه! خودت هم ميدانی  زندان کاِر عاجلی وجود دارد که تنها از تو برمی

آن مشغول خواهی شد، چيزی بيش از زندگی چه بيرون از زندان بهکه آن
و مشابه زندگی ديگر افراد جامعه نخواهد بود. شايد پاينده در مقابل    روزمره 

زمان/مکانی  مقوله اگر    پراتيِک  نه،  میبگويد  انجام  فرار  کارهای  کردم 
بهنشده  که  بود  بسياری  آنی  میانجام  زمان/مکان پرداختم!  ها    پراتيِک 

بدوخوب تو دارد دست و از درون پرده   درست مانند «پادشاه فتح» (که بر
دهد: اگر کار عاجلی برای انجام دادن بود، پس از آزادی  بيند)، پاسخ میمی 

  برای آن فرصت داشتی؛ انجامش دادی؟سال   40از زندان که بيش از 
درباره  «حقيقت  «عقلی  و  فلسفهوجدان»  برخالف  بافِی »، 

»  وجدان» و «عقل که گرچه بين «  ی آقای پاينده، اين استگرايانهاحساساتی
ای واحد، ستيز دائم و هميشگی وجود دارد؛ اما اين ستيز  ی دوگانهمثابهبه

همين دليل  سازد. بهنکشاف را نيز میوحدتی قابل ا مداوم در سکونی نسبیْ 
مفهوم کلی، ويا نفی حسيّت  ی روند گذر از مفهوم جزئی بهمثابه» بهعقل«

ی  مندانهمعنای کيفيت اراده »، بهوجدانی جدايی ناپذيِر «پاره   در مفاهيم کلیْ 
که از وجوِد سنی/جنسی   اجتماعی/طبقاتی/علمی است  برخاسته از وجود 

دو  ی اين» و هم رابطهوجدان»، هم «عقل. بنابراين، هم «گيردنيز تأثير می
» کلی  عقلچه تحت عنوان «تاريخی، اجتماعی و طبقاتی است؛ و آن  باهمْ 

» کلی و عمومی از آن وجدانی «منزلهچنين به» عمومی، و هم عقلويا «
برده است)، در حقيقت همان «نام می نيز نام  پاينده  آقای  » عقلِ برند (که 

مناسبات اجتماعی/توليدی حاکم  » متناسب با  وجدانوجود و نيز «وضعيت م
» آن  وجدان» و «عقلبورژوايی است، «  جاکه اين مناسباتْ است؛ و ازآن

  ی است. ينيز بورژوا 
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آباد  تواند بگويد که خوِد او در زندان عشرتالبته بازهم آقای پاينده می
موفقيت همراه نشد. در  تاز فرار دستجمعی از زندان بود که متأسفانه با  پيش

جای خود توضيح خواهم داد.  کند، بهکه آقای پاينده بازهم اشتباه میاين باره  
تاريخ مبارزات سياسی معاصر در ها گذشته، نگاهی به ی ايناما، از همه 

چنان سنتی ورد) آنجز دو/سه مدهد که فرار از زندان (بهايران نشان می
توده  از  (اعم  ايران  سياسيون  غيرتوده درميان  و  و  ای  مذهبی  ويا  ای، 

به تا  نبوده  امر غيرمذهبی)  اين  باشند.  آن  تدارک  و  فکر  در  روتين  طور 
نژاد  کند که وقتی شکراله پاککه خوِد پاينده روايت میتاجايی واقعی است

بيرون  پزشکی به  چشم   برای(ظاهراً دوست بسيار نزديک آقای پاينده) را  
گم  زندان   بازگشت  هنگام  را  او  و  پول،  بردند  داشتن  بدون  حتی  کردند، 

به  و  گرفت  بهتاکسی  را  خود  بود،  که  زحمتی  برای  هر  تا  رساند  زندان 
  زندانبان مشکلی ايجاد نکرده باشد! 

آور غرق در مدح و ستايش از سرهنگِ  آميز و چندشپاينده چنان اغراق
اين فکر  ارتش است که حتی برای چند ثانيه هم به  501ارستان  رئيس بيم

»ش را  ساقی... مادرريزی شده باشد: «ها برنامهی اينکند که شايد همهنمی
راهنمايیبهغيرقانونی  صورت  به« میبيمارستان  رئيس  »  سرهنگِ  کند؛ 

به ارتش  «بيمارستاِن  و  غيرقانونی  چهره بهطور  و حرمت  اندوهبار  ی 
مادرده دي رنج مالقات  ی  میدقيقه  5»ش  میای  و  «دهد  تا  از  رود    5پس 
  گردد!؟» برگردد، اما يک ساعت ديگر برمیدقيقه

که اصراری براين داشته باشم که بين کار غيرقانونی ساقی  بدون اين
ارائه  آهنگ  و کار غيرقانونی رئيس بيمارستان که سرهنگ بود، ارتباطی هم 

پردازد، حداقِل توقع اين است  پاينده از خودش می؛ اما با تصويری که  کنم 
که چنين احتمالی را نيز مورد بررسی قرار بدهد و داليلی برای نادرستی  

اين سرهنگ و ساقی، درست شبيه نگاه  آن نيز پيدا کند. اما نگاه پاينده به
بهمادربزرگ بهها  پيشينی  ايماِن  که  است  میآنابوالفضل  که  ها حکم  کرد 

بود: «مطلقاً   پذيرا  از  بايد  بيمارستان" سرشار  سکوت "سرهنگ رياست 
میناگفتنی را  او  مسئوليت  بار  گفتنش  که  بود  سنگينها  کند.  توانست  تر 

سکوت شاملو  اش  هرچند  که  بيکل  مارگارت  شعر  همانند  درست  [البد 
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اش خالی  ها بود اما سرتاسر سکوت سنگينسرشار از ناگفتهخواند!؟]  می 
اش را  مردیاش را فشردم و جوانعنوان تشکر دسته نبود. بهاز غم و اندو

ناگفتنیستودم  کدام  سرهنگ  سکوت  که »!  داشت  نهفته  خود  در  را  ها 
ای از افراد  »؟ غِم پاره تر کندتوانست سنگينگفتنش بار مسئوليت او را می«

ناگفتنیها میی آنرا از چهره  اما تشخيص  داد؛  ها (يعنی:  توان تشخيص 
که  حرف نشده هايی  رابطهبيان  در  ساعت  اند)  چند  نهايتاً  که  نفری  دو  ی 

های جادويی ممکن دارا بودن نيرویی   اند، تنها به واسطهيکديگر را ديده 
  است! 
  
باالخره با تأکيد "سرهنگ رئيس بيمارستان" مالقات پايان گرفت. تا  «

اش در  لحظهلحظه بهچنان  آخرين لحظاتی که در زندان بودم اين واقعه هم 
تأثير   آن  ياد  و  بوسه  آن  ياد  آغوش،  آن  ياد  هرگز  و  بود  چشمانم  جلوی 

گذاشت  بزرگوارانه برجای  خود  از  بيمارستان"  رياست  که "سرهنگ  ای 
در   که  انسانيتی  ياد  بماند؛  تا  نوشتم  سطور  اين  در  پس  نشد.  فراموشم 

ای  د دربندش لحظهديدار فرزنتواند قلِب مادری را بهترين شرايط میسخت
آيد شيدايی علی پاينده  چه از اين سطور برمی). آن108»(ص  شادمان کند 

مادر خود است که بسيار هم زيباست؛ اما شيدای "سرهنگ رياست  نسبت به
ی مغزی  بيمارستان" شدن نوعی از ماليخولياست که شايد از تأثيرات ضربه

توان شک  ساقی فقط می آهنگی سرهنگ و استوار  هم باشد!؟ گرچه نسبت به
ای وجود ندارد که براساس آن بتوان در اين زمينه  کرد و هيچ سند و قرينه

توان چنين نيز گمان کرد که سرهنگ  سوی يقين برداشت؛ اما می گامی به 
هم  احساس  درعينضمن  پاينده،  علی  مادِر  با  بهدردی  تا  اندازه  اين  حال 

گرفت، نگهبان ر آن صورت می هوشيار بود که بيرون اطاقی که مالقات د
محض خارج شدن زندانی از اطاق خبر بدهد. علی پاينده حتی بگذارد تا به
  کند. اين احتمال نمینگاهی هم به

  
ی مالقات در بيمارستان و  کند که بعدها روزی مسئلهپاينده روايت می

ی اين مسئله  فکر فرار را با مادرش در ميان گذاشت و نظر او را درباره 
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کند، خواندنی است.  چه آقای پاينده از جانب مادرش روايت میپرسيد. آن
برای   او  فرار  که  سختی  بسيار  مشکالت  برشمردن  ضمن  پاينده  مادِر 

می ايجاد  «سرهنگ  روی  درکرد،  که  مسئوليتی  حس  و  او انصاف   «
انگشت میسراغ« دارد،  به»  کهآن«گذارد؛  او خوانده اشاره  همه کتاب   «

ات  بخشيدم "در آن صورت نمیکه: «هايتاً جواب مادر اين استکند؛ و نمی 
نمی بهکردم"و هرگز شيرم را برتو حالل  را  گفته من  اين  ياد روايتی  ». 

استخوان  ها پيش در تاريخ اسکاتلند خواندم. رعيتی کارد بهانداخت که سال
به تا چوبهسياه رسيده عصيان کرده و دستگير شده،  افتاد  مهيا  ی دار  چال 

باالی دار بَرند،  اش کشند و بهچال بيرونشود. چون زمانی رسيد که از سياه 
چال تنها برای عبور يک تن بود، چند  کرد و چون ورودی سياه مقاومت می

نفر آسيب ديدند تا همسر رعيت را بر در سياهچال آوردند تا شوی را ندا  
مت دست بردار و  دهد که بيش از اين خاطر ارباب را مکدر نکن، از مقاو

زبان خوش با پای خود باالی دار برو! مسئله نه اين است که زِن رعيِت به
تر نيست، اما مکدر شدن و عصبانيت ارباب هزاربار  شوی بارها بدبختبی

بدتر است: همان که مارکس آن را شعور کاذب يا دروغين خوانده است.  
آن همه  را هم تثبيت کند «ی ديگری خواهد از دهان مادر نکتهاما پاينده می

شناسند،  هايی که علی پاينده را می ی آن»! حاشا و کال! همه کتاب که خوانده 
ای نداشت. کتاب درسی را  تصديق خواهند کرد که او با کتاب خواندن ميانه

تنها  بينيم که  چه برمن گذشت» می بعداً در همين «آنخواند.  زور میهم به
که در زندان کتابی   چه ماجراها داشت و    ،گرفت که بخواندض  قرباری 

  باالخره هم کتاب را نخوانده پس داد؟
بسا  ی عزيز کتاب هم خوانده باشد و چهالبته غيرممکن نيست که پاينده 

» روی دريافت او از  آن همه کتاب که خوانده زياد هم خوانده باشد، اما «
تحقيق  نه! نياز به  اند.اش تأثير نمايانی نگذاشتهزندگی، پيرامونش و انديشه

آن از  «آننيست،  همين  درونی  منطق  است،  انديشه  ذات  منطق  چه جاکه 
 ی اوست: بيانات عاميانهبرمن گذاشت» را نگاه کنيم که گويای ذات انديشه

ای که بنگريم، عاری از پيوستار حقيقی  در پوشش ادعاهايی که از هرجنبه
به است.  درونی  حرفو  ديگر،  پاينده بيان  و  زنجيره   های  رويداها  از  ای 
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نمیکنش بيان  را  دانهها  بمانند  بلکه  هم  کند،  که روی  است  های زنجيری 
  اند. تلنبار شده 

ی کسی که يکی از مثابهکاش پاينده در مقابل هادی جفرودی نيز بهای
های خود او برای رفاقت و مبارزه بود، از همين روحيه برخوردار  انتخاب

کند، در باره  تصويری که تا ته چشم خواننده نفوذ می  قصد پردازشبود و به
کند؛ يعنی  کند و بدجوری هم اعتراف میاعتراف مینوشت: « جفرودی نمی

). دنيای علی پاينده دنيای عجيبی  96»(ص  گويد حتی احتماالت را هم می
ساعته با مادرش خاطر مالقات يکاست! او سرهنگِ رئيس بيمارستان را به

پردازد که گويی کند؛ چنان از ساقی تصوير میس ستايش میتا حد يک قدي
است کارگری  سنديکاهای  قديمی  رهبران  از  را  يکی  عمرش  نصف  که 

ی داريوش فروهر چنان تناوب در زندان گذرانده است؛ و باالخره درباره به
  کند!؟تر دکتر فاطمی را تداعی می ی تکامل يافتهزند که نمونهحرف می

به رئ  ِاز سرهنگ بيمارستان  چه  اش در «آنباره دليل حضور يکيس 
بعد موکول کنيم،  برمن گذشت» که بگذريم و بررسی چيستی ساقی را هم به

نقش همواره ارتجاعی داريوش فروهر مکث کوتاهی  جا بايد روی  در اين
  داشته باشم. 

که داريوش فروش و حزب ملت ايران نه تنها در  ترديدی در اين نيست
ابع بودند،  اد وجودیتمام  و ضدکمونيست  فاشيست  همواره  و  هميشه  شان 

به افراد  همين  ملی/مذهبیعالوه بلکه  مثل  ی  آخوندهايی  رنگارنگ،  های 
طالقانی و منتظری و ديگر افراد و نهادهايی از اين دست بودند که قبل از  

ی اعتبار و رژيم جمهوری اسالمی باشند، همه   يا قربانی  ديده که آسيباين
که  از  اين رژيم کردند: استقراری  تالش خودرا صرف استقرار و بقای 

اش با سرکوب، زندان و اعدام عجين شده بود.  های وجودیهمان اولين ثانيه
ها (مانند داريوش فروهر و همسرش) توسط  که بعضی از آنپس، اين مسئله  

ننگی    های رژيم قصابی شدند و اين عمل شنيع و ضدانسانی نيز داغکشآدم 
به ها را  وجه وجوِد ضدکمونيستی آنهيچبردامن جمهوری اسالمی است، 

نمی برایتوجيه  و  فراهم  کند  اجتماعی/تاريخی  قداست  و  مشروعيت  شان 
  آورد. نمی



 

 

1349قلعه، زندان قزل  131  

ر افرادی مانند ساقی و اثکه تمجيد و احترامی که علی پاينده ن نتيجه اين
می  هزينهفروهر  واقع،  در  که جنبش  کند،  است  نه ای  اعتبارات  انبان  از 

ريزد  هرزآبی میای صرفاً فردی، بهوساطت عاطفهچندان بسيار خود، به
برون ترقیکه  هرگونه  با  ضديت  جز  چيزی  آن  ناگزير  خواهی داد 

  سوسياليستی نيست. 
علتی  قلعه، بهبند عمومی قزلبهکند که پس از انتقال «روايت می    پاينده 

سلول انفرادی  ريوش فروهر را چند روزی... بهياد داآيد، زنده که يادش نمی
تيغ  111»(ص  بردند نگهبان  سرباز  از  انفرادی  سلول  در  فروهر   .(

خواهد که صورت خودرا بتراشد. سرباز که ازاين برخورد حيرت کرده  می 
کند  بار از ساقی تيغ طلب میآورد. فروهر اينرود و ساقی را میبود، می

دهم  گويد اشکالی ندارد االن دستور میمیساقی  تا صورتش را بتراشد. «
گويد: سرباز میيک تيغ در اختيار شما قرار بدهند. بعد، با صدای بلند به

)! يک روز که پاينده  111»(ص  او بدهيداين زندانی هفت تير هم خواست به
می برايش  خانه  از  هرروز  فروهر  همسر  که  بود  ناهاری  آورد،  مهمان 

و  درباره  تيغ  ماجرای  میهفتی  سؤال  «تير  که  فروهر  و  کند.  مسئوالن 
قزل «قلعهنگهبانان  او  با  می به»  رفتار  سياسی  شخصيت  و  عنوان  کردند 

چند سال پيش در جريان  کند که «» تعريف میگذاشتنداو احترام میخيلی به
طور سرسری  قزل قلعه آوردند بههايم، وقتی من را بهيکی از زندانی شدن
د. يک قبضه سالح کمری در جيبم بود که متوجه نشدند.  بازرسی بدنی کردن

او گفتم در بازرسی بدنی  سلول بردند ساقی را صدا کردم. بهمن را که به 
»(ص  ساقی دادممأمورين بازرسی شما اين سالح را نزد من نديدند. آن را به

دهد که هنگام خروج از زندان سالح او  فروهر قول می ). ساقی هم به112
ب  پس  میرا  هم  را  کار  همين  و  «دهد،  او  کند.  از  را  سالح  فروهر  ولی 

دفعات  گيرد. اين ازجمله کارهای عجيب و غريبی بود که مشابه آن بهنمی
  )!؟112»(اشکال مختلف از ساقی سر زده بودو به

بار ساخته شد؛ اما چنين  ِکی برای اولين  تام و جریدانم کارتن  دقيقاً نمی
ی فروهر و ساقی گرفته باشند!  ليه آن را از رابطهی او نمايد که سوژه می 

اين جنبه از  گذشته  که اما  بود  قرار  اين  از  کاريکاتوری قضيه، مسئله  ی 
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قلعه (که در نقش  قزلشان (آرش) را بههمسر فروهر نيز هر روز فرزند
منزل  آمد و او را بهآورد و غروب هم میمهد کودک ظاهر شده بود) می

ی فروهر و زندان (که تحت مديريت ساقی قرار  که رابطهنتيجه اينبرد.  می 
ها نوعی نمايش و ی زندانی و زندان نبود. اين زندانی شدنداشت)، رابطه

دقت مورد بررسی و تحقيق قرار بگيرد تا تاريخ  بازی سياسی بود که بايد به
ی  وگانهی استبداد دی طبقاتی در اين سرزمين که غالباً زير سلطهمبارزه 

اين داشته،  قرار  و شيخ  ساده شاه  میچنين  (که حتی  بهلوحانه  عنوان  توان 
  نوعی ابتذال از آن نام برد) تصويرپردازی نشود. 

ارتباط دارد. علی    110پانوشت صفحه  آخرين نکته در اين قسمت به
زند.  قلعه و تير خوردن او حرف میپاينده از فرار همايون کتيرايی از قزل

هنگام اعدام  کاری همايون کتيرايی با بازجو را من هم که بهکتک  یشايعه
ها نيز زمان چندانی  در قزل قلعه بودم و از انتقال آن  آرمان خلقهای  بچه

ی فرار کتيرايی مواجه که با مسئلهبار استنگذشته بود، شنيدم؛ اما اين اولين
ازآنمی  جسارتشوم.  از  مقاومت جاکه  و  بها  کتيرايی  شنيده های  ام،  سيار 

  فرار هم کرده باشد. بعيد نيست که اقدام به
  

  ی استوار ساقیدرباره 
محمد  گر که نامش «[يعنی: ايوب ساقی و حسينی شکنجه ين دو نفر «ا

متفاوت داشتند: حسينی بی  » بود]،علی شعبانی سواد،  دو شخصيت کامالً 
ی مشترک  پنجاه در کميتهی  رحم بود و در دههالقلب، بسيار خشن و بیقسی

دار  يار بازجو و مأمور شکنجه بود. ولی ساقی مردم کاری دستضدخراب
  ). 112»(ص کردزندانيان در حد امکان کمک می بود و به

چنين  که بگويم من با ساقی و هم قول باال الزم استقبل از بررسی نقل
کننده  نه کمک ورز و  يک از اين دو نفر نه کينهبا حسينی مواجه شدم. هيچ

نقاله  ای روی تسمهها درست مثل قطعهمعنی مثبت کالم بودند. من برای آنبه
ی  مثابهشد. «کار» حسينی بههايش ُشل يا سفت میبودم که بايد بعضی از پيچ

تا آن حد   ) شالق زدن و شکنجهدليل مهارتشْ جزئی از دستگاه سرکوب (به
کرد. «کاِر» ساقی او ابالغ میازجو بهای بود که آموزش گرفته و بشيوه و به
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) مديريت و آرام  دليل مهارتشْ ی جزئی از دستگاه سرکوب (بهمثابههم به
بهنگهداشتن زندان سياسی در محدوده  او  ی دستورات و امکاناتی بود که 

ای  کردند. نه ساقی و نه حسينی در دستگاه ساواک از اقتدار ويژه ابالغ می
ها  آنناگزير متناسب با چارت سازمانِی ابالغ شده به  برخوردار نبودند، و

نمی شخصی  ابتکار  برای  چندانی  فضای  وظيفه (که  اجرای  گذاشت)، 
ها، نه  کردند. ناگفته پيداست که جهت مفيِد ابتکاراِت ناچيز شخصی آنمی 

به و  که ساواک  متهم،  يا  بود. مسئوليت  زندانی  طورکلی دستگاه سرکوب 
دن و شکنجه، ايجاد ارعاب در جان و روح کسی بود  حسينی ضمن شالق ز

کرد ويا اطالعاتی را در اختيار ساواک قرار  چيزهايی اعتراف میکه بايد به
و  می  بهداد؛  شکنجه  زير  شخص  تسليم  جز  بازجو،  خواستمعنايی  های 

وظيفه نداشت.  سيستم  کل  و  بهساواک  ساقی  زنداِن  ی  زندانباِن  عنوان 
اپوزيسيو بهسياسيوِن  منتها  بود،  همين  نيز  رژيم  در  ه شيون  و  ديگر  ای 

  خواست ساواک و رژيم. ی ديگری از خط توليِد تسليم بهمرحله
شکل «کار» و  ی ساقی با  شکل «کار» و وظيفهطورکلی، مقايسه  به
  زيرا ها نادرست است؛  آنگذارانه بهحسينی برای بررسِی ارزش  یوظيفه

سيستم آن يک  اجزای  بهها  بايد  و  ميزان  اند  وظيفه،  و  «کار»  شکل  جای 
ها با سيستم را معيار بررسی قرار داد. واقعيت اين  سويی آنآهنگی و هم هم 

مپاتی خود نوعی از سطور خودبهاين طريق نه تنها بهای بهکه  مقايسهاست
می ايجاد  درکسی  ساقی  چنين  برای  نفِس  بلکه  است،  مقايسه  ناظر  کندکه 

  ساقی است.  کننده بهی نوعی سمپاتِی مقايسهدهنده ای نشانمقايسه
گر که هردو هم شکنجهدرمقايسه بين ساقی و حسينی واقعيت اين است

گر بود  جهـ ساقی ابتدا شکنکه اوالً بودند و هم زندانبان. تفاوت در اين است
اش نمايان شد،  «استعداد» زندانبانی  و پس از فروکش مبارزات ضدرژيمیْ 

معروفيت دست يافت؛ و حسينِی کمک زندانباِن زندان  عنوان زندانبان بهو به
به مبارزه اويِن  گسترش  گروه دنبال  افزايش  و  مسلحانه  مختلف  ی  های 

شکنجه  اپوزيسيونْ  يک  د«استعداد»  نشان  خود  از  را  بنا گر  و  اد 
ويژه ارزشبه پليسیْ های  پيدا    ی  هم  معروفيت  و  «اعتبار»  زمينه  اين  در 

 ً ی «خدمتش» را در «مقام» زندانبان در  ترين دوره ـ ساقی بيشکرد. دوما
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تر در «مقام»  اش بيشخدمت رژيم شاه بود؛ و حسينی تا هنگام دستگيری
  کرد. می آن رژيم خدمتعنوان زندانبان بهتر بهگر و کم شکنجه

قلعه از تيررس  ضمناً فراموش نکنيم که ساقی پس از بسته شدن قزل
ها کنار رفت و فراموش شد؛ اما اوج «کارآيی» و معروفيت حسينی از  نگاه 

زنبه  1352سال   که  بود  سفتيره جبعد  فزاينده  شتابی  با  سرکوب  تر  ی 
ندانبان  گر/زی اين احوال، وضعيت «شغلی» ساقِی شکنجهگرديد. با همهمی 

های پس از کودتا پس از نخستين سالگر/زندانبان که اولی  و حسينی شکنجه
های تشکيل ساواک، يعنی از  در فرمانداری نظامی و سپس نخستين سال

بهتر شکنجهعمدتاً زندانبان و دومی بيش  ی سیاواخر دهه لحاظ  گر بود، 
با   برخورد  و  ارتباط  ميزان  نيز  و  محوله  بود.  زندانیوظايف  متفاوت  ها 

به بنا  بهبرای حسينی  (يعنی: اعمال شکنجه) اين  عمدگی خدماتش  ساواک 
طوالنی مدت  برای  که  نبود  فراهم  ماه)    امکان  چند  در  (مثالً  زندانی  با 

به بنا  ساقی  که  درصورتی  باشد،  به«ارتباط»  خدماتش  ساواک  عمدگی 
از شک نيز نوع خاصی  اين  که  زمان (يعنی: زندانبانی،  الزاماً  نجه است) 

بهطوالنی (بنا  امر  همين  و  بود  «ارتباط»  در  زندانی  با  را  و  تری  روال 
مانور بزند و گاه  داشت که دست بهی سرکوب آن زمان) او را وامیشيوه 

همان «نرمش» که  نيست  بعيد  هيچ  بدهد.  نشان  خود  از  هم  که هايی  طور 
به ارائهحسينی  چگونگلحاظ  (يعنی:  خدماتش  شکنجهی  تعليم  ی  افراد)  ی 

شيوه می  و  وضعيت  با  متناسب  نيز  ساقی  دوره گرفت،  سرکوب  ی  ی 
  کرد. هايی از مقامات باالتر دريافت میاش توصيهزندانبانی

  
نکاتی که در چند پاراگراف باال توضيح دادم، شايد بتوان  با توجه به

درباره  پاينده  آقای  بهتوصيف  را  ساقی  «ی  فردی  و  دارمردم عنوان   «
» پذيرفت؛ اما شرط اين پذيرش تعيين  زندانيان در حد امکانبهکننده «کمک 

اش  »یدارمردم که او «ويژگی و مختصات طبقاتی/سياسی آن مردمی است
و  بهرا   آنواسطه  می با  شکل  ارائهها  نيز  و  آن  داد،  از  تصويری  ی 

». مردمی  ردککمک میها «زندانی» آن بهحدکه او در «»ی استامکان«
هايی  باخت، عمدتاً (نه همه) زندانیمی  »یدارمردم ها نَرد «که ساقی با آن
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همين  بودند که از حقوق عادی اجتماعی برای زندگی محروم شده بود و به
ی عام قرار داشتند؛ و ساقی از  شکنجهای قابل توصيف بهدليل تحت شکنجه

بقای نظام حاکم بود) تا آن  (يعنی: امکانی که متضمن  عام جامعه» امکان«
کرد که زندانی فقط تنبيه شود، و مثالً ديوانه نشود، دست  »ی استفاده میحد«
میبه زندانبانی  آن  تنها  نکند.  شورش  ويا  نزند  از  خودکشی  قدمی  تواند 
نحوی نفوذِی  وضعيت موجود فراتر برود که به» عام و بقا بخشنده بهامکان«

استاپوزيسيوِن   طبيعی  باشد.  پليس  دستگاه  در  اينغيرحکومتی  گونه  که 
بهوصله بهايوب  ها  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  پاينده  علی  (که  مهر ساقی  او 

  چسبد. ورزد) نمیمی 
که او در دستگاه  های واقعيت اين استدر رابطه با ساقی يکی از جنبه
های  ا اجرای نقشقدر آموخته بود که بساواک و در خدمت تيمور بختيار آن

زبانی)  شايعات مثبتی را  ی هم بهانههای متفاوت (مثالً بهبهانهگوناگون و  
به خودش  محبوبيت  آدم درجهت  ساده اذهان  به های  و  لحاظ  تر 

تجربه تزريق کند تا بتواند در مقام پدر/زندانبان کم   يابیْ نسازماندهی/سازما
ی ممکن اداره  بهترين شيوه هظاهر شود و زندان را مطابق خواست ساواک ب

  کند. 
  

زندانيان  درباره همراهی و کمک ساقی بهکند: « آقای پاينده روايت می
ديده  و  شنيده  زياد  قزلسياسی  قديمی  نگهبانان  از  قابلی  استوار  قلعه ام. 

از صحت و سقم آن اطالعی  کرد که  آوری را تعريف میماجرای شگفت
، يک روز ساقی من و اسکندانی را  4133گفت: "در سال  ؛ قابلی میندارم

ای) را بياوريد.  صدا کرد گفت برويد اين سه نفر زندانی (از افسران توده 
اعدام  ها محکوم بهآنای دستبند زديم و آورديم.  آن سه افسر توده رفتيم و به
شان را باز کنيد و سوار شويد. آن سه نفر  . ساقی گفت دستبندهایشده بودند

نشستند او  عقب جيپ  دست  بغل  هم  دونفر  ما  و  بود  فرمان  پشت  ساقی   ،
  ). 113و  112»(نشستيم..." 

به میداستان  پيدا  ادامه  ترتيب  مشروب اين  يک  وارد  ساقی  که  کند 
اعدام  آن سه نفر زندانی محکوم بهشود و بهاسفند می  24فروشی در ميدان  
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هم برگرديد.    های خود ديدار کنيد و دو ساعت ديگرگويد برويد با خانواده می 
کردند که اين فکر میاستوارهای همراه ساقی بسيار مضطرب شدند و به

اعدام، کارشان تمام است و اعدام خواهند  دليل فرار دادن زندانِی محکوم بهبه
آن بهشد.  میها  « ساقی  استگويند  برگردنداين  غيرممکن  که ها  ساقی   .«

به آننسبت  میبرگشتن  بود،  مطمئن  «ها  دست  گويد  از  را  عقلم  من  مگر 
ام که نشناخته و ندانسته زندانی بياورم و بگويم برو دو ساعت ديگر  داده 
شان بزنند  ها خيلی مردتر از اين هستند که زير قولاين)؛ «113»(ص  بيا

برنگردند آن113»(ص  و  باالخره  اما  ).  تأخير،  اندکی  با  گرچه  ها، 
  برگشتند!! 

کند،  ده از قول استوار قابلی نقل میدر بررسی اين مطلب که آقای پاين 
که:   به  ـاوالً بايد بگويم  تناقض وجودیاين قصه  با علت وجودی  دليل  اش 

هرچيز  از  بيش  و  است،  غيرواقعی  و  فانتزی  صددرصد  امنيتی  دستگاه 
کنند  هنگام بازی با هم ابداع میها بههايی شباهت دارد که دختربچهقصهبه

باشند.   داده  نيز نشان  آرزوهای خودرا  از    ـدوماً تا  پنج صفحه  اختصاص 
به«آن گذشت»  برمن  شکنجهچه  هم  قبالً  که  زندانبان  بدون  يک  بوده،  گر 

ز هر  شناسانه، بيش اگيری روانهرگونه تحليل سياسی/طبقاتی و حتی نتيجه
زندانبان خويش  ی تعلق عاطفی راوی عزيز ما بهدهنده احتمال ديگری نشان

ی کودکانه، و  » اين قصهصحت و سقم اطالعی از « اظهار بی  ـسوماً است. 
درست هم باشد، ازهرگونه   اين امر که حتی اگر برفرِض محالْ با توجه به

ين قصه  ااه بهکه راوی در نگی سياسی تهی است، حاکی از اين استآموزه 
آن   از  بهبيش  بهکه  باشد،  داشته  شک  آن  دارد.  درستی  گرايش  آن  باور 

بسا  هيچ بعيد نيست که استوار قابلی، استوار ساقی و امثالهم (و چه  ـچهارماً 
توصيه و  طراحی  دست  با  عمدی  و  آگاهانه  کامالً  امنيتی)  دستگاه  ی 

ها مهربانی اد اطمينان زندانی بهزدند تا با ايجها می گونه قصه«ابداع» اينبه
ياری های زندانبان، در زندان فضای «برادری» بين زندانی و  دهندگیو 

زمينه تا  کنند  ايجاد  مقررات  زندانبان  از  سرپيچی  و  عصيان  های 
ی  جای تبادل انديشه و تجربهکننده را ازبين ببرند، و زندانی را بهسرکوب

با    ـپنجماً گی و اتالف عمر بکشانند.  ر ی روزمورطهمبارزاتی/انقالبی، به
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به بهاينتوجه  محکوم  زندانِی  نفر  سه  آن  توده  که  حزب  افسران  از  اعدام 
آنبودند، صرف از  ارزشی  بررسی  از  تصويری  نظر  قصه  اين  اما  ها، 

گذشتند، و  کند؛ وگرنه از خيِر خوش قولی میها ترسيم میمآبانه از آناالغ
ای مخفی شدن و فرار از کشور نداشتند، يک شب  حتی اگر امکانی هم بر

نزد خانواده  میرا  بههای خود  را  فردا خودشان  و  قلعه معرفی  قزلماندند 
نژاِد گم شده در  کردند تا اعدام را انتظار بکشند[!؟]؛ و مثل شکراله پاکمی 

کردند که بدون داشتن  نمیعمل    که گويا قرار بود چريک هم بشود  خيابان
آباد برگردد و باعث ناراحتی عشرتهر زحمتی بهی گرفت تا بهپول، تاکس

  زندانبان خود نشود. 
  

ی ساقی که زياد است،  هايم درباره جدا از شنيده گويد: «آقای پاينده می
»(ص  دهم ام که چند نمونه آن را توضيح می خودم هم چيزهايی از او ديده 

درباره ساقِی    نمونه  گفت قصدش از بيان اين چندکاش پاينده می). ای114
هايی برای جنبش انقالبی زندانبان چيست و چه  آموزه   گر و بعدْ ابتدا شکنجه

ای جز اين نيست که ابتدا نگاه  هرروی، چاره های مردم دربردارد؟ بهتوده 
های ديده شده توسط علی پاينده بيندازيم تا با توضيح يک  نمونهگذرايی به

زمستان    ـ1بعدی برويم:    قسمتشود، بهها می ی نمونهکه شامل همه   نکته
«  1339سال   برای  پاينده  هيچ  مدتیکه  به[که  و  وقت  و روز  ماه  و  سال 

نمی بيان  قزلشود!]  ساعت  بوددر  خانواده قلعه  اين»،  برای  نوبت  ها  که 
يک  شدند. «شان برسد، در آن هوای سرد و بارانی خيلی معطل می مالقات

داخل زندان آورد و از صبح تا شب ماندند  ها را بهمالقاتی روز ساقی همه  
خورديم  باهم  را  ناهار  و  شام  رفتند(ص  و  هم  بعد  و  سال    ـ 2).  114»  تا 

وارد  «   1346 الکلی  مشروبات  هرازچندگاهی  که  بود  داده  اجازه  ساقی 
ها ضمن سفارش مايحتاج مورد نيازشان  جا). زندانی»(همانقلعه شودقزل

يه پنج سيری، يک بطر و... برای ما  گفتند «دشان بود) می(که با پول خو
به»(همانبخر اين  نفر مست  جا).  که يک  لغو شد  زمانی  امتياز  اصطالح 

قزل حوض  کنار  سرو  درخت  از  مستکرد،  کلی  رفت،  باال  بازی  قلعه 
ها  يکی از زندانی  ـ3آورد، و خالصه ساقی هم اين امتياز را لغو کرد.  در
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خوب  می  میتوانست  پاينده  از  او  بزند.  «ساز  که  آوردن  خواهد  اجازه 
در ساعتی ) از ساقی بگيرد. پاينده هم « 115»(ص  بند عمومی راچه بهکمان 

». ساقی  چنين تقاضايی داردگويد فالنی « » می اوکه ساقی سِر کيف بود به
گفت تو تا حاال  »: ساقی «بلهگويد « »؟ پاينده میبلد است بزندپرسد «می 

گويد بلد است و معلوم است که بلد است!  فتم نه.... ولی خودش می ديدی؟ گ 
میگفت   تأييد  تو  که  می   کنی حاال  اجازه  بگوييد  من  جانب  وسايل  از  دهم 

بسازد  سازی  خودش  برای  و  بگيرد  قرار  پاينده  »(همان دراختيارش  جا). 
ولی برخی تغيير و تحوالت زندان مانع عملی شدن چنين  دهد که «ادامه می

جا). با وجود اين، کسی که بلد بود بنوازد و سازهم بسازد،  »(همانی شدچيز
ساز درست کرد و همه را با نواختن خود    با وسائل معمول و نخ جورابْ 

  مسرور و شادمان نمود. 
که اساساً  کند، ضمن اينها صحبت میهرسه موردی که پاينده از آن

به میرفاهی/زيستی  اجازه حساب  با  فرضاً  (و  مانيفست  آيند  ورود  ی 
حال  وجه قابل مقايسه نيستند)، درعينهيچزندان بهکمونيست و مانند آن به

برمیبه قزلزمانی  که  مهم گردند  هم قلعه  و  بازجويی  مرکز  چنين  ترين 
ی بازداشت موقِت زندانی بود، و بسياری  ترين مرکز گذراندن دوره عمده 

جا که طورکلی، ازآنشدند. به  جا آزاد میشدگان نيز از هماناز بازداشت
به  کامل  امنيت  در  شرايط  آن  در  میرژيم  هم  سر  امنيت  احساس  و  برد 

بهمی  نسبت  بهکرد،  بنا  و  بود  دست  گشاده  بهمخالفينش  اصطالح  ويژگی 
بزرگشاهنشاهی و  بزرگی  احساس  دستی  گشاده  اين  از  هم  اش  منشی 

بهمی  اما  اينکرد؛  تازه محض  ابعاد  مبکه  از  شکل ارزه ای  ی ضدسلطنتی 
مبارزه  و  «گرفت  کرد،  پيدا  نسبی  گسترش  مسلحانه  و  ی  تغيير  برخی 

  1352ی تيرماه  جايی رسيدند که واقعهبهتدريج واقع شدند تا  » بهتحوالت
  پردازم.  تر میاين واقعه بيشهای آن بود. در ادامه بهيکی از بارزترين نمونه

  
های ترانهبهکند که «» میاقوام مختلفافراد ديگری از  پاينده يادی از «

بيش بخشيدندزندان غنای  میتری  هم  گويد: «»، و  يارانش  و  کتيرايی  ياد 
ترانه که  برای  گرامی  وقته جنگ" را  دايه  "دايه،  لُری  و حماسی  ی زيبا 
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ی دايه  جاکه خاستگاه ترانه). ازآن116»(ص  اولين بار در زندان خواندند
ايل اساساً  بهاسياتی  دايه  ربطی  و  برضد  مبارزه ت  کارگران  طبقاتِی  ی 

جاکه  ها ندارد، و از آنی آنصاحبان سرمايه و دولت پاسدار و بقابخشنده 
منهای گروه «آرمان خلق» که قهرمانانه در مقابل شکنجه و اعدام ايستادند  

هم  ساواک  و  توسط  اعظمی  دکتر  تعقيب  درحين  که  افرادی  منهای  چنين 
ای  خواهانهترقیـ نقش  اغلبدر تاريخ معاصر ايران ـ  دستگير شدند؛ لُرها

کرد که علی پاينده خاستگاه  ، شعور مارکسيستی و انقالبی حکم مینداشتند 
کرد که با  داد و اين زمينه را فراهم میها شرح می دايه ـ دايه را برای آن

ملودی از  ترانهاستفاده  ترانه،  آن  بتوان  های  که  شود  ساخته  ديگری  ی 
زمينهبه هم  عنوان  اما  کرد.  استفاده  آن  از  طبقاتی  آگاهی  ترويج  در  ای 

ها  ی او با آنهای پاينده و مشاهدات شخص من و چند نفری که درباره گفته
متفق زدم،  بهحرف  نسبت  پاينده  که  بودند  براين  آگاهی  القول 

گونه توقعات طبقاتی/مارکسيستی در سطح بسيار پايينی قرار داشت و اين
  و نادرست است. از ا

  
»)  ی استوار ساقیدرباره ای که از بازخوانی اين قسمت (يعنی: «نتيجه

ی شخصی و که آقای پاينده از يک طرف رابطهتوان گرفت، اين استمی 
میچه تعميم  را  ساقی  استوار  با  خودش  عاطفی  يا بسا  (خواسته  و  دهد 

فرشته ساقی  از  می ناخواسته)  وظيفهای  که  نگهداسازد  نه اش  (و  ری 
به که  است  زندانی  از  ساقی«نگهبانی)  از طرف  هتل  و  بود؛  معروف   «

را (با حذف زمان واقعی رويدادها)    1349سال  ی منتهی بهديگر، گذشته
اتمام  به  1357شود و در  شروع می  1350دهد که از  ای تعميم میآينده به

  رسد. می 
  

استبدين دستترتيب  پاينده  همانند  بخواهيم  اگر  بزنيم  به  که  تعميم 
های توانيم بگوييم که زندان(يعنی: زمان واقعی رويدادها را حذف کنيم)، می

های جمهوری اسالمی اش در مقابل زندانساله  37ی سلطنت  شاه در همه
  که واقعاً زندان باشند. کنند تا اينستاره را تداعی میهای چندهتلتر بيش
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  بند عمومی قزل قلعه 
ها و  تعداد زندانی  ی اطالعاتی درباره اين قسمت پس از ارائهپاينده در  

آناين اکثر  پرونده که  از  و  چپ  بهها  بودند،  طوفان  سازمان  توصيف  ی 
قلعه (البته بدون احتساب  رسد که در زندان قزلوضعيت چهار اطاقی می

حياانفرادی میطهای طرفين  و  داشتند  وجود   (» بهمنگويد:  اوايل  ماه در 
شماره 1349 اتاق  چهار  ،...  بهی  راست  اطاق سمت  ورود  [يعنی:  هنگام 

اطاقی بود که در آن سو، روبروی در    3تر از  قلعه که بزرگقزل  طحيابه
به داشتند]   طحياوردی  بهقرار  فروهر  داريوش  می،  »(ص  خوابيدتنهايی 

اين اتاق  معروف شد  دهد: « )؛  و در پانوشت همين صفحه ادامه می116
بعد   ماندو  باقی  اين شهرت  او  شدن  آزاد  اطاق  از  ماندن شهرت  باقی   .«

به (که  اين  شماره چهار را  در  بار  اولين  برای  داشت)،  بند چهار شهرت 
ها و اسامی را دقيقاً در  ام. گرچه برخالف پاينده تاريخکتاب شنيده و ديده 

اواسط  اواسط خرداد تا    ماهی را که (از  6ام؛ اما حدود  ذهنم يادداشت نکرده 
» را  اتاق فروهربارهم عبارت « قلعه بودم، حتی يک) در قزل1350  آذر

که در بيرون از زندان هم در گفتگو با ديگران حرفی از  چناننشنيديم؛ هم 
فروهر  ارادتی که به» دربين نبود. نتيجه اين که پاينده بنا بهاتاق فروهر«

» حاصل تعميِم  اتاق فروهراصطالح «ام،  آن داشتهدارد و قبالً هم اشاراتی به
قلعه  زمانی است که او ديگر در قزلقلعه بهزماِن حضور فروهر در قزل

عنوان قدردانی  موارد ديگر نيز شباهت دارد، احتماالً بهنبود. اين تعميم که به
فروهر تقديم شده است. از ايفای نقش فعال دانم برای چيست) به(که من نمی 

جمهو استقرار  کار  در  وزارت  در  کارگران  سرکوب  نيز  و  اسالمی  ری 
چه برای پاينده مترقی  جمهوری اسالمی توسط فروهر که بگذريم، شايد آن

هرحال و خصوصاً از  ی اوست که بهآيد[!]، ناسيوناليسم ويژه حساب میبه
  .  داردکردی ارتجاعی اساساً عمل ی طبقاتیْ ی استراتژيِک مبارزه جنبه

  
کند که اگر از اساس دروغ نباشد (که ايتی را حکايت می آقای پاينده رو

های حکومتی و نيز تناقض نهفته در بررسی عقلی و در تناسب با واقعيت
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بهدر حرف چنين  او  خود  میهای  مینظر  نشانهرسد)،  جنبهتواند  های ی 
قلعه  های شاه باشد: در قزلبسيار دمکراتيک و مطلقاً استثنايی نظام زندان

فری هم مثل سالمت رنجبر و احمد صبوری از گروه فلسطين بودند.  چند ن«
از آن بهها را بههرکدام  قلعه منتقل کرده بودند.  قزلعلتی از زندان قصر 

ی تلويزيونی با مقام امنيتی (پرويز  بعد از مصاحبهمثالً احمد صبوری را  
الش را  هايش در زندان قصر بايکوت کرده و تقاضای انتقپرونده ثابتی) هم 

اين عبارات احمد صبوری را از  116»(ص  بودند  داده  بنابراين، طبق   .(
به قصر  میزندان  تلويزيونی  بهمصاحبه  را  او  که  هنگامی  و  زندان  برند 

برمی «قصر  در  پرونده هم گردانند،  را]  زندان    [همان]هايش  او  [قصر 
را انتقالش  تقاضای  و  کرده  میبايکوت  ز »  از  را  مسئله  ُخب،  اويه  دهند. 

کنيم که چرا  همين منظور از آقای پاينده سؤال می ديگری بررسی کنيم، به
احمد صبوری  دهد: « آورند؟ او پاسخ میقلعه  زندان قزلاحمد صبوری را به

برند. پس از مصاحبه او  تلويزيون میرا از زندان قصر برای مصاحبه به
به برمیرا  زندان  »؛ «گردانندزندان قصر  که مسئوالن  بودند  مطلع  چون 

را بايکوت کرده پرونده هم  او  بههای صبوری  او  فرستادن  از  بند  اند  داخل 
)!!؟ توجه داشته باشيم که پاينده در نقل قول  117»(ص  کنندخودداری می

دليل  [او را بهدر زندان    [صبوری]های  پرونده هم گويد: «می  116از صفحه  
جا  »؛ اما در اينرا داده بودندبايکوت کرده و تقاضای انتقالش    مصاحبه]

صفحه   می117(يعنی:   (» زندان  گويد:  که  مسئوالن  بودند  مطلع  چون 
داخل بند  اند از فرستادن او بههای صبوری او را بايکوت کردهپروندههم

  »!!؟کنندخودداری می
های احمد صبوری او را در داخل زندان  پرونده بار هم بنابراين، يک

به مصاحبقصر  «دليل  داده  ه  را  انتقالش  تقاضای  و  کرده  بايکوت 
بهبودند و  کرده  مصاحبه  صبوری  تحت  »(يعنی:  و  بازگشته  بند  داخل 

بار هم او را از زندان  های خود قرار گرفته)؛ و يکایپرونده بايکوت هم 
قصر چون مسئوالن زندان  اند و هنگام بازگشت بهقصر برای مصاحبه برده 

» کردند  داخل بند خودداریبهد از فرستادنش «از بايکوت او اطالع داشتن 
  قلعه منتقل نمودند!! زندان قزلو به
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آن  که  علیهرآدمی  که  باشد  ندويده  سياست  دنبال  سالقدر  های رغم 
فهمد که در متن طوالنی مدرسه رفتن، حتی ديپلم هم نگرفته باشد، البد می

پاينده بين عبارت داخل بند خودداری  فرستادن او بهاز  بندِی «نقل شده از 
دو تبيين  ،  يک رويداد واحد » از  تقاضای انتقالش را داده بودند» و «کنندمی 

که وجود دارد که يکی از اشکال بروز تناقض است. نتيجه اين  خوانناهم 
ذهنيت شخِص  واقعيت بيرونی معطوف باشد، بهکه بهنگاه پاينده قبل از اين

تنا و  است  معطوف  عيبقضخودش  ازجمله  هم  اين  گويی  فراوان  های 
بيان ديگر، پاينده در اين تحقيق معين فقط  اصطالح تحقيق است. بهی بهشيوه 

پی و  حسّيت) خود را  در واقع عاطفه  واقعيت  میتحقق ذهن (و  و  گيرد 
به را  میقربانبيرونی  خود  افراطی  فرديت  پاينده  گاه  آقای  گرچه  کشاند. 

لحاظ سياسی همواره در  ی شاه بهای است و در دوره هانساِن سياسی شايست
امور مربوط  گونه نگاه کردن بهگرفت؛ اما اينگاه اپوزيسيون قرار میجای

همراه  راست را بهتواند خطرآفرين باشد و چرخش بهی طبقاتی میمبارزه به
وضعيت سياسی/اقتصادی/اجتماعی آميز نسبت بهبياورد. از پاسيفيسِم تمکين

به دلبستگی  ابراز  تا  اسالمی  بيمارستان  جمهوری  رئيس    501سرهنگِ 
راست  های مشهود اين گرايش بهارتش، استوار ساقی، فروهر و غيره نمونه

  است. 
يک اثر  در  پاينده  عاطفیعلی  اساساً  به ِسونگرِی  راهبر  در    تناقض، 

«يک بيمارستانجا  رئيس  « سرهنگِ  فروهر»،  «داريوش  و  ساقی » 
می نزندانبا انسان  انسانيِت  و حتی  واقعی  مناسبات  برفراز  را  و »  نشاند، 

با   که  ديگر  می جای  مواجه  صبوری  بهاحمد  تحقير  شود،  و  حضيض 
گويی خويش کند، و تناقضروشنی متناقض صادر میگرايد، احکاِم بهمی 

ی امور  در آن مقطع هنوز پليس در اداره کند: «مالی میگونه ماسترا اين
کرد و در  داخلی بندها در زندان سياسی دخالت جدی و مؤثری اعمال نمی

نمی نشان  خود  از  زيادی  تسلط  سياسی داد؛  مجموع،  زندانيان  درنتيجه، 
  ). 117»(ص توانستند از اين کارها بکنندمی 

به میبعيد  عبارتنظر  که  ايپردازی  رسد  در  پاينده  نقل نهای  و  جا 
نتيجهقول اين، صرفاً  از  باالتر  گيجهای  يا خودبزرگی  باشد؛  سری  بينی 
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  راستْ جا احتمال يک بازی سياسِی متمايل بهمنظورم اين است که در اين
است درست  اين  نيست.  کم  هم  از  چندان  بهکه  پاينده  من  لحاظ  نظر 

اطالع و  دم بیهای نظری/مارکسيستی و پراتيِک طبقاتی مجموعاً آدريافت
های سياسی قرار داشته است؛  ی جريانای است و هميشه در حاشيهتجربهبی

» يک نسبت  درونداند که تفاوت فاحشی بين «اما هرچه او نداند، اين را می
» همان نسبت و مجموعه وجود دارد. بنابراين، بايد  بيرونو مجموعه و «

بارز « تفاوت  که چرا  بپرسيم  او  امواداره از  زندان  ی  در  بندها  داخلی  ر 
يک زندان ديگر  » يک زندانی بهتقاضای انتقال...» آن زمان را با « سياسی
توانستند  میمعنی اخراج او از زندان خاصی است)، در پس عبارت «(که به

  کند؟»، سفسطه می از اين کارها بکنند
حضور يکی از    های سياسی يک زندانْ ی زندانیتوجه کنيم: مجموعه

های  سو با سياستکرد او را هم که عمل دليل  اين  های سياسی را بهزندانی
هم  در  درنتيجه  و  میحاکم  زندانبان  با  آن سويی  در  که  زندانی  در  دانند، 

ها عمل کرد!! اگر زندانبان  حرف آنان هم بهب اند، نپذيرفتند؛ و زندان محبوس
چنينی های اينتای از درخواسچنين خواستی تمکين کند، با موج فزاينده به

درخواست زندانی و تمکين زندانبان، خيلی    مواجه خواهد شد؛ و همين روندِ 
کند.  که قابل تصور باشد، جای زندانی و زندانبان را عوض می تر از آنبيش

سکونی موقت قدرتی دوگانه و متقارن در جامعه به  1349شايد هم در سال  
  1917قايسه با قيام انقالبی اکتبر  و قابل انفجار رسيده بودند و چيزی قابل م

شکل حال  بهدر  بود!!  چنين  گيری  غيرمتقارن،  وضعيت  در  هرروی، 
ـواقعه باشدای  تصور  قابل  محتملاگر  زندانی  در  تنها  استـ  که الوقوع 

شان با رؤسای پليس در  همه از سران مافيا باشند که دست  های آنْ زندانی
  ی طاليی/غيرقانونی قرار دارد. يک کاسه

پاينده « شايد هم در آموخته آقای  انتقال...های  » يک زندانی  تقاضای 
»ی  داخلی بندهای زندانی و زندانبان، امر « يک زندان ديگر، در رابطهبه

از  های انگيزه نظر من، منآيد!؟ بهحساب میزندان به ها که چندان چيزی 
گيرد که ـ از اين تفکر ريشه میشايدگونه احتجاجات ـدانم؛ اما اينها نمیآن

هايی بود (که  زندانیآن  ورد زبان اغلب    52و اوايل سال    51اواخر سال  
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شاه   سرنگونی  از  هم   اکثريتیپس  و  را  شدند  اسالمی  جمهوری  با  کاری 
ی آزاد شده است  زندان منطقهی» خويش پذيرفتند):  ی فعليت «انقالبمثابهبه

طرف خودرا  که  هستند  افرادی  هم  زندان  حاکِم  چريکو  فدايی  دار  های 
فريادهای بافی که بهگونه نظريهکاش علی پاينده از سرانجام اين. ایدانندمی 

«ُگه خوردم» در پشت ديوار زندان شماره يک قصر انجاميد، درس گرفته  
  باشد. 

داليل بسياری (ازجمله گفتگو با دانم و بهجا که من می رروی، تاآنهبه
خوِد صبوری و ديگران در زندان) اطمينان قطعی هم دارم، قضيه از اين  

ی  در زندان شماره  که احمد صبوری قبل از محاکمه و مصاحبهقرار است
بود؛ و در جريان محاکمه و مصاحبه، هم در زندان شماره   4   3ی  قصر 

طورکلی ی صبوری بهود. منشأ اطمينان من از اطالعاتی که در باره قصر ب
ای است که در زندان  ی نزديک با او، احترام و عالقهکنم، رابطهارائه می

خانه و جاکه من کارگر چاپاو داشتم. ضمناً در بيرون از زندان نيز ازآنبه
م با بسياری از  کتاب و مطالعه نيز عالقه داشتچين بودم و بهويژه حروفبه

ها مناسبات مثبتی داشتم، و از اين امکان و خصوصاً کارکنان آن  ناشرينْ 
عنوان مترجم  ی احمد صبوری (که بهبرخوردار بودم تا دورادور درباره 

انتشاراتی رفتدر  از  ها  هم  بسياری  موارد  در  و  بپرسم  داشت)  وآمد 
ها، گرچه  ی اينعالوه برهمهشناسانه داشته باشم.  هايم احساسی زيبايیشنيده 

ای با صبوری نداشتم، اما همواره از اين امکان برخوردار  ی فشرده رابطه
  نحوی با او تماس بگيرم و گپی بزنيم. بودم که به

بهبه که  پاينده  آقای  تصويرپردازی  برخالف  احترام  هرروی،  نيز  او 
، آرام و  گذارم و عالقمندم، احمد صبوری شخصيتی است بسيار مهربانمی 

ی تلويزيونی  حقيقتاً صبور و اهل کار و مطالعه و تحقيق. گذشته از مصاحبه
سازی از آن، مورد تأييد من هم نيست؛ اما احمد صبوری  که بدون شيطان

طور مکرر ی نسبی بودم و از ديگران هم بهجاکه من شاهدی با فاصلهتاآن
داشته باشد و برای    رچسب سياسی خاصی برپيشانیبکه  اينام، بدون  شنيده 

فکر،  تمام معنا روشنسينه بزند، شخصی به  عامی جريان سياسی خاص يا  
اين که مجالی برای بررسی جزئيات  پُرکار، محقق و مسئول است. بدون 
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وجود داشته باشد، عميقاً براين باورم که احمد صبوری از استثنا افرادی در  
ها و آقايان، دستش را  خانم ی ايران است که برخالف خيل انبوهی از  جامعه 

مالی/اقتصادی و حتی   گونه رانتی (اعم از سياسی، اجتماعی،طرف هيچبه
  اعتباری) دراز نکرده است. 

که ماجرای درخواست انتقال و خودداری  هرروی، واقعيت اين استبه
داخل بند (درست مثل موارد ديگری که در ادامه پليس از فرستادن زندانی به

ی ذهن پاينده است که  اره خواهم کرد) از اساس ساخته و پرداختهها اشآنبه
خودش هم در آن زمان در زندان قصر نبود تا شاهد چنين وقايعی باشد. در  

های ديگر پس از دادگاه، پس از مصاحبه  ی زندانیواقع، صبوری مثل همه 
ا که هشد و مانند برخی از زندانیزندان قصر منتقل و پس از دادگاه دوم به

دست  شان بهای در ارتباط با پرونده ی تازه شان تمام شده بود؛ اما نکتهمحاکمه 
دستور پليس امنيتی برای بازجويی مجدد  رسيد، زندانی را بهپليس امنيتی می

بازداشتگاه منتقل کردند.  دادند، او را نيز بهبازداشتگاه انتقال میاز زندان به
همين منظور ه در زندان بود، چندبار بهصبوری در طول سه سال و اندی ک

عنوان اعتراض  کم در يک مورد بهقزل قلعه و اوين انتقال يافت و دستِ به
اعتصاب غذا زد که پس از يک هفته با  نگهداشتن خود در اوين دست بهبه

آباد (دقيقاً  عشرتقلعه و شايد هم بهقزلشکستن اعتصاب، او را از اوين به
طورکلی، او در مجموع بخش بسيار کوتاهی از قل کردند. بهيادم نيست) منت

ی  دوران زندانی بودن خود را در زندان قصر و قزل حصار و بخش عمده 
کتاب  ها و در بسياری موارد بدون مالقات و دسترسی بهآن را در بازداشتگاه 
  و روزنامه گذراند. 

  
پانوشت صفحه   در  ن  116پاينده  آن  که  از  منتقل    117صفحه  به يمی 

او خواسته گويد: «شده، می مصاحبه صبوری طوالنی نبود... ساواک از 
عراق رفتم و با تيمور بختيار مالقات کردم. هدف ساواک اين  بود بگويد به

ساواک   دارد.  ارتباط  بختيار  تيمور  با  فلسطين  گروه  کند  وانمود  که  بود 
و اقرار    نهاد داده بود درصورت حضور در تلويزيوناحمد صبوری پيشبه
سه  مالقات با بختيار در مصاحبه با مقام امنيتی، حکم دادگاه بدوی را بهبه
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به صبوری  احمد  دهد.  تقليل  هم  پيشسال  ساواک  و  داد  تن  ساواک  نهاد 
باوجود  وعده به سال  سه  از  پس  را  صبوری  احمد  و  کرد  عمل  اش 

رابطه    ی خود درهايی که در زندان داشت و هرازچندگاهی از کرده تندروی
  ». کرد آزاد کردندی تلويزيونی صراحتاً اظهار ندامت میبا مصاحبه

بررسی صحت و سقم اطالعات ارائه شده توسط آقای  که بهقبل از اين
ی احمد صبوری بپردازيم، و  ی چيستی و چگونگی مصاحبهپاينده درباره 
 » مورد  زندان[او]  های...  تندرویدر  « در  و  کنيم،  تحقيق  اظهار » 

ی ی خود در رابطه با مصاحبهاز کرده   [او]هرازچندگاهی  »های «ندامت 
  دو نکته اشاره کنم: سنجش بکشيم؛ بايد به» را بهتلويزيونی
ی ماجرای کند که همه که، علی پاينده طوری وانمود میاين  ی اولنکته

مصاحبه و  هم  صبوری  وقوع  از  پيش  جزئيات،  با  را  او  تلويزيونی  ی 
سه سال دانست که قرار است زندان ابد صبوری بهالً، میدانست!؟ مثمی 

هايی بزند و چرا ساواک  دانست که او بايد چه حرفتقليل پيدا کند؛ ويا می
ی  ها را بزند!؟ حتی از اين هم فراتر، شيوه از او خواسته بود که اين حرف

ادها  کند که بعضی از اين رويد خواننده القا میکه بهبيان پاينده طوری است
واقع نشده بودند و بخشی از مسائل مطرح شده در مصاحبه جعلی است!؟  

چه پاينده در  فهمد که آنای هم با اندکی تأمل میی غيرسياسیهرآدم ساده 
های بعد از وقوع واقعه و نه  گويد، اطالعات و دريافتبسياری موارد می

اين است پُرسش  است.  آن  وقوع  از  نيرویقبل  کدام  و    که براساس  مادی 
شده  مصاحبهشناخته  انجام  از  قبل  پاينده  تلويز ای  صبوری  يی  احمد  ونی 

کجا  می  از  پاينده  باالخره،  و  چه خواهد گفت؛  در مصاحبه  او  که  دانست 
که زندان  دانست که قراِر بين ساواک و صبوری چيست و مثالً قرار استمی 

  سه سال (و مثالً نه دو سال) تقليل پيدا کند؟ابِد او به
هايی باوجود تندرویکه، قصد نهفته از انشای عبارت « اين  ی دوم نکته

ساز چه کسی برقصد تا  » چيست؟ احمد صبوری بايد بهکه در زندان داشت 
ی  آقای پاينده دست از سِر او بردارد، و روزِی کسب اعتبار خود را از کيسه

سياق  بهکند،  ی تلويزيونی میاکتساب بنشيند!؟ صبوری مصاحبهديگری به
، جناب پاينده  خواست «او»افتد مگر بههيچ برگی از درخت فرونمیکه اين
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ها و فهم خود  دريافتداند که چه بايد گفته شود! صبوری بنا بهپيشاپيش می
موقعيت میبا  برخورد  مختلف  «های  داس  عربدهتندَرویِ کند،  پاينده   «  

اسم ساز خود را بگوييد تا  آيم! آقای پاينده عزيز، لطفاً  کشد که فرود میمی 
  برای رقص با آن آماده شويم!!!

ی   لدنی، ضمناً نشانه ِبر علم و دانايیهای مبتنیآيا اين عبارت پردازی
درغير  تری را برای صبوری متوقع بود؟ وياـ اين نيست که پاينده زنداِن بيش

ن  ـ او در اعماق ذهنش که عبارات نقل شده از او نمودی از آاين صورت
  کند؟گير برآورد میصبوری آساناست، دستگاه پليس را نسبت به

کنم؛ اما  دانم و براساس تحليل و برآورد ابراز نظر می گرچه قطعاً نمی 
ً ها نمیگونه سؤالجواب اين که پاينده  منفی باشد. چرا؟ برای اين  تواند تماما

و بدون    چه زمينی و مادی است، روی منبر نشستههمانند شيخی ورای آن
به ايننياز  بيان  حتی  ويا  استدالل  شاهد،  بود»،  سند،  شايع  «چنين  که 

کند،  اين دليل» و غيره حکِم پشِت حکم صادر میام»، «بهطور شنيده «اين
  گذارد. و جايی هم برای شک و بررسی نمی

عراق رفتم و با تيمور ساواک از او خواسته بود بگويد بهی « از جمله
طور نيز برداشت کرد که رفتن صبوری  توان اين» میمالقات کردم بختيار  

عراق دروغ است و بيان اين مسئله در تلويزيون خواست ساواک بود....  به
گونه  ی اينچه برمن گذشت»، خواننده فضای القايی حاکم بر «آنبا توجه به

د  شو» متمرکز می ساواک از او خواسته بودتر روی «ها بيشپردازیجمله
به میو  قوی چنين  بسيار  بيانات صبوری در مصاحبهاحتمال  که  ی  فهمد 

افتاده، بلکه ترفند ساواک   اتفاق  تلويزيونی بيان آن چيزی نيست که واقعاً 
هدف ساواک اين بود  که «ی باال (يعنی: اين جمله  ی بعد از جملهاست. جمله

»، تأييدی برابهام  د که وانمود کند گروه فلسطين با تيمور بختيار ارتباط دار
  ی قبلی است. آگاهانه در جمله

درباره  پاينده  اينحرف  «ی  کند  که  وانمود  که  بود  اين  ساواک  هدف 
گويی  »، فقط درصورتی بيهوده گروه فلسطين با تيمور بختيار ارتباط دارد

داشت، و فراتر  » وجود میگروه فلسطيننام «محض نيست که گروهی به
واقع و  بيرونی  وجوِد  اين  از  بود.  برخوردار  هم  نسبی  اعتبار  از  ی، 
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» و مطرح شدن آن در محافل  گروه فلسطينکه عنوان «درصورتی است
فلسطين داشتند  پس از دستگيری افرادی که قصد رفتن به محدود دانشگاهیْ 

وجود آمد.  نژاد بهی احمد صبوری و دفاعيه پاکويژه پس از مصاحبهو به
نوشت  تحقيق چندانی نيست. مطلبی را که از پیبهبرای تأييد اين مسئله نياز  

کنم، مؤيد همين است  نقل می  555چه برمن گذشت»، صفحه  «آن  34شماره  
ی بحث آقای شالگونی  که گرچه من همهتوضيح استگويم؛ الزم بهکه می 

{...  دانم:  کنم، درست میدانم، اما مطلبی را که نقل میرا عين حقيقت نمی
ی  حقی فزاينده نی در مطلبی با عنوان «زندان اوين و بیمحمد رضا شالگو

نام  چه به که آننويسد: «حقيقت اين استی اين گروه می مردم ايران» درباره 
گون و منسجمی نبود، نه از لحاظ  "گروه فلسطين" شناخته شده، گروه هم 

فکری و نه از جهات سازمانی؛ بلکه مجموعه محافلی بود که از طريق چند  
هم وصل شده بودند، حتی بدون اطالع خودشان. اگر دستگيری  (...) بهنفر  

احتمال زياد نه آن همه دستگيری  ی شلمچه نبود، بههمين قربانيان يازده نفره 
می بهصورت  چيزی  نه  و  زبانگرفت  برسر  فلسطين"  "گروه  ها  نام 

ادامهافتاد»می  در  شالگونی  آقای  می}.  توضيح  مطلب  همين  که دهد  ی 
به{« اعتقاد  محافل،  آن  همه  با  مرتبط  افراد  مشترک  (يا  فصل  مارکسيسم 

ی مسلحانه... بود... درپی  مبارزه لنينيسم)... و کشش بهـتر، مارکسيسم دقيق
اين هدف، اولين کسانی که از مرز ايران و عراق گذشتند، سه نفر بودند:  

اين  چه من از  »}. آنعباس صابری، رضوان جعفری و احمد صبوری...
بهنقل می قول  استفاده  سند  که  عنوان  پاينده  آقای  القايی  بيان  برخالف  کنم، 
« می  او  گويد  از  صبوری]ساواک  احمد  از  بگويد    [يعنی:  بود  خواسته 
رفتم به به»،  عراق  صبوری  احمد  ورود  بودن  استواقعی  عراق  ؛  خاک 

درباره  {«وگرنه  عبارت  نفس  بهی  دقيقاعتقاد  (يا  تر،  مارکسيسم 
بهلنينيسم)ـکسيسم مار اگر  و  است  بسيار  حرف   «»} که اعتقادجای   {«

کاربرد آن عمدتاً مذهبی است، از آموزه يا مطالعه و مانند آن استفاده کنيم،  
اين فکر می براساس مشاهداتم  زنده طور  که مثالً  پاککنم  نژاد  ياد شکراله 

مارکسيسم  يا  مارکسيسم  از  چيز  هيچ  (مطلقاً  چيز  بيان  لنينسي ـهيچ  (که  م 
اين دليل که او تا آخرين دانست. ازجمله بهاستالينی از مارکسيسم است) نمی 
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هرصورت بود که به  حزب ملت ايراناش عضو  های قبل از دستگيریلحظه
ناسيوناليستی/ضدکمونيستی   در بودجريانی  که  ديگری  خطای  البته   .

اولين کسانی که گويد «می ی جناب شالگونی وجود دارد اين است که  نوشته
با پيوست شماره    و اين جمله  »،از مرز ايران و عراق گذشتند، سه نفر بودند

10  » کتاب  مصاحبههمين  مطبوعاتی  احمد  گزارش  با  تلويزيونی  ی 
میصبوری جا  دو  در  که  به»  ظاهراً  و  بودند  نفر  چهار  باند  گويد  يک 

  . قاچاقچی هم اشاره دارد، در تناقض است
همين کتاب وقايعی   120و    119های  ، علی پاينده در صفحههررویبه

داده شدن خودش توسط احمد صبوری  را تعريف می از لو  کند که ساقی 
رغم بيان دوپهلوی پاينده، اما گاليه ساقی از اين نيز نشانه  کند. علیگاليه می 

های احمد صبوری در مصاحبه تلويزيونی، وقايعی بود که  دارد که حرف
نيابت از ساواک (که پاينده سعی در القای آن  اتفاق افتاده بود و او بهواقعاً  

  تری خواهم داشت. زد. در ادامه روی اين قسمت مکث بيشدارد) حرف نمی
  

ادامه در  پاينده  ارزيابیعلی  گزارِش  زندانی،  کننده ی  افراد  از  اش 
« می  چريکگويد:  بعداً  که  گروهی  گرفت،  از  نام  خلق  فدايی  بيژن  های 

زمان  پور در بند عمومی بود. او را در ارتباط با وقايع سياهکل و هم هيرمن
کرده   دستگير  دانشگاه  خوابگاه  ماجراهای  و  سالحی  کاظم  دستگيری  با 

دليلی که هم  بهپور را با وجود نابينايی کامل هر دو چشمش  بودند. هيرمن
سه که خوابگاه  ی  برای خودش و هم برای ما نامعلوم بود در اتاق شماره 

). پاينده شخصيت  117»(ص کردندسربازان و نگهبانان بود، نگهداری می
های بسيار واالی او را  گيری جريان چريک شهری و ارزشمؤثر در شکل
بندی شده، ناديده  ام، با بيان عباراتی سرهم تر ديده ی آن را کم که من نمونه

» حرف  کاظم سالحیاز «شود  که وقتی مجبور میگيرد. چرا؟ برای اينمی 
ارتباط  ی  برد تا احتمال ايجاد شبههکار می » را بهزمانهم بزند، عبارت «

پور در رابطه با جاکه بيژن هيرمنرا پيشاپيش برطرف کرده باشد؛ و ازآن
ماجراهای  های فدايی خلق دستگير شده بود، دستگيری او را نيز با «چريک

تا زمينهمی» اعالم  زمانهم »، «خوابگاه دانشگاه ادعاهای در ابتدا  کند  ی 
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ـ بعدی خودرا فراهم کرده باشد: يکی  اما نادرستضمنی و نهايتاً صريح ـ
درست    گويیچه برمن گذشت» در البالی خاطره از مسائلی که کتاب «آن

داستان ساختگی   اين  دارد،  القا و جاانداختن آن  نادرست خود سعی در  و 
ی  ی مسلحانهی مبارزه کننده او شروعوب بهکه بيژن جزنی و گروه منساست

پور  همين دليل پاينده ضمن بزرگذاشت بيژن هيرمن بودند. به  چريک شهری
آباد را غلط  کردش در زندان عشرتاو، اما عمل   های نظریلحاظ دانستهبه

اش را در  کند تا عطای اعتبار نظریسو با احمد صبوری ترسيم میو هم 
  د صبوری منحل کند. سو با احمعمِل هم 

به نسبت  پاينده  هيرمنحساسيت  بهبيژن  استپور  دليل  که ِصرف  اين 
اش در  کاریای که با مسعود احمدزاده داشت و هم حضور او و مثالً رابطه

ی مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتيک» نقيِض ترسيم  تدوين کتاب «مبارزه 
سازمان  ی شهری و  سلحانهی مگذار مشی مبارزه عنوان بنيانبيژن جزنی به

  است.  های فدايی خلقچريک
نام محرم که آدم عجيبی بود، در مرز  ها بهپاينده درباره يکی از زندانی

دستگير شده بود، و همه را (و ازجمله ساواک را) سِر کار گذاشته بود و  
های دانش مبارزه طبقاتی  لحاظ آموزه گويد که بهزد، مطالبی میدائم قدم می

  ). 118و  117ارزش نقل و بررسی است(صص  فاقد
بعضی   کهجا». از آنمالقات زندانيان قطع شد   1349ماه  اواخر بهمن«

به وابسته  افراد  در  از  بودند،  شده  درگير  سياهکل  در  که  جريانی 
آنبازداشتگاه  تا  کرد  قطع  را  مالقات  ساواک  بودند،  ساواک  از  های  ها 

اما   نشوند.  مطلع  سياهکل  در  عمليات  سياسی  زندانيان  شامل  امر  اين 
ی ديگری  مسئلههای شهربانی نشد. علی پاينده در توضيح همين امر بهزندان

قزل میدر  اشاره  بهقلعه  که  تأييد  کند  ديگری جز  معنای  آن  نقل  من  نظر 
اين دليل که نظر از تأييد يا تکذيب آن، فقط بهدرستی آن ندارد، و صرف

ی و ابراز نظر دسِت راستی و ارتجاعی است:  گيرشود، يک موضعنقل می
ها دور ساقی جمع شدند.... ساقی آن روز .... مالقات قطع شده بود.... بچه«

دهم. پرسيديم  تان گوش نمیهایحرفعصبانی بود.... ساقی گفت من.... به
يکی از زندانيان که در انتهای  دهی؟... جوابی نداد. ساقی بهچرا گوش نمی



 

 

1349قلعه، زندان قزل  151  

بينيد،  ايشان را میکش آفتاب نشسته بود، اشاره کرده و گفت:  نهحياط در سي
داده  لو  هم  را  من  که  ايشان  بود  احمد صبوری  ايشان  از  ساقی  منظور   .

"احمد مائو" معروف بود. اين لقب روی او مانده بود و در زندان هم،  به
  ). 120و   119»(صص گفتند "احمد مائو"...می اوتمسخر بهبهها بچه

انگيزی است. اگر  » دادن هم برای خودش کمدی/کميک تأسفولاين «
می جواب  در  چرا؟  کند:  سؤال  اينکسی  در  پاينده  نقش  گويم:  در  جا 

می ظاهر  بهخداناشناسی  که  و  شود  نادانی  است!  برده  پناه  خدا  آسمان 
بهساده  را  استهراندازه لوحی  اين  حقيقت  کنيم،  پايين  و  باال  که  که  ای 

الب اجتماعی و رئوفت نوعی/انسانی که اساس تبادالت  نظر از انقصرف
زندانبان است؛    زندانی و ساقیْ   کمونيستی است، صبوری در اين مختصاتْ 

های ساقِی  داری از زندانبان (حتی در حد نقِل بدون محکوميت حرفو جانب
زندانبان) در مقابل زندانی (حتی با پذيرش    1349گر و در سال  سابقاً شکنجه

 هنوز اثبات نشده که او بريده و پشيمان بود)، براساس هرمرام و  اين فرِض 
مانند حزب ملت ايران) کنشی  جز مرام و مسلک جريانمسلکی (به هايی 

ام که های صبوری از او شنيده گويیارتجاعی است. گرچه من در خاطره 
منظور ايجاد فضايی برای خودش که فکر کند، اسم  هنگام بازجويی، بهبه

بهساقی   او برای مدتی هم  را  بختيار پيش کشيد و  عنوان يکی از عوامل 
تر: براساس کدام نشانه و تحليل  مغضوب واقع شد؛ اما حتی از اين هم سياه 

های ساواک نقش بازی  گنده دستور کلهتوان ثابت کرد که استوار ساقی بهمی 
بيش فشار  زير  را  صبوری  هم  تا  زندانینکرده  هم  تر  و  بگذارد؛  ها 

بختيار و احتماالً مرتبط با او برساند که برای رستن  های متمايل بهساواکیبه
گرايش   از  دست  و  بدهند  تغيير  خودرا  وضعيت  بايد  رفتن  لو  خطر  از 

  بختيار و ارتباط احتمالی با او بردارند؟به
اندکی ديِد تحليلی/مارکسی در آن زمان برای فهم اين مسئله کافی بود  

عنوان  ی امنيتی رژيم شاه در آن زمان وجود بختيار بهترين دغدغهکه عاجل 
و  برپاکننده  جهنمی  دستگاه  اين  در  بانفوذ  بسيار  شخصيتی  و  ساواک  ی 

و چههم  امکانات لجستيکی دولت عراق  از  که  بود  ارتش  ر  بسا ديگچنين 
واسطه همين امکانات و با  کشورهای عربی نيز برخوردار شده بود؛ و به



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  152 
 

نوعی توانست بههای شديد مردم از شاه و دربار میشناخت از نارضايتی
کودتا بزند. اين دغدغه زمانی پايان يافت که بختيار را در عراق از  دست به

در حاشيه   ترور کردند.  تشکيالت تهران حزب توده طريق عوامل وابسته به
ی کافی تحقيق نشده وجود  اندازه اين بحث بايد بگويم که اين احتمال هنوز به 

عالوه  که  گروه دارد  طريق  بر  از  هم  جزنی  گروه  بسيار،  محافل  و  ها 
ی  تشکيالت تهران حزب توده مورد شناسايی قرار گرفته باشد، و درباره 

  گروه فلسطين شواهد آشکارتری هم وجود دارد. 
توان  ای بحث، میی حاشيهنظر از مکث روی جنبهصرف  هرروی،به

احمد صبوری (که  نهاِد مصاحبه بهی پيشکه علت عمده چنين نتيجه گرفت  
وانمود کند  هرصورت خوِد مصاحبه مورد تأييد من نيست) اين نبود که «به

فلسطين   دستگيریگروه  از  قبل  بود][که  سياسی  هويت  فاقد  اساساً  با    ها 
های  ها و ارتشیساواکیـ بهبلکه اين بود که اوالً   »، ار ارتباط دارد تيمور بختي

افرادی وارد تبادل سياسی او بگويد بختيار با تحت تأثير بختيار و متمايل به
ً اندشود که کمونيستمی  ـ در مقابل اين احتمال که افراد ويا محافل  ؛ و دوما

طرف  و امکانات به  ضدسلطنت (اعم از مذهبی ويا غيرمذهبی) برای تعليم 
سرعت  بختيار بروند، هشدار بدهد که درصورت ايجاد ارتباط با بختيار به

دستگير می و  بهشناسايی  توجه  با  استداللشوند.  و  تا توضيحات  که  هايی 
میاين اينک  کردم،  ارائه  يکجا  بهتوان  نگاهی  ديگر  کمدی/کميک  بار 

  قی است.» دادن سالوانگيزی انداخت که موضوع آن « تأسف
  

، و مشت کسی را بازکردنکه    لودادنای فعل  نامهمنهای تعريف لغت
کردن فاش  خودرا  يا خطای  قلبی  می   اسرار  امور   لودادندهد،  معنی  در 

مبارزات سياسی و طبقاتی بدين معنی است که يک فرد سياسِی  مربوط به
به را  ديگری  فعال  شخص  ويا  اطالعات  اپوزيسيون  بهدر  پليس  هردليلی 

کند؛ و ساقی با دانستن دقيق بار معنايی فعل لودادن، نزد  امنيتی  معرفی می 
عنوان زندانبان و  هکند تا وضعيت خودش بها از اين فعل استفاده میزندانی

به از واکنش آن لحظهحاکم را  القا کند.  ی  طور معکوس (يعنی: محکوم) 
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ندارم؛ اما تأسف در اين استبقيه زندانی بازی  ها اطالعی  که علی پاينده 
خوردگی چنان براساس بازیخورد و امروز نيز هم ی ساقی را می زيرکانه

فکر می میآن روزگار  و  بهکند  که طورانديشد.  کرد  فراموش  نبايد  کلی، 
بههيچ را  ساقی  و کس  اطالعات  ساقی  چراکه  بود؛  نداده  لو  معنايی  هيچ 

» داد. اما  لومناسبات پنهانی برای دستگاه ساواک نداشت که بتوان آن را «
ی ساقی بايد اين را نيز در نظر گرفت که بعيد است که درباره بازی پيچيده 

ابتکار خوِد ساقی باشد. بنابراين، اين    دنْ اين بازی پيچيده و نقش بازی کر
  احتمال نيز وجود دارد که ساواک طراح بازی و ساقی مجری آن بوده باشد. 

آوردم، و درواقع   120و    119قولی که از صفحات  قسمت انتهايی نقل
ابتدای صفحه   استفاده 120در  توضيح  در  پاينده   ،» فعل  از  ساقی  »  لوی 

می «دادن،  ساق گويد:  بهمنظور  که  بود  احمد صبوری  ايشان  از  "احمد  ی 
بچه هم،  زندان  در  و  بود  مانده  او  روی  لقب  اين  بود.  معروف  ها مائو" 

بهبه میتمسخر  مائو"...او  همين صفحه  گفتند "احمد  پانوشت  در  پاينده   .«
گفتند لقبی بود که  ايشان احمد مائو میعلت اين که بهگويد: «نيز می  120

دانشجويی دوران  بهایدانشکده هم   در  بههايش  بودند.  داده  دليل  صبوری 
لباساين بهکه  که  لباستن می هايی  و  کرد  بود  مردم چين  متحدالشکل  های 

که باورها  ». وقتی قرار استتونگ هم لباس پوشيدنش مثل بقيه بودمائوتسه
و تعصبات جای تحقيق و بررسی را بگيرند، با دنيايی غريب و کافکايی 

تن که به هايیلباسکه اگر احمد صبوری «شويم. چرا؟ برای اينروبرو می 
؛  احمد چينیاو نگفتند:  »، چرا بههای متحدالشکل مردم چين بودلباس  کردمی 

» گفتند:  مائوو  چوناحمد  است:  معلوم  جواب  «»؟!  هم  مائوتسهکه  تونگ 
  »!لباس پوشيدنش مثل بقيه بود

شيوه  بهاين  که  ی  استدالل  واقعـاصطالح  بهدر  عطِف  مطلوب ـ 
که اساس دريافت حقيقت    بودی است، تنها در صورتی قابل قبول استپيش

به دخالترا  بررسی  قانونمندیجای  کشف  درجهت  تحقيق  و  های  گرانه 
ترين قياس صوری تقليل  سطحیای بهلوحانهطور ساده ها، بهی نسبتويژه 

دی نبود و علی پاينده کمی هم  بومطلوب پيشعطف بهبدهيم! اگر قرار بر  
پوشيدن احمد    شد که لباسگاه متوجه میکرد، آنمشاهدات خود تکيه میبه
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هنگام محاکمه هم شباهت داشت؛ و از خودش  لباس مصدق بهصبوری به
های احمد  ایدانشکده تر از هم » که بيشاحمد مائوکرد که آيا لقب « سؤال می

تواند تقليدی از لباس مصدق  يع شد، میقلعه شاصبوری، توسط ساقِی قزل
اين باشد؟  شنيده هم  قزل طور  ساقِی  که  بهام  هم  عرق  که  وارد  قلعه  زندان 

ها گفته بود: اين يارو که اسم پادشاه چين  کرد، در ميان جمعی از زندانیمی 
  را روی خودش گذاشته است...!؟

گفتند  می   ری]صبو[يعنی: بهاو  تمسخر بهها بهبچهکه «هرروی، اينبه
مائو"...  در "احمد  که  من  است.  نادرست  داشتم  که  مشاهداتی  براساس   «

قلعه، عشرت آباد و جمشيديه با صبوری بودم، هرگز نشنيدم کسی او قزل
که او  » صدا کند؛ ضمن ايناحمد مائوسر) «را (چه از روبرو و چه پشتِ 
روشن و  نسبی  احترام  جزفکرانهاز  بيژن  نزد  (حتی  نيز  هم) ای  نی 

ی  ی اين احوال، اگر بيرون از زندان با کسی درباره برخوردار بود. با همه
زندانی و  میزندان  صحبت  بهها  وقتی  برمی کرديم،  احمد  و اسم  خورديم 

می چنانطرف  احمد،  کدام  میپرسيد  هرگونه  چه  (بدون  مائو  احمد  گفتيم 
ی بپرسد کدام  که کسشناختند، درست مثل اينتحقير و تمسخری) او را می

  خانه)!  عباس؛ طرف جواب بدهد عباس فرد (کارگر چاپ
بازی ساواک و  غير از قالتاق»: بهاحمد مائوی علت لقب «اما درباره 

به و  لقب،  اين  از  استفاده  در  شيوه ساقی  از  احمد  غير  پوشيدن  لباس  ی 
مبارزين ملی و مجاهدين جنبش مشروطه  صبوری که ناشی از ِعرق او به

گشت که او تعداد متنابهی از جزوات مائو را بدون  اين امر نيز برمیبهبود؛  
بهاين چندانی  گرايش  انگليسی  انديشهکه  از  باشد،  داشته  مائوئيسم  يا  مائو 
دانشجويان معتمد خود گذشته بود. همين امر   رفارسی ترجمه و در اختيابه

به بهاضافه(البته  پوشيدنش)  لباس  طرز  بهی  مائو  احمد  لقب  معنای ايجاد 
های چِپ  دليل ترس از رشد جريانمثبت کالم راهبر گرديد؛ و ساواک هم به

به داشتمتمايل  جهان  در  داغی  بازار  زمان  آن  در  که  لقب  ند چين  از   ،
صبناخواسته احمد  بهی  آدم واسطهوری  سادگی  پاينده  ی  علی  مثل  هايی 

 های چپ سوءاستفاده کرد. زيان گسترش انديشهبه
 *****  
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خود  را به  122و تمام صفحه    121عنوان بعدی که نيمی از صفحه  
» نام دارد که موضوع  چند روز در زندان جمشيديهاختصاص داده است، « 

  خاصی برای نقد و بررسی ندارد. 
  

در دانم مدتی که (ام، اما میآن را فراموش کرده   دقيق  مدتگرچه طول  
در    حدود ماه)  در    1351  بهار  اواخردو  زندان  اين  بودم.  جمشيديه  در 

سلول) داشت و منهای    10سلول در دو طرف (يعنی: هرطرف    20مجموع  
به نسبت  نبود،  مطرح  اصالً  که  مالقاتی  و  من  زندانهواخوری  که  هايی 

آباد، موقت شهربانی، اوين و زندان شماره  قلعه، عشرتزلقام (يعنی:  ديده 
بهتری برخوردار  سه  ط[با حيا  3 و غذای  امکانات ساختمانی  از  گوش]) 

نگهبان که  بود  اين  هم  بهتر  غذای  علت  تعداد  بود.  همواره  ساواک  های 
بندی  پز و کره/مربای بستهخاطر اقالمی (مثل تخم مرغ آبها را بهزندانی

 کردند. تر از آمار واقعی اعالم میمنزل ببرند، بيشتوانستند بهمیشده) که 
  

  
  



 

 
 



 

 
 

  
  
  
  

عشرت ساختمان  شکل  از  پاينده  آقای  که  میتصويری  دهد،  آباد 
ياد دارم، صددرصد درست است. البته من چيزی از  جاکه من ديده و بهتاآن

دانم.  ها آباد شد، نمیکوشش خوِد زندانیقول آقای پاينده بههايی که بهخرابی
به ندانستن  اين  که همهشايد  باشد  اين  اين  دليل  از ورود من  ی  قبل  کارها 

هرصورت، هنگامی که من حدود اواسط آذر  آباد انجام شده بود. بهعشرتبه
آباد وارد شدم، خبری از موش و مار و جانورانی از  عشرتبه  1350سال  

ی با  که آقای پاينده در رابطههمين دليل تصورم اين استاين دست نبود. به
مسالمت"هم « کنارزيستی  در  «وشم  »آميز"  در ها  که  روزی  آخرين  تا 

  گويی مألوف خود نيز فراتر رفته است! »، از اغراقآباد بودعشرت
» که پاينده در داخل گيومه آميز"زيستی مسالمت"هم ی عبارت «درباره 

سياست امور خارجی شوروی سابق  گونه به ای کرشمهقرار داده و اين اشاره 
آن  که  کنم  اضافه  را  اين  بايد  آنتقدر  است،  با  شوروی  که  در هايی  ها 

اينآميز" زيستی مسالمت"هم « از  داشت،  قرار  آن»  تا  ماه  سوی کره جا  ی 
از «تر  و ضدانسانیتر، مخربآزاردهنده  بودند. طرف»موشتر  هاِی  ها 

مسالمت"هم « مجموعهآميِز"زيستی  سابق،  شوروی  هم »  نسبتاً  گوِن ی 
ليسم غرب بود که جهان را در  اصطالح امپريابورژوازی غيرروسی و به

آتش و خون غرق کرده بود؛ و بورژوازی روسيه (که ساختاری ديگرگونه  
نمود) در  نمايانه داشت، و شکل انباشت آن نيز «بديع» میو سوسياليست

»  آميز"زيستی مسالمت"هم تر از طرفی که موضوع «بسا مخربرقابتی چه
ترين  چنين گسترده ترين و هم ده جاکه پيچي قرار داشت، شکست خورد؛ و ازآن

که  بود، در شکست از رقيب خود  را بلعيده  تاريخ بشريت  تحول انقالبی 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  158 
 

های  اش بود، امکان جهش ديگری را در سرخوردگی توده همان فروپاشی
 کش برای رقيب فراهم آورد. کارگر و زحمت 

  
می پاينده  «علی  بيستگويد:  زندانيان  ما  از  گروه  اولين  نفر  وچهار 

آباد  عشرتبه  1349سال  » اسفند] روز ششم [«  ياسی بوديم که ساواک درس
کند.  نظر من آقای پاينده در اين مورد هم اشتباه می). به124»(ص  فرستاد

زندان  ی چگونگی ورود احمد صبوری بهچه من درباره که آنچرا؟ برای اين
ايت پاينده  آباد و از خوِد او) شنيدم، نقيض روآباد (در زندان عشرتعشرت

نظر از  گذرد؛ اما صرفسال از آن زمان می   50عزيز است. گرچه حدود  
بياِن کليات  اين مسئلهجزئيات که نسبت به ی خاص اهميت چندانی ندارد، 

هايم  هايم نيز ناقض روايت علی پاينده است. قبل از بيان کليات شنيده شنيده 
بهدرباره  صبوری  احمد  ورود  چگونگی  عشرتی  الزم  زندان  آباد، 

اندازه به تا  من  که  است  درباره توضيح  هم  نسبت  ای  صبوری  روايت  ی 
آباد تحقيق کردم که چگونگی آن را در زندان عشرتچگونگی ورودش بهبه

(که   1349کرد که در سال  دهم. احمد صبوری روايت میادامه شرح می
به چندين هفته)ياد نمیماه آن را من  تنها زندانی    آورم) برای مدتی (مثالً 

دربستهعشرت سلول  در  و  بود،  (يعنی:  آباد  نگهبانی  اطاق  کنار  در  ای 
بازمیبه حاجت  قضای  برای  فقط  که  بسته  دِر  با  و  انفرادی  کردند)  طور 

گويد، پس از مدتی (مثالً بين دو تا چهار هفته)  شد. صبوری مینگهداری می
گذاشتند.  سلولش را باز  يک نفر ديگر را هم آوردند که پس از چند روز دِر  
  Lانتهای طرف کوچک  اين نفر جديد يک بوم نقاشی داشت که با خودش به

اين ترتيب گذشت و بنا  کرد. چندين روز نيز بهبرد و احتماالً نقاشی میمی 
درخواست زندانی جديد روزانه چند ساعت دِر سلول صبوری را هم باز  به

ترتيب بود که احمد  ول را نبستند. بدينتدريج دِر سلکه بهگذاشتند تا اينمی 
به هريک  که  جزنی  بيژن  و  اسماً صبوری  را  يکديگر  مختلف  داليل 

ها خيلی سريع گرما پيدا کرد و  ی آنشناختند، با هم روبرو شدند. رابطهمی 
ی آن برايش سخت بود، با هم  کتابی را که جزنی در دست داشت و مطالعه

به مطالعه  کردند.  را  اين  مطالعه  انگليسی  متن  صبوری  که  بود  شکل 
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میمی  جزنی  برای  را  آن  فارسی  و  درباره خواند  و  بحث  گفت  آن  ی 
تمام دوره می  ی زندان فقط يک بار مالقات  کردند. برای صبوری که در 

زبان انگليسی، نديده  داشت و از هنگام بازداشت تا آن زمان کتاب، آن هم به
شد. گرچه صبوری اسم دقيق  نظير محسوب میموهبتی بی  بود، اين فرصتْ 

کتاب را فراموش کرده بود و برخالف امروز امکان تحقيق هم نبود، اما  
به آن را  که درباره ياد میمحتوای  بهآورد  اسرائيل  بان  عنوان ديده ی نقش 

آمريکا در خاورميانه، درجهت کنترل و حفظ منافع آمريکا در منطقه بود.  
میاحتمبه حتی  کنونی  شرايط  در  قوی  بسيار  با  ال  را  کتاب  آن  نام  توان 

  جستجوی اينترنتی پيدا کرد. 
کرد که پس از مدتی که من (يعنی: عباس فرد)  صبوری تعريف می

ی دو نفری کتاب  دانم که مطالعهام، اما میزمان دقيق آن را فراموش کرده 
د و برای چندروزی هم  ای زندانی آوردن با جزنی را تمام کرده بودند، عده 

تدريج دوباره باز کردند. سلول دِر سلول صبوری و جزنی را بستند و به
که قبالً بود، باقی  صبوری را هم عوض کردند، اما جزنی در همان سلولی

  ماند. 
های احمد صبوری  که من حرفدليل  اين  بنابراين، اگر آقای پاينده به

بازمی بطالرا  آن خط  درستی  آن گويم، روی  که  کند  قبول  بايد  نکشد؛    ِن 
  که ساواک در » نبودند «وچهار نفر اولين گروه از زندانيان سياسیبيست«

  ). 124»(ص آباد فرستادعشرتبه  1349سال 
ی خود فشار بياورد تا وقايع را  حافظهتر بهکه آقای پاينده بيشبرای اين

شخصاً روی درستی  که من  ياد آَوَرد، اين توضيح نيز الزم استتر بهدقيق
و  حرف کردم  تحقيق  صبوری  تحقيق  های  از  پس  را  آن  قطعی  درستی 

های شخصيتِی  ی ارزشرغم مشاهده اين شکل بود که علیپذيرفتم. مسئله به
ها نيز برخوردی عادی با او داشتند،  که بقيه زندانیصبوری و با وجود اين

ازآن قزلاما  در  بهجاکه  نسبت  نفر  يکی/دو  مصاحبهصبقلعه  ی  وری، 
او  ای نسبت بهآلوده تلويزيونی و بازجويی او بد گفته بودند و تصوير شک

که با جزنی مشترکاً  اينويژه بههای او و بهحرفدر من ايجاد کرده بودند، به
خواندند، اندکی شک داشتم. اين شک زمانی برطرف شد که مسئله کتاب می
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ل کردم و او نيز تأييد کرد. متوجه را از خوِد جزنی (گرچه غيرمستقيم) سؤا
به انگليسی  زبان  آموزش  در  که صبوری  بودم  می شده  کمک  کند،  جزنی 

ها را درحين درس و آموزش ديدم  برخوردهايم را طوری تنظيم کردم که آن
ها نيز مرا ديدند. پس از مدتی از بيژن سؤال کردم که شما بيرون از  و آن

گونه موارد از سرعت  بيژن که در اين  شناختيد؟ زندان هم يکديگر را می
فهم بااليی برخوردار بود، ظاهراً تا انتهای سؤال من را دريافت و مختصر  

کاری روزی  خاطر تنهايی و بیجا با هم بوديم و بهو مفيد گفت: نه همين
  خوانديم. چند ساعت هم کتاب می

می روايت  پاينده  نگهبانآقای  که  عشرتکند  همان های  آباد 
قزل وهبانگر« بودندهای  کاریقلعه  شيفت  و  هم  »  بود:    24شان  ساعته 

کشيد. با اين تفاوت که او يک يک معنا، مثل ما زندانی میبهنگهبان نيز «
از تنهايی حوصله بهاش سر می نفر بود و  با بچهحياط میرفت؛  ها آمد و 

می بازی  شطرنج  ويا  استواليبال  طبيعی  شرايطی  چنين  در    کهکرد.... 
شوند دوست  باهم  زندانی  و  به125»(ص  نگهبان  منهای  ).  من،  نظر 

امکان  آميز"زيستی مسالمت"هم « است،  ناچيز  آن  احتمال  که محتمل و   «
وجه طبيعی نيست  هيچ» بين نگهبان زندان و زندانی بهدوستیشکل گرفتن «

ه عنوان يک استثنا از آن ياد کرد؛ چراکو اگر فرضاً شکل هم بگيرد، بايد به
»  آميز"زيستی مسالمت"هم ای هم که مهربان و پايبند به«هراندازه نگهبان به

کند که اساس زندگی او و های او را آن نهادی تعيين می، اساس کنشباشد
سامان خانواده  غيره)  و  اجتماعی  مالی،  (اعم  گوناگون  جهات  از  را  اش 

رای نگهبان زندان  کند. اين نهاد بی اطالعاتی کنترل میدهد و از جنبهمی 
سياسی دستگاه پليس و سرکوب است که درست در مقابل کسانی قرار دارد  

عنوان زندانی در زندان بمانند. در اين رابطه، وضعيت سربازان  که بايد به
اند، فرق بنيادی دارد؛  سربازی آورده شده نوعی تحت اجبار بهکه به   وظيفه

وظيبه سرباز  با  دوستی  امکان  دليل  با همين  دوستی  امکان  با  نبايد  را  فه 
  سان در نظر گرفت. سرگروهباِن نگهبان زندان سياسی يک

شورش کردند  فرمانده پادگان گفته بود اگر زندانيان اقدام بهساواک به«
آن کرديم،  تقاضا  ما  اگر  از  يا  يکی  را  مطلب  کنيد....اين  سرکوب  را  ها 
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رسد  نظر میين به). چن125»(ص  ما گفتطور خصوصی بهها بهنگهبان
تخصص از  يکی  رابطهکه  ايجاد  پاينده  آقای  «های  با  خصوصیی   «

میزندانبان فکر  کمی  با  بههاست.  اين  توان  تمامی  که  رسيد  نتيجه  اين 
«به بيان  و  سّری  خبر  است؛  خصوصیاصطالح  ارزش  فاقد  و  بيهوده   «

ران هم  داآباد همان زندان تنبيهی برای سربازان و درجهچراکه اگر عشرت
س زندان بودن  شد. نَفْ ماند، بازهم هرگونه شورشی با سرکوب مواجه میمی 

به آنيک محل  در  که  اند.  جا محبوسمعنی سرکوِب شورش کسانی است 
اين اگر حافظهنتيجه  اشتباه نکرده  که  نکته  اين  يادآوری  در  پاينده  آقای  ی 

گهبان از بيان  باشد، بايد گفت که از دو حالت خارج نيست: اگر قصد آن ن
» مواجه خواهد شد، خودشيرينی نبوده  سرکوب» با « شورشاقدام بهکه «اين

احتمال بسيار قوی هشداری از سوی فرمانده پادگان بوده که تصور  باشد، به
  ی خودش نداشت. روشنی از زندانی سياسِی زمانه

  
تر،  رغم امکانات رفاهی کم آباد را علیپاينده حضور در زندان عشرت

راحتا قزلما  از  میتر  برآورد  جمشيديه  حتی  و  «قلعه  اسفندماه  کند:  در 
عشرت  1349 در  ما  و  مشکالت  مالقات  تنها  نه  بود...  زياد  خيلی  آباد 

دادند و... خبری از  بلکه کتاب و روزنامه هم... نمی[را،]  وسايل... حداقلی  
اً راحت و درستی روی حضور نسبت»؛ پاينده بهوقايع ايران و جهان نداشتيم 

...  گذارد: «قلعه انگشت میتقريباً دائمی بازجوها در عمومی و انفرادی قزل
قزل زندانياِن  بر  عصبی  اگرچه فشار  جمشيديه  در  بود.  زياد  بسيار  قلعه 

به پادگانی  انظباط  و  نظم  ولی  نبود،  می بازجو  اعمال  با  طور جدی  و  شد 
ر زندانيان سياسی نداشتند  کاداران جمشيديه کاری بهکه افسران و درجهاين

»(ص  کردولی جو حاکم، جو نظامی بود و مقررات خودش را تحميل می 
126 .(  

جو  در جمشيديه بودم، با «  1351جايی که من در اواسط تابستان تا آن
نظامی   تحميل... [که]  حاکم  را  خودش  نشدم(ص  مقررات  مواجه  کند،   «

سال  126 در  احتماالً  بهوضعيت    1349).  بود.  گونهجمشيديه  ديگری  ی 
افسران و همين دليل، اگر پاينده تصوير نسبتاً روشنی از عدم حضور «به
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» و تحميل جو حاکم نظامیحال «» در امور زندان و درعينداراندرجه
شد.  داد، قصد و منظور او بهتر فهم میتر توضيح میبيش  » آنْ مقررات«
، سرويس بهداشتی، حمام و غذای جمشيديه 1351هرروی، در تابستان  به

کاری جايی  آنها تا  قلعه بود؛ و زندانبانخيلی بهتر از عشرت آباد و قزل
د  ها نداشتند که سرودخوانی هم داشتيم. ضمناً غذا هم هميشه چن کار زندانیبه

زندانی تعداد  بهبرابر  بود.  آباد  ها  عشرت  برخالف  که  ما  هم  دليل  همين 
های غذا را سوا کنيم، و بنا  توانستيم گوشتامکانات آشپزخانه نداشتيم، می

طور که قبالً بدن مجروح! البته هماناصطالح رايج آن زمان: بکوبيم بهبه
هواخو از  هيچ خبری  جمشيديه  زندان  در  کردم،  اشاره  مالقات،  هم  ری، 

  ها و طبعاً خريد از بيرون نبود. گرفتن وسايل از مالقاتی
  
آباد آمديم، سربازهای مأمور در بند  عشرتکه بهچند روز بعد از اين«

آن از  گرفتم. يکی  بهرا زير نظر  نام کاظمی توجهم را جلب کرد و...  ها 
تدريج تا  ه بهکند ک». پاينده نقل میآدم خوبی است  [که]اين نتيجه رسيدم  به
شود که او پنهان از ديد رؤسای خود برای  اين سرباز نزديک می جايی بهآن

... تمام پولی را که دهد. «او تحويل میخرد و مخفيانه بهپاينده روزنامه می
ی پدرم فرستادم،  مغازه او دادم و بعد هم او را بهداشتم (ده، بيست تومان) به

تراشی  ايط کاغذ و قلم، کاربن، تيغ ريشاز پدرم پول گرفت و در آن شر
ی ما را  ها و مطالب ريزنويسی شده جزوه و... برای ما آورد؛ عالوه براين،  

  ). 127»(ص  کردبيرون منتقل میبه
گيرد و يکی » میزير نظرسربازهای مأمور در بند را  که پاينده «اين

ه، از  دهد، منهای صحت و سقم قضي» تشخيص میآدم خوبیها را « از آن
های پليسی/جنايی راديويی آن  ی بيان تحت تأثير يکی از برنامهجهت شيوه 

چهارشنبه که  است  ساعت  زمان  می  8ها  پخش  و  شب  نام    دالرجانیشد 
داشت. اما از اين جنبه قضيه هم که بگذريم، بازهم منهای صحت و سقم  

بهاصل آن، می از افراد کاجوهره رسيم  پاينده  رگر و ی درک و فهم آقای 
هاست؛ و رفتار علی پاينده با او  کش که سرباز کاظمی يکی از آنزحمت

کش است.  ها با مردم کارگر و زحمتهای برخورد چپنيز يکی از نمونه
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»؟ برای  آدم خوبی است»! چرا اين سرباز « آدم خوبی استسرباز کاظمی «
کاغذ و قلم،  «بر تهيه مخفيانه اقالمی مانند  که او بدون توقع پول، عالوه اين

ريش تيغ  آنتراشیکاربن،  رفتن  لو  که  ندارد،  »  سنگينی  خيلی  تاوان  ها 
های مورد تأييد آقای  [يعنی: زندانیی ما  ها و مطالب ريزنويسی شده جزوه «

های نقل شده از  ی عبارت»!! نتيجهکردبيرون منتقل میبه  [نيز]را    پاينده] 
خواست جهت  در  که  هرکسی  که  است  اين  پاينده  و علی  مادی  های 

  »!؟آدم خوبی استاز خودش مايه بگذارد « من و مااصطالح معنوی به
چه خوب بود که آقای پاينده مختصری هم درباره موضوع و محتوای  

گويی با مرثيه  نوشت تا» خودشان میها و مطالب ريزنويسی شده جزوه «
ها برای ساقی و سرهنگِ رئيس بيمارستان و فروهر و امثال ملی/مذهبی

سردسته وابستگی  امروزه  که  نشود  آناشتباه  مهدی  ی  جناب  (يعنی:  ها 
از طريق يک جستجوی اينترنتی هم قابل اثبات است.    CIA  بازرگان) به

انتقال هها و مطالب ريزنويسی شدجزوه انگيز است!؟ «حقيقتاً شگفت و   «
شروع شده بود، و امروزه    1349بيرون از زندان حداقل از سال  ها بهآن

ها نيست، و حتی خوِد پاينده هم هيچ  نسال هيچ خبری از آ  50بعد از حدود  
درباره  « حرفی  اين  محتوای  و  موضوع  ريزنويسی  جزوه ی  مطالب  و  ها 

کند و خوِد او نيز  ی علی پاينده درست کار میزند. گرچه حافظه» نمیشده 
ها و مطالب ريزنويسی جزوه کرداری است؛ اما روايت اين «انسان درست

که شِک افرادی را که با پاينده آشنا نيستند، چنان  » متأسفانه طوری استشده 
«برمی اين  وجوِد  (يعنی:  مسئله  کليت  که  مطالب  جزوه انگيزد  و  ها 

  برند. ») را زير سؤال می ريزنويسی شده 
ی اين احوال، برخورد پاينده با کاظمِی سرباز (که حتی د همهبا وجو

می خودش  جيب  از  را  روزنامه  خريد  دستپول  با  توأم  بازی  داد)،  ودل 
دهد،  کاظمی می » بهتمام پولی را که داشت... (ده، بيست تومان)است: او « 

و  فرستد تا پول بگيرد و برای پاينده  »ش میی پدرمغازه و بعد هم او را به«
فهمم که چرا پاينده  شايد هم دوستانش خريد کند. مشکل اين است که من نمی

که چيزی برای خودش  کاظمی داد تا بدون اين» بهتمام پولی را که داشت«
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بخواهد، برود و از پدر او پول بگيرد! دو تومن هم برای کرايه راه کافی  
  هد؟!! اندازه نياز فرزندش پول داشت که بدبود و پدرش هم که به

کاظمی جوان «  ی سربازْ درباره   127علی پاينده در پانوشت صفحه  
میساله  21  «» او  نشانهنويسد:  جزنی  بيژن  تأثير  مخالفت  تحت  از  هايی 
داد. در مدتی که سرباز کاظمی در زندان بود  رژيم شاه از خود بروز میبه

مدتی او را منتقل  ». بعداز  او ياد داد بيژن تاحدودی سواد خواندن و نوشتن به
می وعده  پاينده  که  «دهد  کردند  را  او  سرنوشت  جای  که    [مناسب]...در 

ی کاظمِی سرباز » خواهد داد. گرچه برای بررسی چگونگی رابطهتوضيح 
و بيژن جزنی بايد صبر کنيم تا آقای پاينده توضيحات خودش را بدهد (که  

اما هميننمی اساسیدهد)،  که  بگويم  بايد  توضيحات  ترين  جا  از  من  توقع 
است مفاهيمی  و  مسائل  کلِی  ترسيم  آنپاينده،  برمبنای  جزنی  بيژن  ها  که 

» خود قرار داد. اگر چنين توضيحاتی وجود  تحت تأثيرساله را «  21کاظمی  
کسانی  تواند در تناسب با مختصات زمانی/مکانِی اکنون بهداشته باشد، می

  است.   ی طبقاتیارزه دانش مبای کردن کمک کندکه قصدشان توده 
  

زندانی از  بخش  بهآن  روزنامه  غيرقانونی  ورود  از  که  زندان  هايی 
» های سياهکلنفر اعدامی  13با خبِر «   1349اسفند    26مطلع بودند، در  

می آنمواجه  از  و هريک  میشوند  نشان  از خود  واکنش خاصی  دهد.  ها 
کند. اما  ، غش میها بود برای مثال، يک نفر که افراد فاميلش جزو اعدامی

علی پاينده  علی  اينواکنش  زندانیرغم  بقيه  ديد  از  ماند،  که  پنهان  ها 
زندانیتراژيک بقيه  از  «تر  بود:  و رضا حسينیها  عده من  اين  فر  از  ای 

اکبر صفايی فراهانی، عباس دانش بهزادی، غفور  سيزده نفر را، مثل علی
انفرادی را می حسن ا پور و جليل  با  شناختيم و  ها را میکه آنينشناختيم. 

فر را  خيلی متأثر بودم، صدايم درنيامد و واکنشی نشان ندادم. رضا حسينی
ها او گفتم صدايت درنيايد. کسی نفهمد ما اين بچهاز اطاق بيرون بردم و به

می آنرا  با  و  رفتشناختيم  میوها  درست  128»(ص  کرديمآمد  اين   .(
های واقعی [و نه » با چريکوآمدرفتو «»  شناختن که در آن زمان «است

های زندان که بدون اراده، جسارت و قصد  درصد بسيار بااليی از چريک
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مسلحانه طرفاقدامات  فقط  چريکی،  چريکی  سازمان  سياسی  های دار 
بازداشت و بازجويی هم منجر  بسا بهفدايی خلق بودند!] دردسرساز بود و چه

« می  اما  «شناختنگرديد؛  و  برای  وآمدترف»  سياهکل  شدگان  اعدام  با   «
پاينده که زندانی بود و ساواک هم با زيرنظر داشتن گروه کوهنوردی کاوه  

ها با آقای پاينده اطالعات  آن  یپيمايی محورانهکوه »های  وآمدرفتنسبت به«
ابهام  و  برانگيز  سؤال  واکنشی  داشت،  مثال،  کافی  برای  است.  آفرين 

چه برمن گذشت» (و ازجمله شخص عباس فرد) با اين ابهاِم  ی «آنخواننده 
ای که فعليت سياسی  رابطهشود که چرا پاينده بهسؤال مواجه میآميخته به

های سياسِی گذرا  آيا پاينده منهای بحث  زند؟ ولعاب سياسی مینداشت، رنگ
زمينه فاقد  و  محفلی  صرفاً  رابطهو  کوهنوردی،  جريان  در  عملی  ی ی 

آن  از  که  اشخاصی  آن  با  هم  فعالی  میسياسِی  نام  نه،  ها  يا  داشت؟  برد، 
های خوِد علی پاينده، چنين فعليتی در بين  ها و تصويرپردازیبراساس گفته

اين شکل، اساساً اعتباری است و  او از روايتی بهی اصلی  نبود و انگيزه 
اين سؤال را  منظور اختصار در بيان، پاسخ بهقصد اعتباراندوزی دارد؟ به

ی ديگری از نکات  نکتهگذارم تا بهمی  بازخوانیی مفروض اين  خواننده به
  چه برمن گذشت» بپردازم. بسيار و قابل بررسِی «آن

  
»،  1350در اوايل بهار  آباد « عشرتهپس از ورود بهروز سليمانی ب

روز کشته روز چهارده بهمن، سالبحث تغيير روِز بزرگداشت شهدا از «
ارانی تقی  دکتر  به« شدن  بچهبيست»  تيرباران  روز  اسفند،  های وششم 

بهسياهکل نهايتاً  که  به» درگرفت  متفاوت  دو روز  عنوان روز  برگزاری 
وششم اسفند  ای فدايی روز بيسته، چريک1350از سال  شهدا انجاميد: «

، طبق سنت قديم، چهاردهم بهمن مراسم بزرگداشتی برگزار  هاو بقيه چپ
عنوان يادبود رفقای ما  وششم اسفند بهکردند. ما خودمان در روز بيستمی 

و بخشی از جنبش نوپای چپ ايران که در اين روز تيرباران شدند مراسم  
  ). 129»(ص کرديم ای برگزار میجداگانه

توان ی ظريف (اما جدی و مهم) را میی باال دو نکتهدر مطلب نقل شده 
، بازتوليد و تکرار شکل اختالفات شيعه/سنی در افراد و  يکیمشاهده کرد:  
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ی روِز بزرگداشت کشته  ی خويش درباره های چپ (با محتوای ويژه گروه 
و  شده  است؛  مبارزاتی/سياسی)  آقای  ديگریهای  سياسِی  موضع  اعالم   ،

روايت خوِد او، همان (نه اين و نه آن) يا (هم اين هم آِن)  که بنا بهپاينده است
،  هاچپ و بقيه  وششم اسفندبيستهای فدايی روز چريکهميشگی اوست: «

»؛ اما کردندمراسم بزرگذاشتی برگزار می   چهاردهم بهمنطبق سنت قديم،  
که   داشت  وجود  هم  سومی  آنگروه  نه  و  اين  «بود  نه  ضمير  با  و  ما ، 

شود. اين گروه سوم  غير از دو گروه ديگر) مشخص می» (يعنی: بهخودمان
ان يادبود  عنوبه»، «ایوششم اسفند... مراسم جداگانهدر روز بيستفقط « 

ايران    بخشی از جنبش نوپای چپو    » خودشان]رفقای[يعنی: «رفقای ما  
  کردند. » برگزار میکه در اين روز تيرباران شدند 

  
گری کرد و برخالف  بار ديگر لوطی«رفيق/زندانبان»[!!!] ساقی يک

کرد)،  االصول نقش ارباب را برای او بازی میدستورات ساواک (که علی
زخانواده  نمی ندانیهای  که  را  عزيزانها  هستند،  دانستند  کجا  شان 

ها) گيری خانواده کند و همين امر هم (البته با پیآباد راهنمايی میعشرتبه
میبه راهبر  مالقات  به برقراری  و  عمالً  که  زندان  شود  محدوديت  دليل 

قلعه قزلها مرتباً بهخانواده شد: « آباد مالقات حضوری محسوب میعشرت
ها جواب  آنگرفتند ولی بهرفتند و سراغ فرزندان و بستگان خودرا میمی 

جا نيستند. خيالتان را  گويد اينها می آنشد. يک بار ساقی بهدرستی داده نمی
اين کنم،  نمیراحت  نيستند.  بهجا  يک  توانم  برويد  هستند.  کجا  بگويم  شما 

به بياييد شايد بتوانم  که  شما کمک کنهفته، ده روز ديگر  م. يک هفته بعد 
برمیخانواده  به ها  ساقی  میآنگردند،  بگيريد،  ها  نشنيده  من  از  گويد 
بهآبادعشرت آن  از  خانواده اند.  بهبعد،  میعشرتها  بهآباد  ولی  ها آنآمدند 

ی مفروض اين  احتمال بسيار قوی خواننده ). به129»(ص  دادندمالقات نمی
برويد يک هفته، ده روز ديگر  يه « زند که توصخودش حدس می  بازخوانی 

»، اگر از پيش تعيين شده نباشد، ناشی از  شما کمک کنم به م ان بياييد شايد بتو
زندانی با  ساواک  رفتاری  تحوالِت  که  است  ساقی  هوشياری   و  های  َشم 

  سياسی را زير نظر داشت.  
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آباد  عشرت، بيژن را از اوين به1350در سوم يا چهارم ارديبهشت  «
هم نوشتم، اين   158ی صفحهطور که در ). گرچه همان130»(ص آوردند

ی همين پارگراف، پس از توضيحاتی  نيست؛ اما پاينده در ادامهخبر درست  
فرار از  چنين وقايع مربوط بهو هم   1346ی جزنی در سال  پرونده ی  درباره 
دهد که ، توضيحاتی می1348های او در سال  ایپرونده نفر از هم   4زندان  

  ی ای در توضيحات صفحهطلبد. نکتهجا و فضای ديگری را می   بررسی آن
هايی را که هويت  چه برمن گذشت» وجود دارد که بسياری از چپ«آن  130

اين باور زنند، بهگره می  های فدايی خلقسازمان چريکسياسی خود را با  
رسانده   اعتقاد  مبارزه و  جريان  فعليت  مسلحانهکه  طبعاً ی  و  شهری  ی 

پس  ی فعاليت گروه جزنی  ادامه های فدايی خلقسازمان چريکگيری  شکل
چه ابزار توجيه طورکلی، آناست. به   1346ها در سال  از دستگيری آن

به و  باور  جزنی  گروه  بين  چريکپيوند  خلقسازمان  فدايی  است،    های 
است افرادی  وجود  بهِصرِف  تشکلی  و  جريان  در  ادغام  از  پيش  نام  که 

ط  شد، ارتباچه گروه جزنی خوانده می، با آنهای فدايی خلقسازمان چريک
اين است واقعيت  اما  بهداشتند.  بين گروه موسوم  آنکه  و  چه  گروه جزنی 

چريک سازمان  سال  تحت  تا  خلق  فدايی  ميان    1354/ 55های  در 
بهروشن و  برانگيزاننده  دانشگاهی  سلطنت  فکران  با  ضديت  لحاظ 
  بخش بود، هيچ ارتباط قانونمند و ارگانيکی وجود نداشت. تحرک

اهداف   از  آگاهانهيکی  و طبعاً  اين  ی «آنسياسی  گذشت»  برمن  چه 
گونگِی سياسی/نقاد از علی پاينده، از او ی تصوير خدایاست که با ارائه

های سازمان چريکپيونِد بين گروه جزنی و  عنوان شاهدی استفاده کند که  به
می  فدايی خلق واقعهدهد: «را شهادت  از  متوجه بعد  ی سياهکل، ساواک 

ای از افراد سياهکل از بقايای بازداشت نشده و متواری اين  عده   شود کهمی 
ای از افراد  عده چه در اين عبارت تحت عنوان « ). آن130»(ص  اند گروه 

که کامالً غلط  » آمده ضمن اينسياهکل از بقايای بازداشت نشده و متواری
کامل   جا يک دروغکند، که در ايننيست؛ اما تنها نيمی از حقيقت را بيان می

است. اين درست است که بعضی از افراد حاضر در آن جريانی که پس از  
  1346های فدايی خلق ناميده شد، در سال  ی سياهکل، سازمان چريکواقعه
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سالی که افراد گروه جزنی    4ها طی  با گروه جزنی هم مرتبط بودند؛ اما آن
اسی/عملی های سيلحاظ شخصيتی، مناسبات و دريافتدر زندان بودند، به

میبه که  بودند  کرده  پيدا  تغيير  چنان  کيفی  عنوان جهش  لحاظ  تحت  توان 
اين آن نام برد. در  از  را نيز در نظر داشت:  کيفی  بايد دو نکته  يکی  جا 

بهکهاين مربوط  افراد  کيفی/جهشی  تحول  گروه  واقعه،  با  که  سياهکل  ی 
ی و گروهش در  مرتبط بودند، نه در همان مختصاتی که جزن  ـهم جزنی ـ

نوعی ای واقع شده بود که بهآن فعليت داشتند، بلکه در مختصات ديگرگونه
روشنهمه  پاره ی  و  ايران  دانشگاهی  را  فکران  سياسی  فعالين  ای 

بهدربرمی اينگرفت.  ضمن  ديگر،  واقعهبيان  وقوع  امکان  معادل که  ای 
سالواقعه در  سياهکل  از سال  ی  قبل  در    1350های  )  1345سال  (مثالً 

وجود نداشت؛ حتی اگر فرِض محال را براين بگذاريم که رويدادی معادل  
سال  واقعه در  سياهکل  می  1345ی  واقع  نيروهای هم  مختصات  شد، 

چنان کيفيت و جهشی نرسيده بودند که بتوانند بار تداوم  اعتراضی جامعه به
های زمينه  دوش بکشند کهای بهگونه ی يک جريان چريکی را بهچند ساله

دوم  داری) را فراهم آورد.  سرنگونی دستگاه سلطنت (البته نه نظام سرمايه
ـ مرتبط بودند، جزِء کوچکی از هم هايی که با گروه جزنی ـ، چريککهاين

  است.    يک جنبش سياسیصفت درستی قابل توصيف بهکليتی بودند که به
  

می « پاينده  بهگويد:  را  آوردنتعشرجزنی  بهآباد  را  بيژن  سلول  د. 
او  آباد نسبت بهتعشرانفرادی بردند و در را بستند. در اوايل ورودش  به

مرور تدريج کم شد....بهها بهگيریکردند.... [اما] اين سختگيری میسخت
حساسيت شدن  کم  دستگيریبا  از  ناشی  سياهکل،  های  با  مرتبط  های 

  ).  131و  130»(صص تر شد...های جزنی هم کم محدوديت
آباد آوردند  زندان عشرتای را بهکه عده غيرممکن نيست که پس از اين

هايی  های صبوری و جزنی را برای چند روزی بستند، محدوديتو دِر سلول
ـ ايجاد شده باشد که آقای پاينده با حذف احمد  هر دوبرای جزنی و صبوری ـ

برد  جايی جلو میتا آن  ی فراوان آن راگونههای مرثيهصبوری، شاخ و برگ
شناخت، من  آباد تنها کسی که بيژن را از قبل می در عشرتکه بگويد: « 
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به را  او  بقيه  و  هواخوری  نمی  چهره بودم  برای  او  که  موقعی  شناختند... 
کرديم. توضيح داد که چه  رفتم و باهم صحبت میآمد، جلو میحياط میبه

  ». ..اند. شده است و چرا او را از قم آورده 
ها و کارهای جزنی در زندان  روايتی که آقای پاينده از چگونگی برنامه

خود  را به  132و    131و    130که صفحات  گويد، ضمن اينآباد میعشرت
درعين است،  داده  همهاختصاص  چنان  میحال  پاينده  جانبه  گويا  که  نمايد 

کند  ايت میهرروی، پاينده روعنوان ُمنشی در خدمت بيژن جزنی بود! بهبه
آباد نوشت. چون  خاطر دارم "تاريخ سی ساله" را در عشرتجاکه بهتا آن«

های قديمی و اطالعات خودش برای نوشتن اين کتاب کافی نبود، از بچه
گرفت. کرد و اطالعات میهای مختلف، سؤاالتی میهای پرونده شخصيت

پرويز بابايی سؤال  مثالً در مورد گروه جريان و پروسه از مرتضی فخار و  
ی ساکا و باقر امامی و از ها درباره همين ترتيب از ساکايی» و بهکرد...می 

کرد. اگر روش ی سازمان طوفان و غيره سؤال میهادی جفرودی درباره 
چنين بود (که احتماالً اين  » "تاريخ سی ساله"تحقيق بيژن جزنی در تدوين «

است اين  در  تعجب  است)،  درست  چرهم  درباره که  پاينده  علی  از  ی  ا 
ی پاينده، خوِد بيژن هم دورادور آن  آموزان» که طبق گفته«سازمان دانش
می مديريت  نمی را  چيزی  «کرد،  در  و  ساله"پرسد  سی  حتی  "تاريخ   «

  کند!؟آن نمیای هم بهاشاره 
اينمسئله در  که  ديگری  استی  اين  شوم  يادآور  بايد  سلول  جا  که 

برای بيژن جزنی، نه محدوديت، بلکه امتياز بود. بيژن  اصطالح انفرادی  به
ها برخوردار بود و از  ی امکانات زندان و جمع زندانیکه از همهضمن اين

کرد، اطاق شخصی خودرا نيز دراختيار داشت  نحو اکمل استفاده میبه  آن
تر، و نيز داشتن و امکان نگهداری  موقع و راحتغير از استراحت بهکه به 
ويژه  و به  ل شخصی (مانند رنگ و بوم نقاشی که برای زندانی سياسیوساي

د)، امکان رعايت بهداشت فردِی  يآ حساب میلوکس بهمردم      هایبرای توده 
کرد؛ از جمله مزايای  های عمومی را نيز برای او فراهم میمؤثرتر از اطاق

ی بود  اصطالح انفرادی، يکی هم امکان گفتگو با کسانمعنوی آن سلول به
  ها داشته باشد.  ی راحتی با آنخواست گفتگوی دو نفره که بيژن می
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  آبادندانيان عشرتز  تندروی و سرکوب
«آن از  قسمت  اوليه اين  امکانات  عدم  توضيح  با  گذشت»  برمن  چه 

شود  ای شروع میآباد و کنسروهای تاريخ مصرف گذشتهزندگی در عشرت
در سال [از اين کنسروها]    تعدادیدادند: « ها میزندانیبهعنوان غذا  که به

چاره ای جز  ها «» که زندانیتوليد شده بود  1945و تعدادی در سال    1943
ياد مرتضی فخار چربی کنسروها را  » زنده تدبير» نداشتند. با « شانخوردن
کردند تا قابل خوردن باشند:  ريختند و با کنسرو عدس مخلوط میدور می

ی سخت، فخار خيلی زحمت کشيد تا از اين کنسروهای تاريخ  آن دوره   در«
مصرف گذشته غذايی قابل خوردن برای ما تهيه کند. اين وضع تا موقعی  

  ». ما مالقاتی دادند ادامه داشتکه به 
دادند،  ها می زندانیجای غذا بهکه اين کنسروهای کهنه را بهدر زمانی
نظرم  ی آن چيزهايی شنيدم که بهدها درباره آباد نبودم، اما بعمن در عشرت

پاينده بود. با وجود اين، در اواسط  اش کم باِر تراژيک تر از روايت آقای 
آباد فرستادند، بازهم يکی از کارهای  عشرتکه من را به   1350آذر سال  

هرروزه  بود.  تقريباً  زندان  غذای  بازسازی  و  تعمير  فخار  مرتضی  ی 
ی  های بعد هم (تا زمانی که زندان سياسی دوره البازسازی غذا در اغلب س

ی حدوداً  هرروی، همه شد. بهشاه برقرار بود) توسط افراد مختلف انجام می
چنين از پاييز  ام در زندان بودم، و هم ماهی که در دوران اول دستگيری  20

نفر    1125همراه  که پس از دستگيری مجدد به  1357تا آبان    1353سال  
ی شديد  زخم معده  57و  56که در سال رغم اينآزاد شدم، علی 57در سال 

جز اعتصاب  به  57هنگام اعتصاب غذای سال  و خونريزی معده داشتم و به
ای هم متوجه بد يا  روز هم اعتصاب غذای خشک کردم، حتی لحظه 9تَر،  

بودن غذا    که نه تنها متوجه بدی يا کم کم بودن غذا نشدم. واقعيت اين است
همراه بسياری از ديگر امکانات آن) برای من  م، بلکه غذای زندان (بهنشد

در    1350ی خوب بود. برای مثال، در سال  چيزی شبيه يک مسافرخانه
  6ی حدوداً  بار خاويار ديدم و کمی هم چشيدم. اگر همه قلعه برای اولينقزل

به قزلمسافرخانهسال زندان را  تشبيه کردم،  ً ی خوب  با    قلعه حقيقتا هتلی 
  ی خيلی خوبی بود.  آباد مسافرخانههای باالی چهار، و عشرتستاره 
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فدايی  ، چريک1350فروردين]    16فروردين [شايد هم    18در   های 
ترور فرسيو اعالم  خلق فرسيو (رئيس دادرسی ارتش) را ترور کردند. « 

های شهری در ايران بود.... ترور فرسيو،  ی چريکی مسلحانهآغاز مبارزه 
ها گفتند ما هم بايد  اکثريت بچهآباد شد.  موجب تحريک جو زندان عشرت

بايد  . پرسيديم چه کار بايد کرد؟ گفتند فضای مبارزه را در زندان فعال کنيم 
بخوانيم  ارسرود  پادگان  وسط  ما  گفتيم  نمی.  هستيم،  سرود  تش  گذارند 

 ). 134و   133»(صص بخوانيم...
آن  نظر از درستی و نادرستی روايت آقای پاينده که در ادامه بهصرف

های قبلی) وارد استدالل و پردازم، او در اين پارگراف (برخالف قسمتمی 
شود، و مسائل زندان را در ارتباط با تغيير و تحوالت  تحليل سياسی هم می

دهد.  اتی در کليت جامعه (گرچه فراطبقاتی) مورد بررسی قرار می مبارز
ها و  فر تحليلپاينده از قول خودش، مرتضی فخار، پرويز بابايی و حسينی

می روايت  را  آناحکامی  بررسی  که  الزام  کند  از  فراتر  من  برای  ها 
  شخصی، ضرورتی آرمانی/ايدئولوژيک است. 

به الزم  بررسی  اين  شروع  از  استيادقبل  بهآوری  هم  من  لحاظ  که 
بابايی و فخار  ی عاطفی تعلق خاصی بهچنين از جنبهنظری/رفتاری و هم 
که پاسدارها همسر مرتضی فخار را در منزلش    1360دارم. گرچه از سال  

اش  دانم براو چه گذشت و او با بقيه زندگیکشتند، ديگر او را نديدم و نمی
همين دليل  داشتم. بهی همانند او میچه کرد، اما هميشه دوست داشتم پدر

جا توسط آقای پاينده ارائه که بررسی نظراتی که در اينتأکيد استالزم به
بابايی و فخار ندارد، و من فقط نظر بيان شده  وجه ربطی بههيچشود، بهمی 

چه برای اين معنی که آندهم. بهاش مورد بررسی قرار می را در وجه عملی 
ی آن  ی عملی اين نظر با گوينده وِد نظر ارائه شده و رابطهمن مهم است، خ

کرد که نظرات ارائه شده نظرات  است. بنابراين، اگر آقای پاينده روايت می
ی استدالل که الزاماً شکل مارکس، انگلس و لنين هم بوده است، منهای نحوه 

را  ی بررسی و استدالل همين نکاتی  لحاظ جوهره کرد، بهديگری پيدا می
  گويم. جا میگفتم که در اينمی 
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عنوان  کند که در مقابل کسانی که سرودخوانی را بهعلی پاينده نقل می
می زندان  «فعاليت  که  گفت  حرکت  پذيرفتند،  اين  مبارزه ...  ی  [يعنی: 

تازه شروع شده و هنوز مقبوليت و پشتيبانی اجتماعی   ی شهری]مسلحانه
را پيدا نکرده    الزم را در داخل کشور و حمايت و پشتيبانی جهانی الزم 

است که رژيم از آن بترسد و نتواند تحرکات تند داخل کشور را سرکوب 
[يعنی:    هاآن»؛ «کند و.... خواهد... هرمخالفتی را خفه میکند. رژيم... می

سرکوب نيست. اگر هم بخواهد  گفتند نه، قادر به  داران سرودخوانی]طرف
ها اين  کنيم. آنسرکوب کند ما حتی تا پای مرگ در برابرشان ايستادگی می

ساعت  گويد: « ). او در ادامه می134»(ص  داشتيم   ولی ما ترديدگفتند  را می
های پنج صبح، با صدای سرود... از خواب بيدار شديم. افسرها و گروهبان 

هرا بهپادگان  سرکوب  برای  آماده  و  با سان  که  آوردند  هجوم  زندان 
سرودخوانی دستجمعی همراه با کوبيدن پا بر زمين مواجه شدند... هر نيم  

ی ملت برآور سر ز خواب  خواندند: توده نيم ساعت... سرود می ساعت به
  ). 135»(صدو صد قرن موهوم...

عبارت شده از  نقل  اينهای  تا  میی  گرجا  نتيجه  اوالًـ  توان  که  فت 
  40ی خوِد پاينده حدود  های پراکنده ها (که براساس حرف» زندانیاغلب«

طور فعال نفر به  4». در مقابل  گفتند بايد سرود بخوانيم نفر بودند)، می«
داليل نقل شده در باال مخالف سرودخوانی بودند؛ و دوماًـ همين چهار نفر  به

تيجه نرسيده بودند که سرودخوانی  اين ن» داشتند و قطعاً بهترديدهم فقط «
بايست اساس برخورد و گفتگو را  نفر می  4که، اين  غلط است. نتيجه اين

می متمرکز  کارهايی  آن  میروی  که  بهکردند  بهتواند  طورکلی مبارزاِت 
طرف کردن  برقانع  را  مبنا  و  برساند؛  ياری  جامعه  در  داران  جاری 

میسرود احتماخوادنی  اين  با  بهگذاشتند،  شايد  هم  خودشان  که  درستی  ل 
گونه و همانند نيچه  شدند. اما آقای پاينده بازهم خدایسرودخوانی قانع می

ارزشبه ارزشدنبال  « يابی  که  هاست:  صبوری،  و  احمد  ظرفيت  اصالً 
رهبر    صالحيت تندنداشت،  شده  رحرکت  از  وانه  بعد  صبوری  بود. 
 های بند عمومی قزلاز اتاقی تلويزيونی، يک شب ما را در يکی  مصاحبه

اين ننگ را با خون خودم  قلعه جمع کرد و ضمن انتقاد از خودش گفت: " 
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گوش بازجوها رسيد ولی اهميتی  های او بهصحبت  ". مطمئناً خواهم شست
قدر  بود. ساواک اين  برانگيزعجيب و سؤالها  ندادند. واکنش نشان ندادن آن

آباد  احت بگذرد. صبوری در عشرتمهربان نبود که از چنين شعارهايی ر
از    ی زندان نداشتسابقهپور هم که  . هيرمن[!؟]دادهم اين شعارها را می

می حمايت  بچهاو  میکرد.  بهها  بايد  ما  گفتند  داد.  فرصت  (صبوری)  او 
ننگ مصاحبه تن بدهد، همان عامل  گفتيم همان عاملی که موجب شد او بهمی 

می وادار  را  او  بهکند  دوباره  کند.  تکرار  را  رفتارش  وقتی  که  هرحال، 
»(ص  خواهيد سرود بخوانيد، بخوانيدها را قانع کنيم، گفتيم مینتوانستيم آن

134 .(  
به  که بعداً  ادعاها  اين  اما آنآن میمنهای صحت و سقم  چه  پردازم؛ 

احمد  کند، عناد سفت و سخت علی پاينده بهبيش از هرچيز جلب توجه می
اين  و  بيژن  است    صبوری،  نام  صبوری،  احمد  از  پس  بالفاصله  که 

) هم نوشتم، ضديت  149ی در صفحهآيد! پيش از اين ( پور پيش میهيرمن
هيرمن بيژن  با  پاينده  بيانضمنی  شکلپور  چگونگی  سازمان کننده  گيری 

های فدايی خلق است. پاينده (همانند اغلب کسانی که بعدها اکثريتی  چريک
آيند) منشأ اين سازمان را  حساب مینوعی اکثريتی بهاينک هم بههم شدند و 

پور  چسباند، درصورتی که صرِف حضور بيژن هيرمن بيژن جزنی میبه
ی عبارتی همه که بههای او ناقض چنين انتساب مجعولی استدر مقابل چشم 

  ای که خودش شيوه زندگی سياسی/اجتماعی/طبقاتی علی پاينده را (البته به
  دهد. کند) توضيح میبيان می

ی مسلحانه (اعم از شهری  مبارزه ای هم بهکه حتی دقيقهمن ضمن اين
يابی ام و اين جنبش را مغاير با ضرورت سازمانويا روستايی) باور نداشته

ام؛  دانستهکش می های کارگر و زحمت طبقاتی/دمکراتيک/سوسياليستی توده 
پور آشنايی نزديک داشتم و او را از نزديک  آن اندازه با بيژن هيرمناما به

شناختم که بگويم علی پاينده ضمن دارا بودن شخصيت مبارزاتی الزم،  می 
داده  آن  فاقد  آموزه اما  تجربهها،  و  ارزشها  بتواند  که  است  و  ای  ها 

درستی مورد ارزيابی قرار بدهد و در  پور را بههای بيژن هيرمنتوانايی
تاريخ دادستان  دادنامهمبارزه   مقام  او  برای  »،  تندرویی «ی طبقاتی[!!] 
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هيرمنچپ بيژن  زندگی  تاريخ  کند.  صادر  عملی  انحراف  و  پور،  روی 
ارزشنشاندهنده  اينی  ضمن  اوست،  انقالبی/انسانی  از  های  او  تبيين  که 

ی شهری تفاوت کيفی با آن تصويری دارد که بيژن جزنی  ی مسلحانهمبارزه 
هايی که پور براين باور بود که يکی از آموزه ت. هيرمنپرداخ در زندان می

بايد بياموزد، هم خانههرچريکی قبل ورود به راستايِی عملی  ی تيمی عمالً 
همين دليل هم  با مبارزات کارگری در ارتباط مستقيم با کارگران است. به

چريک از  می او  صحبت  بههايی  مدتی  برای  که  در کرد  کارگر  عنوان 
چه توسط بعضی از  ار کرده بودند و قصد از اين حرکت نه آنکارخانه ک

نام جريان شدن[!!؟]  پرولتريزه  در  های چپ  بلکه تالش  بود،  گذاری شده 
سازمان و  مبارزاتی  پتانسيل  ارتقای  وجود  راستای  با  بود.  کارگری  يابی 

اينهمه  بهی  از  که  روايتی  در  پاينده  آقای  تندَرویها،  های  اصطالح 
دهد، عمالً و با استفاده از ترفندهای ديپلماتيک (يعنی:  ارائه می  آبادعشرت

درباره  احکامی  ناچيز[!؟])  ظاهراً  تغييرات  با  روايت  بيژن  ارائه  ی 
ها شباهت دارد  ستاند کيفرخواست داتر بهپور صادر می کند که بيشهيرمن

ادا در  باشد.  دربرداشته  را  کمونيستی  و  انسانی  رفيقانه،  تحليل  مه  تا يک 
رابطهبه در  پاينده  آقای  «ديپلماتيک»[!!]  هيرمنترفند  بيژن  باز  با  پور 

  گردم. می 
بهاما درباره  پاينده  احمد صبوری: گرچه ی عناد سفت و سخت علی 

گزارش علی پاينده طوری انتخاب شده و شاخ و برگ پيدا کرده تا او بتواند  
گونگی خودش برابر خدایگونه در  ها تصويری شيطانکاریبا بعضی دست

از صبوری ارائه دهد؛ اما فرض کنيم که روايت علی پاينده درست است و  
آور  »ننگ ی تلويزيونی عملی «اين نتيجه رسيده بود که مصاحبهصبوری به

مديريت   و  رئوفت  ِخرد،  بود.  برآمده  آن  جبران  درصدد  و  بوده 
قابل چنين تمايل و  کند که در مانقالبی/کمونيستی و نوعی/انسانی حکم می

جنبه  عزمیْ  اگر  ـ(حتی  خودنمايی  و  نمايشی  احساس  هم ی  باشد)  داشته  ـ 
پيروزی و خشنودی کنيم، و در راستای تعميق و گسترش و تحقِق فردی و  

  تر بکوشيم.  گروهی آن هرچه بيش
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درعين مبارزاتی  ضرورت  میگرچه  حکم  چنين  در  حال  که  کند 
با احتمال ترفندهای پليسی نهايت  ی طبقاتی و در  ی مبارزه عرصه مقابله 

به نيز  را  (احتياط  [که برای خبرچين  ببريم  واقعکار  در  امنيتی و  پليس   (
ها ها از  گونه احتياطيک از اين) هيچيعنی: مسعود بطحايیداخل زندان، (

ای از  سوی جناب پاينده  و امثالهم اعمال نشد]؛ اما گفتار پاينده نه تنها نشانه
برآورد و تصميم  ای هم از  احساس خشنودِی محتاطانه ندارد، بلکه هيچ نشانه

گذارد. بنابراين، بايد از علی پاينده بپرسيم  نمايش نمی جمعی و گروهی را به
به مورد صبوری  در  ذيصالحی  گروه  و  مرجع  که  کدام  رسيد  نتيجه  اين 

همان عامل دوباره    ننگ مصاحبه تن بدهد،همان عاملی که موجب شد او به«
اين  »؟ علی پاينده در جواب بهکند که رفتارش را تکرار کنداو را وادار می
می فقط  بهسؤال  « تواند  کند:  اشاره  می بچهخودش  بهها  بايد  او  گفتند 

داد.   فرصت  که...می[هم]    ما(صبوری)  عاملی  همان  بنابراين،  گفتيم   !«
برد، از  »يی که او از آن نام میمابازهم مجبوريم از پاينده بپرسيم که اين «

عنوان  شده بود؟ آيا بيژن جزنی هم که آقای پاينده از او به  چه کسانی تشکيل
« مطرح«  شخصیْ  شده »،  « شناحته  با  مبارزاتیسابقه»،  طوالنی  و  ی   «

میچريک« نام   «» اين  اعضای  از  فردی  و  مابََرد،  ناشناخته  »ی 
رالهويهمجهول  خودش  پاينده  که  بود  میای  پنهان  آن  پشت  در  کند؟  ا 
منظور  اين سؤال بدهد، من بهکه علی پاينده چه جوابی بهنظر از اينصرف

مشاهدات خودم هم مراجعه تر است، بهحقيقت نزديکچه بهآنيابی بهدست
جا که من در عشرت آباد بودم، و در سلوِل (درباِز) کنار سلول کنم. تا آنمی 

ای را (اعم از  لول پاک نژاد بودم، نه تنها لحظهجزنی و تقريباً روبروی س
به غيابی)  يا  نمیحضوری  نشانياد  که  از  دهنده آورم  ناشی  برخورد  ی 

روشنی  ی بيژن جزنی با احمد صبوری باشد، بلکه بهاعتنايی ويا فاصلهبی
میبه مطالعهياد  با  رابطه  در  مشکالتش  جزنی  که  بهآورم  کتاب  زبان  ی 

عبارتی احمد صبوری معلم  پرسيد، و بهحمد صبوری میانگليسی را از ا
  انگليسی جزنی هم بود. 

های سياسی سال  روايتی که آقای پاينده از فضای فکری/ارزشِی زندان
گيری است.  های چشم پردازد، اگر کافکايی نباشد، حاوی تناقضمی  1350
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می متوجه  کنيم،  دقت  « اگر  حکِم  که:  را...  شويم  صبوری    [که] احمد 
»؛ با اين حکم که بايکوت کرده... بودند  [قصر]هايش در زندان  پرونده م ه
حرکت  « رهبر  آباد]ه  وانرتنداحمد صبوری،...  عشرت  زندان  شده    [در 

ی اين تناقض در واقعيِت زندان قصر و  که ريشه»، متناقض است. اينبود
ی کليت  مشاهده آباد بود، ويا آقای پاينده چنين تصويری را از  زندان عشرت

گذشته تعميم  پردازد، و بهجنبِش فدايِی پس از سرنگونی دستگاه سلطنتی می
حرکت احمد صبوری ندارد. چراکه «دهد، هرچه باشد يا نباشد، ربطی بهمی 
جايی گسترش يافت  » پس از آزادی احمد صبوری از زندان تا آننهوارتند

ای فدايی خلق بودند و  هدار چريکها که اغلب طرفکه بخشی از زندانی
به انشعاب  از  منطقهپس  را  زندان  پيوستند،  تعريف  اکثريت  شده  آزاد  ی 

آنمی  تا  است.  زندانی  دست  در  آن  حاکميت  که  به کردند  من  کرات جاکه 
اينشنيده  بدون  جزنی  بيژن  اينام،  در  شخصاً  «که    [های]حرکتگونه 

وجو در اين  ق و پرس» شرکت کند، با آن موافق بود. منهای تحقيهوانرتند
»  نه وارتند  [های]حرکتزمينه که از واجبات است، اما اگر جزنی با اين « 

ی آزاد شده  توانست در مقابل اين «تئوری» که زندان منطقهمخالف بود، می
گفتن خوردن  ُگه  مقابل  در  مانعی  و  بايستد  سال  است،  پشت    52های  در 

  های زندان شماره يک قصر ايجاد کند. سلول
جا  آباد که آقای پاينده از آنزندان عشرتهرروی، در بازگشت بهبه 

با  روايت می آقای خسروپناه درگير ويرايش اساسی آن بوده است،  کند و 
فاصله که:  گفت  بايد  «تأکيد  بهبايکوتی  مصاحبه»  با  دليل  تلويزيونی  ی 

بههوانرتندحرکت    [ی]رهبر« که  فاصله» شباهت زيادی  دارد  پيروان  ای 
می ترسيم  شمر  و  حسين  امام  بين  شيعی  پاينده  مذهب  آقای  از  اگر  کنند. 

که علت اين دوگانگی بين شمِر زندان قصر (دريک سو) و  خواهش کنيم 
ها را (در ديگرسو) توضيح  آباد  و ديگر زندانامام حسين زندان عشرت

به میبدهد،  پاسخ  در  قوی  ااحتمال  که  تندروهايی  جريان  در  حمد  گويد: 
ی زندان  پور هم که سابقههيرمنعهده داشت و «ها را بهصبوری رهبری آن

» بودند که  تجربهانديش و بیای خام عده »، «کردنداشت از او حمايت می
» شده بودند؛ اما کسانی که در  زده اسير جّو احساسی، تندروانه و هيجان«
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» اين  خام عده مقابل  بیی  و  داشتند،  تجربهانديش  قرار  و »  درست  راه  و 
»، مطرحسو با بيژن جزنی بودند که آدمی «رفتند، افرادی هم عاقالنه را می

ی جالب در  » بود. نکتهی طوالنی مبارزاتیسابقه»، و با «شناحته شده «
زندانی نهايتاً  که  تصويرپردازی  بهاين  را  مجموعهها  متقابِل  دو  و  ی  دانا 

می  نادان پايتقسيم  علی  و  جزنی  بيژن  سوی  کند،  در  احمد    هادانانده  و 
ها  ی ايناند. همه قرار گرفتهها  نادانپور در سوی  صبوری و بيژن هيرمن

که علی پاينده بالکل فراموش کرده که بيژن جزنی با همين  درحالی است  
دويد و  شد، دور حياط می، که احمد صبوری را نيز شامل میهاگروه نادان
  گاه رها نکرد! هيچها را کرد و آنورزش می 

آيا اين روايت پاينده صرفاً بياِن خوِد واقعيت است يا براساس نگاهی 
چه برمن  آنی «ی مطالعهبودی شکل گرفته است؟ ادامهايدئولوژيک/پيش

بهگذشت اين»  (بهويژه  خسروپناه  آقای  ويرايش  تاريخ  که  محقق  عنوان 
راه جنبش که  شايد  است،  انقالبی)  ايهای  فهم  برای  گشای  باشد.  مسئله  ن 
بهدست جستجوگرانهيابی  نگاه  نامکشوف،  تاکنون  حقيقِت  از  جنبه  ی  اين 

دريافت حقيقت (که سخنان آقای پاينده داشته باشيم تا شايد اندکی بهديگری به
شناسانه، پيوستار تاريخی را زير نفی موجوديت و ی شناختفراتر از جنبه

تر شويم: علی پاينده از يک طرف  ديککند) نزاثبات واقعيت نيز بيان می
ً گويد: «می  گوش بازجوها رسيد  به[يعنی: صبوری] های او صحبت  مطمئنا

ها  واکنش نشان ندادن آنگويد: «»؛ و از طرف ديگر میولی اهميتی ندادند
قدر مهربان نبود  برانگيز بود. ساواک اينعجيب و سؤال[يعنی: ساواک]  

م  ». اگر علی پاينده ادعای داشتن «علْ گذردکه از چنين شعارهايی راحت ب
کند،  عنوان کسی که خودرا مارکسيست معرفی می ی» نداشته باشد (که بهلَدنْ 

به هم  استنبايد  موظف  باشد)؛  داشته  باور  خرافات  دست  منبع  اين  که 
ساواک را بشناسد و معرفی کند. چراکه  های صبوری بهی حرفرساننده 

ً استفاده از قيد «صورت  درغير اين صبوری نوشته  پای عناد او به» بهمطمئنا
حرفمی  گرچه  درباره شود.  اينهايی  چيستی  خواهم  ی  عنادورزی  گونه 

کند؟  ساواک را معرفی نمی ی خبر بهگفت؛ اما حقيقتاً چرا پاينده منبع رساننده 
به اين خبررسانی  پاينده منبع  » مطمئنگويد و «ساواک را نمیوقتی علی 
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« ا که  [يعنی: صبوری]  های  صحبتست  ولی بهاو  رسيد  بازجوها  گوش 
که جرأت طرح روشن و صريح مسئله را داشته  »؛ بدون ايناهميتی ندادند
خواننده  حرفباشد،  شده  ی  مکتوب  خسروپناه  آقای  توسط  (که  را  هايش 

هايی که  دهد که از خود بپرسد: آيا حرفاين گمانه نيز سوق می است)، به
  دهد، نمايش مشترک ساواک و صبوری نيستند؟  صبوری نسبت میبهپاينده  

های پاينده از اساس غيرواقعی (يعنی: دروغ) جاکه کل حرفاما ازآن
پردازم؛ اين سؤال  آن میاست، و من متناسب با موضوع مورد بررسی به 

می اينپيش  که چرا  اينگونه حرفآيد  و  ها صورت سازیطور شيطانها 
هايش را نيز  زند و مسئوليت حرفترتيب که پاينده حرف میينگيرد؟ بدمی 
کند و های پاينده را تايپ و ويرايش میپذيرد؛ و آقای خسروپناه حرفمی 

گيرد. سؤال اين است  عهده میانتشارات اختران هم مسئوليت چاپ آن را به
اين انتشار  شيطانکه  بدوسازیگونه  ايدئولوژيک،  اعتقادی،  اساساً  ن  هاِی 

بيان بررسی  کننده فاکتورهای  فاقد  و  معقول  استدالل  از  تهی  واقعيت،  ی 
ارزشیجامعه  با  انسانی  تبادل  کدام  حاوی  به   شناسانه،  و  ی  مثابهاست 
  خورد؟چه درد مبارزين امروز میآورد تجربی/مبارزاتی بهدست

هم  و  نظری  دريافت  تجربهبراساس  که چنين  خودم  مبارزاتی  ی 
اساسی  عرصه سازمان سازمان  آنْ ی  و  در  دهی  کارگری/کمونيستی  يابی 

آن است،  بوده  و حتی سازمانی  گروهی  محفلی،  مختصات  اشکال  در  چه 
ای  گونهبه  ی ايران براساس گفتارهای بدون فاکت و استداللْ کنونی جامعه 

تجربه لوای  تحت  و  بهولنگار،  (بهی مبارزاتی  انديشه  کاال) مثابهبازار  ی 
، نه تنها ارزش مبارزاتی، انقالبی و کمونيستی ندارد، بلکه  شودعرضه می
که دولتی يا شخصی باشد) و نهايِت  اش (اعم از اينی ضدارزشیدر خاصه

ی وجودی آن است  تثبيت وضعيت موجود در جوهره   اشْ راستای کاربردی
چه اين راستای  که چنانداری ندارد. طبيعی استکه نامی جز نظام سرمايه 

ای جز  نهايت تبادالتی الزم خود برسد، چاره هردليلی نتواند بهبه  کاربردی
که   الحال آنْ در شکل و ماهيت فیتثبيت وضعيت موجود  گذاری بهخدمت

  ، ندارد.جمهوری اسالمی است
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بيش اينخيلی  از  می تر  را  او  بشناسد،  را  من  پاينده  علی  شناسم:  که 
بی از    اطالعیمنهای  پاينده  و دستعلی  مارکسی  نظری/عملی  آوردهای 

ويژه پس از سرنگونی بساط سلطنت) آدمی مارکسيستی، او اصوالً (و به
سياسیْ به حاشيه  لحاظ  و  سالولنگار  همان  از  و  بوده،  در ای  که  هايی 

«ايرانکارخانه بهی  انبار  لنت»  کارپرداز  و  دفتری  کارمند  کار  عنوان 
دارانه (و نه فعالين جرياناتی که رمايهوبيش با «اپوزيسوِن» س، کم کردمی 

سويی  لحاظ نظری در هم کنند) بهکردند و میخودرا اپوزيسيون معرفی می
از  چه بر من گذشت» بيشهمين دليل مسئوليت کتاب «آنقرار داشته است. به

  است.  ويراستار ی عهده ی علی پاينده باشد، بهعهده که بهاين
چه بر من گذشت»، برای  بررسِی «آن  گرچه در البالی بازخوانی و 

کنم؛ اما سؤال من از  دهم، داليلم را ارائه میتصويری که از علی پاينده می
است اين  خسروپناه  تاريخآقای  مقام   در  چرا  بهکه  و  بهپژوه  عنوان  ويژه 

بهتاريخ که  مارکسنگاری  خودرا  گوناگون  میانحای  داليل  گرا  نماياند، 
پايند گفته تر از  تر و گسترده ه در مورد صبوری را خيلی عميقهای علی 

  چه من کمی باالتر طرح کردم، از او نپرسيد؟آن
داستان و  پاينده  علی  مجذوب  چنان  خسروپناه  آقای  ظاهراً شايد  های 

جا» بوده، با زمين و زمان  ـ عمدتاً تخيلی او شده باشد (که «همه اماعلمی ـ
گذشته») ؛ و همين شيدايی مفروض، او  ها هم «ی آن«کار» کرده و از همه

ساز  گفتاِر شيطانجويانه با راوی خوشانفعال کشانده و از جدِل حقيقترا به
ی اين احوال محتمل، اين واقعيت  رغم همهباز داشته است! اما، علی  خويشْ 
کامپيوتر و اينترنت دسترسی  توان ناديده گرفت که آقای خسروپناه بهرا نمی

اي از  و  درعينداشت  و  ساده  بسيار  امکان  نيز  الزمه  حالْ ن  تحقيق  ی 
«احمد  برخوردار بود که «احمد صبوری» را در اينترنت جستجو کند تا به

کند از او شيطان  صبوری کاشانی» (يعنی: همين آدمی که پاينده سعی می
به نگاهی  و  برسد  گذشته  50زندگی  بسازد)  شايد  سال  که  بيندازد،  او  ی 

روزشْ  پيامبری    آغازين  (همانند  پاينده  که  است  بوده  روزی  همان 
گفتند  ها می بچهکند: «چنين نقل میخودبرگزيده)[!؟] احکام الهی خودرا اين

گفتيم همان عاملی که موجب شد او او (صبوری) فرصت داد. ما می بايد به
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کند که رفتارش  ننگ مصاحبه تن بدهد، همان عامل دوباره او را وادار میبه
  ». رار کندرا تک

ارزش بهآفرينیاز  انقالبی  اعتالی  و  که ها  بگذريم  ناگزير  دليل  اين 
همه بهجانبهشکسِت  همه ی جنبش  تا  داد  فرصت  ارزش«فاتحان»  و  ی  ها 

سمی  به  ی متعفن خودْ های انقالبی و انسانی را ببلعند تا در معده آفرينیارزش
جان و  وجودی خويش،     ِ ی مسموم ايدئولوژيک تبديل کرده، و با اين تحفه

توده  بهروح  و  بيااليند  را  مردم  چاره های  در  اما  بکشانند؛  انديشِی  يأس 
رسيم که تمرکز هرچه  اين نتيجه میتاريخی/انقالبی به  های فرارفتزمينه
زايش  ترعميق گوناگوِن  ابعاد  میروی  فرهنگی  راه توهای  باشد.  اند  گشا 

میبه نشان  مبارزاتی  زندگی  واقعيت  صرفطورکلی،  که  از  دهد  نظر 
و فنجاِن ذهن    انقالبيونی که مرز بين حرف و واقعيت عملی را گم کرده 

ترين  عمده   اند، ابعاد گوناگون فعاليت فرهنگیْ جای جامعه نشانده خودرا به
ر سنگين و غالباً اُفتان و  های بعضاً بسيارغم تاوانای است که (علیعرصه

تواند تداومی اميدوار و زاينده را نويدبخش باشد. احمد  چنان میخيزان) هم 
پاينده  عارف  برخالف  کاشانی،  با    صبوری  و  همه  با  «انقالبِی»  (اين 

های فرهنگی بوده  ی زايشکه فعال عرصهسال است  50کس) بيش از  هيچ
به او  ترجمهاست.  کتاجز  جلد  ده  چند  هم ی  و  استاد  و  ب،  دوست  چنين 
ده  بهراهنمای  بنا  که  است  بوده  دانشجويی  او ها  بدون  خودشان،  بيان 

او دارم  افتادند. منهای ارادتی که من شخصاً بهتری میارزشمسيرهای کم به
هايی امثال احمد  نمايِی آدم توانم بگويم؛ اما سياه ترين داليل آن را نمیو مهم 

هرگونه بدون  که  روزانه  صبوری  کار  ميانگين  ـبهاغراق،  از  شان  دور 
ساعت بوده   12ـ بيش از  کاریهرگونه رانت دولتی ويا هرشکلی از کاسب

لحاظ حقوقی قابل توجيه،  ی ابزارهای فرهنگی و به است و با استفاده از همه
رانت نورچشمیبا  تحصيلِی  مقابله  خواری  نيز  غيردولتی  و  دولتی  های 

  ها جلودار آن بودند. کرم که امثال هللای استاند، همان کارکرده 
را   من  ديگری)  هرشخص  يا  و  خسروپناه  آقای  (مثالً  کسی  اگر 

که جانببه بگويد  و  کند،  متهم  از صبوری  شخصی/عاطفی  داری صرفاً 
او، خيلی  ام، در جواِب تقابل با علی پاينده را درپيش گرفتههمين دليل هم به

  که: کند. چرا؟ برای اينکه اشتباه میگويم ساده و صميمانه، می
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کنند که صبوری  قول او تصور میوقتی پاينده در مقابل کسانی که به
میگناه  و  است  بهکار  تا  خواهند  بدهند  با خون  او فرصت  را  ننگ  «"اين 

ننگ مصاحبه  همان عاملی که موجب شد او بهگويد: «» بشويد، میخود"
»،  کند که رفتارش را تکرار کندوادار می  تن بدهد، همان عامل دوباره او را

حال با حذف امکان بازآفرينِی  نه تنها ارتجاعی عمل کرده است، بلکه درعين
همان اصلی متوسل  کنندگان فرصت برای صبوری، بهمورد تصور مطالبه

  قصاص ی جوامع گوناگون طبقاتی بوده است:  شده که اساس قضايِی همه
) به[برای فهم بهتر مفهوم عام   ه ينظرکتاب  و حتی غيراسالمی قصاص) 

  مراجعه کنيد]:  سم يحقوق و مارکس یعموم
http://www.refaghat.org/index.php/literature-and-art/books/296-theory-of-law 

  

ی صبوری ارتجاعی  اين سؤال که چرا حکم پاينده درباره در پاسخ به
که امکان تغيير و از طريق اين حکم، ضمن ايناست، بايد بگويم که پاينده  

آن  کننده بهحرکت را از اين نسبت خاص جدا کرده و فرمان ايسِت متوقف
ـ  نظر از شکلصرفحال ـترتيب ارتجاعی عمل کرده، درعينداده و بدين

کند که با ناصری [يعنی: عضدی بعدی]  درست با همان مضمونی عمل می 
ا گفتند ساواکی است، من هم رفتم و چند لگد جانانه  هتا بچهعمل کرده بود: «

بهبه پوتين  زدم.  بهناصری  و  داشتم  نفرت  پا  و  کينه  با  دانشجويان  همراه 
». تفاوت برخورِد ادعايی پاينده با ناصری [يعنی: عضدی  ناصری را زديم 

آينده تعميم  حال را به  بعدی] و صبوری در اين است که در مورد صبوریْ 
دهد، در صورتی در رابطه با ناصری [يعنی: عضدی بعدی] گذشته را  می 

ترتيب، پاينده در هر دو مورد، زمان حال را نشاند. بدينحال میی  بر ُگرده 
تبادل  چه دريافِت ذهنی اوست بهاش، براساس آنخارج از فعليت و روندگی

نگاه و عمل ارتجاعی است. حقيقت    ی بارزترين شکلگذارد که نشانهمی 
است نمیاين  انسانی  نيروی زمينی و  هيچ  و  که  دانشجو  ناصری  توانست 

ً حال ساواکی را «درعين سال در    11» همان فردی بداند که پس از  مطمئنا
گرفت. کاری همانند عضدی در خدمت دستگاه پليسی قرار میقالب جنايت

که براساس شناخت هرچه حتمال استدر اين رابطه، تنها احتمال و ميزان ا
جا که تواند راهنمای عمل باشد؛ و آنتر ماهيت يک نسبت معين میدقيق
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ذهن، قطعيت  فردی، در توسل بهی خاص و منحصر بهاحتمال وقوع واقعه 
می پيدا  همان سياسی  درست  بهکند،  فلسفی  وسعت  در  نيچه  که  آن  طور 

  شود. م پيدا میی نگاه فاشيستی همبادرت نمود، سروکله
هرصورت محتمل و متصور، حتی اگر فرض را براين بگذاريم  در  

زندان از  پاينده  علی  روايت  عشرتکه  قلعه،  قزل  در  های  قصر  و  آباد 
بينيم  درست هم باشد (که قطعاً چنين نيست)، بازهم می  51و    50های  سال

به صبوری  ارزشکه  (بهلحاظ  انسانی/فرهنگی  زممثابهآفرينِی  ی ينهی 
به انقالبی/سوسياليستی)  تبادالت  بهگونهرويش  که  کرد  زندگی  مراتب  ای 

ارزشمندتر از راوی داستانی است که در پاراگراف بعد روی دروغ بودن  
  اساس اين حکايت متمرکز خواهم شد. 

نظر از حاِل  ی اين نوشته يادآور شدم، صرفطور که در مقدمههمان 
مقيم هستم  هلند  در  که من  می  حاضر  ايران زندگی  در  و و صبوری  کند 

فاصله امر  میهمين  اِعمال  را  من سالهايی  اما  در  کند؛  را  بسياری  های 
ای نه چندان دور با احمد صبوری زندگی کردم: گرچه ديدارها بسيار  رابطه

انديشه و عاطفه، بيان نبودند، اما سال تبادل  از اعتماد متقابل،  هايی مملو 
هم  و  پر خاطرات  مصاحبهسشچنين  موضوع  از  من  که  بود  ی  هايی 

به نسبت  او  خوِد  قضاوت  و  آن  پيرامون  شايعات  او،  امر  تلويزيونی  اين 
داشتم. بنابراين، نه تنها روند فعاليت، دستگيری و بازجويی احمد صبوری  

چه بر او (يعنی: بر احمد  آنچنان با  دانم، بلکه آنی زيادی میرا تااندازه 
توانم در راستای  ـ میحتیهستم که در اين رابطه ـآشنا    صبوری) گذشت

واقع بدهم.  ها نيز پاسخی نزديک بهبعضی از پرسشبه  روشن شدن حقيقتْ 
بعضی از ادعاهای علی پاينده که آقای خسروپناه  همين دليل هم در ادامه بهبه
  پردازم. اند، میای ويرايش کرده جانبهطور همه به

ی تلويزيونی، يک شب  وری بعد از مصاحبهصبگويد: «علی پاينده می
قلعه جمع کرد و ضمن انتقاد از    های بند عمومی قزل ما را در يکی از اتاق

». تمامی اين قصه  اين ننگ را با خون خودم خواهم شست" خودش گفت: " 
ای از سوی ساواک است که  نه تنها غيرواقعی و دروغ است، بلکه توطئه

شد. يکی از ابزارهايی که مسعود ترويج میتوسط مسعود بطحايی تبليغ و  
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هم  تا  کرد  استفاده  آن  از  بدو  کاریبطحايی  همان  از  را  ساواک  با  اش 
شيطاندستگيری همين  بپوشاند،  بود.  اش  صبوری  احمد  از  سازی 

ترين اطالعاتی را که فقط صبوری و او طورکلی، مسعود بطحايی جزئیبه
بهمی  دراختيدانستند،  داوطلبانه  بدو طور  همان  از  گذاشت؛  ساواک  ار 

کاری با ساواک را شروع کرد؛ و بعد از چند ماه برای اين  دستگيری هم 
طور مشروح، ی اين مسئله بهگرفت. در ادامه درباره کاری حقوق هم میهم 

  نوسيم. مستند و مستدل می
ای از نزديک را تجربه  هرحال، اگر کسی با احمد صبوری رابطهبه

به باشد،  میکرده  متوجه  بهسادگی  او  که  آرام،  واسطهشود  شخصيت  ی 
درعيناندازه به و  جسور  کافی  وعملی  جستجوگر  عمدتاً  که  حال  گرايی 

که خودرا  ها نيست؛ و بيش از اينگونه شعارپردازیدارد، از اساس اهل اين
در عباراتی همانند عبارات جعلی علی پاينده بيان کند، اعمال و رفتاری را  

پيش   اينمیدر  عملی  و  صادقانه  معادل  که  شعارپردازیگيرد  های  گونه 
اش نسبت  دهنده است. حقيقت اين است که اگر صبوری در بررسیفريب

»آوری  ننگکار «رسيد که دست بهاين نتيجه میی تلويزيونی بهمصاحبهبه
» او  خونبسا آميخته با «کرد که چهزده است، قطعاً جبرانی را انتخاب می

ی  (حتی اگر جنبه  اشتباه بود؛ معهذا بايد توجه داشته باشيم که بين يک کار  
به  توصيف  قابل  عملی  با  باشد)  داشته  هم  و    »آورننگ«استراتژيک 

تا  خيانت غلط  دريافت  از  اما  آسمان)،  تا  زمين  از  نه  (گرچه  تفاوت  آميز 
ی پاينده،  آلوده و نادرست است؛ بنابراين، برخالف تخيالت آقادريافت وهم 

هرروی، هرگز احمد  » و خونريزی نيازی نيست. بهخون«در اين رابطه به
اش در  ی تلويزيونیکس از مصاحبهجا و در مقابل هيچصبوری، در هيچ

عنوان عملی ننگين صحبت نکرده است؛ و آقای علی پاينده  به  1348سال  
که توسط  های ساواک را  گويد، حرفکه دروغ می دراين مورد هم ضمن اين

کند و با عينيت بخشيدن دروغين  شد، تکرار میمسعود بطحايی ترويج می
  گيرد. بدون جيره و مواجب در خدمت ارتجاع قرار می   اين تُرهاتْ به

  136دروغ بعدی جناب پاينده بپردازيم. پاينده در صفحه  ُخب، حاال به
تند بايد  گف  و....پور  چند روز بعد، احمد صبوری، بيژن هيرمنگويد: « می 
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طور مکتوب برای ساواک مطرح ای بنويسيم و تقاضای خودمان را بهنامه
به بودم؛  خودمان  اتاق  نماينده  من  را  آنکنيم.  کار  اين  است  بهتر  گفتم  ها 

ايننکنيد ی  ی افراد و زماِن همه چه برمن گذشت» نام همهجای «آن». تا 
آفرينان نوشتن  جا نقشينشدند؛ اما در ارويدادها با دقت ديجيتالی بيان می

تا نقطه پور] و سهدو نفر آدم واقعی [احمد صبوری و بيژن هيرمننامه به
» اين:  می ...[يعنی  پيدا  تقليل  اين»]  برای  چرا؟  بعد  کند!!  در صفحه  که 

»!؟ اما داستان  نامه را احمد صبوری نوشت ] بنويسد: «137[يعنی: صفحه  
بيان شده است:   134مختصر و مفيد هم دارد که در صفحه درآمد يک پيش

[يعنی: از احمد صبوری]  از او    ی زندان نداشتسابقهپور هم که  هيرمن«
  ». کردحمايت می

دو مطلقِ اميرپرويز پويان و مسعود احمد  که آقای پاينده بحِث  نتيجه اين
تا بتواند  چپاند  آفرين در قوطی زندان ابداعی خويش میرا چنان وهم   زاده 

نظر  آور بهپور! شايد خنده تبديلش کند: بيژن جزنی و بيژن هيرمن  دو بيژنبه
  اين ترتيب است: دهد بهبرسد، اما استداللی که حقيقی بودن آن را نشان می

تلويزيونی  ننگينعمل «احمد صبوری که دست به  {الف} » مصاحبه 
حرف هم  زندان  در  و  می زده  علیهايی  که  غيرقزند  گذشت  رغم  ابل 

های  حرف  واکنشی در مقابل آن  شان برای ساواک، اما همين ساواکْ بودن
  دهد؛ نشان نمی غيرقابل گذشتْ 

معلوم   {ب} صبورِی  پيشاحمد  «الحال،  کنشتندرویتاِز  و  های » 
تحريک و  مینامعقول  زندان  در  نامهآميزی  زمينه  اين  در  و  هم  شود  ای 

بهمی  بهعاملی برای  نويسد که  ها  زندان و سرکوب زندانیيورش ساواک 
  شود؛ تبديل می
[يعنی: از احمد  از او    ی زندان نداشتسابقهپور هم که  هيرمن«  {پ}

ی يکی از  مثابهپور بهکه بيژن هيرمنکند. نتيجه اين» میحمايتصبوری]  
مبارزه پيش نظريه  شکلتازان  و  شهری  مسلحانه  سازمان ی  گيری 

فدايی خلقچريک پاينده عزيز ما نيز «، که بههای  بهتصديق  يکی از  بعد 
ی  های تئوريک در مشی مبارزاتی و تاکتيک مبارزهتأثيرگذارترين چهره 
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دود که ذاتاً حاوی  دنبال کسی می).  به142- 141»(صصقهرآميز ... شد
عاملی  « به  [است]همان  او  شد  موجب  بدهدکه  تن  مصاحبه  »،  ننگ 
  »! کند که رفتارش را تکرار کندوادار میدوباره او را  [ی که]عامل«

آدم شناخته شده و مطرحی است.  بيژن دوم نگاهی بيندازيم: « حال به
ی طوالنی مبارزاتی دارد؛ چريک است. پانزده سال حکم  تجارب و سابقه

ی زندان دارد. از مباحث  گرفته است و اآلن چهار، پنج سال است تجربه
  ». گر مسائل اجتماعی و مبارز استتحليلعلمی و فلسفی مطلع است، 

ی انقالبی بودن بيژن دوم (يعنی: بيژن جزنی) بين  که نمره نتيجه اين
پور) ی بيژن اول (يعنی: بيژن هيرمنکند، اما نمره هيجده و بيست نوسان می

  بين چهار و پنج در نوسان است!؟
کاريکاتوريک/مالل تصوير  اين  از  پاينده  پس  علی  که  آور، 

ای خود)  ی تربيت سياسی حاشيهواسطههرصورت (اعم از آگاهانه ويا بهبه
به آن را دارد، نگاهی هم  القای  از  رويدادهايی  قصد  با عبور  که  بيندازيم 

پور اند: نه احمد صبوری و نه بيژن هيرمنفيليتر ذهن آقای پاينده دفرمه نشده 
نامه نوشتن  درباره در  پاينده  علی  که  حرف  ای  آن  نقشی میی  هيچ  زند، 

های بدون نام و نشان)  نداشتند. نامه را همان چند نقطه (يعنی همان نقطه
شان جزئی  اينک نام بسا هم نوشتند [که اگر در آن زمان زندانی نبودند، چه

هيرمن بيژن  و برای  بود]،  فدايی خلق  قهرمانان  احتماالً  از  پور خواندند؛ 
اش نامه  دليل نابينايیهاد کرد، و بهنبيژن هم تصحيحات ويا نکاتی را پيش

لحاظ اماليی و انشايی (نه مضمونی و احمد صبوری داد تا آن را بهرا به
دليل تحقق و موجوديت  جاکه احمد صبوری بهمفهومی) تصحيح کند. و ازآن

که کسی دهد، بدون اينی مسلحانه متن نامه را درست تشخيص میمبارزه 
کند. فراموش نکنيم  ن نام خود، آن را پاراف میاز او بخواهد، بدون افزود

(صرف مبارزه که  اجرايی)  توان  بررسی  از  آرزوی  نظر  مسلحانه  ی 
عراق کشاند تا برای آموزش  ی صبوری هم بود و همين امر او را بهديرينه

  های فلسطينی تماس بگيرد. نظامی با گروه 
کند و تحويل  می   ی ديگری را دفرمهفيلتر ذهن آقای پاينده بازهم مسئله

با بيژن جزنی صحبت کردم و ماوقع را  دهد: « ی مفروض خود  میخواننده 
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ها را  خواهند واقعيتها نمیبيژن گفتم اينبرای او توضيح دادم. در آخر به
ها صحبت کرد. قبول نکردند  ها صحبت کن. بيژن با آنقبول کنند. تو با آن

می گفتند  نامهو  بنويخواهيم  دستجمعی  گفت  ی  بيژن  نامه سيم.  نوشتن 
ها نشان اين قبيل نامه دانم چه واکنشی بهولی می   دانم دستجمعی را بد نمی

پشت اين نامه  بينمدر ظرفيت اين جمع نمیی آن را دارم. دهند و تجربهمی 
ها بايستد. بهتر است اين کار را نکنيد. هرچه بيژن گفت و توضيح داد، آن

کار" بول نکردند بلکه گفتند جزنی "ترسو و محافظه زيربار نرفتند. نه تنها ق
  ). 137و 136»(صص است

  تقابل دو بيژن ی  ی علی پاينده درباره جا سناريوی روايت شده در اين
میبه خود  بهاوج  دسته  يک  آنرسد:  صبورِی  احمد  و  رهبری  چنانی[!] 

همه هيرمنجانبهحمايت  بيژن  درحال  پوربیی  نکشيده،  زندان  و  تجربه 
بهت را  که يورش و سرکوب  اقدامی هستند  در  دارک  داشت،  دنبال خواهد 

نامند که » میکار""ترسو و محافظهگيرند و اورا «مقابل کسی که قرار می
سابقه« و  تجارب  است.  و مطرحی  شناخته شده  مبارزاتی  آدم  ی طوالنی 

پانزده سال حکم گرفته است و اآلن چهار، پنج سال   دارد؛ چريک است. 
گر ی زندان دارد. از مباحث علمی و فلسفی مطلع است، تحليلتجربهاست  

  ). 137»(ص مسائل اجتماعی و مبارز است 
با آن پاينده روايت میاما واقعيت  بيان  کند، متفاوت است. بهچه علی 

دست را  واقعيت  پاينده  زمينهديگر،  تا  کرده  ادعای  کاری  القای  ی 
هرروی،  اش فراهم کرده باشد. بهده شنونده و خوانن خدايی/جنبشی خودرا به

پور در  غير از اطالعی که من از طريق احمد صبوری و بيژن هيرمنبه
که  ام، در خوِد روايِت پاينده هم نکاتی وجود دارد  دست آورده اين رابطه به

واقعيِت هنوز دفرمه نشده اشاراتی دارد. واقعيت برخورد بيژن جزنی با  به
استنامه اين  مذکور  اينی  ضمن  او  درعينکه  نبود،  آن  مشوق  حال  که 

طور گفت که اگر در شرايط  توان اينمخالفتی هم با آن نکرد؛ و حتی می 
های مندرج در  قسمت اساسِی درخواستها قرار داشت، يعنی بهبقيه زندانی

  کرد. بسا نامه را خودش هم امضا مینامه دسترسی نداشت، چه
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آقای پاينده در مورد نظر بيژن جزنی نسبت  حال فرض کنيم که روايت  

مینامه جزنی  بيژن  وقتی  باشد.  درست  صددرصد  بحث  مورد  گويد:  ی 
اين قبيل  دانم چه واکنشی بهدانم ولی مینوشتن نامه دستجمعی را بد نمی«

»، در واقع، فقط روی جديت و  ی آن را دارم دهند و تجربهها نشان مینامه
گذارد، که با عبور از فيلتر ذهن  کاری انگشت میآميز بودن چنين مخاطره 

دهد. از طرف ديگر،  شود و تغيير ماهيت میمخالفت تعبير میعلی پاينده به
اندکی مراوده داشته باشد،   با بيژن جزنی فقط  اگر کسی فرضاً يک هفته 

در  اين صراحت بگويد: « شود که او کسی نبود که بهراحتی متوجه میبه
».  بينم پشت اين نامه بايستد. بهتر است اين کار را نکنيدنمی  ظرفيت اين جمع
آن اينبيژن جزنی  که  بود  و پيچيده  وقدر زيرک  تحقيرآميز    گونه زمخت 

های بيژن جزنی  که قصدم ارزيابی و بررسی ارزشحرف نزند. بدون اين
بود، و آنباشد، اين را می او اهل ابراز نظر و استدالل  چه علی دانم که 

میپاي روايت  اوستنده  خوِد  ذهنی  گرايش  به  کند،  می که  چسباند؛  جزنی 
اينوگرنه به ها و  »، گفتههرچه بيژن گفت و توضيح دادکه بگويد « جای 

  کرد.توضيحات او را بيان می
ای بپردازم که نوشتن آن نامه را آن دريافت و زمينهجا بايد بهدر اين

. گفتيم  بايد سرود بخوانيم گفتند  کند: «داد. پاينده روايت میدرست نشان می
و    133»(صص  گذارند سرود بخوانيم... ما وسط پادگان ارتش هستيم، نمی

سرودخوان134 و  هم ).  در  چريکها  با  ميانگين سويی  که  فدايی  های 
ماه بود، براين باور بودند که سرود خواندن در    6ی تيمی  عمرشان در خانه

ا سربازانی  از  پُر  که  بهپادگانی  قريب  اغلِب  که  آنست  از  اتفاق  ها 
خاصهخانواده  همان  دارای  بودند،  جامعه  فرودست  مطلقهای  شکن،  ی 

ای است که مثالً ترور فرسيو در بيرون از زندان  اجتماعی و اثر تبليغاتی
طورکه  داشته است. گرچه من شخصاً با چنين فهم و دريافتی مخالفم، و همان 

عنوان موضع پيش از اين هم اشاره کردم، اصوالً خط مشی چريکی را به
می محض  سازمانضدسلطنتِی  جهت  در  را  حرکت  اين  يابی  دانم؛ 
دانم. اما مسئله  کش نيز نمیکارگر و زحمت   هایطبقاتی/سوسياليستی توده 
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که جنبهاين است با حرکتی  انکارگرايانه  تقابِل  و  که  دارد  ايدئولوژيک  ی 
زمينه دارای  ايدئولوژی  اين  تنها  خود  نه  است،  طبقاتی  و  جهانی  ی 

بههدايت بلکه  نيست،  نحوه واسطهکننده  در  نهفته  تحقير  تقابل،  ی  ی 
  د. کنآميز هم عمل میتحريک

از   ناشی  سرودخوانی  مخالفيِن  موضع  اگر  پاسيفيسِم  بنابراين، 
های ميانگين بايست خواستار کنشنبود، پاينده میايستی  ی توده طلبانهراحت

سبک میو  بيشتری  هرچه  زندانِی  تعداد  تا  آکسيون شد  اين  در    تری 
که احمد صبوری را با توسل  کردند؛ نه ايناعتراضی/مطالباتی شرکت می

پور بچسباند  بيژن هيرمنهای رنگارنگ َعلَم کند، و او را بهپردازیدروغهب
به هيرمنواسطهتا  چسباندن،  همين  (بهی  را  نماينده پور  خط  عنوان  ی 

به را  او  دهد،  قرار  جزنی  بيژن  مقابل  در  طور ضمنی  احمدزاده/پويان) 
کوچک خيلی  و  کند  تصوير  بهخفيف  جزنی  از  تا  تر  بگذارد،  در  نمايش 

به  ی داستانْ ادامه نغجزنی را هم  آماجِ  منتقدانهزدنتدريج  اش  های ظاهراً 
گاه خدايِی جنبش چپ را  جای جزنِی پيامبر،قرار بدهد تا در نهايت برفراز 

  خودش اختصاص بدهد!! به
اين فرض نوشتم  يادآوری است که دو پارگراف باال را براساس  الزم به

که جزنی  ی گفتگويش با جزنی و اعالم اينره های علی پاينده دربا که حرف
ی مطالباتی مخالف بود، عين حقيقت باشد. اما پاينده نه حقيقت،  با ارسال نامه

به است.  کرده  روايت  حقيقت  قالب  در  خودرا  تمايل  شنيده که  هايم  جز 
ی نگاه و بررسی  که جزنی با ارسال نامه مخالفتی نکرد، نحوه ی ايندرباره 

د جزنی  تابستان  بيژن  اواسط  در    1351ر  عمومی  سخنرانی  يک  در  که 
مضمونی (نه عين کلمات) چنين بود:  لحاظ  آباد بيان کرد، بهزندان عشرت

فرار از زندان اقدام کند و روی ديوار زندان گلوله بخورد  اگر يک زندانی به
ريخته خون  از  شود،  کشته  الله و  او  سربرمی ی  انقالب  اين  آورندهای   .

اس مبارزهتدرست  که  است  هنگامی  فوق  سخنان  تقريبی  تاريخ  ی  که 
آوردهای مثبتی  دستاش با ی ضدسلطنتیی شهری در حد و اندازه مسلحانه

چشم  نسبتاً  بخش  دربين  و  بود  شده  بعضی  مواجه  و  دانشجويان  از  گيری 
روشنگروه  همين  های  که  است  بعيد  اما  بود،  گرديده  واقع  مقبول  فکری 
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کند، پانزده/شانزده ماه قبل  طور علنی بيان میها را بهفشخصی که اين حر
  ای مخالفت کند که بخش اعظم مطالبات آنْ از بيان اين سخنان با ارسال نامه 

شده  تصريح  مطالبه  حقوِق  تنها  بود.  کشوری  قوانين  و  در  غيرقانونی  ی 
ی  ای هم غيرمعقول طلب حق سرودخوانی بود که اطالعی درباره تااندازه 

زندانبان ندارم و  ها بهی ارسالِی زندانیای در نامهو نبود چنين مطالبه  بود
ی صحت و سقم روايت آقای پاينده هم لزومی ندارد.  نظرم تحقيق درباره به

چراکه تماس با احمد صبوری را برای سؤالی در اين زمينه و اتهاماتی که  
پور هم که ديگر مندانم؛ و بيژن هيراو وارد می کند، نادرست میپاينده به

  در ميان ما نيست. 
  
خواندند. بعد  شد مینوعی سياسی تلقی میهايی را که بهانواع ترانه«

قدم  و... همهورزش جمعی،  دويدن دور حياط  با شعار  اين  رو،  را  کارها 
غير از مرگ بر شاه، همه نوع دادند. بههای هيجانی انجام میدادن و حرکت

بهمی شعاری   "روحيهدادند.  کارها،  میاين  ).  135»(ص  گفتند... سازی" 
که زندان قصر توسط سرهنگ زمانی سرکوب   52ی اين کارها تا سال  همه 

نفری که   15ی آن)  عبارتی همهخوردم گفتن اکثر (و به شد و آن داستان ُگه
ه  خوردم شالق چندانی هم نخوردند، نه تنها فروکش نکرد، بلکبرای گفتن ُگه

احمد صبوری  طور ضمنی بهچه آقای پاينده بهافزايش هم يافت. بنابراين، آن
هيرمن بيژن  می و  نسبت  ويژگیپور  از  جنبِش  دهد،  فوران  های 

ی نظامی و ميليتانت هم پيدا کرده بود.  ضداستبدای/ضدسلطنتی بود که جنبه
ی  ميته(که پس از دستگيری دوباره و بازجويی در ک  53از اوائل پائيز سال  

که در بندهای مختلف زندان    57زندان قصر منتقل شدم) تا آبان  مشترک، به
شماره يک قصر (که مخصوص زنداِن سياسِی مرد بود) زندانی بودم، بارها 

انفرادی منتقل شديم و کتک  مقاومت زديم، بهدر مقابل فشار زندانبان دست به
ازسازی کنيم که آقای  االمکان بخشی از همان وضعيتی را بخورديم تا حتی

عشرت با  رابطه  در  سال  پاينده  غيرمعقول) (به  1350آباِد  امری  عنوان 
 51و    50های سال  کاری  کند. گرچه من شخصاً با بعضی افراطتصوير می

قلعه از احمد صبوری آموختم که «سرود» حرمت  مخالف بودم و در قزل
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های خاصی اسبتمنشود که بهدارد و حرمت آن تنها درصورتی حفظ می
سال بود، و    25تر از  ها کم جاکه ميانگين سن زندانیخوانده شود؛ اما ازآن

گير افرادی مثل من هم شده بود که شور درگيری مسلحانه نيز حتی دامن
به اينمبارزه باوری  بُروز  نداشتيم،  مسلحانه  تندرویی  از  گونه  جزيی  ها 

  شد. همراهی بايد مديريت میای بود که با درايت و طبيعت جنبش و مرحله
ی تبعات آن از آسمان نازل نشده بود، قائم  چنان که اين جنبش با همههم 

پور) در  هيچ فردی هم نبود تا توسط دو نفر (يعنی: صبوری و هيرمنبه
به زاده زندان  چريکی  جنبش  شود.  کشيده  تندروی  و  مناسبات  انحراف  ی 

هم  و  مبارزاتیطبقاتی  اثبات  و  نفی  جامعه/ چنين  که تاريخی  بود  ايران  ی 
از بُروز کنشدرعين بهحال  اقشار موسوم  ميليتانت  متوسط در ديگر  های 

ها کشورهای نيز تأثير پذيرفته بود. وجه جهانی اين جنبش حتی در زندان
وجه معمول و مرسوم نبود.  هيچهايی از خود نشان داد که پيش از آن بهکنش

ی  واسطهدر آلمان به  بادرماينهوف جريان    برای مثال، اکثر دستگيرشدگان
اين نتيجه  شدند.  کشته  زندانبان  با  میدرگيری  پاينده  آقای  وقتی  گويد:  که 

کردند. ما در اين حرکات های اتاق ما در اين نوع کارها شرکت نمیبچه«
»؛ در واقع وضعيت  تندروانه دخالت نداشتيم و با اين کارها مخالف بوديم 

« توده   و  کارانهمحافظه اتاقبچهايستِی  ادعای رهبری  های  (که  را  » خود 
آرايد که در تغيير و منشانه میتعقلی پاسيو و اشرافها را نيز دارد) با  آن

پيچيده  اکثريت»  تحوالت  «فدائيان  عنوان  تحت  سياسی/طبقاتی/جهانی  ی 
سالح سنگين  ماديت سياسی پيدا کردند تا برای مسلح کردن سپاه پاسداران به

ی کردستان زاری کنند و اشک بريزند. ترسيم  زده بمباران مردم عصيان  و
گری که از فرمانداری نظامی شروع  گونه از ساقی، شکنجهی قديسچهره 

بين زندانيان    ساواک قرار داشت و دربازنشستگی  ها در خدمتکرد، سال
» رفتنش توسط احمد صبوری گاليه کند، روی  لوسياسی پالس بود تا از «

  جايِی نابخردانه است. جا و هيچايسِم همه يگر همين پاسيفيسم/توده د
و خستهپاينده  دلی عزيز  بررسی  اين  از  اميدوارم  (که  ما  شکسته ی 

خدای و  فراتجربی  احکام  بازهم  مینشود)،  صادر  « گونه  در  کند:  شايد 
صورت اِعمال فشار و تهديد مضاعف، چند نفر بتوانند محکم بايستند ولی  
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تر را بياورند.... ساواک نسبت  دانم بقيه تاب فشار و خشونت بيشمی  بعيد
).  136»(ص  شودضرر ما تمام میما توهم دارد و اگر اين توهم بشکند بهبه

»  شايد... چند نفرکه مبنای تشخيص پاينده در اين امر که «سؤال اين است
ند، چيست؟  » بشکنبقيه» تاب بياورند و «ترفشار  و خشونت بيشدر مقابل «

که هنوز بشريت دستگاه، ابزار  کنم؟ برای اينچرا اين سؤال را مطرح می
ها را در مقابل ويا سيستمی اختراع نکرده تا از طريق آن ميزان مقاومت آدم 

ام، تشخيص  جاکه من ديده و شنيده و پرسيده » بسنجد. تا آنفشار و خشونت «
حدس و  د)، اساساً محدود بهگونه امور (اگر بتوان از تشخيص گفتگو کراين

است؛ و هيچ معيار و محک قاطع و قابل اتکايی هم در امر حدس و    گمان 
میگمان  چگونه  ديگر،  طرف  از  نيست.  دست  در  که ها  کرد  ثابت  توان 
«مقوله بهتوهمِ ی  نسبت  ساواک  زندانی»  استقامت  و  چه  توانايی  تا  ها 
ای  ازی واقعيت و تا کجا بيانی اساساً توخالی و بدون مابهکننده ای بياناندازه 

جا و جاهای ديگر طورکلی، پاينده تصويری را که در اينخارجی است؟ به
  کند که «در اين داستانْ ای را القا میکند، پيِر کارکشتهاز خودش ترسيم می

ی آن را  هم آورده های خطوط سر بهگذار نازک انديش است، فاصلهنقطه
  ست دلْ خسته اداند که کدامين خام را  دهد تشخيص، و می خوب از هم می

ی باريک»!! گرچه  لرزد به روی جاده در اين شب تاريک يا کدامين پای می
تجربه  ما زندانيان عشرت آباد عمدتاً جوان و بیگويد «تر میپاينده کمی باال

«بوديم... قيد  اما  ً »؛  نمیعمدتا جزنی  و  او  خوِد  شامل  من  »  چرا؟  شود!! 
ً «دانم، اگر غير اين است، مفهوم اين  نمی » را بايد خود پاينده توضيح  عمدتا

  بدهد! 
، شايد بتواند  ی مشترککميتهتعريف و تصوير يکی از مشاهداتم در  

فشار  بينی افراد گوناگون را در مقابل «تصويری از ويژگی غيرقابل پيش
خشونت نيمهو  بدهد.  نشان  سال  »  اول  و    1354ی  بازجويی  که  را  من 

مشترک بردند. گرچه کار چندانی جز يک    یکميتهدادگاهم تمام شده بود، به
ی برادرم که تازه دستگير شده بود، با من نداشتند؛ اما  مشت سؤال در باره 

  7قصر برگردانده شدم.  ی مشترک بودم تا دوباره بهماهی گيِر کميته  4يا    3
هايی بوديم که نه انفرادی بود و نه خيلی بزرگ نفری در يکی از سلول  8يا  
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کردند. در اين سلول  نفر را در آن نگهداری می  20تا    15ها  که بعضی وقت
از   پس  بودند.  زده  کتک  حسابی  را   او  آوردند.  را  جوانی  پسر  که  بودم 

علت دستگيری/يکی و  نيست  که سياسی  متوجه شديم  دزدی  دو روز  اش 
بدين است.  بوده  باالی لوکس ماشين  مدل  ماشين  تبريز يک  در  که  ترتيب 

کند تا بتواند  طرف تهران حرکت میدزد و بهو آن را میگيرد  چشمش را می
شود و او مشکوک می مدتی ماشين لوکس سوار شود. در بين راه پليس به

سيم در داخل داشبُرد ماشين  هنگام جستجوی داخل ماشين يک دستگاه بیبه
  کنند.  ی جوان را دستگير میشود و راننده پيدا می

شود که ماشين مسروقه  اطالعاتی معلوم می های پليسی و  پس از تماس
ی  واسطههای مقدماتی بهاز آِن رئيس شهربانی تبريز است. بعد از بازجويی

بوده،   سياسی/نظامی  عمليات  ماشين  اين  سرقت  از  او  قصد  که  اين شک 
شود. پس از حدود يک هفته که تحت بازجويی  منتقل میی مشترک  کميتهبه

ها را «تجربه» کرده بود،  داشت و انواع شکنجهای قرار جانبهسخت و همه
متوجه شدند که او دزد معمولی است و قصدش    گيری اسم و آدرسشْ با پی

از سرقت ماشين رئيس شهربانی تبريز سياسی نبوده است. اين جوان حدوداً  
سلولی آوردند که من هم در آن های «الزم» بهساله را پس از بازجويی 18

اين جوان که در    بودم.  بود،  لمپنی  که تماماً  تربيت شده بود  در مناسباتی 
می  را  همه  غذا رعايت  بهخوردن  هنگامی  تنها  و  غذا  اندازه کرد  کافی  ی 

خورد که همه کنار کشيده بودند. تازه در اين موقع بود که او ته ظرف می 
ساله که قامتی بلند، ورزيده و برازنده  18کرد. اين جوان  غذا را هم پاک می

ت، دارای صورتی بود که ترکيبی از زيبايی، معصوميت و مردانگی داش 
  بود. 

تر از دوستان سياسی  زد، بسيار کوتاه سيگار پک میکه او به زمانی 
چه کسانی  که هرچه او را زدند که بگويد با تر اينها مهم ی اينبود. از همه

ولين دزدی  کند و قبالً چه چيزهايی دزديده است، گفت اين ماشين اکار می 
می  قول  که  هم اوست  اصالً  بنابراين،  نشود.  تکرار  دزد دهد  رفيِق  و  کار 

دو هزار /هرروی، از ميان يکیها را بگويد!! بهنداشت که اسم و آدرس آن
لحاظ  ی آذرِی ماشين دزد، هم بهساله 18زندانی سياسی که من ديدم، جوان  



 

 

آباد زندان عشرت  193  

مقابل پليس از ميانگين  لحاظ مقاومت در  منِش رفتاری و سلوک، و هم به
  سياسيونی که ديده بودم، باالتر بود. 

  
ها زير بار نرفتند. نه تنها قبول ... هرچه بيژن گفت و توضيح داد، آن«

ها گفتم اين طور آنکار" است. بهنکردند بلکه گفتند جزنی "ترسو و محافقه 
 ی طوالنی نيست. بيژن آدم شناخته شده و مطرحی است. تجارب و سابقه

مبارزاتی دارد؛ چريک است. پانزده سال حکم گرفته است و اآلن چهار،  
ی زندان دارد. از مباحث علمی و فلسفی مطلع است،  پنج سال است تجربه

  ».  گر مسائل اجتماعی و مبارز است.... تحليل
ای از درست و نادرست  دهد، آميختهتصويری که پاينده از جزنی می 

کند که هيچ ربط و شباهتی با جزنی است که برآيند آن شخصی را ترسيم می
درباره  فقط  جزنی  گروه  نبود.  چريک  جزنی  ندارد.  مبارزه واقعی  ی  ی 

طور گذرا و بدون ی شهری) بهی مسلحانهچريکی در کوهستان (نه مبارزه 
ی بحث کرده بودند و هنوز در مرحله  هرگونه اقدام تدارکاتی جدی عمدتاً 

ها روی هم از  ی اينترشان دستگير شدند. همهتدارک نظری بودند که بيش
سازد. بنابراين، جزنی چريک نبود و پاينده برای جزنی کس چريک نمیهيچ

می باز  چريکی  زمينهپپسِی  تا  برای  کند  را  خدايی/جنبشی  کوکاکوالی  ی 
به کند.  فراهم  من  خودش  « زندانینظر  پاينده  توسط  که  »  تندروهايی 

کار" بود، حق داشتند.  اند، در اين مورد که جزنی "محافظهگذاری شده نام 
واقعه از  قبل  تا  که جزنی  است  اين  و شروع عمليات  واقعيت  ی سياهکل 

هيچ اقدامی نزد که راستای چريکی داشته  چريکی شهری، در زندان دست به
کارانه نباشد.  زندگی محافظهها قابل توصيف بهباشد و همانند ديگر زندانی

ويژه به امکانات  و  امتيازات  از  همواره  زندان  در  او  هم  دليل  ای  همين 
  برخوردار بود.  

» بود؛  از مباحث علمی و فلسفی مطلعشکی در اين نيست که جزنی «
ی آثار مارکسيستی  رسد که فرصت چندانی برای مطالعهنظر میاما چنين به

ای دارم که شايد بازگويِی آن بتواند  رده بود. در اين زمينه خاطره پيدا نک
بيژن    1351ای از حقيقت در اين زمينه را روشن کند. اواخر تابستان  گوشه
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) سخنرانی داشت. ضمن  2بند  قلعه (موسوم بهجزنی در اطاق شماره دو قزل
فراموش کرده اين را  بحث  بهکه موضوع اصلی  اما  که  ام؛  دارم  وقتی  ياد 

العمل من روبرو شد  رسيد، دو مثال زد که با عکس  تضاد ی  مقولهبحث به
العمل  اين عکسی تضاد، بههای بيژن جزنی درباره که بعد از بازگويی مثال

طرف اين  ها اين بود: اگر کسی آتش بگيرد و بهپردازم. يکی از مثالهم می
و بِپََرد توی حوض،  قلعه بود)  حوض بزرگ قزلحوض بِدََود (منظور بيژن  

گرفته،  ترتيب که شخص آتشی تضاد کامل شده است. بدينجا چرخهدر اين
گرفته، سنتز خواهد بود!  تز؛ و خاموش شدِن شخِص آتشتز؛ حوض، آنتی

ترتيب که آب، تز؛ آتش،  بيژن همين مثال را در مورد سماور هم زد. بدين
دهد که دريافت بيژن  می  ها نشانتز؛ و آبجوش سنتز است! اين مثالآنتی

ی ماترياليسم ديالکتيک  مثابه يکی از اصول چندگانهجزنی از اصل تضاد به
تحليل و  تبيينات  همانو  ماترياليستی/ديالکتيکی  که  های  بود  عاميانه  قدر 

سواد من از اصول ماترياليسم  اصطالح بیدريافت مادر درس نخوانده و به
  رد آن عاميانه است. ديالکتيک و تبيينات ناشی از کارب

حالت نيمه درازکش قرار داشتم، خودم  العمل من: من که در اما عکس
ی اصل تضاد حرف بزنم،  بيژن درباره حالت نشسته قرار دادم تا روبهرا به

آرامی و در واقع اعتراض کنم. احمد صبوری که در کنار من نشسته بود، به
ب بيژن  اآلن  گفت:  و  من  شانه  روی  گذاشت  دانشدست  اين  جويان  رای 

او بگويی که چقدر از مرحله پرت است،  آيد. اگر تو بهحساب میقهرمان به
های اين جوانان است؛ و اين کار نه تنها انقالبی  آلی ايده شکند، آينهچه میآن

شود. من براثر حرف احمد و فشار دست  نفع پليس هم تمام مینيست، بلکه به
بو  رفيقانه  و  مهربان  که  با  او  را  ذهنم  و  کردم  ديگری  د، سکوت  مسائل 

نظرم اشتباه  کنم، بهآن روز قزل قلعه فکر میمشغول کردم. اما امروز که به
  چالش نکشيدم.ی تضاد را بهکردم که چرنديات جزنی درباره 

  
» و  اش بوداحمد صبوری نماينده های اتاقی را که «علی پاينده زندانی

بنامه کرده  امضا  را  مذکور  آدم ی  « ودند،   «احساسیهايی  »،  تندرو»، 
«زده هيجان« و  بیخام »  و  میتجربهانديش  توصيف  مقابلْ »  در  اما    کند؛ 
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شدت احساسی و به»، «خوب و متعادل» زندانبان را «استوار حسن قابلیِ «
کند که صالح زندانيان  » توصيف میعاقل و دورانديش»، آدمی «عاطفی

طورکلی، توصيفی که پاينده از  فهميد. بهمی ها » را بهتر از خوِد آنتندرو«
پاتيک است؛ درصورتی که تصويری که کند، آنتی» میتندروها «زندانی

» قابلیاز  حسن  «استوار  و  (زندانبان ساقی»  و  می  »  سمپاتيک  پردازد) 
ام  اين نتيجه رسيده هاست که من بهمهرآميز است. براساس فقط همين نکته

عنوان سنِد  های پاينده را در اين کتاب جدی بگيرد و بهحرفکه آن کسی که  
ها نگاه کند، از قبل تصميمش را گرفته و برای پوشاندن لباس  آنجنبشی به
گردد که در قالب پاينده پيدا کرده  دنبال بهانه می هايش بهتصميم حقانيت به

است،  است. تصويری که در پِس استوار ساقی و استوار حسن قابلی پنهان  
است خرتوخر  و  ابله  امنيت  سازمان  کادرهای  يک  با  ساله  30که  اش 

هم زندانی در  ها  چنين وضعيتی  که  کنيم  فرض  داشتند.  مهرورزی  و  دلی 
که چرا بيژن جزنی با  مورد استوار حسن قابلی درست بود، سؤال اين است

 استفاده از چنين موقعيتی از زندان فرار نکرد؟ مگر او چريک نبود؟ مگر
های خودم شنيدم: از خون چريک درهرجا که قول خوِد او که با گوش به

ی  هنگام فرار باشد) بذر و اللهريخته شود (حتی اگر روی ديوار زندان و به
ی وضعيت بعد از فراِر استوار عزيز و  رويد؟ در مورد مسئلهانقالب نمی

بدون    ها (حتیشد دستگيرش کرد و در يکی از سلولمهربان[!؟] هم می
او مشکوک بسته نگه داشت تا ساواک بهها) او را َکتاطالع بقيه زندانی

  نرسد.   اونشود و آسيبی به
  

» بيستباالخره  ارديبهشت  روز  عشرت1350ويک  هجوم  »  با  آباد 
بينی کرده بود،  چه پاينده پيشها مواجه شد؛ و آنی ساواکیگرانهسرکوب

کاظمی گفت ساواک    [سرباز] دی بود که  حها بهتعداد ساواکیاتفاق اقتاد: « 
به از  آمد.  انفرادیغير  در  که  جزنی  زندان    بيژن  در  مقطع  آن  در  بود، 
سیآباد سیعشرت يا  بهوشش  بوديم.  زندانی  يک  وهشت  هرزندانی  ازای 

تر باشد  مأمور ساواک آمده بود. احتماالً فکر کرده بودند که اگر تعدادشان کم 
برشايد از عهده  اين نتيجهی سرکوب  بهنيايند.  که نسبت  بود  ما ی توهمی 
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به کرده  داشتند....  امضا  را  نامه  که  کسانی  تمام  احمد صبوری،  استثنای 
ها را روی زمين نام صدا زدند آنبه  ترتيبی که امضا کرده بودندبهبودند،  

زدند، موقع کابل زدن، عضدی (سربازجو) يکی از  خواباندند و کابل میمی 
گفت: اين مالقاتت، اين  خواند و مینوشته شده در نامه را می های  خواست

ی قابل بررسی وجود  قول سه نکته). در اين نقل139»(ص  ات... روزنامه 
  دارد: 
»، اين تصور  بود  بيژن جزنی که در انفرادیغير از  بهعبارِت «   يک) 

تر  سختکند که جزنی در شرايطی قرار داشت که  را در خواننده ايجاد می
طور نيست. سلول  هايی بود که در بند عمومی بودند. نه، ايناز بقيه زندانی

مطالعه، به جهت  او  خصوصی  اطاق  واقع  در  جزنی،  انفرادی  اصطالح 
زندانی بقيه  بود.  گفتگو و غيره  و زن های عشرتاستراحت،   های یدانآباد 

که اطاق  اينها از چنين امکانی برخوردار نبودند. جزنی ضمن  ديگر زندان
درعين داشت،  خودرا  هم  خصوصی  عمومی  بند  امکانات  تمام  از  حال  

ی علی پاينده غلط  نمايانهکه تصوير ضمناً مظلوم کرد. نتيجه ايناستفاده می
  است. 

توان مقاومت و اعتراض  پاينده که قبالً گفته بود ساواک نسبت به  دو)
ن را که با تعداد زيادی از  زنداجا يورش به» داشت، در اينتوهم ها «زندانی

بود، «ساواکی انجام شده  توهمینتيجهها  قلمداد میی  که ساواکی»  ها کند 
ها و  گونه تشخيصنظر من اين». بهداشتند  ها][يعنی: زندانیما  نسبت به«

رابطه در  خصوصاً  همانند  «تحليل»ها،  درست  زندانبان،  و  زندانی  ی 
ای است؛ پس، برای  کشکی و معده   ایْ خانهفکرانه»/قهوه های «روشنبحث

کشکی/معده  مقولهاثبات  بهای  بايد  پاينده  آقای  توهم/ضدتوهِم  او  ی  بيانات 
  مراجعه کنيم تا حق را ناحق جلوه نداده باشيم. 

ای را  چه برمن گذشته» تمام مرثيه«آن  140ی  آقای پاينده در صفحه
درباره  «که  صبتندرویی  احمد  آن»،  هيرمنورِی  بيژن  و  پوِر چنانی 

دود  دنباله سابق  اشنوی  سيگارهای  مثل  بود،  خوانده  احمد صبوری  روی 
بعداً فهميديم ساواک تصور کرده بود زندانيان  فرستد: « هوا میکند و بهمی 
ودوم ارديبهشت)  مناسبت سالگرد اعدام خسرو روزبه (بيستخواهند بهمی 
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تند زندانيان را سرکوب کنند و اين نامه را  خواسمراسمی برگزار کنند. می
قلعه  آباد بيايند در قزلعشرتکه بهها قبل از اينکرده بودند. ساواکی  بهانه

قلعه در آبگوشت همين برنامه را اجرا کرده بودند... گفته شد زندانيان قزل
ها اعتراض  نمايندگی بچهزندان دُم موش پيدا کرده بودند. هادی جفرودی به

بهمی  زاده  حسين  و  میکند  ايناو  ديگ  گويد  توی  هم  را  موش  خوِد  بار 
عده می  بچهاندازيم.  از  قزلای  عمومی  بند  نامههای  دستجمعی قلعه  ی 
کنند.  نويسند و چهار مورد مالقات، لباس، پول و بهبود غذا را تقاضا میمی 

ند و  روقلعه میبند عمومی قزلها بهويک ارديبهشت، ساواکیروز بيست
قلعه همه  ايم جواب بدهيم. در قزلگويند تقاضاهای شما را خوانديم و آمده می 

را نزده بودند. فقط کسانی را با کابل زدند که نامه دستجمعی را امضا کرده  
آباد را  قلعه و عشرتدر قزل  ». اگر ترکيب وضعيت توصيف شده بودند...

را ابتدا قضاوت و بعد روايت  باهم بياميزيم و از پاينده بخواهيم اين وضعيت  
می البد  مصاحبهکند،  آن  با  شده  فالن  فالن  صبوری  احمد  اين  ی  گويد: 

هايی را ی درخواستکند و نامه آورش از خوردن دُم موش امتناع میننگ
آنمی  از  زندانی  کردن  محروم  و  بودند  قانونی  که  قابل  نويسد  جرمی  ها 
دانايی مافوق مادِی پاينده که   هرروی، منهایشود!! بهگرد محسوب میپی
مناسبت  خواهند بهزندانيان می  فهميديم ساواک تصور کرده بودگويد «می 

(بيست روزبه  خسرو  اعدام  برگزار  سالگرد  مراسمی  اريبهشت)  ودوم 
ساواک تصور کرده  «  احتماالً گويد  »، نمیفهميديم جای «»، و حتی بهکنند

ی کلمهی پاينده و خصوصاً استفاده از  »[!؟]؛ اما کليت روايت خوِد آقابود...
نوشتن  قلعه ربطی بهآباد و قزلعشرتکه يورش بهدهد  می  »، نشانبهانه«

ريشه و  نداشت،  زندان  دو  اين  در  شده  مطرح  تقاضاهای  و  همه نامه  ی 
آورد  پور وارد میاحمد صبوری و بيژن هيرمناتهاماتی را که علی پاينده به

ی  شيوه (اعم از درست يا نادرست)، بايد درجای ديگری جستجو کرد که به
به نداشت.  نفر در زندان ربطی  دو  اين  اين  زندگی  منهای  ريشه نظرمن   ،

نمايی شده از بيژن جزنی و ديگران،  ی تصوير بزرگی تاکتيکی ارائهجنبه
است توهمی  در  بهاساساً  نسبت  پاينده  علی  او  خوکه  است.  کرده  پيدا  دش 

ی افراِد  های سياسی، برفراز همه ها و نگرشی جريانخودرا برفراز همه
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کند  هايی تصور میکنشوبرهم ی کنشلحاظ سياسی فعال، و برفراز همه به
  که موضوع روايت اوست. 

گرچه طرح اين نکته فاقد هرگونه اهميت سياسی/اجتماعی است،    سه)
دهد. او های مادی را نشان مینسبتعلی پاينده به  ای از نوع نگاه اما گوشه

زندانیمی  که  بهها را « گويد:  بودند[نامه را]  ترتيبی  »، صدا  امضا کرده 
ی درستی (و نه حدس و گمان)  چه الزمهزدند تا بيايند و کتک بخورند. آن

اين حکم است، دانستن ترتيب اسامِی کسانی است که نامه را امضا کرده  
هاست؛ اما با در دست داشتن  خورده چنين اطالع از ترتيب کتک  هم بودند، و  

گويد، درست نيست. زيرا احمد  اين هردو ليست بازهم ترتيبی که پاينده می
که پاينده  زند! نتيجه اينهم مینخورده ترتيب را بهصبورِی امضاکرده/کتک

ی  گيرد و حتعنوان واقعيت در نظر می تصورات و حدسيات خودش را به
آقای  برای ديگران هم روايت می کند. يکی از داليل توهم خدايی/جنبشی 

  اش با واقعيت بيرونی است. سان پنداشتن تصورات ذهنیپاينده همين يک
اين خودش  از  پاينده  جناب  تصور  نبود،  اگر  خدايی/جنبشی  چنين 

کرد که شايد اسم صبوری در ليست اسامی اين فکر شک میای هم بهلحظه
بيان ديگر، اين احتمال ه نبوده و او صرفاً نامه را امضا کرده است. بهدر نام

هنگام  وجود دارد که چون از او نخواسته بودند که نامه را امضا کند، به
  تصحيح نامه صرفاً آن را امضاء کرده، ولی اسم خودرا اضافه نکرده بود. 

نا» همهاستثنای احمد صبوریبهگويد « پاينده می مه را ی کسانی که 
ترتيب او را حداقل در همين مقطع امضا کرده بودند، کتک خوردند؛ و بدين

کشد. گرچه برای من غيرممکن نيست  تصوير میها بهخاص دوست ساواکی
نحوی با احمد صبوری تماس بگيرم و در اين باره از او سؤال کنم؛  که به 

می تماسی  چنين  مانع  شرم  چاره اما  بنابراين،  اشود.  جز  که  ای  ندارم  ين 
هنگام يورش کتک نخوردن احمد صبوری به  یحرف علی پاينده را درباره 

به ساواکی شالق  عشرتها  باره  در  پاينده  حرف  قبوِل  اما  کنم.  قبول  آباد 
عشرت در  بهنخوردن صبوری  جوهره آباد  پذيرش  و  معنی  تحقيرآميز  ی 

  ی حرف او نيست. خوارکننده 
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ی احمد صبوری  های انسانی و رفيقانههمين دليل در دفاع از ارزشبه 
به مجبورم  است)  صبوری  انسان  حقيقتاً    1353تا    1352های  سال(که 

  1352برگردم که احمد صبوری را تصادفاً در خيابان بلوار ديدم. تابستان  
از کارگران حروف اکنون در خارج است و شايد هم  چين (که هم با يکی 

همراه يک نفر ديگر ديدم. از  صبوری را بهزديم که  شهادت بدهد) قدم می
تعقيب صبوری و دوستش پرداختم.  دوست همراهم خداحافظی کردم و به

کنم. از دوستش جدا شد و بعد از چند  احمد متوجه شد که او را تعقيب می
هم  زدم، راه افتاد. بهدقيقه جهت رفتنش را عوض کرد و درجهتی که قدم می 

احتمال بسيار  کرديم و بوسيديم. آن روز را (که به  که رسيديم يکديگر را بغل
خوری گذرانديم و قرار ديدار بعدی را گذاشتيم. اين  عرققوی جمعه بود) به 

ادامه داشت. احمد صبوری    1353رابطه تا دستگيری من در اوائل پاييز  
طی اين مدت چند جلد کتاب مارکسيستی از روی متن انگليسی برای من  

  جزوه و دو جلد کتاب هم برايم ترجمه کرد. خواند؛ و چندين 
که برايم کتاب  قصد صبوری از ترجمه جزوه و کتاب (درست مثل اين

ی شخصی من بود؛ و صحبتی از  طور رسمی و اسمی مطالعه خواند) بهمی 
همراه دو نفر ديگر  تبليغات سياسی و انتشار عمومی در ميان نبود. من به

نمی را  صبوری  يکیکه  کتاب  شناختند،  [« از  را  مثابه  به  سمي اليامپر ها 
سرما  نيباالتر ديِد  لنين]    دارِی»هيمرحله  از  پنهان  و  احمد،  اطالع  بدون 

تعداد  گيری بهخانه و بقيه کارگران، حروفچينی و با پرِس نمونهصاحب چاپ
اين    25 از  تعدادی  من  دستگيری  از  پس  کرديم.  صحافی  و  چاپ  نسخه 

را  کتاب آن  تعداد  (که  نمیها  بهدقيقاً  من  دانم)  از  و  افتاد،  ساواک  دست 
خواستند که بگويم اصل آن را ازکجا آورده بودم. پس از مدتی (فکر کنم  

از   ترجمه   36پس  متن اصلی را احمد صبوری  که  گفتم  باالخره  روز)، 
  کرده تا من شخصاً مطالعه کنم.

میبدين که  او  کردند.  دستگير  را  صبوری  دستگير  دانست  ترتيب، 
ام، دربازجويی (که همراه با کتک و ازجمله کابل بود) کالمی درباره  شده 

کتاب ترجمهمن،  و  من  برای  دقيقاً  خوانی  نزد.  حرف  جزوه  و  کتاب  ی 
که در مورد صبوری اعتراف کردم،  دانم، اما حدود يک ماه پس از ايننمی
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ـ لنين» را احمد    من را با او روبرو کردند و من گفتم: کتاب «امپرياليسم...
چاپ  ی شخصی من ترجمه کرده و من بدون اطالع او آن را  برای مطالعه

  ماه آزاد کردند.  5کردم. احمد صبوری را بدون محاکمه و بعد از 
قصدم از بيان اين رويداد اين است که در مقابل آقای پاينده و استفاده  

صبوری دارای اين  »، بگويم که احمد  استثنای احمد صبوریبهاز عبارت «
کردم)  های محلی که در آن زندگی میقول بچهشخصيت و روحيه بود که (به

ی ی ترجمهبخورد و لب از لب باز نکند. اگر صبوری درباره کتک ُمفَّصلی  
احتمال بسيار قوی پای چند نفر ديگر  زد، بهجزوات و کتاب دوم حرف می

توانست  شديم که می مواجه می  هايی آمد و قطعاً با دستگيریميان میهم به
بهزنجيره  هم  را  باشد.ای  داشته  حواشی   همراه  و  جزئيات  رويداد  اين 

  دانم. تری هم دارد که گفتن آن را صالح نمیبيش
  

هايی که کابل  بچهها «کند که بعد از رفتن ساواکیعلی پاينده روايت می
بودند   کنند]  خورده  مقاومت  بودند  نتوانسته  اتاق[و  شدند...  در  جمع  شان 

.  داليل تاريخی اشتباه کرديم بهما  » کرد و گفت «پور از خودش انتقادهيرمن
کرديم... حاال  نوشتيم و وقتی هم نوشتيم بايد مقاومت مینبايد اين نامه را می

که کتک خورديم و آن طور برخورد کرديم بايد صادقانه از خودمان انتقاد  
شان بيرون نيامدند.... همان تا شب از اتاق  ها شرمنده و ناراحتکنيم.... آن

تحريم  ها را  ها را يکی کنيم... اين بار ما... آننهاد کردند سفره شب... پيش
  ». کرديم 

قول باال عين واقعيت است (که البته چنين  کنيم که نقلابتدا فرض می
صورت، يعنی اگر روايتی که پردازم). دراينآن نيز مینيست و در ادامه به

ی تخيل  کشد، ساختهتصوير میی مطالباتی را بهواکنش امضاکنندگان نامه
نباشد، الزم است پاينده  اين شکل از روايتآقای  ی گويی نمونهکه بگويم: 

صراحت  بايست بهکه علی پاينده میبارز ماکياوليسم است. چرا؟ برای اين
به میو  توضيح  مؤکد  نامه طور  که  آنداد  جمعی/مطالباتی  [يعنی: ی  ها 

ساواکی يورش  در  تأثيری  هيچ  ساواک]  برای  نامه  ها امضاکنندگان 
  140ی  که خوِد پاينده در صفحهآباد نداشت. چرا نداشت؟ برای اينعشرتبه
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«می  میگويد:  زندانيان  بود  کرده  تصور  ساواک  فهميديم  خواهند  بعداً 
(بيستبه روزبه  خسرو  اعدام  سالگرد  مرمناسبت  اريبهشت)  اسمی  ودوم 

را   نامه  اين   ... کنند.  ساواکی  بهانهبرگزار  بودند.  اينکرده  از  قبل  که  ها 
قلعه همين برنامه را اجرا کرده بودند.... زندانيان  آباد بيايند در قزلعشرتبه

زاده...  قزل حسين  بودند....  کرده  پيدا  موش  دُم  زندان  آبگوشت  در  قلعه 
قلعه های...قزلاندازيم. بچهمی  بار خوِد موش را هم توی ديگگويد اينمی 

نويسند و چهار مورد مالقات، لباس، پول و بهبود غذا  ی دستجمعی مینامه
همان کاری ...»  هاويک ارديبهشت، ساواکیکنند. روز بيسترا تقاضا می

  آباد کردند. قلعه کرده بودند که در عشرترا در قزل
ی کنندگان نامه امضابه  آباد ربطیعشرتجاکه يورش بهبنابراين، ازآن
جز اين آزمون که توان شالق خوردن ندارند که اين نيز  مطالباتی نداشت؛ به

ای واقع نشده  زننده ها اساساً هيچ اتفاق زيانامری شخصی است، از سوی آن
ها قرار بگيرد و  نوعی در دستور کار و زندگی آنبود که انتقاد از آن به

تاريخی  « داليل  يورش  اشتباه به  روز  همان  در  شايد  شود.  محسوب   «
توطئههيچ از  اطالعی  تعيينکس  پيش  از  يورش  شده ی  برای  ساواک  ی 

« بازداشتگاه به اما  نداشت؛  کنترلش  تحت  «بعداً های  همه  که فهميد»  »ند 
ی ساواک وجود نداشت. و  ربطی بين نامه و يورش از پيش طراحی شده 

از همان کسانی بود که امضاکنندگان نامه   جاکه آقای پاينده هم جزئیازآن
» میتحريم را  بود،  کرده  به»  شرمندگی  بايست  و  انتقاد  روايِت  جای 

می حرف  انتقادی  از  نامه،  آنْ امضاکنندگان  موضوع  که  »  تحريمِ «  زد 
کند، بلکه در حِق  امضاکنندگان نامه بود. اما پاينده نه تنها چنين نمی  ظالمانه
در خويش    1350راند که در سال  ن با همان عنادی میچناهم   1399در سال  

  انباشته بود. 
باره  و در  خود  از  انتقاد  و  خوردن  شالق  روايت  سقم  و  صحت  ی 

پور ی برخورد بيژن هيرمنشرمندگی امضاکنندگان نامه و خصوصاً نحوه 
نفر فقط يک نفر    20با اين امر بايد بگويم که بعيد است که از ميان حدود  

ش مقابل  «در  بقيه  و  کند  مقاومت  ضربهالق  هرچه از  چهارم  و  سوم  ی 
ام،  و شنيده   ». تا آن جاکه من ديده کردندها گفتند، تکرار می آنها بهساواکی
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خورند تا تصميم بگيرند چه های سياسی معموالً ده/پانزده شالق را میآدم 
به بکنند.  اينبايد  در مورد صحت  دليل  بههمين  همه  نفر «که  ز  اجز يک 

»،  کردند ها گفتند، تکرار میآنها بهی سوم و چهارم هرچه ساواکیضربه
دانم  » را جزئی از سناريويی میسوم و چهارم شدت شک دارم و عدد « به

می  بهکه  را  پاينده  اين  بايست  از  گذشته  برساند.  چپ  جنبش  اعلِی  عرش 
با او    شناسم و گفتگوپور را از نزديک میی مسئله، من بيژن هيرمنجنبه

داشته بهبسيار  میام.  بعيد  دليل  نامه همين  نوشتن  او  که  و  دانم  جمعی  ی 
به «مطالباتی  را  اشتباهبهساواک  تاريخی  بيژن  داليل  بدهد.  توضيح   «

العاده مطلع  فکر، مسئول، پرکار، فوقشخصيتی انقالبی، روشن   پورهيرمن
به بود،  دقيق  بسيار  غو  ديگر  بسيار  داليل  و  دليل  به همين  نظر يرممکن 

نامهمی  ارسال  که  دستهرسد  بهی  بهجمعی  يورش  عامل  را  زندان  ساواک 
به که  برفرض  و  بیدريابد؛  مطلقاً  عبارت  برسد،  دريافتی  معنِی چنين 

 کار ببرد. اين اشتباه فرضی به» را نسبت بهداليل تاريخی اشتباهبه«
  

از باال و اَبرانسانی   ها دارد،م وقايع و آدکليت نگاهی که علی پاينده به
دارد  همين دليل وقتی دست از غضب برمی(و در واقع: اَبَرمردی) است. به

می پيشه  مهربانی  می و  تداعی  را  سرشتی  نيک  ارباب  در  کند،  که  کند 
حرفخدانبودگی بیاش،  بههای  فراوان  هم  معنی  و  می ربط  آورد:  زبان 

های محکم سياسی بود  اه تجرگی و نداشتن ديدگتمام اين حوادث حاصل بی«
ای درسی شد که بار شد. اين واقعه برای عده ی تأسفاين نتيجهکه منجر به

جای را  جدیآموختن  را  مبارزه  جريان  و  کنند  ماجراجويی  و  گزين  تر 
پور اشاره کرد که بيژن هيرمنتوان بهتر ارزيابی کنند. از جمله میعميق

های تئوريک در مشی مبارزاتی و  تأثيرگذارترين چهره يکی از  بعد تبديل به
شکل مسلحانه شد. ناگفته پيداست که در حسن  ی قهرآميز بهتاکتيک مبارزه 

انديشی و نداشتن تجربه کافی که  نيت بقيه هم ترديدی ندارم. در آن ايام خام 
  ). 142و  141»(صص  نتيجه سن پايين بود چنين حادثه تلخی را رقم زد 

های  معنی حرفدهد که بهاو اجازه نمیبريايی جناب پاينده بهگاه کجای
ی  ياد داشته باشد که چه حرفی زده است. همين صفحهخودش بينديشد و به
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که «  140 داشت  ابراز  با صراحت  پاينده  که  نامهفهميديمبود  ی » نوشتن 
ها همين  آباد بود؛ و ساواکیزندان عشرت» يورش بهبهانهجمعی/مطالباتی «

وجود دُم موش در غذا  قلعه بههای قزلکه چرا زندانیبهانه اينورش را بهي
ساواک تصور    فهميديمبعداً  جا هم انجام دادند: « اند، در آناعتراض کرده 

می زندانيان  بود  بهکرده  روزبه  خواهند  خسرو  اعدام  سالگرد  مناسبت 
کرده    بهانهودوم اريبهشت) مراسمی برگزار کنند. ... اين نامه را  (بيست

قلعه همين برنامه  آباد بيايند در قزلعشرتکه بهها قبل از اينبودند. ساواکی
قلعه در آبگوشت زندان دُم موش پيدا  را اجرا کرده بودند.... زندانيان قزل

بار خوِد موش را هم توی ديگ  گويد اينکرده بودند.... حسين زاده... می 
بچهمی  ناهای...قزلاندازيم.  میمهقلعه  دستجمعی  مورد ی  و چهار  نويسند 

می تقاضا  را  غذا  بهبود  و  پول  لباس،  بيستمالقات،  روز  ويک  کنند. 
  ). 140...»(ص هاارديبهشت، ساواکی

ای  [ی واقع نشده واقعهاين مسئله برای من قابل فهم نيست که چگونه «
ی  گزين ماجراجويکه آموختن را جای» باشد «ای درسیبرای عده   تواند]می 

» نمايند؟ کِل داستان را  تر ارزيابیتر و عميقکنند و جريان مبارزه را جدی
های  گر و تحليلها براساس ذات سرکوببار ديگر بررسی کنيم: ساواکیيک

زندان يورش بياورند  گردند که به» میبهانهدنبال «مخصوص خودشان به
عده  نامهو  و  بزنند،  را شالق  راها ای  جمعی  مطالباتِی  بهانه  به  ی  عنوان 

قلعه های جمعی/مطالباتی [که در قزلمعنی که اگر نامهکنند. بدينانتخاب می
بود] نوشته نمی  نيز  از غذا  دُم موش  درخواست حذف  بهانهضمناً  ی  شد، 

کردند تا يورش ببرند و کتک بزنند. پس، آن چيزی که صاف  ديگری پيدا می
ها مثالً شالق زد و تعدادی از زندانیو ساده اتفاق افتاد، اين بود که ساواک  

زندان قصر هم تکرار شد) فهميدند    1352با گفتن «ُگه خوردم» (که در سال  
» زير  و  ندارند،  خوردن  شالق  توان  هرچه ضربهکه  چهارم  و  سوم  ی 

بهساواکی میتکرار» بگويند، «هاآنها  اين است»  که  کردند. ُخب، سؤال 
توان   که  فهميد  کسی  « اگر  ندارد،  خوردن  جایشالق  را  گزين  آموختن 

میماجراجويی و «»  و عميقجريان مبارزه را جدیکند  ارزيابیتر  »  تر 
نمايد؟ نه تنها جواب اين سؤال منفی است، بلکه طرح صريح، ضمنی  می 
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داستان از گونهويا  را  اين سؤال  من  اگر  است.  کشکی  و  نيز چرند  آن  ی 
سرت؟ شايد کسی  گويد: مگه زده بهشود میمن خيره میمادرم بپرسم، او به

ی جمعی/مطالباتی دست از اعتراض برداشتند  بگويد که امضاکنندگان نامه
...  که: «طور نيست! چرا؟ برای اينمطالعه روی آوردند. نه خير؛ اينو به

بدينفهميديم............بهانه................. آری!  است»!!  احساس  ترتيب  که 
وپال گويی  پرتدارای اين احساس را به  گاه کبريايی، شخِص جای  دارا بودن

  کشاند. می 
يکی  پور اشاره کرد که بعد تبديل بهبيژن هيرمنتوان بهاز جمله می«

ی  های تئوريک در مشی مبارزاتی و تاکتيک مبارزه از تأثيرگذارترين چهره 
به شد قهرآميز  مسلحانه  « شکل  اين  باشد  بعد».  هنگامی  بايد  بيژن  »  که 

بههيرمن او  آزاد شده بود؛ چراکه  تحت کنترل بود و  پور از زندان  شدت 
دليل نابينايی امکان زندگی مخفی هم نداشت. بنابراين، منظور آقای پاينده  به

»  سوم و چهارمی « اين دليل که زير ضربهپور بهکه بيژن هيرمناين است
يکی از  تبديل بهو «  » کردگزين ماجراجويیآموختن را جایکابل بريد، «

ی  های تئوريک در مشی مبارزاتی و تاکتيک مبارزهتأثيرگذارترين چهره 
  همين راحتی؟»! بهشکل مسلحانه شدقهرآميز به
به می من  قطع  هيرمنطور  بيژن  اگر  که  اجازه  دانم  بود،  زنده  پور 

م.  او مربوط است، بنويسی روايت علی پاينده که به ای درباره داد، کلمهنمی
گفت: جواِب  پرسيدم، همانند سؤاالت مشابه میاگر دليل اين سکوت را می

به بهروینظری  ابلهانه)  حتی  (و  ارتجاعی  و سخن  شناختن  کرد  رسميت 
کنم ارتجاع و بالهت است. اما من اين نظر بيژن را قبول ندارم و سعی می

چه  ی نظير «آنهاي ها و تبادالت انسانی، کتابارزشپاس تداوم بخشيدن بهبه
  پاسخ نگذارم. ام بیبرمن گذشت» را در حد وقت و توان و حوصله

برد، اما  چه برمن گذشت» از افراد بسياری نام میعلی پاينده در «آن
اند. از ميان  ی اين کتابآفرينان عمده تنها تعداد معدودی از اين افراد نقش

گاه  ) از جایوار ساقیاحمد صبوری و استآفرينان معدود دو نفر (اين نقش
آنويژه  برخوردارند.  بهای  «فرشتهاستوار  چه  ويژه ساقِی  نقش  ای  خو» 
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لوطیمی  بهبخشد،  آدم گرِی متمايل  شناسی فوق  نافرمانی از ساواک و شم 
گاه  گونه جایاحمد صبورِی شيطانچه بهای است که او دارد[!!]؛ و آنالعاده 

»های  تندَرویو «  آلوده »ننگزيونی «ی تلويکند، مصاحبهخاص اعطا می
ای نکات را  پاره   بازخوانیجای اين  بدون تاوان او در زندان است. تا اين

ی  ام. بنابراين، اگر مقولهی ساقی (اين رقيب عشقی صبوری) گفتهدرباره 
نوبت» را بپذيريم، حاال نوبت احمد صبوری و بررسِی چگونگی «آسياب به

  تلويزيونی او روی جنبش است. ی و تأثير مخرب مصاحبه
مصاحبه در  در احمد صبوری  را  او  بيانات  گفت؟  چه  تلويزيونی  ی 

آورم که خوِد آقايان پاينده و خسروپناه در پيوست  جا از روی سندی میاين
  اند: کتاب آورده  10شماره 

عراق فرار  اتفاق سه تن از دوستانم توسط يک باند قاچاقچی به «من به 
سازمان امنيت معرفی کرديم. ابتدا در سازمان عراق خود را به کرديم. در  

امنيت و سپس در حزب بعث شهر مرزی عماره مورد بازجويی قرار گرفتيم 
ما گفته شد که بايد با "ژنرال" هم صحبت کنيم. سپس ما را و در بغداد به 

آنبه فهميديم  بعد  که  بردند  مجللی  اقامت  کاخ  محل  و  سعيد  نوری  کاخ  جا 
و  [ت  کرد  خوشحالی  ابراز  ما  ديدن  از  بختيار  است.  بختيار  تيمور]  يمسار 

های امنيتی ايران های خود و نفوذی که در ايران و سازمان ی فعاليت درباره
[يعنی: قبل از مالقات] در حزب   البته من قبالً  دارد مفصالً صحبت کرد. 

مغاير دانستم  کاری با بختيار مخالفت کردم و آن را با اهداف خودبعث با هم
کاری در شرايط فعلی الزم است.  اما بعد برای ما توضيح داده شد که اين هم

به به من  که  شد  قرار  خود  هرحال  ايران  مقيم  دوستان  با  و  بازگردم  ايران 
ی روز چهارشنبه صحبت کنم. همين کار را کردم که جريان آن در مصاحبه 

ق دو تن ديگر از دوستان خود  اتفاهرحال من به[پرويز ثابتی] گفته شد. به 
بار  جا بايد يک در موقع خروج از ايران در مرز دستگير شديم و من در اين

ی خود سخت  اين ماجرا و از عمليات گذشتهديگر بگويم که از کشانده شدن به
به که  نفری  شش  از  و  هستم  پشيمان  و  خبری متأسف  کردند  فرار  عراق 

  ندارم».

  
به الزم  هرچيز  از  با  ياقبل  مصاحبه  من  که  است  توضيح  و  دآوری 

بیرسانه (مانند  دولتی/امپرياليستی  راديو  بیهای  آمريکا،  راديو  سی، 
اينترنشنال،   ايران  آزاد،  راديو  نيوز،  يورو  فرانسه،  راديو  اسرائيل، 
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ای که  طورکلی مصاحبه و گفتگو با هررسانهتلويزيون من وتو و...) و به 
دار يکی ون وابستگی مالی و لجستيکی، طرفمستقيم يا غيرمستقيم، حتی بد

های بورژوايی جهان (اعم از کوچک يا بزرگ، شرقی يا غربی) از قدرت
ی دمکراتيک و سوسياليستی مردم کارگر و  باشد، عملی در تقابل با مبارزه 

دانم. اين را نيز توضيح بدهم که هراندازه از افشاگری نسبت  کش می زحمت
اسالمیبه جمهوری  هم   دولت  به(و  نسبت  گذشته  در  و چنين  شاه)  رژيم 

با   ارتباط  در  تبيينات و توضيحات مارکسيستی و  از  ی  مبارزه هرميزانی 
به  عمالً  که  مشروعيتی  با  مقايسه  در  داده  رسانهطبقاتی،  بورژوايی  های 

کفهمی  بهشود،  را  ترازو  دولتی  میطرف  پايين  بههايی  که  نوعی آورد 
اند، و در تحليل  م) در پِس پشِت آن رسانه قرار گرفته(مستقيم يا غيرمستقي

گرفته  جای  جهانی  سرمايه  اردوی  در  آننهايی  براساس  ايناند.  تا  جا  چه 
می اوالً گفتم،  که  گرفت  نتيجه  چنين  هرمصاحبهتوان  رسانه)  با  هايی  ای 

به سازمانبورژوايی  توده لحاظ  طبقاتی/سوسياليستِی  و  يابی  کارگر  های 
ً زيان  کشزحمت باِر  ی زيان) ميزان و چگونگی هرمصاحبهبار است؛ دوما

ی همان مصاحبه بررسی  سياسی را بايد در مختصات زمانی/مکانی ويژه 
ويژگِی مصاحبه يابی  هايی که خالف سازمانکرد؛ و سوماً) عدم بررسی 
می انجام  فرودست  مردم  انقالبی  و  میطبقاتی  بهشود،  نگرِی  تواند  کلی 

اش تقسيم  های مختلف راهبر شود که نتيجهاز اصل ويژگی نسبتگريزان  
عدم تفکيک و حتی  آور، و سرانجام بهآور و غيرننگخوب و بد، ننگبه

تالش و  انقالبی  تحرکات  رژيم تداخِل  يا  دمکراتيک  سوسيال  چنجی های 
  . ]1[بينجامد

[1] http://www.refaghat.org/index.php/political/workers-in-iran/350-regime-change-iran-socialism 

  
ِی بورژوايی های مصاحبه با رسانهجا درباره چه تا اينی آنبنابر همه

ی احمد صبوری منهای  صراحت قضاوت کرد که مصاحبهتوان بهگفتم، می
که او نظر از ايننفسه، و صرففیچه در مصاحبه گفت ويا نگفت،  هرآن

يابی ی معين در تقابل با سازمانبعدها چه کرد و چه نکرد، در آن لحظه
همين  اشت. بهکش قرار دهای کارگر و زحمتطبقاتی و سوسياليستی توده 
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به دارم،  دوست  را  صبوری  احمد  چون  می دليل،  احترام  از  او  و  گذارم 
ارزشتوانايی و  تااندازه ها  او  مطلعهای  زيادی  هم ی  اگر  سال  ام،  اينک 
ی تلويزيونی داشت،  دی بود، و صبوری قصد مصاحبه  7و روز    1349

مباحثه استدالل و  از  میفراتر  او  پاهای  اقناعی، روی  التماس  افتای  و  دم 
کاری صرفمی  چنين  از  که  مصاحبهکردم  تحليل  بنابراين،  کند.  ی  نظر 

معنی  های تحت کنترل پليس آريامهری بهتلويزيونی احمد صبوری با رسانه
کشيدن ويا تطهير اين اقدام ناشايست و غيرانقالبی نيست. اما  توجيه، ماله

و در پيوستارش غيرقابل    خودی خودی ذات تغيير بهمثابهجاکه زمان بهازآن
اين از  است؛  چاره بازگشت  مصاحبهرو،  که  ندارم  اين  جز  احمد  ای  ی 

آوار  زير  از  مصاحبه  اين  شايد  تا  بدهم  قرار  بررسی  مورد  را  صبوری 
گرايِی اخالقی، دينی و پاسيفيستی بيرون بيايد، و بتوان  در پرتو تحليل  کلی

متمرکز شد که در راستای  هايی  مارکسی/انقالبی روی کنش و برهم کنش
  اند. لحاظ طبقاتی مترقی و تدارکاتی انجام شدنیفعليتی به

قبل از هرچيز، فراموش نکنيم که اگر صبوری مانيفست مارکس را  
خواند  اصطالح ملی ايران میهم در حضور پرويز ثابتی و در تلويزيون به

با توان مردم فرودست توضيح هم می متناسب  بازو فرضاً  هم دست  داد، 
سازمانبه ضرورت  با  تقابل  در  که  بود  زده  و  عملی  طبقاتی  يابی 

بيان   ضمن  چراکه  داشت.  قرار  فرودست  مردم  همين  سوسياليستی 
ای  رسانهی هويت دادن بهواسطههايی از حقيقِت مبارزاتی/انقالبی، بهگوشه

کار است، عمالً  اش حفاظت از سرمايه و استثمار نيرویکه اساِس وجودی
يابی طبقاتی و سوسياليستی مردم فرودست قرار  ر مقابل ضرورت سازماند

ی که رسانهآيد، اين استاجرا درمیچه عمالً به هرروی، آنگرفته است. به
هويت و اعتبار کسب شده از آموزش مانيفست را با ضريب و    بورژوايیْ 

اندن  فرصتی غيرقابل مقايسه با وقت و فرصتی که در اختيار مانيفست و خو
می اختيار  آن  در  غيره  گويیياوه گذارد،  و  ناسيوناليستی  و  دينی  های 

ازبين  می  را  کوتاه  فرصت  در  مانيفست  آموزش  اثرات  تنها  نه  که  گذارد 
بلکه حتی میمی  را  توانند ديدگاه برند،  های ضدمانيفستی و ضدکمونيستی 

  هم ترويج کنند. 
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ی مبارزات  به درباره ی کّمی مسئله، اما مصاحنظرمن منهای جنبهبه
سی و صدای آمريکا و مانند آن را برهمين  بیکارگران ايران با راديو بی

به داد.  قرار  بررسی  مورد  بايد  معيار  همين  وبا  روشنسياق  آن  بيان  تر، 
ی تلويزيونی احمد صبوری  درستی روی وجه منفی مصاحبهنگاهی که به
می مصاحبهانگشت  مقابِل  در  و  رادي  گذارد  اگر  با  امپرياليستی،  وهای 

عمالً سوسيال ی طبقاتی،  مبارزه کند، نگاهش بهتحسين نشيند، سکوت میبه
ی  دمکراتيِک راست (يعنی: اکثريتی) است. قصدم اين نيست که مصاحبه

ی آقای شالگونی  احمد صبوری را عيناً و صددرصد مثالً همانند مصاحبه
که ضمن اين ه! اين دو مصاحبهسی و صدای آمريکا برآورد کنم؛ نبیبا بی

اما به اند و در يک راستا قرار  گونلحاظ کيفی هم در وجه کّمی متفاوتند، 
اند و درجهت منافع  هايی که ذاتاً بورژوايیرسانهدارند: رسميت بخشيدن به

به بنا  (ويا  خودی  تالش    مصلحتْ بورژوازی  غيرخودی)  بورژوازی 
  کنند. می 

که فراموش نکنيم که بورژوازی در  البته شرِط فهم حکم باال اين است
گروهبندیکوچک ممکن  ِترين  و  متصور  هرگوشه  در  جهان،  اش،  از  ای 

ی  ی کشورهای جهان قرار دارد؛ و محاسبهعمالً در برابر کارگران همه
گنداب  کشورهای مختلفی که به  ی سيل خون و عرق کارگرانکننده تفکيک

می همانند محاسبهانباشت سرمايه جهانی  درست  تعداد  ريزد،  ی چرخيدن 
استفرشته سوزنی  نوک  در  کمونيستها  ناخن  زير  انقالبيون  که  و  ها 

  کنند. فرومی 
يابی طبقاتی  ی احمد صبوری با سازماناز وجه کيفِی ضديِت مصاحبه

ی کافی  اندازه دليل فاصله بگيريم که به اينو سوسياليستی مردم فرودست به
مصاحبه از  بسياری  از  متفاوت  چيزی  و  داديم  قرار  بررسی  هايی  مورد 

شود،  های بورژوايی انجام مینيست که عمدتاً در خارج از کشور با رسانه
  ی کّمی اين مصاحبه هم نگاهی بيندازيم. جنبهبايست بهاينک می

ی همه خودی) بهطور خودبهيد هم بهاو در مجموع (شايد آگاهانه و شا
مبارزه  حال  و  شور  دارای  که  مسلحانهکسانی  رفتن    ی  سودای  و  بودند 
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فلسطين در سر داشتند، هشدار داد که عراق گذرگاه مناسبی نيست؛ چراکه  به
به عراق  جنايتدر  میتور  برپاکننده کاری  که  ُمبدع  افتند  و  ساواک  ی 

سؤال ندارم؛ اما دانم؛ تمايلی هم به. نمیاصطالح مدرن استهای بهشکنجه
طور تصادفی) از ستيز بين دستگاه  هرحال احمد صبوری (آگاهانه ويا بهبه

آريامهری و يکی از عناصر جدا شده از آن (يعنی: تيمسار تيمور بختيار)  
هم  با  بعث  در حزب  قبالً  من  «البته  گفت:  و  کرد  بختيار استفاده  با  کاری 

ن را با اهداف خود مغاير دانستم اما بعد برای ما توضيح  مخالفت کردم و آ
کاری در شرايط فعلی الزم است». گرچه تنها نيمی از داده شد که اين هم 

معنی فعل «الزم» بودن، اجبار است؛ اما وقتی حرِف «شرايط فعلی» هم  
  لحاظِ رساند که اما و اگر ندارد. اين کاِر بهشود، اجبار را می آن اضافه میبه

  آن اقدام کرد.مثبتی بود که صبوری در بستری منفی به کّمیْ 
کنندگان با تلويزيون از طرف ديگر، صبوری برخالف ديگر مصاحبه

هايی که بعدها مصاحبه داده بودند و آناصطالح ملی که داوطلبانه تن بهبه
پيشرفت سفيد و  انقالب  درستايش شاه،  کردند، سخنی  های دروغين  چنين 

فت. اين دومين حرکت مثبت او در بستری منفی بود؛ و علت  صنعتی نگ 
شيوه  اين  با  ساواک  مصاحبهموافقت  که ی  بود  اين  معمول،  خالف  ی 

حضور بختيار در    انگيز آن زماِن دستگاه پادشاهیْ ترين ستيز هراسعمده 
عراق و دراختيار داشتن امکانات لجستيکی/اطالعاتی از سوی کشورهای 

ی تيمور بختيار در آن  های احمد صبوری درباره عرب بود. گرچه حرف
نفع دستگاه سلطنت بود؛ اما ويژگی آن زمان در اين نيز بود که آن لحظه به

بهحرف تنها  نه  توده ها  بهزيان  بلکه  نبود،  مردم  هشداری  مثابههای  ی 
های مردمی که  توانست در جهت بعضی از گروه برخاسته از تجربه، می

ی  که جنبهتند، مفيد هم واقع شود. اما تأسف در اين استسودای فلسيطن داش 
شود  اصطالح ملی) مانع فهم اين جنبه از مسئله میی بهکيفی (يعنی: رسانه

  آيد. حساب میکه کّمی به 
ی خود»  نظر من اگر احمد صبوری از «عمليات گذشتهکه بهنتيجه اين

اری را کرده بود  کرد، مجموعاً همان ک ابراز «تأسف» و «پشيمانی» نمی
های آمريکايی، انگليسی و ديگر  ها با رسانهکه اين روزها سوپر راديکال
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هر عربستان سعودی و اسرائيل، بهجز وابستگی بهکنند که بههايی می رسانه
  اند. کار ديگری نيز وابستهدستگاه جنايت

کنندگان رنگارنگ با چه صبوری را از ديگر مصاحبههرروی، آنبه
کند و در صف ديگری قرار  المللی متفاوت میاصطالح بينهای بهرسانه

اينمی  در  «من  بود:  عبارت  اين  يکدهد،  بايد  از  جا  که  بگويم  ديگر  بار 
ی خود سخت متأسف و پشيمان  اين ماجرا و از عمليات گذشتهکشانده شدن به

  هستم». 
پاينده  نظر برسد؛ اما حقيقت اين است که اگر آقای علی شايد عجيب به

از  ذره  مقطع  يک  وجود  و  داشت،  پرولتاريايی  و  کمونيستی  درک  ای 
ذهنی نمیهمه ای نسبتاً طوالنی را بهپروسه داد،  ی آن مقطع تعميِم صرفاً 

پنجاه سال زندگی  آمد و بهگاه کبريايی خويش اندکی پايين میيعنی از جای
می نگاهی  میاحمد صبوری  اساس  برهمين  و  ای  لحظهتوانست  انداخت، 

آورد، منهای  اش را از تن دربورژوايیجانبه خرده ايدئولوژيِک همه جوشنِ 
پور ارائه داده، با  ی تصوير دروغينی که از بيژن هيرمنواسطهکه بهاين

پور در  های بيژن هيرمنچنان بلند که همسر و فرزند و نوه صدای بلند، آن
می فرياد  بشنوند،  هم  میپاريس  پوزش  و  گرفتن  طلبزد  درنظر  با  و  يد؛ 

آفرين احمد صبوری، از او هم (گرچه نه با فرياد،  زندگی انسانی و ارزش
  کرد.ای زير لب) عذرخواهی میاما با زمزمه 

 *****  
ترين  ای از مهم اگر کسی از من بخواهد که خيلی کوتاه و سريع نمونه

بيان کنم (که منهای  از تفکر را    ایی ذاتی آن شيوه عبارتی رابطهعلت يا به
باعث شد    جنبشْ های مربوط بهکنشهای امپرياليستی)، از زاويه برهم توطئه

جای برپايی يک حکومت نسبتاً  که پس از سرنگونی سلطنت در ايران، به
به اسالمی  جمهوری  گفت:  دمکراتيک،  خواهم  جواب  در  برسد،  استقرار 

«آنبه بهکتاب  و  گذشت»  برمن  بهچه  قسم ويژه  «آن  که   و  تی  تندروی 
پرسيد چرا؟ برای  » نام دارد، مراجعه کند. میآبادسرکوب زندانيان عشرت

از  اين نيمی  حدود  نکردن  مقاومت  و  خوردن  شالق  ماجرای  از  پس  که 
طور جمعی امضا کرده بودند و  آباد که تقاضايی را بههای عشرتزندانی
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وِب از پيش طراحی  ی سرکبهانههمين دليل بدشانسی آوردند و موضوع  به
ديگرْ شده  نيمه  برخالف  و  گرفتند  قرار  ساواک  بنا    ی  و  خوردند  شالق 

بهبه آميخته  اغراقروايِت  و  سه ِتحقير  تاب  پاينده  آقای  هم /  شالق  چهار 
به نيمهنياوردند،  از  رفاقت  تقاضای دوستی و  با هنگام  ی شالق نخورده، 

اند حاال چنين  آبروی ما را برده ها مواجه شدند که «العمل شگفت آنعکس
[يعنی: بقيه کتک  شما  »؛ « از ما دارند، زهی خيال باطل  [هم]درخواستی  

روم و در  موافقت کنيد من از اين اتاق می   [با اين دوستی]اگر  ها]  نخورده 
می زندگی  اينحياط  بهکنم.  را  سياسی  زندانی  حيثيت  و  ها  گرفتند  بازی 

که  ». جالب اينبروی ما را هم برباد دادند... غيرمسؤوالنه رفتار کردند و آ 
بندی  طور جمعها را اينطور ضمنی نظرات کتک نخورده آقای پاينده هم به

عنوان  ». پاينده بهها همين بود... در مجموع، ، محور صحبت بچهکند: «می 
نخورده نماينده  کتک  میی  ادامه  در  «ها  و  گويد:  گذشت  که  روزی  چند 

فروکش   بهعصبانيتم  میکرد  نبايد  که  کاری  رسيدم  نتيجه  شده  اين  شد، 
اعتنا از کنار هم رد شوند ويا  ای در حياط قدم بزنند، بیکه عده است،... اين

بخير نگويند... درست نيست. تقريباً يک هفته با  هم سالم، صبحها بهصبح
حال، اختالفات  ها صحبت کردم تا جو متشنج تا حدودی آرام شد. بااينبچه

  »!؟قوت خود باقی ماندچنان بهبرطرف نشد و هم 
های کند (نه الزاماً لحظهکه پاينده تعريف می  کليت ماجرايیبراساس  

ها مظلوم واقع  خورده که کتکنخستين وقوع آن) فهم و تصور من اين است
هايی  خورده دلی با کتکدردی و هم جای ابراز هم ها بهنخورده اند و کتکشده 

به  پکه  جایقول  در  نداشتند،  خوردن  شالق  توانايی  قرار  اينده  ظالم  گاه 
های قبل تعريف کرد، بعدها معلوم  که پاينده در صفحهچناناند. زيرا هم گرفته

قلعه هم اِعمال شده بود. شايد  شد که همين شکل از سرکوب در مورد قزل
متوجهنخورده کتک دير  توطئهها  برای  ی  ساواک  شده  طراحی  ازپيش  ی 

صورت سؤال اين است  قلعه شده باشند. در اينآباد و قزلتکوب عشرسر
ها ربطی  خورده ی مطالباتی/جمعی کتککه نامهکه آيا پس از اطالع از اين

ها دلجويی کردند، و از توهين  آباد نداشت، از آنسرکوب زندان عشرتبه
  ها رواداشته بودند، پوزش طلبيدند؟ نه!آنو تحقيری که به
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چنان پابرجا ماند تا  ها هم نخورده آميز ازسوی کتکت کدورتوضعي 
ها اصرار کردند که  قلعه آوردند و آنای زندانی را از قزلهنگامی که عده 

آنسفره  کنند.  يکی  را  و ها  پوزش  نه  افتاد  اتفاق  اصرار  اين  پِس  از  چه 
ی خاطی  عذرخواهی، بلکه فقط بخشش بود؛ درست همانند اربابی که بنده 

و هشتم ارديبهشت  در بيستبخشند: « دهد و میدرا مورد عفو قرار میخو
بيست و هشت نفر را از قزل1350 آباد آوردند....  عشرتقلعه به، حدوداً 
ها را يکی نکنيد ما  عده رسيدند وقت ناهار بود. گفتند تا سفره   که اينزمانی

نمی آنناهار  فرامخوريم....  را  کدورت  که  کردند  اصرار  کنيد.  ها  وش 
احترام دوستان تازه وارد قبول  ها، بهترين آنهای اتاق ما، حتی مخالفبچه

  ». کردند وباهم آشتی کرديم
ها را  »، سازش کردند، و پرونده آشتیجای «نظر من بازهم نه! بهبه

بهبه موقع  در  تا  سپردند  پس  آرشيو  آرشيو  از  دوباره  مقتضی  اصطالح 
به و  بيندازند!بگيرند  میجريان  نادرست  را  نظر  اين  که  کسانی  دانند،  ؟ 

چه برمن گذشت» را بخوانند تا  صفحات قبلی همين کتاب «آنبار ديگر  يک
چنان با لحنی حق  سال هم   50ها بعد از حدود  نخورده ی کتکببينند که نماينده 

های گويد! شايد کسی فکر کند که حرفروايت می   جانب، و نه خطاکارْ به
ی  قول خودش نماينده هايی گذاشت که پاينده بهپای آدم پاينده را نبايد بهعلی  

ای درست است، و يکی از  ها بود. گرچه اين حرف تااندازه صنفی اطاق آن
نمايی و چه برمن گذشت»، بزرگهای مندرج در «آنهای روايتويژگی
گرفتن   گردد؛ اما حتی بدون درنظرکه حول خوِد راوی می هايی استاغراق

روايت   شخصاً  اين  من  گرفت،  را  عذرخواهی  جای  آشتی  و  بخشش  که 
ام؛ البته نه تا اين حد تلخ که آقای پاينده  چنينی را ديده ها و فضاهای اينصحنه

  کند. نقل می
  

ايسم منهای عنوان بهها و تصويرپردازیها و  اصطالح آرمانی؛  های 
ارزش ترسيم  ن و شکنجه را بیها زنداتحمل سالکه بخواهم  حتی بدون اين

هايی که در مبارزه با  ی آنهمه کنم؛ و باالخره با احترامی با تمام وجود به
آن اما  گذاشتند؛  مايه  خود  زندگی  و  جان  از  شاهی  و  استبداد  افراد  چه 
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هم به  های چپْ گروه  و  خودشان  بين  عملی  و  نظری  جامعه لحاظ  با  چنين 
میبه از  تبادل  (اعم  راه گذاشتند،  ويا  آرمان  از  انديشه،  برخاسته  کار)، 

جان آری،  نبود.  کمونيستی/پرولتاريايی  و  نوعی/انسانی   یمايهدريافتی 
چپهمه  بيرونی  و  درونی  تبادالت  راستی  [از  تا ها  طيف  اين  تريِن 
ی خويش دارند] ضديت  ای هم در پرونده قهرمانانهشان که اقدامات  ترينچپ

بود. سلطنتی  استبداد  مالکيت  مسئله  با  از  انسان  رهايی  نه  اساسی،  ی 
رئوفت   جهانِی  گسترش  و  انسان  از  انسان  استثمار  و  خصوصی 

به سلطنت  دستگاه  و  شاه  سرنگونی  بلکه  انتخابی  مثابهنوعی/انسانی،  ی 
های دموکراتيسم بورژوايی را  بايست بعضی آرايهاستراتژيک بود که می

اين دليل که موضوع تبيينات تاريخی به  آورد. از استدالل وارمغان مینيز به
نظريه،   اين  عمومی  و  کلی  پذيرِش  عدم  در  بگذريم؛  نيست،  نوشته  اين 

اراده چاره  با حذف  که  نيست  اين  امکان ای جز  انتخاب  در  تاريخی  مندی 
شکل بستر  که  بايد  جامعه،  کارگری  و  جمهوری الزم  استقرار  و  گيری 

ی  کنيم که روحانيت شيعه نيز نماينده   ی خداوندی جستجواسالمی را در اراده 
  زمينی آن است. 

نظر از بيان  شايد اين بحث و نظر اقبال چندانی پيدا نکند؛ اما صرف
ی سياسی در جامعه که مبارزه ی طبقاتی، حقيقت اين استهای ساده استدالل
ـسرمايه و عملْ اگرداری  نظر  در  يا    ـ  کمونيستی،  و  راستای پرولتاريايی 

هايش ايجاد نهادهای سانی/جهانی نداشته باشد، و جهت حرکت گام نوعی/ان
های کارگر دمکراتيک کارگری و مناسبات سوسياليستی در رابطه با توده 

زحمت سلطهو  و  سياسی/اقتصادی  مناسبات  اسارت  در  نباشد،  ی  کش 
ی خرافات  ويژه فرهنگ بورژوازی ايرانی [که همه فرهنگ بورژوائی و به

گردد، و  ی خود مدفون میارانه را نيز بلعيده است]، در تخمهدپيشاسرمايه
  های روبرو) جستجو خواهد کرد. ی درد را در ققنوس (و نه انسانچاره 

ی شاه وجود داشت، و علی پاينده (با  های دوره ستيزی که در زندان
افقِی نظری/عملِی  کند، حاصل همين بیمحور قرار دادن خودش) نقل می

بهسوسياليستی،   نظام سلطنتی  با  پرولتاريايیفهم ضديت  پراتيک  و   مثابه 
ققنوسی بود که سراپای وجودش را باورهای شيعی کمونيستی و جستجوی 
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تأسف بود.  اينپوشانده  شکنجهبار  زندان،  گوی    که  (که  اسالمی  اعداِم  و 
سبقت را از شاهان پيشين ربوده است) دريافت و مناسبات سوسياليستی را  

گذر از دريايی  رويش آن بهِگل و خون نشانده است که  ويش بهچنان درخ
  طوفانی و سترگ مشروط است.

آباد  تصويری که علی پاينده از وضعيت حفاظتی/امنيتی زندان عشرت
قول از سخنان  بسيار فاحشی همراه است که با چند نقل  دهد، با تناقضمی 

  آيد: نمايش درمیگيرتری  بهچشم ی گونه ی توضيحی بهخوِد او و چند جمله
عشرت«   :يک) زندانيان  بين  بوديمبهآباد  در  مشکوک  نفر  و    چند 

عالوه  بوديم  نگهبانمواظب  آنبر  داشتن  ها،  و  روزنامه  آوردن  از  هم  ها 
گذاشتيم که نگهبان می امکانات ديگر باخبر نشوند. موقع خواندن روزنامه  

نگهبان يا  مشکوک  افراد  خبر  اگر  مخفی    آمدند  را  روزنامه  تا  بدهند 
  ). 127»(ص کنيم 

... ضمناً، بيژن جزنی مالقات داشت. او زندانی محکوم بود و  «  :دو)
گذراند. هرچيزی را که الزم داشت مثل پول،  اش را میدوران محکوميت

کتاب، وسايل نقاشی، لباس و... درحد مجاز و هرازگاهی بيش از حد مجاز  
رد. حتی در آن دوره يک راديو هم داشت.  کاز طريق مالقات دريافت می

بهره  های مالی بيژن، بیاز کمککه ما در موارد ضروری  ذکر استالزم به
ی ما، زندانيانی که مالقات نداشتيم و دچار هايی که در تغذيهنبوديم؛ کمک

  ). 143»(ص فقر غذايی بوديم خيلی مؤثر بود
قلعه بعد  قزلهای جديد بهآقای پاينده وقتی درباره ورود زندانی  سه):

ی واسطهکند که بهشخصی اشاره میزند، بهحرف می  1350از ارديبهشت  
که جزئی از نام خانوادگی او بود، مورد استهزای کسانی   دوست شهی کلمه 

می «قرار  که  روزهای گرفت  مثالً،  نداشتند،  او  با  خوبی  رابطه  قبل  از 
دوست راد.  زدند: بهروز شهشد داد می، نوبت او که می مالقات غيررسمی

میآن تکرار  میقدر  عصبانی  که  و...کردند  همين 145»(ص  شد  در   .(
عبارت «145صفحه   غيررسمی،  ستاره مالقات  به»  که  دارد  پانوشِت  ای 

می اشاره  بدينپايين صفحه  پانوشت  است: «کند؛  مالقات  قرار  از  منظور 
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اجازه غيررسم بدون  که نگهبان زندان  بود  ی مسئوالن زندان  ی، مالقاتی 
  ». دادندمی بعضی از زندانيانقلعه با مسئوليت خود بهقزل

از آقای علی پاينده، زندان عشرتگفتهبراساس   آباد دو  های نقل شده 
های رسمی بودند، و  دسته مأمور اجرايی/امنيتی داشت: يک دسته نگهبان

ی غيرقانونی  »ی بودند که حتی روزنامهد نفر مشکوکچنی ديگر «دسته
از آنرا می کردند. با وجود چنين وضعيتی اين سؤال  ها پنهان میبايست 

قول خود پاينده) قصد ايزوله کردن  آيد که آيا ساواک که (بازهم بهپيش می
های مالی  کمکی «ها از وقايع بيرون از زندان را داشت، متوجهزندانی

جزنبيژن  «» و  غيررسمیمالقاتی  نمیهای  شخصاً  »  من  گرچه  شد؟ 
بهدرباره  جزنی  مالی  کمک  هم زندانیی  و  عمومی  بند  چنين  های 

ام و اطالعی از صحت و سقم آن  » چيزی نشنيده های غيررسمیمالقات«
گونه  اينرسد که ساواک نسبت بهنظر میندارم؛ اما بعيد و حتی غيرممکن به

طالعی نداشته باشد. گذشته از اين، سؤال ديگری  مسائل و مراودات هيچ ا
به آن  پاسخ  که  دارد  وجود  نگهبانعهده هم  است:  پاينده  علی  های  ی 

بعضی از  با مسئوليت خود بهای «آباد براساس چه معيار و گزينهعشرت
مسئوليتدادندمی  »]مالقاتی[«زندانيان   اين  و  با  »؛  همراه  ظاهراً  پذيری 

را   مینافرمانی   و مناسباتی  معيار  کدام  آقای  براساس  داد؟  توان توضيح 
به بايد  درباره پاينده  وقتی  که  کند  توجه  می اين  صبوری  احمد  نويسد:  ی 

ی انتقاد  های احمد صبوری درباره [يعنی: صحبتهای او  مطمئناً صحبت«
گوش بازجوها رسيد ولی اهميتی ندادند...  بهاز خودی که گفتم جعلی است]  

»، درباره  قدر مهربان نبود که از چنين شعارهايی راحت بگذرداينساواک  
بيژنکمک« مالی  «های  و  جزنی  غيررسمیمالقات »  ساواک  های  هم   «

ی اين  قدر االغ نبود که متوجه نباشد. بنابراين، هيچ بعيد نيست که همهاين
اش  نظر من (که منشأ وجودیکرد. بهها را ساواک راهبری میکاریپنهان

نمايی  چه برمن گذشت» است) علی پاينده چنان غرق در بزرگين «آنهم
متوجه تنها  نه  که  است  شده  تناقضخود  نمیگويیی  بلکه های خود  شود، 

های آميخته گونه داستانکند که اينوجه نمیهايی ت یبدآموزبهای هم  لحظه
  گيرند. تخيل برای کسانی دارد که اين کتاب را جدی میبه
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ای  ی حاشيهينده سه نکتهپای جناب  گويِی بدآموزانهحاشيه تناقضدر  
تر آن فضايی کمک درک تصوير روشنها بهآنهم وجود دارد که اشاره به

ی  ، وضعيت مالی خانواده اولکند که راوی ما درصدد ترسيم آن است.  می 
اش  بيژن جزنی و امکانات استثنائی او در زندان است که رفاه نسبی خانواده 

ی يکی ، درباره دومدهد.  او نزد دستگاه امنيتی را نشان می و موقعيت ويژه 
دفعاِت زندانی شدنش (البته  است که پاينده به 134ی های صفحهاز پانوشت

به چنان در ابهام نگهداشتن اين  طول مدت زندانی بودن و هم بدون اشاره 
شدم.  زندانی می  پنجمين باری بود که  1349سال  کند: «مسئله) اشاره می

دفعات بازداشت و زندانی شدم. در  به  1346و    1340و    1339های  در سال
اين با  به  28که  ضمن،  ولی  داشتم،  سن  زندانيان  سال  بقيه  از  سنی  لحاظ 

بهتر بودم جز بيژن جزنی) بزرگ(به آگاهانه به».  ابهام  منظور کسب جز 
تواند  در مدت زندانی بودِن جناب پاينده (که حتی می   اعتبار اجتماعیاضافه

از    134ی  کند که در صفحهچند ساعت هم باشد)، بازهم او فراموش می
» حرف زده  فر و مرتضی فخارپروز بابايی، حسينینظری خودش با « هم 

پرويز  جز  آباد بودند. بنابراين، علی پاينده بهچنان در زندان عشرتبود که هم 
علی اکبر اکبری و عبدهللا مهری و ... بيژن جزنی،  ،  رتضی فخار بابايی، م

نظر آقای پاينده بيژن جزنی معتبرتر  تر بود. ُخب، البته بهاز ديگران مسن
ی اعتباری در مقايسه با بيژن جزنی  نفر ديگر است؛ پس، صرفه  چنداز آن  
ديديم که  قبالً    سوم،!؟   ديگران  ايو نه پرويز بابائی و مرتضی فخار  است  

به پاينده  ارتش  آقای  بيمارستان  در  ماه  چندين  از  مادرش پس  ديدن  هنگام 
انقالب اکتبر وصل  هم آميخت و مادرش را اشتباهاً بهچگونه اشک و آه را به

يادآوری است که  کرد. بنابراين، برای جلب توجه اين دوست عزيز الزم به
که زندان  سال و    3احمد صبورِی ملعون و شيطان صفت[!؟] طی   اندی 

  بار با يکی از بستگانش (البته نه مادرش) مالقات داشت! بود، فقط يک
 *****  

مباحث داخل  چه برمن گذشت» عمدتاً به«آن 154تا  145ی از صفحه
سوادی  ها، بیتجربه بودن آنها (مانند جوان و بیزندان و ويژگی زندانی

که طرفتئوريک کسانی  بين  جروبحث  مشی  شان،  با  دار  بودند  مسلحانه 
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کشی و امتناع در امر استفاده از وسائل  رياضت  یهمخالفين اين مشی، روحي
خاستگاه  ی بدون تحليل مشخص بهعادی زندگی معمولی و باالخره اشاره 

منظور بررسِی کلِی اين ها اختصاص داده شده که بهبورژوايی زندانیخرده 
می  9 نقل  را  فرازها  از  بعضی  بصفحه  تا  بررسیکنم  اشارات  ی گونها 

  قسمت بعدی برسيم. کوتاهی به
ماه  « خرداد  بيشبعد به  1350از  زندانی»  به تر  که  آباد  عشرتهايی 

».  های فدايی خلق بودندی پايين و مرتبط با چريکاز افراد رده آوردند «می 
آباد هواداران  در شهريورماه اکثريت مطلق زندانيان عشرتترتيب، «بدين

بودند های  چريک خلق  میفدايی  روايت  پاينده   .«» که  بچهبيشکند  ها تر 
و گفته  میاعمال  ايراد  هم  از  داشتند،  را زير نظر  و های يکديگر  گرفتند 

دادند. متأسفانه رسم براين بود که  يکديگر را مورد سؤال و ترديد قرار می
به و  ببينند  را  يکديگر  نقاط ضعف  فقط  و  توجه  فقط  قوت  در  نقاط  نکنند. 

به تحمل  غيرقابل  مواقعی  در  و  متشنج  محيطی  آمدنتيجه،  که  وجود   «
». در مقابل اين  ی کدورت و اختالف و تخاصم تبديل شودنطفهتواند بهمی«

وجود آمد، آقای پاينده روی دو عامل انگشت سؤال که چرا چنين وضعيتی به
«می  نداشتن  يکی،  برای  گذارد:  مشغولياتی...  و  که  سرگرمیکتاب...   «

طور  کند و معموالً به » میحوصلگی ناشی از بطالتدچار بیزندانی را «
ناپذيری  فضايی انعطاف» را بهناخودآگاه برخوردهای زندانيان با يکديگر«

زندانیمی  ديگر، جوانی  عامل  و  « کشاند؛  نبود  نيز  و  زندان  سنتها  های 
چنين  »، و هم انچگونگی گذران زندگی در زند اطالعی از « »، بیسياسی

طرف بحث و گفتگو و ها را به»، که آناطالعات و سواد تئوريکنداشتن «
  » راهبر گرداند. تبادل نظر«

ادامه در  می پاينده  خود  روايت  بحثگويد: «ی  مقطع،  همان  های  در 
يک  ها براين باور بودند که هيچ» که يک دسته از زندانیراه افتادشبانه به

زندانی نبايد  از  بهدم ها  «پايی  چرا؟  کند.  بهپا  انقالبی...  خصلتچون  های 
گويند: ُخب،  هاست، میی مقابل که پاينده هم جزو آن»! دستهزندلطمه می 

تر  مهم   »؟ و از اين هم کندآجرفرش حياط را داغ میبا آفتاب چه کنيم که «
به« دمپايی  اگر  است،  آلوده  و  کثيف  بهتوالت  آلودگی  اين  نکنيم  و  اتاق  پا 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  218 
 

ی ». اما دستهشويم شود، مريض میاسباب و اثاثيه و رختخواب ما منتقل می
ها  ی آنکه احمد صبوری نماينده و سردستهبدون اين  البتهاصطالح تندرو ( به

کردند و روی حرف خود ايستاده  ی داليل بهداشتی را رد می)[!؟]، همهباشد
  بودند. 
که محمود »، تا اينداشتتقريباً دو هفته، هرشب بحث دمپايی ادامه  «

می عصبانی  میاردهالی  و  شده .«گويد:  شود  فالن  فالن  کدام  ..  ها،... 
بپوشد دمپايی  نبايد  زندانی  گفته  بدين»متفکری  به.  دمپايی  بحث  اين  سان، 

«پايان  شکل   که  بهيافت  درباره هرکسی  خودش  تصميم  اختيار  دمپايی  ی 
  ». وآمد کنندتوالت رفتدمپايی بهملزم باشند با بگيرد و فقط همه 

های مربوط قولنقلقبل از بررسی و تحليل مسائل و نکات مربوط به
زندانیبه بهوضعيت  الزم  اينها،  که  است  بحثتوضيح  ها گونه 

وحوش آباد نبود. من حولگويد) مختص عشرتطورکه پاينده هم می(همان 
قزل در  تاريخ  اينهمين  شاهد  گفتگوقلعه  اينگونه  بودم.  کلمه ها  از  ی  که 
طور جدی  اين دليل است که تازه وارد بودم، بهکنم، به«شاهد» استفاده می

ام از  آسای ذهنیتصوير غولها نبودم، و بنا بهگونه بحثو مؤثر درگير اين
به نداشتم.  هم  نظر  ابراز  جسارت  سياسی،  از  زندانی  قبل  حتی  هرروی، 

گونه گفتگوها قرار بگيرم و در مقابل نظرات  تدريج درجريان اينکه بهاين
گونه  ـ ابراز نظر کنم، هيچکمونيستِی خام قول مارکس ـکشانه و بهرياضت

طور ضمنی تصوير  آباد بهکه آقای پاينده در رابطه با عشرتگونهتنشی (آن
گونه طور تقريباً کامل در جريان اينکند) در جريان نبود. بعدها نيز که بهمی 

ها قرار گرفتم و جسارت ابراز نظر هم پيدا کردم، باز فضای بحث و بحث
ها،... کدام  .. فالن فالن شده .«آن اندازه داغ نبود که کسی بگويد  نظرها، به

های مقابل هم بگويند که ؛ طرف»گفته زندانی نبايد دمپايی بپوشد  متفکری
کرده « « توهين  و  و..[هم]  ديگری  »،  بزنيم  بايد  را  او  »  .. صدای بگويد 

ها  کشنظرات رياضتدفاع از کسی دربيايد که بهها هم بهکشغيررياضت
  » بود.  توهين کرده «

اين از نتيجه  پاينده  آقای  تصويرپردازی  بين  مقايسه  در  و    که  زندان 
سبک  رسد که آقای پاينده بنا بهنظرم میزندانی با مشاهدات خودم، چنين به
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بهتاکنونی و  روغن قديمیقول  اش  عشرتترها:  گفتگوهای  حول  داغ   آباد 
  آميز مثالً روايت کرده است. محور دمپايی را مقداری اغراق

دهد،  ها و روند روايت آقای پاينده نشان می بندیطور که عبارت همان 
تر و باالتر زندان جای  ی معقول، پيچيده که خودش را در دستهاو ضمن اين

اش بيژن جزنی  پيری و جوانی نيز معيار مقايسهدهد، و حتی در مقايسه  می 
بابايی است؛ اساس نگاهش سلسله هنگامی که  مراتبی است و  و نه پرويز 

ی پوشيدن و يا نپوشيدن  کشانه (مانند مسئلههای رياضتعلل پيدايش بحث
شود که معلمی ای درگير  توضيح میشيوه دهد، بهپايی) را توضيح میدم 

ـ خشمگين  چهره اماخردمند،  با  مهربانْ ـ  وضعيت    ای  چرايی  و  چيستی 
می آناليز  را  نافرمان  اندکی  و  جوان  «شاگردان  آباد  زندانيان عشرتکند: 

ها  عمدتاً دانشجويان جوان، کم مطالعه و کم تجربه بودند. خاستگاه اغلب آن
های آباد از خانواده تر زندانيان عشرتبود و بيش  بورژوازی نيمه مرفهخرده 
های  جامعه، فرهنگ و سنت  ی کافیاندازه بهبودند....  رفاه  د نزديک بهدرح

از تاريخ ايران و جهان اطالع چندانی  شناختند...  مردم کشورشان را نمی
که آگاهی و  طوری  ها خيلی کم بود. بهآنسواد تئوريک و سياسی  و    نداشتند

آن مارکسيسم شناخت  ايدئولوژی  و  سياسی  مباحث  از  درحد  لنينيس ـها  م 
بود عام  شعارهای  و  کلی  بسيار  و  مطالب  مطالعه  براساس  بنابراين،   .

زندان نيفتاده بودند. مبنای کارشان ايدئولوژی که شناخته و فهميده باشند، به
آرمانخواهانه  و  انقالبيگری  احساسات  غليان  از  ناشی  و  هيجانات جوانی 

  ».  بود
قول باال ويژه در نقلو بهـ  طورکلیبهتحليل و بررسی آقای علی پاينده ـ

ی تحقيق؛ و ديگری، ترمينولوژی  ی بسيار بارز دارد: يکی، شيوه دو خاصه
ی واحد  ی دو روی يک سکهمثابهی تحقيق. اين هردو بهشناور در اين شيوه 

دانستهنمونه از  بارزی  توده ی   سطحِی  بسيار  که  های  است  ای/شنيداری 
ندان بيش کردن  پنهان  کاربردش  شيوه ستهترين  است.  زياد  بسيار  ی  های 
البته  گويد: « رسد که میاوج خود میای/شنيدارِی آقای پاينده در جايی بهتوده 

نقاط ضعف  وبيش شامل حال همه ما بود اما بعضی پی بهها کم اين ويژگی
توان   و  معلومات  بضاعت  و  استطاعت  درجه  حد  در  و  بودند  برده  خود 
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اين آگاهی نرسيده  ای هنوز بهی متأسفانه عده کردند، ولجسمی خود رفتار می
  ». بودند

بااليی ی روبهی ميانهدليل حفظ وضعيت و مرتبهآقای پاينده احتماالً به
به مربوط  مناسبات  در  و  است،  ساخته  خودش  از  ذهن  در  و که  سياست 

کند، زمين و زمان  ورزی نيز مطابق همين الگوی ذهنی رفتار میسياست
به میرا  مبارزه هم  مشی  مقابل  در  تنها  نه  تا  مسلحانهبافد  شهری  ی  ی 

گيری روشنی (حتی در حد آری يا نه) نکند، بلکه از هرگونه ابراز موضع
ی خويش نيز پرهيز  ی خط مشی سياسی متناسب با زمانهنظِر اثباتی درباره 
حال، هميشه هم اهل که همواره «نقاد» بوده، اما درعينکند. او ضمن اين

ای که  و برداشتن سالح بوده است! بنابراين، او درست مانند تاريخچهعمل 
حال  کند، هميشه با همه بوده و درعينهای سياسی خود ارائه میاز فعاليت

چيز کند که روغن هيچ و همه کس هم نبوده است. اما او توجه نمیبا هيچ
به که  کرده  داغ  چنان  خودرا  میبودگی  بهسادگی  ويژگی توان 

  بُرد. ی او پینمايانهای/خودبزرگهحاشي
های فاقد معنِی برآمده از ترمينولوژی و روش  پردازیمنهای عبارت

بوده  نيز  ملی  ی  اش جناح راست جبههايستی (که خاستگاه اوليهتحقيِق توده 
نقل دو  در  بهاست)  اشاراتی  (که  باال  آن  آنقول  داشت)،  از  خواهم  چه 

ذهن متبادر  » بهآباد اکثريت مطلق زندانيان عشرتهای او در رابطه با «گفته
کم می  همه شود،  ويژگی  جريانوبيش  و  افراد  چپ  ی  اپوزيسيون  های 

(به زمان  آن  خودرا  ضدسلطنتی  اسم  که  است  پاينده)  آقای  خوِد  ويژه 
  کمونيست گذاشته بودند. 

براساس »، «آباداکثريت مطلق زندانيان عشرتگويد « وقتی پاينده می
»؛ در  زندان نيفتاده بودندو ايدئولوژی که شناخته و فهميده باشند، به  مطالعه

مبارزه  مبارزه واقع  از  خاصی  شکل  (که  را  سياسی  است)  ی  طبقاتی  ی 
کند.  » میلنينيسم ـمارکسيسم » و «مطالعه و ايدئولوژی آگاهی و «مشروط به

  شناسیْ معه لحاظ جاآليستی و بهمذهبی/ايده   شناسیْ ی هستیاين حکم از جنبه
بهنخبه با بينش مارکسی و  گرايانه/اشرافی است؛ که  تقابل  هرصورت در 

مبنای کارشان گيرد. عين همين نگاه را در عبارِت « مارکسيستی قرار می
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آرمانخواهانه  و  انقالبيگری  احساسات  غليان  از  ناشی  و  هيجانات جوانی 
  بينيم. » هم میبود

«هم  دادن  قرار  معادل  و  جوانیرديف  «هيجانات  با  احساسات...  » 
خرده آرمانخواهانه حقيقتاً  سخافِت  گوی  تنها  نه  توضيح  »  در  بورژوايی 

شدت  ، بلکه بهربايدمی  آن دوره ی رايج در  کشانههای رياضتالعملعکس
صدها شکِل  تواند به» میهيجانات جوانیهم تحقيرآميز و واالمنشانه است. «

و   درصورتیلذتبورژوايی  شود؛  فرونشانده  زندانیآفرين  های  که 
ی خطر انداخته بودند. گذشته از اين جنبهآباد زندگی و آينده خودرا بهعشرت

از تاريخ ايران و جهان  مسئله، بايد از آقای پاينده سؤال کرد که خوِد او « 
  » دارد که ديگران نداشتند؟اطالع چندانی

» چه معنايی دارد؟  رفاه رحد نزديک بهدخاستگاه طبقاتی و خانوادگِی «
و   چگونگی  مورد  در  زمان  آن  در  اعتمادی  قابل  نسبتاً  تحقيق  کدام 

بيشرفاههای «مشخصه که  بود  انجام شده  زندانيان عشرت»  بهتر  آن  آباد 
درحد  » و «بورژوازی نيمه مرفهخرده های «» بودند؟ آيا عبارتنزديک«

معنای جامعه شناسانه/طبقاتی داشته    که» بودن بيش از اينرفاه نزديک به
به مبتنیباشد،  تحقيِر  و  تخفيف  «قصد  مثالً  مورد  لنينيسمـمارکسيسم بر   «

که آقای پاينده بايد ياد بگيرد که بين  استفاده قرار نگرفته است؟ سرانجام اين
ها ربط چندان مستقيمی  وجود اجتماعی آن  و  افرادی  مناسبات توليدِی خانواده 

ن  و برقرار  اجتماعی  امکاِن  انتخاِب  هرفردی  نهايِی  پايگاه  چراکه  يست؛ 
نسبت   افراد  خانوادگی  مناسبات  اوست.  بطئی  ويا  مشهود  سياسی  فعليت 

مندی  تواند در اراده ها عاملی است که می گيری اجتماعی/سياسی آنجهتبه
نمیآن باور  شود.  منحل  حتی  و  مستحيل  بهها  کنيد.  کنيد  نگاه  انگلس 
جاکه مسئله خاستگاه طبقاتی و مناسبات توليدی خانوادگی  کلی، آنطوربه

تعيينجنبه میی  پيدا  درباره کننده  بحث  گسترده کند،  نسبتاً  کميت  از  ی  ای 
بهانسان توده مثابهها  «ی  نه  است،  مردم  از  زندانيان  ای  مطلق  اکثريت 

مگر خوِد  ها گذشته،  ی اينشدند. از همه» که پنجاه نفر هم نمیآبادعشرت
پدرش، پشت دخل خاطر کمک بهآقای پاينده نوجوانی و جوانی خودرا به
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بهمغازه  که  بود  نگذرانده  او  لبنباتی  کاسبی  خوی  ايجاد  کارانه،  لحاظ 
  بورژوائی است؟مؤثرترين مناسبات خرده 

  
هايی بودند که در شرايط مخفيانه فعاليت  ها هوادار ويا عضو گروه آن«

تهاجم می  و  فشار  زير  بیکردند.  که وقفههای  نداشتند  فرصتی  پليس...  ی 
ی  ای تئوريک، سياسی و علمی را بخوانند و درباره مباحث بنيانی و ريشه

کنندآن بحث  آنها   .«» نمی بهها  ياد  خود  هواداران  و  زندگی اعضا  دادند 
کوب  که فضای بسته و سر»؟ اين کامالً درست استچيست؟ مبارزه چيست

ی آرا و افکار است، و پليسی/سياسی مانع شديدی در مقابل تبادل فرارونده 
کشان را  (حتی  يابی طبقاتی کارگران و زحمتتالش در راستای سازمان

کند؛ اما بايد توجه  شدت سرکوب میدر چارچوب همين نظام موجود) نيز به
دموکرات در  که  باشيم  نمی داشته  هم  دنيا  کشورهای  چيستی    توانترين 

که  هايی استها آموزه کسی ياد داد. اين» را بهمبارزه » و چرايی «زندگی«
ای، در تناسب با مناسبات و وضعيت طبقاتی  از مدنيت عمومی هرجامعه 

همين  گيرد. بههای همان جامعه و همان مدنيت مايه میهبندیافراد و گرو
د دارد که بايد در جريان ـ وجوهم دارـ دليل است که اين نظريه نسبتاً پُرطرف

در مقابل مدنيِت موجود که بورژوايی است، مدنيتی ايجاد    ی طبقاتیْ مبارزه 
  گيری افکار و مناسبات سوسياليستی باشد. ساز شکلکرد که زمينه

بزرگبه از  دست  پاينده  آقای  اگر  تحقير  هرروی،  و  خويشتن  نمايی 
برمی مياديگران  سياسِی  وضعيت  از  گام  يک  و  ای  دارانه/حاشيهنداشت 

شد که جنگ دو مطلق و شکستن مطلِق پليسِی  رفت، متوجه میفراتر می
منظور تئوريزه شده  اين  دستگاه سلطنت، منهای درستی ويا نادرستی آن، به

امکان آموزش ايدئولوژيک، تبادل آرای    ای ايجاد کند که در آنْ بود که زمينه
بهای نيز وجود  يابی توده سياسی و سازمان چه همين دليل، آنداشته باشد. 

می تصور  قدرت  ضروری  اِعمال  طريق  از  پليسی  مطلق  شکستن  شد، 
به بود.  ايده نظامی  از  بسياری  ديگر،  و کنشبيان  هم ها  با  های  همين  گون 

شد)، ناشی  ها برخورد میدلی با آنبايست با هم کشی (که میی رياضتايده 
استراتژی که  است  ديدگاهی  همان  مسلحانه    از  را  مبارزاتی  تاکتيک  و 
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اش،  گرفت. اين ديدگاه از آسمان نيامده بود؛ منهای اعتبار جهانیدرنظر می
گروهبندی قدرِت  در  و خواسِت حضور  فعليت سياسی  از  ايران  هايی  در 

آن از  بخشی  و  بود  میبرآمده  نمايندگی  را  بهها  که  لحاظ  کرد 
ا اصالحات  از  پس  عمدتاً  گرفتهاجتماعی/اقتصادی  شکل  و    رضی  بودند 

مانند "حزب توده" و "ساکا" و تاحدودی    [ای]های باسابقهگروه ی «تجربه
به"جريان" نيز  را  آن  مانند  و  آموزش «»  بههمراه  و مارکسيسم...  اعضا 
  [شان]» پشِت سر گذاشته بودند. هواداران

اين مسئلهنتيجه  اساسیْ که  عميق  ی  جوان،  بسيار  هواداران  از  تر 
های فدايی خلق و ديگر  ی سازمان چريکربه و مارکسيسم نياموختهتجبی

آن از  که  بود  میکسانی  تبعيت  (اما  ها  جدی  بسيار  و  حقيقی  وجه  کردند؛ 
ورزی و زندگی سياسی آقای  ی سنتِی سياستشيوه   ی) اين تخالفْ کتمان شده 

تا که  بود  پُرمدعايی  بسيار  پاينده  همانند خوِد  با سبک جديد و  پا پاينده  زه 
ای از آزمون و خطا نياز  پروسهی سياست گذاشته بود و هنوز بهعرصهبه

به بهای «معقول»گونهداشت تا خود را  شکل مطالبات  تر سازمان بدهد و 
جايی شاه با خمينی و استقرار جمهوری تبادل بگذارد. جابهسياسی نيز به

به بيشاسالمی  سلطنتی  سيستم  عجای  برای  را  امکان  ی  رضهترين 
«سازمان«معقول» و  فراهم  تر  بود،  هم  چريکی  که  جنبش  اين  يافته»تر 

  آورد!؟
  
های و اين دوستان حتی جزوه گويد «طورکلی، وقتی آقای پاينده می به
يادان پويان و احمدزاده را هم درست نخوانده بودند و درک  های زنده نوشته

طالعه و کتابخوانی  م»، و بحث را بهصحيحی از نظرات آن عزيزان نداشتند
نمايی بزرگ  خوان و ِخردَورزْ که بازهم در مقام کتابکشاند، ضمن اينمی 
بهکند، اما نشان میمی  که نسبت  در  چه روح زمانه ناميده میآندهد  شد، 

به توصيف  قابل  بهبيگانگی  میمطلق  اوالً سر  چراکه  نگاه  برد.  اساس   (
مبارزه طرف مسلحانهداران  عمل ی  شهری  حال ی  درعين  که  بود  گرايی 

 ً ) ايراد واعظين کتابخوانی و تحقيق  ميراثی هم از چپ ايرانی بود؛ و دوما
ها (يعنی: اين معنی که اين(مثل آقای پاينده) اين بود که غيرمتعظ بودند. به



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  224 
 

تحقيق) حرف و  کتابخوانی  درباره واعظين  زيبا  می های  عمل  و ی  زدند، 
در حد درجه استطاعت و بضاعت معلومات ها) «کشها (يعنی: رياضتآن

». بنابراين، اختالف اساسی بين دو  کردندمی [عمل]  و توان جسمی خود...  
ها عملی است. آنی عمل و بینوع از عمل نيست، بلکه بحث اصلی درباره 

کردند؛ اما  گفتند، حداقل برای مدتی عمل می چه میآنها) به(يعنی: رياضتی
گفتند، عمل نکردند.   چه میآنوقت بهتاب و تحقيق) هچها (يعنی: اهل کاين
قول مادرم: اول بايد برادری را ثابت کرد، بعد متقاضی ارث و ميراث  به

  شد. 
واقعيِت طبقاتی زندانيان سياسی آن زمان اين بود که از اساس (اعم از  

هايی تعلق داشتند که هرچه گروهبندیکش و کتابخوان و قديمی) بهرياضت
جا  ند و نبودند، عمدتاً کارگر مولد ارزش اضافی نبودند. اين مسئله تا آنبود

است بهحقيقی  میکه  فروشنده جرأت  کارگراِن  تعداد  که  گفت  ی  توان 
توليدنيروی و  بهکننده کار  حتی  اضافی  ارزش  زندانیيکی  هم  درصد  ها 

درباره نمی پاينده  آقای  وقتی  بنابراين،  طرفرسيد.  می  خِط  شی  داران 
بود و    بورژوازی نيمه مرفهخرده ها  خاستگاه اغلب آنگويد «مسلحانه می

از خانواده تر زندانيان عشرتبيش بههای  آباد  نزديک  »،  بودندرفاه  درحد 
می ايناشتباه  برای  چرا؟  به کند.  « که  قيد  میاغلبجای  قيد  »  از  بايست 

هرروی،  به  شد.تر مینزديکواقعيت  کرد تا يک گام به» استفاده میهمه«
»  آبادو سرکوب زندانيان عشرتی وتندرعلی پاينده در بخش آخر قسمت «

  اند: اين ترتيبکند که بدون تقدم تأخر بهسه مسئله را مطرح می
مشی مسلحانه و آن کارها و رفتارهايی که در زندان  تفاوت باور به ■

که مشی مسلحانه يک  اين استواقعيت  شد: «تحت عنوان اين مشی انجام می
نام مشی مسلحانه هرکار دلبخواهی انجام دادن بحثی ديگر  بحث است و به

  ). 151»(ص است
يابی  سازمان داران مشی مسلحانه و مخالفين آن که بهبحِث بين طرف  ■

های ايران اکثريت  ها و زنداندر بازداشتگاه مردم فرودست باور داشتند: «
ای  را قبول داشتند و عده   [يعنی مشی مسلحانه]شی  مطلق زندانيان، اين م

کردند و مشی سياسی  ی ايران رد میهم مشی مسلحانه را در شرايط آن دوره 
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اجتماعیو   شيوه   سازماندهی  درست  را  شاهی  حکومت  با    مبارزه 
مسئلهمی  مشی دانستند...  دوره  آن  در  که  بود  اين  داشت  وجود  که  ای 

اپوزي بر  بهمسلحانه، مشی حاکم  معتقد  افراد جوان  بود،  ی  آن، سعهسيون 
توانستند مخالفان خودرا تحمل کنند... درنتيجه... نسبت  صدر نداشتند و نمی

طرفبه کسی  اگر  نداشتند.  خوبی  نظر  مسلحانه  مشی  مشی مخالفان  دار 
که مشی مسلحانه را  کردند... میمسلحانه نبود، تحقيرش می گفتند کسانی 

  ). 151»(ص  ند...ا قبول ندارند منفعل
درباره   ■ نظر  چريکاختالف  سازمان  منشأ  بين  ی  خلق  فدائی  های 
بيژن جزنی را  داران احمدزاده/پويان: « داران بيژن جزنی و طرفطرف

بنيان چريکجزو  سازمان  نمیگذاران  خلق  فدايی  او    دانستندهای  عليه  و 
ل قلعه برده  قزها که از زندان قصر به[يکی از زندانی گرفتند...موضع می

جزنی بگو تو  من... گفت بهبهآباد منتقل شد]  عشرتجا بهشده بود و از آن
او پرسيدم چه شده؟  گذار سازمان چريکبنيان از  نيستی.  فدايی خلق  های 

قلعه و قصر  های قزلگذار است و اين پيغام بچهکند بنيانگفت جزنی ادعا می
بايد روی اين موضوع بحث    گفتم صبر کن. پانزده سال وقت داری. است.  

  ». ديگر را بشنويد...شود و نظر هم 
ی چرايی و چيستِی تفاوت  اگر از آقای پاينده بپرسيم چرا درباره   ■■

مشی مسلحانه باور داشتند، با خوِد اين مشی  رفتار و کردار کسانی که به
می ادعا  او  نمی(که  توضيح  بود)  ديگری  چيز  میکند،  جواب  دهد،  دهد، 

ی سطحی و اخالقِی چه او گفت فقط مقولهدادم، توجه نکرديد. اما آنتوضيح  
داران اين مشی بود  » از سوی طرفتحمل» و عدم «ی صدر سعهنداشتن «

مثابه امری سياسی، طبقاتی، ايدئولوژيک و  که عمالً صورت مسئله را به
ترجيح    گرايانه با فهِم مسئلهْ کند و در برخورد تقليلپاک می  بسا پُرتاوانْ چه
بهمی  (حتی  شده  هرطورکه  تا  برای  شيوه دهد  توجيهی  کدخدامنشانه)  ی 

وپا کند. توضيح (ويا درواقع: توجيه) اخالقی،  دانِی خود دستبزرگی و همه 
که  وقتی  (خصوصاً  بسياری  موارد  در  اما  هميشه؛  و  همواره  نه  گرچه 

  های فراترْ گام ی سياسی/طبقاتی در ميان است) در مقابل فهِم راهبر بهمسئله
  کند. بازدارنده عمل می



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  226 
 

مسئلهبه سه  هر  چيستی  و  چرايی  پاسخ  نقطهطورکلی،  با  که   ی  ای 
پاينده مشخص کرده ]  و نقل■چهارگوش بزرگ [ ام [يعنی:  قول از آقای 

در  » هواداران چريکتندروی« فدايی خلق  آنهای  با زندان، برخورد  ها 
های  گذاری سازمان چريکی بنيانمخالفين اين مشی، و نيز مناقشه درباره 

ويژه اپوزيسيون  فدايی خلق] را بايد در بطن اپوزيسيون ضدسلطنتی (و به
به که  کرد  جستجو  جامعه نوبهچپ)  درون  در  محاط  طبقاتی    یی خويش 

ه را نيز در پِس پشت خود داشته  ايران بوده که تاريخی بس خونين و مستبدان
  است. 

کردهای ها و رویخاصه  ها،من اطالع ندارم، شايد بسياری از ويژگی 
مبارزه شناسانهانسان/روانشناسانه جنبش  مسلحانهی  از  ی  (اعم  شهری  ی 

شکل جمعی ويا فردی آن) هنوز مورد بحث قرار نگرفته ويا تدوين نشده  
ويژگی بارزترين  اما  مبارزه جنب  باشد؛  آنش  (خصوصاً  مسلحانه  جاکه  ی 

داند) تکاپوی تعرضی  ی مسلحانه را هم تاکتيک و هم استراتژی میمبارزه 
همه در  بهدائم  نيز  را  قهرمانانه  وااليی  که  هرجاست  و  دارد.  جا  همراه 

که » وضعيت موجود از کسیتحملِ » و «ی صدرسعهبنابراين، تقاضای «
معنای منع و پرهيز دادن او از  مالً بهحال و هوای چريک شهری دارد، ع

  است.  هم استراتژی و هم تاکتيکی مسلحانه با خوانش مشی مبارزه 
جز کوبا يک از کشورهای دنيا (بهی مسلحانه شهری در هيچمبارزه 

به و  نبود  شهری  فقط  خاصهکه  ريشهدليل  توده ی  و  بهدار  خويش  فتح  ای 
جا  دوام چندانی نيافت. در يک  زمانْ لحاظ  قدرت سياسی نيز منجر گرديد) به

راست در  نيکاراگوئه  جناحمثل  و  بندیترين  گرديد  منحل  بورژوايی  ها 
به قريب  اکثريت  بادرماينهوف)  (يعنی:  آلمان  مثل  ديگر  اتفاق  درجای 

  از دست داد.   شکل فيزيکی در زندانگران خود را بهکنش
میبه شهری  چريک  خودرا  که  اشخاصی  آن  تا  داطورکلی،  نند، 
پانزده سال چنان چريک شهری است، «که تصورشان از خودشان هم زمانی

« وقت هيچ،  که  «ی صدرسعه»  و  و تحمل»  مطالعه  برای  هم  دوساله   «
»، معنای تحمل» و « ی صدرسعه«ها بهتحقيق و مانند آن ندارند؛ دعوت آن
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چه در  آنديگری جز اين ندارد که دست از چريک شهری بودن بردارند.  
های ايران واقع شد، نمونه تجربی اين حکم کلی است. مدتی پس از  زندان

نشينی و تأثيرگذارِی روحی/روانی  موازات ته، به1352سرکوب تابستان  
دنبال داشت، نقد و رِد  چريکی را بههای شبهاين سرکوب که انفعال در کنش

مبارزه  بهمشی  و  شد  آغاز  مسلحانه  کمی  افزايش  کرد.  تدريج  پيدا  نيز  ی 
ی مسلحانه را َرد کرده بودند، پس از  که مشی مبارزه سرانجام، اکثر کسانی

به« موسوم  نهادی  در  شاه،  بيشراه سرنگونی  تا  گردآمدند  ترين  کارگر» 
های  يابی توده نيروی خودرا روی دقايِق چيستی دولت (و نه دقايق سازمان

زحمت و  بدينکارگر  کنند.  متمرکز  طرفترتيکش)  بخش  که  بود  دار  ب 
هايی نسبتاً ميليتانت تقسيم شدند  هايی با کنشگروه نظريه پويان/احمدزاده به

به که  کثيرتر  بخش  میو  اقتدا  جزنی  پارهبيژن  و  اکثريت  نهاد    کردند، 
  وجود آوردند. های گرد آن را بهگروه 

لی  ی اصکند، مسئلهطور تلويحی اشاره میطور آقای پاينده هم بههمان 
ـبنا به ويژگی جنبش چپ (يا در واقع:  جنبش سوسيال دمکراتيک) در ايرانـ 

زمينه و  تاريخیطبقاتی/اجتماعی  «اشی  شاه ــ  حکومت  با  با  مبارزه   «
ديگر،  پيرايه طرف  از  بود.  سوسياليستی  پراتيِک)  الزاماً  نه  (و  های 

م تحقق  ی عدواسطهها، بههای نظری (که درعين تفاوتنظر از جنبهصرف
هم  هم پراتيک،  و  بودند  تفاوسان  از  يکی  ماندند)،  نيز  بارِز   هایتسان 

می  کاریسياسیدرمقابل    کارینظامی که  بود  انتظاری  بايست  ميزان 
نوعی  اصطالح تازه بهکردند و در قدرت سياسی بهسلطنت را سرنگون می

  يافتند. حضور می
بهکاران، (بهنظامی بنا  تهاجم خود،  ويژگی دائطورکلی) و  درحال  ماً 

دست و  بهسرنگونی  اما يابی  داشتند،  انتظار  عاجل  خيلی  را  قدرت 
جايی  يافته کليت مردم را اهرم جابهبندی تقليلکارها که در يک دستهسياسی

درمی « قدرت  صدرسعهيافتند،  «ی  و  بيشتحمل»  و  »  داشتند  تری 
همين دليل هم خيلی  به  کردند وتر زندگی میتر و آهستهاالصول پيوستهعلی
  تر اهل کتاب و مطالعه و ترجمه بودند. بيش

کارها  کارها در زندان تهاجم دائم بود که سياسیی نظامیمشکل عمده 
عمل پاينده  آقای  مثل  افرادی  آنو  «کرد  را  ماجراجويی  تندرویها  و   «
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های ناشی از سرکوب در زندان و جامعه دانستند و از ايجاد محدوديتمی 
نظامیبه بودند. ضمناً  نگران  از سياسیدرستی  پذيرش  کارها  توقع  کارها 

سياسی و  داشتند  علیهژمونيک  هم  اندازه کارها  تا  باور  العموم  براين  ای 
دوند، خيلی زود خسته و احتماالً چنين تند میبودند که اين جماعت که اين

می بهتسليم  نظامیشوند.  نظرِی  تهاجم  بهطورکلی،  کارها یسياسکارها 
  ی تمرينی/تهاجمی هم داشت. ناخواسته جنبه

درباره  نظر  بنياناختالف  چريکی  سازمان  خلق  گذاری  فدايی  های 
ی  های پويان/احمدزاده فراتر از جنبهتوسط گروه جزنی يا براساس تئوری

بهاعتباری و برتری ارتباط  ی نگاه و عملشيوه جويی،  کرد در زندان هم 
(يعنی بعدها  که  اين  داشت  که  شد  معلوم  سلطنت)  سرنگونی  از  پس   :

داران جزنی  کرد سياسی/اجتماعی بيرونی هم دارد. طرفنظر رویاختالف
کاری را در خود حفظ کرده بودند،  هايی از گرايش سياسیکه رگهضمن اين

داران نظريه پويان/احمدزاده اهل برخوردهای ميليتانت بودند  تر از طرفکم 
ها بدون  گذاری شده است. اين»انه نام تندروده رفتارهای «که توسط آقای پاين

شوروی و حزب توده داشتند. بيژن  تری بهای باشند، نزديکی بيشکه توده اين
در يک سخنرانی عمومی که من هم در زندان    1351جزنی در پاييز سال  

ی آن بودم، حزب توده را حزبی توصيف کرد که موقت شهربانی شنونده 
بهمرکزيت آن   پالتو  او همين نظريه را همانند  اپورنيستی است.  تن  تماماً 

نظر از جزئيات تئوريک مسئله که چندان هم  کرد. صرفشوروی هم می
به  تدوين نشده  توده و شوروی  طورکلی طرفبود،  با حزب  داران جزنی 

های ادغام شده در جريان  ترکيب زندانیتری داشتند. نگاهی بهدلی بيشهم 
دهد که ها در زندان نشان می گيری گرايش سياسی آناکثريت و پیفدائيان  

آن طرفاغلب  نظريهها  آن  بنياندار  را  جزنی  گروه  که  بودند  گذار  ای 
  دانست. های فدايی خلق میسازمان چريک

گروه   تاکتيکی/استراتژيک  باورهای  مورد  در  را  نظری  پاينده  علی 
فدايی خلق از قول ديگران های  گيری سازمان چريکی شکلجزنی و شيوه 

درصد از واقعيت را هم    10نظر من حتی  کند که بهو تأييد خودش نقل می
نمی «بيان  عده کند:  بهالبته،  هم  میای  بهدرستی  جزنی  گروه  مشی  گفتند 
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به "مبارزه مسلحانه  اعتقاد  عنوان  تاکتيک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  ی 
مشی مسلحانه با  ی چهل بهی اول دههاند. گروه جزنی در همان نيمهنداشتنه

سياسی تنگاتنگ  ارتباط  در  مسلحانه  تبليغ  و  دفاع  و ـمحوريت  تشکيالتی 
رسيده بودند، اسلحه تهيه کرده و در تدارک انجام عملياتی    هاتئوريک با توده 

ی گروه  مانده در راستای تبليغ مسلحانه بودند که دستگير شدند. اعضای باقی
بحثی که [البته، با توجه بهادامه دادند، عضوگيری کردند    فعاليتجزنی به

میبه است بگويم: عضوگيری شدند]دنبال  که الزم  ديد  در    آيد خواهيم  و 
وجود آوردند. بخشی از اعضای  ی سياهکل را بهواقعه  1349نوزده بهمن  

دستگير شدند، کسانی بودند که    1350های فدايی خلق که در سال  چريک
دس  مقطع  سال  در  در  جزنی  گروه  تحصيل  1346تگيری  دانشگاه  در   ،

ی گروه جزنی شدند. گروه  کردند و جذب اعضای فراری يا شناخته نشده می 
تشکيل شده بود و بهار سال    بعد از دستگيری گروه جزنیاحمدزاده/پويان، 

چريک  1350 تشکيل  سازمان  گروه  دو  اين  وحدت  از  خلق  فدايی  های 
درس153»(ص  شد درباره  نقل).  اين  نادرستی  يا  تاريخچهتی  که  ی  قول 

عاميانه  سازانهساده  سرهم و  را  میای  نکته ضروری  بندی  چند  بيان  کند، 
  است: 

درباره فاصله  الف) جزنی  گروه  گفتگوهای  بين  زيادی  بسيار  ی  ی 
طرح و تدارکی وجود    ی سياسی از اسلحه با آن» و استفاده تبليغ مسلحانه«

های فدايی خلق راهبر گرديد. حد اين فاصله  يابی چريکسازمانبهدارد که 
انجام يک کاِر خاص تا طراحِی نظرِی دقيق و تدارک  همانند اِبراز تمايل به

ی نظريه گروه بيژن جزنی  عملی برای تحقق آن کار است. عناصر شاکله
بهگذر عمدتاً نظری از سياسی  1346در سال   استفاده از سالح در  کاری 

ی مسلحانه هم  امر سياست است؛ درصورتی که عمدگی در نظريه مبارزه 
ی مداوم با حکومت تا سرنگونی  استراتژی هم تاکتيک، درگيرِی مسلحانه

مشی مسلحانه با  ی چهل بهی اول دههگروه جزنی در همان نيمهآن است: «
و   دفاع  مسلحانهمحوريت  سياسیدر    تبليغ  تنگاتنگ  و ـارتباط  تشکيالتی 

توده   تئوريک  بودندبا  رسيده  «ها  که  کسی  تنگاتنگ    [امر] در  ».  ارتباط 
ای تخيِل صرف هم داشته باشد،  » ذره هاتشکيالتی و تئوريک با توده ـسياسی
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می  «متوجه  که  سياسیشود  تنگاتنگ  ارتباط  با  ـدر  تئوريک  و  تشکيالتی 
نمیهاتوده  اين»  برای  چرا؟  کرد.  استفاده  اسلحه  از  دتوان  سالکه  های ر 
سياسی«   1340ی  دهه تنگاتنگ  توده ـارتباط  با  تئوريک  و  »  هاتشکيالتی 
ريسک مرگ را داشته باشد. گذشته از اين  چنان تاوانی نداشت که ارزش  آن

ها نشست و برخاست داشته  ی اصلی اين است که وقتی با توده ، مسئلهجنبه
استفاده  چه برسد به  باشيم، حتی امکان حمل اسلحه را نيز نخواهيم داشت،
ای ابداع  هاست، شيوه از آن. فرض کنيم که برای کسی که در ارتباط با توده 

به اما  کند؛  تا بتواند اسلحه هم حمل  لزومْ شد  از آن استفاده    هنگام  چگونه 
شود؟  سالح با پليس مسلح درگير می مردم بیخواهد کرد؟ آيا بدون توجه به
شود، راه  مردم وارد میزندگی همين    جان ودر اين صورت آسيبی که به

جاکه های بسيار مسدود خواهد کرد. پس، آنای را برای سالارتباط توده 
هنگام درگيری با پليس  ارتباط سياسی/تشکيالتی با مردم در ميان است، به

ترين راه) کنار گذاشتن سالح و فرار ترين و عملیتاوانتنها راه (يعنی: کم 
ابه بهکمک خود مردم  تنها کمکی  نه  اسلحه  بنابراين، حمل  پيشرفت  ست. 

وپاگير هم خواهد بود. استفاده  کند، بلکه دست» نمیـتشکيالتیسياسیامور «
»  هاتشکيالتی و تئوريک با توده ـارتباط تنگاتنگ سياسیاز سالح و کاِر «

ی طبقاتی در  تنها هنگامی عملی، درست و حتی ضروری است که مبارزه 
اش ساختاری چند وجهی و فعال کاربَرنده تاليی باشد و سازماِن بهموقعيت اع
استدرعرصه موقعيتی  اين  باشد.  داشته  ضروری  و  گوناگون  که های 

  وقت در ايران واقعيت نداشته است. هيچ
ارتباط  «  ب) در  مسلحانه  تبليغ  و  دفاع  محوريت  با  مسلحانه  مشی 

دهد  خود نشان میخودی» بههاتوده تشکيالتی و تئوريک با  ـتنگاتنگ سياسی
بايد  که اساساً نظری/گفتگويی است و هنوز به  عنوان يک طرح جدی که 

فاقد  جنبه اساساً  و  نکرده  پيدا  کند، موضوعيت  پيدا  و طراحی  اجرايی  ی 
  های يک مشی سياسی با قابليت اجرايی است. ويژگی

به  پ) سالاينباور  در  جزنی  گروه  زمان سا  1346/1345های  که 
شدت مکانيستی  که بهگذاری کرد، ضمن اينهای فدايی خلق را بنيانچريک

اش تهی  های ديناميکحال روند تحوالت اجتماعی را از شاکلهاست، درعين
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نشاند. همين دستگاه فکری جای آن میها را بهی افراد و گروه کند و اراده می 
نماينده  را  اسالمی  جمهوری  برپاکنندگان  که  و خرده ی  بود  بورژوازی 

سپاه   تسليح  برای  که  رفت  پيش  جايی  تا  و  کرد  تحليل  ضدامپرياليست 
  جاسوسی هم تن داد. سالح سنگين، فراتر از التماس و زاری، بهپاسداران به

های فدايی خلق متأثر از  گيری سازمان چريککه شکلضمن اين  ج)
در بسياری از  ی متوسط  طبقههای موسوم بهبندیکرد ميليتانت گروه روی

از پيش (اعم  از  رفته و درحال پيشکشورهای جهان  اما بيش  بود؛  رفت) 
های سياسی/اقتصادی/اجتماعی درونی  کنشوبرهم هرعامل ديگری از کنش

صرف بود.  پذيرفته  تأثير  ايران  همهجامعه  نسبتاً  تحليل  از  و  نظر  جانبه 
شکل از مبارزه،  ی اين  کننده های تاريخی تقويتی بعضی از سنتمطالعه 

به پديده واسطهاما حتی  بررسِی  نيز میی  پروسهشناسانه  که  گفت  ی توان 
ی جديد از همان  های مسلحانهکنشکاری سنتی بهنظری چرخش از سياسی

چنين محافل متعدد ديگری در نقاط  هايی شروع شد که گروه جزنی و هم سال
گيری  کی از عوامل شکلگيری بودند. بنابراين، يمختلف ايران درحال شکل

گذاری  های فدايی خلق گروه جزنی هم بود که نبايد با بنيانسازمان چريک
اکثر   دستگيری  از  پس  جزنی  گروه  اگر  بنابراين،  شود.  گرفته  اشتباه  آن 

داد و اين  ی يک گروه اپوزيسيون ادامه می مثابهفعاليت خود بهافرادش به
می پيدا  هم  اجتماعی  تبارز  فدايی  آن  کرد،تداوم  جنبش  بررسی  در  گاه 

های فدايی خلق  گيری سازمان چريکگفتيم: آغاز روند شکلبايست میمی 
برمیبه جزنی  گروه  انفعاالت  و  استفعل  اين  حقيقت  اما  روند  گردد.  که 

  ی ديگری واقع شده بودند. گونهرويداها به
رانهمهم   چ) سياسیترين  چرخش  سياسی/اقتصادی  سنتی های  کارِی 

استفاده ايده به بهی  سالح  از  تحوِل  مثابهی  و  تغيير  ابزار  ی 
بی از:  بودند  عبارت  تأخر)  و  تقدم  (بدون  اعتباری  تاکتيکی/استراتژيک 

و  روزافزون   ناکارآمدی  آن؛  از  اپوزيسون  محافل  دوری  و  توده  حزب 
لحاظ سياسی قابل اتکا نبود؛ تشديد  ای که ديگر بهگونهی ملی بهانحالل جبهه

موسوم  علی  کوبْ سر دستوری  تغييرات  از  برخاسته  انتظارات  رغم 
سرعتبه و  کّمی  عمدتاً  افزايش  مردم»؛  و  شاه  ی  يابنده«انقالب 
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ی متوسط (اعم از بوروکرات و تکنوکرات  طبقههای موسوم بهگروهبندی
ی عوامل ديگر: افزايش  تر از همهبورژوازی سنتِی دکاندار)؛ و مهم و خرده 

خودِی کارگری  ی خودبهکش، اما نبود مبارزه ای کارگر و زحمتهکّمی توده 
فکران معترض با گرايش  يابی سياسی روشنتوانست پناهگاه فعليتکه می 

ی ملی که جبههسوسياليستی نيز باشد. اين واقعيت را نيز نبايد فراموش کنيم  
آغازين سال میهای دههتا  تشکيل  را  سياسی  غالب  و  ی چهل فضای  داد 

فکران «چپ» ناگزير در چارچوب آن جبهه فعاليت تی بسياری از روشنح
  داشتند. 
ی باال و عوامل ای از عوامل برشمرده هرروی، ترکيب بسيار پيچيده به

وجود آورد که  ها نشده، وضعيتی را بهآنای بهجا اشاره ديگری که در اين
با حزب توده و    کارِی سنتِی را در تقابِل سطحیسياسی  خودْ طور خودبهبه

به داد. بربستر  مسلحانه سوق می /جويانههای رزم طرف کنشمعيارهايش، 
گيالن   و  تهران  آمل/بابل،  مشهد،  تبريز،  از  محافلی  که  بود  روند  همين 

ی  مبارزهی  ايده کاری گذر کردند و بهی سياسی و سياسیتدريج از مبارزه به
طورکلی، محافل متعددی در  آور شدند. بهمسلحانه و تدارک نسبی آن روی

به که  گرفتند  قرار  گذاری  چنين  نسبتاً  معرض  گروه  چند  واسطه 
بهيافتهسازمان و  تر  کردند  برقرار  ارتباط  باهم  غيرارگانيک  شکلی 

نوشتهواسطهبه دو  بقا»(بهی  تئوری  «رد  و  ی  پويان)  اميرپرويز  نام 
مسعود احمدزاده)  نام  ی مسلحانه هم تاکتيک و هم استراتژی»(به«مبارزه 

تاآنبه رسيدند.  نيز  نظری  شنيده وحدت  من  و  جاکه  نوشته  هردو  اين  ام، 
ی مسلحانه هم تاکتيک و هم استراتژی» کار جمعی بوده ويژه «مبارزه به

است. بنابراين، اين نظريه که گروه بيژن جزنی    نام افراد منتشر شده که به
گذار  بنيان  1351/1350ال  يا حتی در س  1346ويا هرگروه ديگری در سال  

ای متمرکز شده  های فدايی خلق بود، از اساس روی مسئلهسازمان چريک
کننده  که نه تنها غلط و غيرممکن است، بلکه معيارهای بورژوايی و منحرف

که  کنند. چرا؟ برای اينگذارد که قطعاً فروکاهشی عمل می تبادل میرا نيز به
نوشتهاوالً  دو  اگر  حتی  وح)  «مبارزه دتی  و  بقا»  تئوری  «رد  ی  بخش 

استراتژی» هم  و  تاکتيک  هم  سال مسلحانه  منتشر    1346/1345های  در 
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بخش  بخش باشند. زيرا برای وحدتتوانستند وحدتوجه نمیهيچشدند، بهمی 
خاصه با  عناصری  بايد  هم بودن  میهای  وجود  سالراستا  های  داشتند. 

های  هايی که در ترکيب باهم چريکگروه هنوز آن محافل و    1346/1345
 ً گذاری  ) کليت بحث بنيانفدايی خلق را سازمان بدهند، وجود نداشتند. دوما

مبارزاتیْ  نهاد  پروسه  يک  بحث  اين  زيرا  است؛  اسکوالستيک  و  ی  غلط 
گذارد تا  اش را کنار می چنين زمان و مکان ويژه گيری آن نهاد و هم شکل

خمثابهبه رويدادی  بهی  آن  وش  باروری  فاقد  که  بچسباند  مکانی  و  زمان 
قابل تعبير و تفسير    الساعهشکل خلقاست، و وقوع آن رويداد يا نهاد تنها به

 ً بود. سوما بنيانخواهد  بحث  به)  مبارزاتی  نهاد  يک  تبادالت  گذاری  لحاظ 
اعتباری است؛ و هرآن ناگزير  آموزشی صرفاً  اعتباری است،  چه صرفاً 

  بورژوايی خواهد داشت.  کردیعمل
  1351طور که قبالً هم اشاره کردم، بيژن جزنی در پاييز سال  همان  ح)

ياد  جاکه به جا بودم. تا آنزندان موقت شهربانی منتقل شد که من هم در آن به
به او  يکدارم،  گروهی،  و  شخصی  گفتگوهای  سخنرانی  غيراز  هم  بار 

تی که از او کردم که يکی  عمومی داشت. در اين سخنرانی ازجمله سؤاال
دهد:  گروه جزنی نسبت میهم چيزی شبيه همين روايتی بود که آقای پاينده به

تنگاتنگ  « ارتباط  در  مسلحانه  تبليغ  و  دفاع  محوريت  با  مسلحانه  مشی 
». پاسخ جزنی دقيقاً همان مسائلی بود  هاتشکيالتی و تئوريک با توده ـسياسی

نوشته دو  بقکه  تئوری  «رد  هم  ی  تاکتيک  هم  مسلحانه  ی  «مبارزه  و  ا» 
استراتژی» مطرح کرده بودند؛ وبا هرگونه تلفيق کاِر سياسی و نظامی در 

که من هيچ اطالعی از  کرد. واقعيت اين استآن مقطع زمانی مخالفت می
دهد، ندارم؛ و در  گروه جزنی نسبت میچه آقای پاينده بهصحت و سقم آن

ی باور سياسی گروه  مثابهکه با اين نظريه به  واقع، اين اولين باری است
شوم. اين نظريه را (فقط در حرف و گفتگو) از ديگران  جزنی روبرو می

اولين برای  اما  بودم؛  «آنشنيده  در  اين  بار  که  خواندم  گذشت»  برمن  چه 
  گروه جزنی هم ارتباط داشت. نظريه به

به پاينده  بهعلی  که  باال  بحث  درباره اندازه دنبال  کافی  و  ی  ی چيستی 
درباره  مکانيکی/اخالقی  نگاهی  با  بازهم  نوشتم،  آن  کسانی  چگونگی  ی 
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می «حرف  که  اعتقاداتبهزند  و  سوابق  زندانيان  دليل  قبول  مورد  شان 
تر در برابر خود نداشتند: يا بايد مستقل و متعادل  دو راه بيشها «». اينبودند

ردند و در نتيجه، در برابر جو احساسی و  کگرفتند و عمل میموضع می 
قرار می تندروانه که دراين153» (ص  گرفتندی حاکم برزندان  صورت  ) 

که از جو حاکم تمکين  ). يا اين153»(ص  دادندمقبوليت خودرا از دست می«
صورت، بايد استقالل فکری و  در اينچنان مقبول بمانند. «کردند که هم می 

های  گذاشتند و تابع اراده و خواستپايبند بودند زير پا میاصولی را که بدان  
می سال  جمع  در  جزنی...  بيژن  امثال  کسانی  زندان    1350شدند.  در 

نحو قلعه... استقالل خودرا بهدر زندان قزل  1351آباد و در سال  عشرت
سالم  در  و  کردند  حفظ  بسزائی احسن  تأثير  زندان  کيفی  ارتقای  و  سازی 

عداً در زندان قصر دچار نوسان شديد شدند... با جو حاکم بر  داشتند ولی ب
). پس، جزنی نيز جزو کسانی بود  154و    153»(صص  زندان همراه شدند

  ).154»(ص بعداً در زندان قصر دچار نوسان شديد شدندکه «
می پاينده  آقای  روايت  البالی  از  بهگرچه  تحوالت  پاره توان  ای 

پی  و جمعی  فردی  آقای  سياسی/شخصيتی  مکانيکی/اخالقی  نگاه  اما  بُرد؛ 
حاشيه سياسی  زندگی  حاصل  که  ويژگی  پاينده  ديدن  از  مانع  اوست،  ای 

می تحوالت  اين  روايتْ ديناميک  راوِی  اگر  کلی  شود.  از  « گامی    گويی 
به احسناستقالل...  «نحو  و  زندان سالم »  کيفی  ارتقای  و  فراتر  سازی   «

بسا  کرد، چهاين عبارات بيان میرفت و تعريف و دريافت خودرا از  می 
  شد. ی چرايِی بعضی از اين تغيير و تحوالت فردی/جمعی میمتوجه

ی اساسی جنبش  طور که پيش از اين نيز اشاراتی داشتم، مسئلههمان 
جاکه چپ ايران ضديت با حکومت سلطنتی و نهايتاً سرنگونی آن بود. ازآن

نشده  جای تعريف  شده  سرنگون  حکومِت  اما  گزيِن  مسلم،  فرِض  بود، 
که سرنگونبه اين بود  در  کننده صراحت بيان نشده،  ی حکومت سلطنتی، 

(به  ی سرنگونیْ پروسه مردم  پشتيبانی  تمايز طبقاتی)  با  بدون  طورکلی و 
ی حکومت نيز خواهد بود. اما آن  کننده يابد که تعيينقدرتی دست میچنان  به

تعيين که  است،  کننده نيرويی  ـی حکومت  خودش  واقع  و  خودیبهدر  خود 
واسطه نتيجهبدون  است.  حکومت  خوِد  اينـ  نهايی  انگيزه ی  ی  که 
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سرنگونی آن و    ی ضديت ميليتانت و مسلح با حکومت سلطنتیْ کننده تعيين
نفع «مردم» بود. بنابراين، تعقِل سياسی در امر  دست گرفتن حکومت بهبه

بهدست می  حکومتْ يابی  از  حکم  که  » فکری  اصطالح][بهاستقالل  «کند 
کناری برود تا در  اصول کهنه نيز به» بهبندیپایدست برداشته شود و « 

حکومت حرکت کنيم،  کنندگان پيِش سرنگونمقام رهبر و ليدر، نه تنها پيشا
  خاطر منافع «مردم» در رأس حکومت نيز قرار بگيريم. بلکه به

... در که چرا بيژن جزنی که «سؤال آقای پاينده  بنابراين، در پاسخ به
قلعه... در زندان قزل  1351آباد و در سال  در زندان عشرت  1350سال  

ولی بعداً در زندان قصر  » کرده بود، «نحو احسن حفظاستقالل خودرا به
بايد گفت: بهدچار نوسان شديد مشی کارِی «همان دليلی که سياسی» شد، 

مسل تبليغ  و  دفاع  محوريت  با  تنگاتنگ  مسلحانه  ارتباط  در  حانه 
ی  ی مسلحانهمبارزه » جای خودرا بههاتشکيالتی و تئوريک با توده ـسياسی

زندان،   در  رهبری  تثبيت  از  پس  و  داد،  استراتژی»  هم  و  تاکتيک  «هم 
آموزش و تربيت افرادی را در دستور کار خويش قرار داد که پس از آزادی  

به زندان  در  از  ادغام  و  ارتباط  خانهدنبال  و  چريکی  تيمی  عمليات  های 
  رفتند. می 

ی  چه برمن گذشت» ناگزير بررسی نتيجهروال روايت «آنگرچه بنا به
نهايی اين تغيير و تحوالت را بايد بگذاريم برای بعد؛ اما پيشاپيش آشکار  

افول فدايی تفوق پيدا کرد و اعدام  که خط بيژن جزنی در جنبش روبهاست
های اوين  نفر (و ازجمله خوِد جزنی) را نيز در تپه  ی آن نهکارانهجنايت

  دنبال داشت. به
  

  غيررسمی هایمالقات 
شدت  »، تصويری بهمالقات غيررسمیی توضيح «بهانهعلی پاينده به

دشمن راستی،  گستاخانهدسِت  و  فعل  ایخويانه  بهاز  شدت  وانفعاالت 
« بالهت زندانیآميز  از  يکهابعضی  (از  انسانی،  »  توصيفات  و  سو)، 
کند  ها (از ديگرسو) ارائه میبانی بعضی از زنداندهنده و فکورانهياری

منتشر    1352تا    1350های  چه برمن گذشت» در همان سالکه اگر «آن
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جايزه  احتماالً  بود،  تبليغاشده  بهترين  هم ی  در  را  ضدجنبشی  با  ت  راهی 
  کرد. ساواک نصيب خود می

شناسم.  ام، من علی پاينده را از نزديک می طور که قبالً هم نوشتههمان 
تا اندازه  ای مهربان و در رابطه با دوستانش  او شخصی شوخ، خندان و 

بهياری پاينده  اما علِی  با  عنوان راوِی «آندهنده است؛  چه برمن گذشت» 
کند تا يک بخش را  دو بخش تقسيم میی کائنات را بههمه  ريايیْ احساس کب

قربانی بخش ديگر کند و بخش قربانی نشده را در وساطت جهنم سوزان  
سجده و عبوديت فرابخواند. اگر کسی  خويش (که همين روايت اوست)، به

ترين  نهايیی مثابهچه برمن گذشت» را (بهی «آناز من بخواهد که جوهره 
ترين  پيام اين کتاب) در چند کلمه خالصه کنم، چنين پاسخ خواهم داد: نهايی

ها ی زندانیکه همه حرف علی پاينده در اين روايِت تدوين شده، اين است
درجات مختلفی ابله بودند و تنها خود او بود که راه خرد را با سختی و  به

ود رساند!؟ همان سرمنزلی که  سرمنزل مقصچيز را بهدل پيمود و همهخون
سال برسرير قدرت نشسته و «خردمنِد» ما نيز در انفعالی که   40بيش از  

  گر آن بوده است. ی تطابق خويش با وضعيت موجود است، نظاره نشانه
دهد،  ها ارائه می شايد تصويرهايی که او از حماقت و بالهت زندانی

ای  گوی او نباشد؛ اما او پاره غراقآفرين و زبان ای ذهِن اغراقتماماً زائيده 
دهد که هر کند و چنان پشت هم قرار می کاری می از وقايع را چنان دست

رساند که اين نتيجه می ای را بهکم تجربه  لحاظ سياسیْ ی جوان و بهخواننده 
(که پاينده زندانی بود)، چهار    1356تا    1350های  در زندان سياسی سال

که در ترکيبی از حمايت  يدند: يک دسته کسانی بودند لول دسته آدم درهم می
از ساواکی  ی دوم،  ها را از پشت بسته بودند؛ دستهو رذالت َکت بعضی 

گرفتند تا از شدت نتايج ناشی  ی اول قرار میکسانی بودند که در مقابل دسته
کنش احمقانه/رذيالنهاز  دستههای  را  ی  امور  روال  و  بکاهند  اول  ی 
نام علی  ی سوم، تنها يک نفر بهرنگ زندگی درآورند؛ دستهی بهاتااندازه 

اين دليل  کرد و بهی دوم را راهنمايی میطور ضمنی دستهپاينده بود که به
به گاه  اين دسته هم  اول میی احمقانه/رذيالنهبيراههکه  افتاد، چه  ی دسته 

يی بودند که در  هابانی چهارم آن  زندانها که نکشيد؛ و باالخره دستهرنج
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زندانی «کمونيسِم  بهمکتب  ساواک»  و  بانِی  «واالتبار»  انسانی  پيشوايی 
لحاظ شأن  نام ساقی تربيت شده بودند که بهبه  زبان «فرهيخته» و اتفاقاً ترک

جز  سويی با علی پاينده قرار داشتند و بهدر هم   و کنِش حضور در زندانْ 
  ند!!! ها نيز بودخوِد علی پاينده، واالترين

  
ای  «... مثالً عده کند که  ها روايت میعلی پاينده درباب حماقت زندانی

مشی مسلحانه متمايل شده  ی اصفهان ساکا که بهاز اعضای افراطی شاخه
،  1350ی بانک انجام داده بودند، در سال  و عمليات ناموفقی برای مصادره 

می غذا  اعتصاب  اصفهان  زندان  آندر  تقاکنند.  ابتدا  بر  ها  مبنی  ضاهايی 
کيفيت و کميت غذا  های صنفی مانند مالقات، روزنامه، اعتراض بهخواسته

نمی که رئيس زندان  بودند  کرده  آنو... مطرح  و  غذا  پذيرد  اعتصاب  ها 
تان را قبول کرديم،  هایگويد خواستهکنند. چند روز بعد، رئيس زندان میمی 

آن کنيد.  تمام  را  غذا  می اعتصاب  داريم.  گويند  ها  هم  ديگری  تقاضاهای 
های جديد  ها، خواستههای قبلی آنرئيس زندان فکر کرده بود مثل درخواست

ها خواهيد بنويسيد و مکتوب بدهيد. آنگويد هرچه میهم صنفی است، می
می فهرست  يک  بههم  و  مینويسند  زندان  اين  رئيس  از  مورد  دو  دهند. 

به را  بمبارافهرست  قطع  يکی  دارم:  دادن  ياد  پس  ديگری،  و  هانوی  ن 
خواند،  ها را میمصر بود. وقتی رئيس زندان تقاضاهای آنصحرای سينا به

قدر اعتصاب بکنيد تا  گويد آنها را کتک بزنند و بعد میآندهد  دستور می 
بينند  دهند و وقتی میها دو روز ديگر اعتصاب غذا را ادامه می ... آنبميريد

 ).162»(ص دهنداعتصاب غذا خانمه میبهشود، توجهی نمی
ی درستی و نادرستی ويا ميزان اغراق در اين روايت  تحقيق درباره 
که  شاخهای است. يکی از اعضای « برای من کار ساده  ی اصفهان ساکا 

ی بانک انجام  مشی مسلحانه متمايل شده و عمليات ناموفقی برای مصادره به
کند، آقای پاينده هم چند شبی را مهمان ی می »، در همين هلند زندگداده بودند 

او کار ساده  از  تماس و پرسش  ايناو بود، و  اما من از  است؛  که در  ای 
که قصد از  تحقيق بزنم، شرم دارم. چرا؟ برای اينگونه موارد دست بهاين

ی نسل گذشته از سر گذرانديم، اعتالی  مثابهبيان و انتشار تجربياتی که ما به
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ها (حتی برفرض  گونه روايتکنش مبارزاتی/انقالبی است؛ و اينآگاهی و  
اند. وقتی علی پاينده  کننده که عيناً هم واقع شده باشند) فروکاهنده و مأيوساين

ای حرف زده است  زند، از مسئلهکشی در زندان حرف میاز موج رياضت
عده  بهکه  و  بودند  آن  درگير  توجهی  قابل  نسبتاً  هم  ی  دليل  توان  میهمين 

علتبه که دنبال  هنگام  آن  اما  گشت؛  آن  منطقی  و  طبقاتی  سياسی،  های 
رويدادی منفرد و غيرقابل تکرار (اما نامعقول و صرفاً عصيانی) را با آب  

ی تصويری عمومی  کند که قصدش ارائهو تاب، و در متن بحثی مطرح می 
حقيرآميزی  ی تصوير تگويد؛ و قصدش ارائهاست، در واقع، دارد دروغ می

ی روايت  از ديگری است تا خودرا بزرگ بنماياند. اگر چنين نبود، در ميانه
نگهبانزندان عشرت سجايای  برشمردن  و  ساواک  آباد  از سوی  که  هايی 

شده به گمارده  به  نگهبانی  آنبودند،  غذای  اعتصاب  و  پرواز  اصفهان  جا 
دهد.  از آن می  آميزکرد تا راوِی آن چيزی باشد که تصويری حماقتنمی

اين دليل دست از  » بهدو روزها پس از « داند که آنآقای پاينده از کجا می
اعتصاب غذا کشيدند که متوجه درخواست غيرعقالنی و ناشدنی خود شده  

ها  آنگويد که رئيس زندان ُگه خورد که گفت «بودند؟ چرا آقای پاينده نمی
که در زندان  ويژه اينها (بههرروی، اعتصاب غذای آن»؟ بهرا کتک بزنند

ای نزد و قصد  کس و هيچ پرنسيب و نهادی لطمههيچغيرسياسی بودند) به
ارائه فقط  پاينده  آقای  زاری  و  شيون  سياه نهايی  تصوير  خوِد  ی  از  تری 

  کاری است. گويی و سياه ی بارز دروغواقعيت است. اين کار نمونه
  

  گويد: گمارده میساواکهای ی نگهباناما آقای پاينده درباره 
عشرت  ♦ زندان  در  که  شرايطی  «در  امکاناتیآباد  نداشتند،  هيچ   «

مناسب « نمیغذای  لباس»  و  «خوردند  همه  فرسودهها  و  بود،  پاره   «
دو، سه خانواده  گروهبان افتخاری در روزهايی که پُست نگهبانی او بود به«

نداشتند، وسايلی را  هايی که مالقات  )؛ و خانواده 155»(ص  دادمالقات می 
  شان برسانند. دست بستگاندادند تا بههايی که مالقات داشتند، می آنبه

ها لباس، کتاب و... برای ما آوردند  مرور خانواده طورکه به همان«  ♦
عشرت در  زندگی  امکانات  و  بهشرايط  میآباد  بهتر  عالوه تدريج  بر  شد. 
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البته گفت   که روزنامه هم وارد زندان شود.  داد  اجازه  افتخاری  مالقات، 
  ). 157»(ص دانندها نمیها نگوييد، آنديگر نگهبانبه

به«  ♦ می کسانیافتخاری  مالقات  میکه  اين  گفت  داد،  از  ساواک 
»(ص  . جايی بازگو نشود که برای من مسئوليت داردها خبر نداردمالقات

155 .(  
چنين  گفتند افتخاری با مجوز ساواک دست بهبعضی از زندانيان می«  ♦

خواهد نارضايتی زندانيان را قدری کاهش دهد. ولی من زند و میعملی می
باور هم  به  هنوز  افتخاری  را  دارم  کار  اين  خودش  ابتکار  و  مسئوليت 

های ديگر قدری  همکارانش در شيفت. چون رفتارش هم نسبت بهکردمی 
را هم نبايد    هاهای ديگر شيفتوبيش نگهبانهای کم ارفاقمتفاوت بود، البته  

نگهبان ديگر  و  افتخاری  گرفت.  عشرتناديده  زندان  از  های  آباد 
و افتخاری    تحت تأثير کارهای ساقی بودنددست ساقی و    های زيرگروهبان

بهمی  روشخواست  از  استفاده  نوعی  زندان  اداره  برای  ساقی  های 
  ). 156»(ص  کند....

استوار ساقی (اين  ی آقای پاينده نسبت بهو عارفانه  از شيدايِی عاشقانه
، اين  ی زندانبانی او که بگذريم بلشويک نفوذی در ساواک!!) و مکتب ويژه 

های سياسی در کشوری مثل ايران، رفتاری  های زندانبانتصور که زندان
خودسرانه و برخالف کليت سيستم و خصوصاً برخالف نهادهايی همانند  

به تنها  نه  باشند،  داشته  بلکه ساواک  است،  غلط  تجربی  و  عقلی  لحاظ 
موژيکدهنده نشان سادگی  درعينگونهی  که  است  حاوی  ای  حال 

طور جدی در مقابل  ای است که بايد بهکننده شدت منحرفهای بهیبدآموز
  آن ايستاد. 

  
درباره  تحقيق  شيوه شايد  زندانبانی  نگهبانِی  زندانی  تحت  هاِی  های 

ها (امثال ساقی، افتخاری،  کنترل مستقيم ساواک و شخصيت اين زندانبان
اند، و بعضی  قابلی و ديگران) که موضوع ِمهرورزی علی پاينده واقع شده 

ارزش نباشد؛ اما  آن توجه دارند، مطلقاً بیهای رژيم سابق نيز بهاز زندانی
وجود اين،  ی من خارج است. با  از عهده   داليل گوناگونگونه تحقيقات بهاين
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به  هم  هرجاکه  زمينه  اين  در  برخوردم،  سابق  رفقای  و  دوستان  از  يکی 
وجو کردم تا شايد با شنيدن جزئياتی از شخصيت يک يا چند نفری از  پُرس

ی  قاضی نرفته باشم و در قضاوتم که جنبهطرفه بههای ساواک يکزندانبان
بهعمده  آن  اقت ی  آنتبعيت  کارگزاری  و  برای  صادی/اجتماعی  ساواک  ها 
يکی از دوستان وجوها  گردد، تعديلی داشته باشم. در يکی از اين پرسبرمی

پايند کتاب  سندورم    ه که  دچار  پاينده  که  بود  نظر  براين  بود،  خوانده  را 
نظر  شود. بهی خود می کننده هلم بوده است که گويا قربانی عاشق قربانیکاست

ی آقای پاينده  استفاده کرد؛ اما مسئلهتعبيرها هم  گونه  توان از اينمن شايد ب
  .]1[که روانشناسانه باشد، سياسی استبيش از اين

[1] https://www.zoomit.ir/health-medical/367535-stockholm-syndrome/ 
  

ای را در رابطه  حسين سحرخيز خاطره وجوها بود که  طی همين پرس 
اين در  را  آن  که  کرد  تعريف  برايم  افتخاری  استوار  نقبا  میجا  تا  ل  کنم 

های آقای پاينده از افرادی امثال  ی متفاوتی را در مقابل تصويرپردازینمونه
  ساقی و افتخاری ارائه کرده باشم:  استوار

 کردند،می اين ترتيب بود که از قبل مشخص  روزهای مالقات در جمشيديه به 
است دوشنبه مالقات  روز  م  .مثالً  ليست/ مورأيک  پشت  از  را    هامالقاتی  سرباز 

نزديک  شان خوانده شده بود،  هايی که نامخواند، و زندانیمی با صدای بلند  ها  ميله
اتاق صف به آمد و همه را بهمی  ديگری  مورأشدند. بعد ممیجمع  جلوی بند    یهاميله

 .بردمالقات می 
  .شدمیسه  قسمت تقسيم  ه طول ب   ازکه  بود  يک سالن طوالنی  محل مالقات  

مأمورين   ،های توری درشت داشتکه از دو طرف سيم   اين سالن  در قسمت وسط
می به ازهم  متر  چند  خانواده زندانی  .ايستادندفاصله  و  دو  شان  هایها  طرف  در 

زمان مالقات  .  کردندصحبت می باهم    ایگونه باصدای فريادو    دايستادن ها میتوری 
پايان    ؛ وکردزمان را مسئول بند تعين میدقيقه تا نيم ساعت بود. اين    ٢٠حدوداً  

 .شدسوت نگهبان اعالم می امالقات ب 
ها او را پس از مدت .مادرم آمده بود .آن روز برای اولين بار مالقات داشتم 

وقتی سوت پايان مالقات   ؛دانم چه اتفاقی افتاد که صحبت ما طول کشيدنمی  .ديدممی
ن روز آ  نگهبان يا سرپرست بندِ   .شده بودهای مادرم تمام ن حرف   ، هنوزرا زدند

  ؛ روماو از پشت مرا هل داد که زودتر تمام کنم. گفتم االن می  . استوار افتخاری بود
دستش را پس زدم.  هم  من  چنگ گرفت؛  ام را به و با دستش شانه داد    هل دوباره مرا  

  او رفت داخل بند و با من صحبتی نکرد.
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بقيه مالقات را قطع کردند و  .  داخل بند رفتممن با مادرم خداحافظی کردم و به 
  :مور مالقات آمد و مرا صدا کردأ. چند دقيقه بعد ممحروم کردند مالقات ازرا هم 

  »! نگهبانیبه با کليه وسايل «
 ،خوانده بودندنگهبانی  به مالقات قطع شده بود و مرا با کليه وسايل  جاکه  ازآن
دستش را  ام،  شانه و چنگ زدن به ل دادن  هنگام هُ که  افتخاری از اينکه  معلوم بود  

مالقات را قطع کرده و گزارشی    ،حرفش توجه نکرده بودمپس زده و بالفاصله به 
  است!؟  داده باالتر از خودش جايیهم عليه من به

 ،همه با حالت کف زدن  ؛شدندجمع  ها برای خداحافظی بچه   ،وقتی آماده شدم
هو ـ با ريتم    و  ه بودند؛ر دو طرف سالن جمع شدمن دروبوسی و احترام به برای  

ناراحتی اين هم بهرسيدم که    زير هشتزدند. با تأخير به می دست    مينهو ـ هوشی 
  مور أآميزی مرا بازرسی بدنی کرد و محالت خيلی تند و توهين  با  ؛ وافتخاری افزود

شبيه   ،حمل زندانی  ماشينجا يک  رد. در آنبيرون بند بُ دست مرا گرفت و به   ديگری
يک نفر را از آن پياده کردند و    .عقب آن را باز کردند  درِ   .ايستاده بود  ،آمبوالنس

يک   نيمکتوسِط    داخل ماشينْ م.  وکه سوار ش  دل دادن هُ   و داخل ماشين  باالمرا به
 ارتشی های  دو دقيقه افتخاری با همان لباس کار و پوتين/بعد از يکی  .نشستم  طرف

 ی لبه دستش را به  و گفتگويی  هيچ کالمبدون مکث و بی  .ی من نشستآمد و روبرو
لب و    ،چانه  .صورت من کوبيدو محکم به   ،نيمکت گرفت و دو پايش را بلند کرد

افتخاری ايستاد    .رد و سرم شکستوهای پنجره خميله سرم به  پشتِ   ؛پاره شد امبينی
 ، ساق پايم کوبيدهم به لگد  تاو چند  ،سر و صورتم زدو با مشت ضربات متعددی به 

 . چند دقيقه روی دادعرض  تمام اين اتفاقات در  .و از ماشين خارج شد
او در جايی که افتخاری    .سوار کردندکرده بودند، دوباره    که  پياده  ی رانفر

  یچهره  . گويامن خيره شدبا دهان باز بهو  ده  زهت بُ   .روبروی من نشست  ،نشسته بود
بود تغيير کرده  خيلی  باد کرده احساس می  .من  خون    است.  کردم چشمم  صورتم 

 . کردوق می ذ /وقذيم هاساق پا ، وسرم شکسته بود ،آمدمی
آن کس که قبل از کتک زدِن من از ماشين پياده و حاال سوارش کرده بودند، 

  ؟ با تعجب پرسيد چه شده  يی نزديک با او پيدا کردم.آشنا  هللا قوامی بود که بعداً لطف 
فحش دادن  ماجرا را برايش گفتم. شروع کرد به  ی؟ من خالصه ی طور شدچرا اين

 . افتخاری به
 .اتاق  کنار دفتر ساقی فرستادنده مرا ب   .لعه بردندقزل قبه جمشيديه  ما را از  

گفت  رسيد،  نظر می عصبانيتی که ساختگی به مد و با  ساقی آجا ايستادم تا  مدتی آن
  ی من خيلی عصبانی شدم و با حالت  شاه فحش دادی؟برای چی به  ؟چه غلطی کردی

ير ضربه  جا زدم اينمی ،گفت خفه شو است؟ ناراحت گفتم اين ديوس گزارش داده
گفتم که او مرا در    هم  اگر فحش ندادی؟ من  ،پس چه غلطی کردی  !هت کننکابل لِ 

دستشو پس زدم و گفتم صبر کن هم  و منم    ؛هول داد  ،جلوی مادرم  ،اتاق مالقات
بشه، می تمام  مادرم  زدم  یهمهروم.  حرف  بهش  که من  بود  ،حرفی  من    .همين 
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ولی االن   ؛مهفحش بد  کسیجهت به بینداشت که  هم  دليلی  ، و  کسی فحش ندادمبه
  ،خوریه زيادی می گفت ُگ   است!   عوضی  جاکِش اين آدم يک    : خواد فحش بدمدلم می

 !نکن هاطبرو تو بند سرتو بنداز پايين و ديگر از اين غل ،خفه شو
 ند. شاهد بودقلعه در حياط قزل ها نفر اين واقعه را ده 

  
چنان با  کند، آننکاتی که آقای پاينده روايت میای از  هرروی، پاره به
تمام اغراق دروغ  يک  از  که  است  شده  آميخته  دروغگويی  هم  تر  عيار 

دهد، در مقايسه  قلعه میآيند. برای مثال، تصويری که او از قزلحساب میبه
با آن واقعيتی که من شخصاً شاهد آن بودم، فقط  رنگ و لعاب نازکی از  

جا را در خود دارد، و بخش اعظم آن تخيالِت عنادآميز خوِد  رويدادهای آن
اين تلقی عمدتاً  گويد: « پردازم. او میآن میتر بهپاينده است که در ادامه بيش

قزل زندان  بوددر  مطرح  « قلعه  کدام  «تلقی»!  که  تلقی  اين  گفتند  می »؟ 
می  بار  "فسيل"  را  زندانی  از  مطالعه،  را  او  و  دور آورد  انقالبی  عمل 

  »! کند... می 
قزل پيشزندان  هم  پاينده  که خوِد  اشاره قلعه  بهتر  آن ی غيرمستقيمی 

بيش شيوه داشت،  که  بود  راه  بين  کاروانسراهای  شبيه  زندگی تر  ی 
بهشمارانهساعت را  میای  تحميل  بهمسافرين  زندان  کرد.  ديگر،  بيان 

که اگر  معنیتحقيق نبود. بدين  قلعه اساساً جای مناسبی برای مطالعه وقزل
زندانیهمه  آنی  بهها  هم  کتاب  و  بودند  هم  دانشگاه  استاد  در  جا  فراوانی 

گيری مطالعه (که ناگزير بايد سيستماتيک باشد)  دسترس بود، بازهم شکل
اين   از  من  تعجب  چنين وضعيتی،  وجود  با  نداشت.  چندانی  وقوع  امکان 

قدر سنگ مطالعه و کتاب خواندن  چرا اين  ی کتاب نخوانعلی پاينده که  است
  زند؟سينه میرا به

کتاب برويم،    از  جلوتر  که  گام  يک  پاينده  جناب  خواندن/نخواندن 
ياد  های زندان که آدم را بهنگهبانهای او نسبت بهتصويرپردازیرسيم بهمی 

بازجوهای «بد» می که فقط آدم بازجوهای «خوب» در مقابل  های  اندازد 
طورکلی، نبايد فراموش  انداخت که تسليم شده بودند. بهدام میی را بهاساده 

هم  و  بازجو،  و  بازجويی  که  زندانبانْ کرد  و  زندان  به  چنين  هم  سيستم 
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های مختلف يک اتومبيل، فقط در ارتباط  اند که درست مثل قسمتایپيوسته
می حرکت  هم  جابهبا  و  می کنند  ممکن  را  بنابراين،  جايی  احتمال سازند. 

«اين بهکه  ُخل افتخاری  روی  از  يا  بههردليل،  يا  بودن  بازی  آدم  علت 
چنان  مالقات... ادعا  درستی  بافرض  حتی  و  است  ناچيز  چنان  بدهد،   «

پای  شود که بايد با هيچ برابرش دانست، و بهسرعت از سيستم دفع میبه
  های دنيای سياه و سفيد آقای پاينده گذاشته شود. دلتنگی

آباد،  زندان سياسی عشرتبا ورود کتاب بهگويد: «عزيز ما می راوی  
گفتند  ای هم مخالف بودند و میمطالعه کردند. عده اکثر زندانيان شروع به

می  بار  "فسيل"  را  زندانی  دور مطالعه،  انقالبی  عمل  از  را  او  و  آورد 
اين تلقی عمدتاً  . آباد زياد نبودالبته تعداد اين قبيل افراد در عشرتکند...  می 

تأثير مثبتی بر فضای زندان  . کتاب خواندن  قلعه مطرح بود در زندان قزل
. در همين  داشت و فضای هيجانات عصبی و تندروانه را تا حدی فرونشاند

به بيشمقطع  عمل  آزادی  جزنی  بهبيژن  او  آمد  و  رفت  و  دادند  بند  تری 
بيش میعمومی  رفتار  معقول  خيلی  بيژن  شد.  ).  157»(ص  ..کرد.تر 

ای سِر  ترتيب، دو عامل در کنار هم قرار گرفتند تا  زندان را تااندازه بدين
بازی استوار  های از روی آدميت يا ناشی از ُخلعقل بياورد: يکی، مساعدت

جزنی!؟ درنتيجه،  » بهتریآزادی عمل بيشافتخاری؛ و ديگری، اعطای «
همه همهسرشت  و  تعييچيز  عواملی  را  وقايع  میی  بهن  که  طور کردند 

آن   در  نقشی  هيچ  هم  ساواک  و  بودند،  گرفته  قرار  هم  درکنار  تصادفی 
گيرند تا جامعه را از شر  نداشت، و احتماالً در آينده هم در کنار هم قرار می

  مناسبات طبقاتی رها کنند!!! 
پاينده  شبکهمی  آقای  طريق  از  بلشويکگويد  نفوذی  بخش  ی  در  ها 

های تربيت شده در مکتب استوار ساقی!)  (يعنی: نگهبان  زندانبانی ساواک 
». مأمور نفوذی قرار است ساواک برای بازرسی بيايد شود که «مطلع می 
ای که هرچيز اضافهگويد: «ها که اسمش گروهبان ايمانی بود، میبلشويک

  ).159»(ص ها نبينندها را پنهان کنيد که آنداريد ازجمله کتاب
ها قابلی بود. قابلی هم گفت اين کتاب  [نگهبان]شيفت    ...[که]روز بعد  «

جمع میرا  ما  آبروی  نبيند،  ساواک  که  کنيد  و    159»(صص  رودوجور 
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نگهبان160 چراکه  می ).  هم  خانواده ها  که  افتخاری  دانستند  شيفت  در  ها 
آورند. باالخره، بيژن جزنی برای حل اين مشکل  ها کتاب میبرای زندانی

جلد    50تا    40[يعنی:    اين تعداد کتاببحت کرد و پرسيد «ها صبا نگهبان
کنيم کتاب]   پنهان  کجا  « 160»(ص  را  پيش).  قابلی  میسرکار  کند  نهاد 

ها را بياوريد زير تخت من بگذاريد و بعد از رفتن مأموران ساواک کتاب
نهاد را قبول  ها اين پيش). اما بخشی از زندانی160»(ص ها را برداريدآن

ها  کنند که کتابناک از َکلَک سرکار قابلی، تقاضای نردبان میکنند و بيم نمی
زندانی از  يکی  کنند. حتی  پنهان  شيروانی  زير  بهرا  هاتفی ها  نام صادق 

کنيم تا مأموران ساواک  ها را وسط حياط تلنبار میکتابکند يا «نهاد میپيش
ايستيم  زنيم و دور آن میش میها را آتريزيم و آنها میآمدند نفت روی کتاب

ها ها خواستند سلولموقعی که ساواکی ) يا «161»(ص  خوانيم و سرود می
آن بگردند...  کتک...را  را  میها  زندانی»  سلول  داخل  در  و  شان  زنيم 

نگهبان خودش آمد و  پايان رسيد که «اين ترتيب بهکنيم!!! اما مسئله بهمی 
ها و گفتگوها ی اين ماجرانتيجه همه  )!؟161»(ص  گفت بازرسی منتفی شد

العاده مستند[!؟]  های فوقگذاشت تا با نمونه  فرصتی در اختيار آقای پاينده 
لحاظ توان تشخيص وضعيت زندان و  ها بهثابت کند که بسياری از زندانی

  فهميدند! ی االغ هم نمیزندگی اندازه 
بعداز آزادی پاينده  (يعنی:    57ام که تا  ساله  6در طول زنداِن حدوداً  

نامد، قرار  » میتندرویچه پاينده « هم) ادامه داشت و اغلب در تقابل با آن
به صحنههيچداشتم،  شاهد  تصوير  وجه  پاينده  که  نبودم  گفتگوهايی  و  ها 

های او  ای با حرفکسی هم چيز قابل مقايسهکه از هيچکند، ضمن اينمی 
نهايت  گويی را بهی خطای حافظه اغراقواسطهنشنيدم. بنابراين، يا پاينده به

  گويد. خود رسانده ويا خيلی ساده دروغ می 
آنبه بهطورکلی،  پاينده  روايت  در  چشم  چه  مقابل  در  بارزی  طور 

العاده و حتی کامالً جعلی  طرف تصوير فوقگيرد، از يکخواننده قرار می
رئيس بيمارستان    هاست که از سرهنگبانها و انسانيِت زنداناو از مهربانی

شود و تا استوار و گروهبان و حتی سرباز وظيفه هم ادامه پيدا  شروع می
ها)  کند؛ و از طرف ديگر، همين برخورد (منتها در جهت عکس زندانبانمی 
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زندانی استبا  بههايی  يا  نگرفتهکه  قرار  او  پسند  مورد  او نحوی  ويا  اند 
ارائهواسطهبه آی  از  تحقيرآميز  تصوير  خدايی  نی  و  بزرگی  احساس  ها 

  کند. می 
اتفاق چند نفر ديگر  آباد ديدم و بهمن صادق هاتفی را در زندان عشرت

نامه هم بازی کرديم.  چه مناسبتی) با کارگردانی او يک نمايشدانم به(نمی
خاطره  از  برگرفته  نيز  آن  درباره موضوع  من  که  بود  وضعيت  ای  ی 

تابستان که  کردم  تعريف  چاپدخترانی  از  يکی  در  و  خانهها  بزرگ  های 
جای ماشين با دست  ای را برای توليد کتاب بهصفحه 16های معروف، فرم 

شان،  کردند. تعدادی از اين دختران، درتناسب بين سادگی و زيبايیتا می
خانه که خيلی هم معروف و قلدر  مورد فريب و تعرض جنسی صاحب چاپ

گرفتند؛ و اين  آورم، قرار میاو را نمیمالحظات حقوقی اسم  بود و بنا به
پايان کار و صورت نگرفتن ازدواج وعده داده شده،   ارباِب چاپ پس از 

می پول  و   قلدری  از  ترکيبی  در  را  دختر  اوليای  اعتراض  بست.  دهان 
که با تفکر سياسی صادق هاتفی توافق چندانی نداشتم؛  هرروی، ضمن اينبه

  کند. م که پاينده تصوير میاما در او آن شخصيتی را نديد 
پاينده  که  شوم  يادآور  نيز  را  اين  بايد  زندان  ضمناً  در  من  که  ای 

ها بود، چراکه چنين ارتباطی  آباد ديدم، نه رابِط بين زندانی و نگهبانعشرت
ای که او خودش را در قالب آن تصوير  از اساس فاقد معنی بود؛ و نه نماينده 

گفتم: پاينده شخصی مهربان، شوخ، فعال در  طور که قبالهم  کند. همانمی 
شد و همين دليل هم گرامی داشته میامور اجرايی/صنفی زندان بود، و به

  مورد احترام ديگران بود. 
چه برمن گذشت» عنادورزی  های علی پاينده در «آنيکی از ويژگی

احمد صبوری است. همين عنادورزی باعث شده که بسيار شديد او نسبت به
ها های آن دسته از زندانیهنگام تصويرپردازی از بالهت/رذالته بهپايند

پاينده    گرفتند تا سرانجامْ ی وضعيت قرار میکننده ی آرام که در مقابل دسته
مقام سنتزی/خدايی برنشانند، «سهم»[!!] احمد صبوری را هم ادا کند:  را به

افتخاری  « گروهبان  که  خلواسطه[بهوقتی  يا  مهربانی  خودش  بی  ازی 
شان لباس آوردند.  ها برای زندانيانمالقات داد، خانواده طور غيرقانونی]  به
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دانستند  ای مخالف پوشيدن لباس نو بودند. لباس نو پوشيدن را خوب نمیعده 
(از مريدان احمد    مهدی سليمانیَروی است! يک روز به گفتند راستو می 

برگشت، رفت توی اطاق و يک ربع،  از مالقات که  مالقات دادند.    )صبوری
. برای او يک پيژامه آبی رنگ آورده بودند که بيست دقيقه بعد بيرون آمد

پيژامه ولی  بود  دو وصلهآن را پوشيده  نو  داشت. سِر  ی  قرمز  و  ی سبز 
رنگ  های غيرهم ی نو را پاره کرده و دو وصله، آن هم وصلهزانوی پيژامه

دار  چشم بخورد. با پيژامه نو ولی وصله بهقرمز و سبز، زده بود که کامالً 
ها گفتند اين چه وضعی است؟ اين  قدم زدن. بچهحياط آمد و شروع کرد بهبه

به در جواب،  کردی؟  که  است  کاری  نو  بچهچه  لباس  نبايد  چون  گفت  ها 
ها بدون اطالع از باورهای ما لباس نو را برای ما بپوشيم. وقتی که خانواده 

  ). 159»(ص لباس کهنه تبديل کنيم يد آن را بهآورند، بامی 
دهد که واقعيت هرچه بوده يا نبوده  قول نشان می ی دقيق اين نقلمطالعه 

ی)  ی باال، پردازش (و نه فقط روايِت ساده باشد، مطلِب بيان و تدوين شده 
طور دقيق و  آقای پاينده است. چرا؟ زيرا تنها درصورتی که شخصی را به

جمعی می  احتماالً  باشيم  داشته  « زيرنظر  بگوييم:  که توانيم  مالقات  از 
... و شروع  يک ربع، بيست دقيقه بعد بيرون آمدبرگشت، رفت توی اطاق و  

» اگر تصويرپردازی ذهنی يک ربع، بيست دقيقه». اين « قدم زدنکرد به
منظور  صرف نباشد، قطعاً حاصل زير نظر داشتن و تعقيب و مراقبت به

شود. فرض  اد هياهوست، که اينک هم با همان قصد بيان می مچ گرفتن و ايج
گويد صددرصد  ی مهدی سليمانی میچه آقای پاينده درباره ی آنکنيم که همه 

شود که بپرسيم:  صورت، جای طرح اين سؤال باز میدرست است. دراين
العاده شديد  »، اما فوقتندرویی منفرد ويا از جنس «اصوالً چرا اين مسئله

اس  میو  مطرح  فوقتثنايی،  رويدای  بيان  آيا  ميانگين  شود؟  از  که  العاده 
گشای  تواند راه ی بسيار زيادی دارد، میجنس خويش فاصلههای هم نمونه

تواند هم آری و هم نه  دريافت حقيقت آن نسبت باشد؟ جواب اين سؤال می
دقيق هرچه  تصوير  بخواهد  کسی  اگر  خاصْ باشد.  کنشی  از  در   تری 

آن کنش   مختصات آماری  بيان  کند، ضمن  ارائه  را  معينی  زمانی/مکانی 
تواند گامی  ترين و شديدتريِن آن نيز می هايی از آرام ی نمونهتقريب، ارائهبه
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جای  تر حقيقت آن کنش معين باشد. اما آقای پاينده بهدر راستای درک دقيق
راست  ، يکهای حداکثر و حداقلی آمار، بيان تحليل و آوردن نمونهارائه

دار  ی حداکثری/استثنايی آقای مهدی سليمانی و شلوار وصلهسراغ نمونهبه
که تأملی اين سؤال فکر کنيم، بهتراستکه به رود! چرا؟ قبل از ايناو می 
ی  اين سؤال داشته باشيم که چرا آقای پاينده بيان مقصود خودرا با جمله روی  

» آغاز  مد صبوری) مالقات دادندمهدی سليمانی (از مريدان احيک روز به«
«می  پرانتِز  چرا  و  احمد صبوری)کند؛  مريدان  در  (از  ظاهراً  (که  را   «

ی جملهآباد در آن زمان هيچ نقشی ندارد) بهی تصوير زنداِن عشرتارائه
  خود اضافه کرده است؟

پرانتِز  توانيم بگوئيم که  دو سؤال آخر هرچه باشد ويا نباشد، نمیپاسخ به
توان  جا آمده است. بنابراين، می» سهواً در اين(از مريدان احمد صبوری)«

ی آقای  ی قصهطور هم نتيجه گرفت که يکی از داليل بيان پردازش شده اين
وصله شلوار  و  سليمانی  پرانتِز «مهدی  همين  آوردن  او،  مريدان  دار  (از 

علی پاينده نسبت    » است که چرايی آن را فقط در عنادورزی احمد صبوری)
گيری در صورتی  توان پيدا کرد. البته اين جنبه از نتيجهاحمد صبوری میبه

جز  ی ممکن) است که بهگيری (و نه تمامی و تنها نتيجهای از نتيجهجنبه
ای بين احمد صبوری و آقای  حضور اجباری در يک زندان، واقعاً رابطه

ای  يافت من حاکی از نبود رابطهمهدی سليمانی بوده باشد، که برآورد و در
ام  مريد و مرادی است. چراکه من با تمام وجودم ديده و شنيده قابل تعبير به

از  که احمد صبوری در برخورد و رابطه (اعم  با ديگران  ی دمکراتيک 
وسواس چنان  کارفرما)  و حتی  فرزند، همسر  آميز عمل دوست، شاگرد، 

با  می  مريدی/مرادی  عبوديِت  که  بهکند  هم  چندقلو  چسب  خروار  او  يک 
  چسبد. نمی

اين نه تنها بعيد نيست،  گونه عنادورزیوجود  پاينده  آقای  ها درمورد 
به هم  طبيعی  میبلکه  نسبت  نظر  عاشقانه  ستايش  تا  که  کسی  رسد. 

ساواکنگهبانبه میگمارده های  پيش  زندان  بهی  برگشِت  در  تعادل  رود، 
الحال حاکِم موجوِد بازار فیی، در آشفتهای جز عنادورزی ندارد. آرچاره 

انتخاب احمد صبوری برای   ها و مناسبات انسانی/انقالبیْ معيارها و ارزش
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رسد. برای  نظر می ترين بههزينهو کم ترين  ، مناسببخش ابراز عنادی تعادل
  اين اندازه از هوشياری و درايت بايد درود فرستاد!! 

يا شهريورماه   25روز  « اداره   مردادماه  ثابتی، رئيس  ی سوم  پرويز 
به و دکتر جوان  داخلی)،  (امنيت  گفتند هرکسی  عشرتساواک  آمدند.  آباد 

از   پول  گرفتن  مالقات،  مثل  تقاضاهايی  هم  ما  بگويد.  دارد،  تقاضايی 
نظافت زندان، کتاب، روزنامه و چند خواسته  ها، مسائل مربوط بهخانواده 

هايی پذيرفتند ولی همان روز از خانواده ديگر را مطرح کرديم. مالقات را ن 
باره وضع ما تغيير يککه پشت دِر زندان بودند پول، ميوه و لباس گرفتند. به

  ). 162»(ص کرد
گيری  آقای پاينده در توضيح چرايی اين تغيير وضع ناگهانی روی پی

«خانواده  آرامبهها  مراجعهطور  و   «» بهدستهی  مذهبی،  جمعی  مراجع 
های حقوق بشری  ربط دولتی و سازمانحکومتی و مسئوالن ذی  هایاداره 

می162»(ص  جهانی... انگشت  به)  که  گزارشگذارد  نبود  از دليل  هايی 
نظرمن  هايی که من از آن اطالعی ندارم) بههمان زمان (يا وجود گزارش

عنوان کسی که شاه آب  عامل چندان مؤثری نبودند. بعيد بود که ثابتی (به
» وارد  ربط دولتیمسئوالن ذیخورد) با فشار «مشورت با او نمیهم بدون  

ها گوش بدهد. نگرانی ساواک  خواست زندانیآباد شود و بهزندان عشرت
ادامه هرچيز  از  «بيش  همان  در  تندرویی  پاينده  آقای  تنفر  مورد  »های 

به مورد  اين  در  من  گرچه  بود.  زندان  از  ويژه بيرون  برخورد  تحقيق  ای 
استانکرده  اين  تصورم  اما  بهم؛  ساواک  در که  که  بود  رسيده  نتيجه  اين 

اين احتمال  با  زندانیرابطه  بهکه  زندان  از  شده  آزاد  چريکی های  جنبش 
می  عمل  مؤثرتر  تهديد  با  توأم  تحبيب  مداوم  بپيوندند،  حضور  البته  کند. 

ت  شان نيز يکی از عوامل تغيير سياسها برای مالقات با فرزندانخانواده 
به برگشت  و  با شيوه ساواک  رابطه  در  چريکی  جنبش  پيدايش  از  قبل  ی 

»ها بازی خلتوان چنين نتيجه گرفت که «ها می ی اينها بود. از همهزندان
منظور  ريزی ساواک به» گروهبان افتخاری و ديگران برنامهآدم بودنيا «

در عمل که ساواک  بهترين وضعيت از زاويه خودش بود. وقتیيابی بهدست
که « تا حدی  ديد  را  تندروانه  فضای هيجانات عصبی و  کتاب خواندن... 
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بهفرونشاند رسماً  برداشت  يواشکی  مالقات  از  دست  شيوه »،  ای  همان 
  کرد.برگشت که هميشه در رابطه با زندان سياسی اعمال می

پانوشت صفحه   در  پاينده  دنباله  162علی  بهکه  هم    163صفحه  اش 
شان  ها که روی بستگانی تحريک خانواده ای را درباره هکشيده شده، مسئل

می مطرح  بياورند،  فشار  ندامت  ابراز  بهبرای  بنا  که  و  کند  مشاهدات 
می شنيده  اعمال  افرادی  درباره  تنها  و  نداشت؛  عموميت  من  که های  شد 

(به بهساواک  غلط)  يا  بهدرست  را  که طرف  بود  نتيجه رسيده  نوعی  اين 
البته يکی/دو مورد را ديدم که خانم تواند جذب کمی  ها روی شوهران  ند. 

گونه موارِد آوردند که هرطور شده از زندان بيايند بيرون. اينخود فشار می
اين از  بيش  از  نادر  باشد،  ساواک  تحريک  از  ناشی  و که  طبيعی  امور 

  گرفت. اجتماعی خوِد زندگی مشترک نشأت می
  

  رسمی شدن مالقات 
  25[  ، پرويز ثابتی، دکتر جوان1350پانزده يا شانزده شهريور  روز  «

همه  اين  و  اختالف  با يک صفحه  يا شهريور؟  بود  مرداد  پانزده؟  يا  بود 
بهتغيير؟]   ديگر  ساواکی  يکی/دو  هرکس  عشرتو  گفتند  آمدند.  آباد 

همه يک بگويد.  دارد  مالقات شديم.  هرتقاضايی  زبان خواهان  يک  و  دل 
می گفتند   می163»(ص  دهيم مالقات  معلوم  گفتگو  ادامه  در  که ).  شود 

روز پيش از اين مسئله   10ها نيز از مالقات از همان روز است و خانواده 
بدين داشتند.  همه اطالع  با  ساواک  خواستترتيب،  زندانیی  های های 

توانست اخبار مهم را  غير از راديو (که جزنی داشت و میآباد بهعشرت
جز حمام هفتگی ان بگويد) موافقت کرد و اجازه ساختن حمامی بهديگربه

که   داد  ورزش  از  بعد  دوش  برای  را  پادگان)  داخل  (و  از زندان  بيرون 
ساختنهزينه« « ی  و  آن  به»  جزنی  را  آبگرمکن  تقبل  خريدن  تنهائی 

). بعداً درباره وضعيت بسيار خوب مالی و سبک زندگی  164»(ص  کرد
فهم زمينهبيژن جزنی توضيح مخ  داد.  تصری جهت  او خواهم  ی طبقاتی 

پردازد که  چند نکته می ای بهصفحه 3هرروی، علی پاينده در اين قسمت به
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بخش  کنم تا با بررسی بسيار کوتاهی بهترتيب نقل میها را بهترين آنمهم 
  بعدی بپردازيم: 

ا  ای دو ي پايان رسيد... هفتهبا رسمی شدن مالقات، دوران عسرت به«
روز «سه  داشتند؛  مالقات  میخانواده »  هم  غذا  ما  برای  و  ها  آوردند 

».  ای غذا زياد بود که فردای روز مالقات هم غذای خانگی داشتيم اندازه به
نگهبان و سرباز زندان  « خورند؛ از غذای خانگی بهغذا را دستجمعی می

میهم  نقل دادند»  صفحهقول(همه  از  پارگراف  اين  ).  است  165ی  های 
خانواده مجموعه  اغلب  که  غذايی  کيفيت  و  کميت  بستگان  ی  برای  ها 

میزندانی آنشان  مرفه  نسبتاً  از وضعيت  میآورند، مجموعاً  داد.  ها خبر 
تا آنبه آوردند،  ها میام غذايی که خانواده جاکه من ديده و شنيده هرروی، 
  ختند. پها می شبيه همان غذايی بود که در مهمانی  لحاظ کيفيتْ به

  
کسی  ديگر  داد...  تغيير  را  زندان  وضعيت  مالقات  شدن  «رسمی 

بورژوايی و  های خرده گفت غذای خوب خوردن، از تظاهرات خصلتنمی
های انقالبی و خوب را  بورژوايی است و اگر غذای خوب بخوريم خصلت

می دست  نمیاز  کسی  ديگر  يا  دهيم.  و  است  بد  پوشيدن  نو  لباس  گفت 
ی مالقات دادن رسمی در دو  نحوه ). با تکيه به165(ص  »َروی استراست

تأثير مثبتی بر فضای  » که «يا شهريورماهمردادماه  25مرحله (اولی در « 
»،  زندان داشت و فضای هيجانات عصبی و تندروانه را تا حدی فرونشاند

» در  دومی  شهريورو  شانزده  يا  نقلپانزده  که  نتايجی  با  بيان »  باال  قول 
های  دادن  توان روی اين مسئله تأکيد کرد که مالقاتبار ديگر میکند؛ يکمی 

ی های مهربان و انسان دوست، جزئی از برنامهظاهراً غيرقانونِی نگهبان
ها شده بود و  جهت عاشق و شيدای اين نگهبانساواک بوده و آقای پاينده بی

هايی طاندنبال شيخورد؛ و بههنوز هم افسوس آن شوريدگی عاشقانه را می
کردند. ناگفته نماند که آقای  گردد که امثال مهدی سليمانی را کوک می می 

هم در تغيير و بهبود فضای حاکم بر زندان  [را]  بيژن جزنی  پاينده نقش « 
می165»(ص  مؤثر[خيلی]  آباد  عشرت صرف)  که  جنبهداند  از  ی  نظر 
درباره اغراق قبالً  آن،  و حتی چرايی  آميز  آن،  در  ی چگونگی  تغييراتش 

  ام.زندان قصر توضيحاتی داده 
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قلعه از های قزلعلی پاينده در پايان اين قسمت از ايراد گرفتن زندانی
طلب  که برای جزنِی رفاه   های يکی از زندانیآباد و نامههای عشرتزندانی

ی محفلی داشت و دعوا  تر جنبهنظر من بيشزند که بهنوشته بود، حرف می
بود که هنوز هم (گرچه با شکل و شمايل ديگری) ادامه دارد.  برسِر رهبری  

جزنی نوشته بود، همان معيارهايی را نگاه آن کسی که نامه را خطاب به
داد؛ تفاوت  کار برده بود که پاينده مورد استفاده قرار میاش بهدر بررسی

نويسنده  که  بود  اين  در  نقطهتنها  از  نامه  بهی  پاينده  مقابل  نگاه  مسائل  ی 
آباد جمع طلبی را از عشرتای. بساط اين رفاه خودت جمع کرده کرد.  می 

های انقالبی خودشان را حفظ  های مبارز، خصلتکن و اجازه بده اين آدم 
  ». کنند... 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

  
 

بهيکی از دوستانی مکتوب های  برای ويرايش قسمت  خواهش منکه 
بود،    »بازخوانی« اين   داده  مثبت  مطالعهپس  جواب  قسمت  از  آخرين  ی 

نقد و بررسِی  ی  شيوه    کلیباد»)، ضمن تأييدِ آ(يعنی: قسمت «زندان عشرت
نگارانه  وقايع اش کوتاه کردن نکات و مسائل  توصيه  حالدرعين  ،تاکنونی

بيش فرصت  و  فضا  تا  مربوط بود  مسائل  بررسِی  و  بحث  برای  تری 
ضمن تشکر  بنابراين،  شناسی و ايدئولوژيک در اختيار داشته باشم.  روش

  ی گذرا پذيرم و با اشاره توصيه او را می  قدر،از توصيه اين دوست گران
را  بيشه،  نگارانوقايع  نکاتبه تکيه  روشترين  مسائلی  روی  و  شناسی 

  . آيندحساب مینوعی ايدئولوژيک/سياسی بهگذارم که بهمی 
نگارش،    امر  در  تِر مفهوم ساده   تر و تبادلبيش  مندیصرفهطورکلی،  به
م تا  ي گذاری پيش ببرکند که مطالب را با استفاده از شماره ايجاب میبعضاً  

به اشاره  موضوهم  از  ساده هريک  استقالل  عات  هرمطلبی  هم  و  باشد  تر 
باشد. داشته  از شيوه به  نسبی  ادامه  در  دليل،  استفاه  ی شماره همين  گذاری 

 کنم. می 
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آباد  ) از عشرت167»(ص  1350وپنج آبان  روز بيستقای پاينده را «آ
میبه بهاوين  را  او  میبرند.  شفيعیاندازند  سلولی  کاظم  هم درآنکه  جا  ها 

ها  ؟ شفيعی)جا(همان»ایير شده گای دستدر چه رابطهپرسد: «بود. از او می
نام  می  هنوز  که  است  شده  دستگير  مذهبی  گروه  يک  با  ارتباط  در  گويد 
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خصی ندارد. اين گروه پس از چندی خودرا «سازمان مجاهدين خلق»  شم
پرسد:  ها می همان اولين برخوردها از کاظم شفيعینامد. علی پاينده در  می 
مسلمانيم و گروه از نظر  دهد که «ها پاسخ می»؟ شفيعیچه عقايدی داريد«

اقتصادی مارکسيسم را قبول دارد و آن را با فلسفه اسالمی تلفيق کرده و  
  ). 168و  167»(صص تطبيق داده است

چه عقايدی  سد: « اگر کسی بدون استفاده از فشار فيزيکی از من بپر 
نحوی  اصطالح نوکش را نچينم، حتماً به»؟ اگر عصبانی نشوم و بهداريد

میمسخره  جوهره اش  چراکه  اين  کنم.  ُکنه  پرسو  و شگونه  ها 
اصطالح پيشامدرن است. اگر يک  استبدادی/پادگانی و به  ،هاطلبیاطالعات

دهيد که از شما بپرسم اتهام  میزندانِی ديگر بگويد که اجازه يک بهزندانی 
چه  رسد؛ اما اين سؤال که شما «نظر میمعقول به  ایشما چيست، تا اندازه 

  و دسپوتيک است.  طلبانهالعاده خشن، برتری، فوق[؟] »عقايدی داريد 
ها پاسخ آقای کاظم شفيعیرسيم بهی مسئله که بگذريم، میاز اين جنبه

همين » و بهدی مارکسيسم را قبول دارداز نظر اقتصا» است، « مسلمانکه «
فيق کرده و  تطبيق  لی اسالمی تبا فلسفهدليل هم اين اقتصاد مارکسيستی را «

ذهن  بهنه تنها  ! شايد در سلول اوين و زير تهديد شکنجه و مرگ  »داده است
ی برآمده  ها آن دوره نرسد که ملغمه ذهن اغلب زندانیپاينده، بلکه بهآقای  

هرصورت که تزئين شود،  به  ،» در فعليت سياسیتطبيق » و «تلفيقاز اين «
خاصه همان  دارای  «بازهم  که  بود  خواهد  کارکردهايی  و  و  تلفيقها   «

دارا »تطبيق« فاشيستی  ناسيونال/سوسياليسم اند.  بوده   های  از    عنوان  يکی 
» « تلفيقهمين  و  اينبود.    ها»تطبيق»  بهنتيجه  پاسخ  عدم  کاظم  که  آقای 

در سلول اوين قابل توجيه و پذيرفتنی است؛ اما سکوت در مورد   هاشفيعی
» «تلفيقاين  و  سال  تطبيق»  در  فريبنده  و  ارتجاعی  را    1399»  سؤالی 
بيشانانگيزبرمی جواب  دو  که  نمید  پاينده  تر  آقای  يا  باشد.  داشته  تواند 

بههيچ (يعنی:  نظری  لحاظ عملیچيز  هيچ  و  مارکسيمطلقاً  از  و  چيز)  سم 
  »ی موافق است.تطبيق» و « تلفيقداند، ويا با چنين «ی مارکسی نمیانديشه
ها و های زندان و تعداد اعدامیسالهرروی، فراتر از نگاه شيعی بهبه
استخونمقدار  حتی   اين  حقيقت  ريخته،  برزمين  اين «های  و تلفيق که   «
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  اسالمی)  یفلسفه» اقتصاد مارکسی با  تطبيق » و « تلفيق(يعنی: «  »تطبيق«
که داد  می هايی ياری  ها و جريانهمان افراد، گروه بهعمالً  ی شاه  در دوره 
طور و اينک قدرت را به  ند هللا ناميد ی سرنگونی شاه خود را حزبدر آستانه

امروزه    ـنيزـجنابان اين عالیبه  دهندگانياریآن  ؛ و  مطلق در اختيار دارند 
کنند تا  کاخ سفيد را نگهبانی می   هایمستراح  قدرتْ يابی بهدر حسرت دست

  ی جنايت و استثماِر سياه تر و بهتر بتوانند کون ساکنان اين النههرچه بيش
  را بليسند.  و ضدانسانی
ايدئولوژيکِ غ  مدافعان اما  «   يرارگانيک،  اين  و تلفيق ديروز   «

» رفسنجانی، منتظری، طالقانی، ربانی شيرازی و ديگران بودند؛  تطبيقْ «
ريز و درشت عربستان و اياالت متحده  و دالرهای  و امروز نيز فرستادگان  

  کنند. ها دفاع میهای جنايت و استثمار از آنديگر کانونو 

  
  } بازجويی مجدد در زندان اوين 2

،  1346در سال  کند که «میروايت    167آقای پاينده در پانوشت صفحه  
اوين به برداری رسيد. گروه  بهره گزين "باغ مهران" بهعنوان جایزندان 

البته همه ی جزنی اولين زندانيان سياسی بودند که اوين را افتتاح کردند. 
به را  گروه  اين  عده اعضای  نبردند،  عباس  اوين  جزنی،  بيژن  مانند  ای 
سرمدی در    ای مانند عزيزبازجويی کردند و عده سورکی و... را در اوين  

شدند...قزل بازجويی  اينقلعه  منهای  شنيده ».  استکه  اين  از  حاکی  که  ها 
ی هشتم ساواک  ی اداره هم مورد استفاده   1346زندان اوين حتی قبل از سال  

نوعی جاسوسی بود و در ارتباط  ها بهی آنقرار داشت و افرادی که پرونده 
دولتی  ضداطالعات آنبا  در  داشتند،  قرار  خارجی  بازجويی  های  جا 

(که منشأ آن    های متعددتر اين است که بازهم شنيده ی مهم اما نکته  .شدندمی 
بود)  می  خوِد جزنی  حکايت  اين  «از  عبارت  که  اولين  کنند  جزنی  گروه 

ای از ساختن کوه  نمونه  ،» زندانيان سياسی بودند که اوين را افتتاح کردند
کاه است. چراکه از گروه جزنی فقط دو نفر (يعنی: جزنی و سورکی) از  

بنابراين،    ندند.قلعه برگرداقزلاوين بردند و دوباره بهرا برای چند ساعت به
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» و  و...عبارت  نادرست  اساس  از  است،  نامعين  برتعدای  دال  که   «
  جاست. نابه

  
  } بازجويی مجدد در زندان اوين 3

اوين بپردازد، از  به  شتوضيح چرايِی انتقالکه بهاينعلی پاينده قبل از  
ها موضوع آنکند که  صحبت می  آباددر عشرت  ایپرده های ميانبازجويی

صداقی  پاينده   یرابطه اسکندر  اکبر صفايی  با  علی  انفرادی،  جليل  نژاد، 
آمد و مطلب  آباد می عشرتگاهی عضدی به: «و امثالهم بوده است فراهانی

با جليل انفرادی،علی    دليل رفاقتبهپرسيد،... قبل از آن هم،  جزئی از من می
  ». سراغ من هم بيايند...اکبر صفايی فراهانی و... منتظر بودم که به

اجباراً از    1348نژاد در دستگيری سال  صادقیکه  کند  پاينده نقل می
شود که گروه دربازجوئی از اسکندر معلوم میچراکه « ؛  ه بودبرد او نام  

مکانيک و گروه کاوه که من يکی از اعضای  وکوهنوردی سنديکای فلزکار
من خبر داد  شد به  آزاد[اسکندر]  ... وقتی که  ارتباط ورزشی دارند آن بودم  

بهی تو سؤال کردند و من اين چيزها را گفتم.  که درباره  خودت  حواست 
ی سنديکای شود، ساواک کتابخانهکه اسکندر مخفی مید از اين. بعجمع باشد

می ضبط  را  سال  فلزکارومکانيک  در  کتاب  1348کند...  جلد  دويست   ،
اين کتاببه از  که در چند جلد  ها نوشته بودم  کتابخانه سنديکا هديه کردم 

پاينده"ی  "کتابخانه عارف  « )168(ص  »شخصی  و  ؛  شدن  مخفی  پی  در 
گروه چريکی، سنديکای فلزکارومکانيک هم مورد تهاجم  به  پيوستن اسکندر

 هاتابخانه و بررسی کتابکگيرد و مأموران با تجسس در  ساواک قرار می
  . )169و  168(صص  »رسنداين چند جلد کتاب و اسم و امضای من میبه

که پاينده در برابر سؤال عضدی که  است اين ترتيب داستان به یادامه
تو  رابطه صادقیی  اسکندر  میبا  بود،  چه  « نژاد  ارتباط  گويد:  فقط  ما 

عضدی  چرا پاينده اين جواب را به  .)169(ص  » کوهنوردی داشتيم و الغير
که  می  چون  نمی «دهد؟  کاعضدی  سرباز  که  بهظدانست  پنهانی  می  طور 

از    »آوردروزنامه می   آباد][يعنی: برای زندان عشرت   برای ما و پاينده 
که   رناص  کشته شدن اسکندر اطالع دارد؛ از طرف ديگر، گارسچی هم 
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پور  بود، از طريق حسن  فلزکارومکانيکيکی از اعضای گروه کوهنوردی  
چيزی    [يعنی: علی پاينده]  ی تو پيغام داده بود که من درباره قلعه « و از قزل
؛  » دانندفلزکارومکانيک نمیها از ارتباط تو با  دانم، اينجاکه می نآنگفتم و تا

که]    البته« فراموش کرد  ناصر اطالعی از حد و حدود روابط من  [نبايد 
.  نژاد نداشتسنديکا و فعاالن آن مانند اسکندر صادقیبا    [يعنی: علی پاينده] 

(ص  کندمی  »چيز را انکارخيال راحت همهبنابراين، دربرابر عضدی با  
169 .(  

ای گونهبه،  ده باشدصراحت بيان شکه بهبدون اينجا ترتيب وقايع  تا اين
آشنا بهی جوان  که خواننده   اندشده پشت هم رديف   مسائل آن  و حتی نسبتاً 

نژاد و  ی پاينده با اسکندر صادقید که رابطهان رساين تصور میبهرا  زمان  
فعاالن   فلزکارومکانيک  ديگر  از  سنديکای  رفاً  صای  ابطهر بيش 

است! بوده  اين  !صنفی/کوهنوردی  برای  بیچرا؟  ناصر  که  اطالعی 
با سنديکا و فعاالن آن مانند    [علی پاينده]از حد و حدود روابط...  گارسچی «

صادقی «نژاداسکندر  با  و  همهخيا»؛  راحت  انکارل  را  کردن، چيز   «
  1348ی پيام اسکندر صادقی نژاد پس از آزادی از زندان در سال  عالوه به

» بهکه  باشدحواست  جمع  وجود  تواند  نمی»  خودت  جز  ديگری  معنای 
  باشد. داشته ای لو نرفته و فعال ی سياسیِ رابطه

«هرروی،  به با  پاينده  علی  راحت  وقتی  انکارهمهخيال  را  » چيز 
». اما عضدی روز  "تا فردا فکرهايت را بکن"گويد:« کند، عضدی میمی 
به« هم  نمی سراغبعد  پاينده  میرود»   توضيح  پاينده  نوع  .  اين  که  دهد 

ی علی اکبر  دو بار ديگر هم درباره يکی«افتد:  ها بازهم اتفاق میبازجويی
در   !؟ ند) کرد 169(ص  »بازخواست   من  صفايی فراهانی و حميد اشرف از 

بيانات  همه  اين  ت ی  بهنوعی  ،  تناقضبه  ين يبقابل  نسبت  و  ابهام  چيستی 
پاينده با چريکچگونگی رابطه آنی علی  از  نام میهايی که    با   برد و ها 

کند، وجود دارد که چرايی آن نيز  میاشاره  )  ...با چند نقطه (که  هايی  آن
    آفرين است.ابهام 

پاعلی  گرچه   در  «می  169ی  صفحه  نوشتپاينده  نوع  نويسد:  اين 
های شفاهی بدون شکنجه و حداکثر  سؤال و جوابها فقط محدود بهبازجويی
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اصطالح "سرپايی" بود و معموالً با  همراه با تهديد و چند مشت و لگد به
پيگيری جدی بدون  آن  بکن" سروته  را  فکرهايت  فردا  "تا  تر جمع  گفتن 

های  بچهدهد که چون ساواک «نيز توضيح می  170فحه  »؛ و در صشد می 
اعدام کرده بودند. بعداز    ... خيلی سريعجانبهبدون بازجويی همه  سياهکل را

ها هم رفتند...  های ساده و رفاقتی آنشروع عمليات چريکی... دنبال رابطه
ی دوستانه با چند تن  ی رابطه»؛ اما طرح مسئلهها بودم من هم يکی از آن

چرخيد، اهدای  ها که اساساً حول و حوش کوه و کوهنوردی می چريک  از
ها  سنديکای فلزکارومکانيک (که اسم پاينده هم روی بعضی از آنکتاب به

  سه ليل انفرادی در اين سنديکا و  جنژاد و  بود)، عضويت اسکندر صادقی
که   [گارسچیناصر  «  ، م » کرد چيز را انکارخيال راحت همهبا «  عبارتِ 

بود فلزکارومکانيک  کوهنوردی  گروه  حدود    ]عضو  و  حد  از  اطالعی 
صادقی اسکندر  مانند  آن  فعاالن  و  سنديکا  با  من  نداشتروابط  و    »نژاد 

نژاد پس از آزادی  » از طرف اسکندر صادقیخودت جمع باشدحواست به«
ه چی «آنکند که خواننده ، نوعی دوگانگی در بيان وقايع ايجاد میاز زندان

ی علی پاينده با بعضی از  کشاند که رابطهاين ابهام می بهذشت» را  گبرمن  
که   به  پاينده   از چشم پنهان  افرادی  او  با  ارتباط  بدون  ی چريکی  مبارزه و 
ی کوهنوردی داشتند که  ای فراتر از رابطه، با او رابطهه بودندروی آورد

  باشد.  و مثالً نظامی تواند سياسیتنها می ایْ  چنين رابطهبرفرض وجودِ 
اين قسمت وجود دارد، در  ی نگارش  شيوه فتی» که در بيان و  ا«ظر
است ايناين  ضمن  رابطهکه  سنديکای  که  با  پاينده  علی  بين  سياسی  ی 

حال با استفاده از  ، اما درعينکند می  القارا    »فعاالن آن«فلزکارومکانيک و  
ها هم رفتند... من های ساده و رفاقتی آندنبال رابطهعباراتی مثل عبارت «

(يعنی:    قضاوت کليت مطلبکه در  »، در مقابل کسیها بودم هم يکی از آن
رابطهصحت چريکوسقم  از  بعضی  با  پاينده  دست  ی  خلق)  فدايی  های 

لحاظ حقوقی اين حرف را که علی پاينده مدعی  ، بهبررسی بزند تحقيق و به
نژاد  ی سياسی با سنديکای فلزکارومکانيک و اسکندر صادقیداشتن رابطه

اين   گری و نگارشوکه راشود. مسئله اين استمی   منکرو ديگران است را  
بين «القای» يک مسئله با «بيان  ی  فاصلهکنند که گرچه  توجه نمی  روايت
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؛ اما  رسد نظر می بهاز ماه من تا ماِه گردون    ی فاصلهاندازه بهصريح» آن  
از بيانات    ش«القا» در اغلب موارد بي  گذاریتأثيردهد که  تجربه نشان می

القا  در معرض  که  است. چراکه ذهِن طرفی  يک مسئله يا موضوع  صريح
کند که با حکم روشن و صريحی  تر از آن کسی عمل میگيرد، فعالقرار می

  شود. مواجه می 
  القايیِ /آميزبيان ابهام که  تِر» روايت باال در اين استی «ظريفنکته

،  نژاد، صفايی فراهانی، حميد اشرفی آقای پاينده با اسکندر صادقیرابطه
شود که پاينده را برای  درست درجايی نقل می و ديگران[!؟] جليل انفرادی

به  بازجويی برده دوباره  موضاوين  و  اسلحهواند؛  بازجويی  استع  که ای 
ای اقدام  طور کودکانهقرار داده و او نيز بهکاظم شادور    پاينده در اختيار

هزار تومان بود و تيم    8  آن  که موجودیکرده است  ی بانکی  مصادره به
بهاجرايی نيز  « اش  بهوساطت  بهوفاداری  احترام  و  حرمت  رفاقت  حفظ 
  پانوشت). ، 173[!؟] يافته بود(ص  سازمان»  دوستی

حرف  چه برمن گذشت»  ظرايف نگارِش القايی در «آندرباره  حال که  
بيندازيم:    170ی  های صفحهپانوشتمناسبت نيست که نگاهی هم به، بیزدم

است]  [بهبعداً  « بازجويی  پايان  از  بعد  منظور  قوی  بهاحتمال  من تهرانی 
سروان آيرملو دادم. چون تو  بهزاده گرفتم و  گفت بازجويی تو را از حسين

زاده را قانع کردی که ديگر چيزی برای گفتن نداری.  حسين  1349در سال  
»(پانوشت سوم  زنمش تا بميرد... قدر میوقتی اين پرونده رو شد، گفت اين

بعدها سروان  گويد: «). پاينده در اولين پانوشت همين صفحه می170از ص  
نام مستعار "دادرس"   با  از  بازجويی میآيرملو  بازجويی  او مأمور  کرد. 

سروگلسرخی و کرامت دانشيان  خهای معروف آن،  ای شد که چهره پرونده 
  ». است

زاده بگيرد و  ای را از حسيناين ادعا که تهرانِی بازجو بتواند پرونده 
ای بود  ديگری بدهد، تخيل محض است؛ چراکه تهرانی در چندمين رده به

طورکلی، بنا  کار قرار داشت. بهی جنايتزاده حسينکه در رأس آن همين  
مراتب ساواک تقريباً غيرممکن بود که تهرانی (با  ی نظامی سلسلهصبغهبه

پرونده رده  بتواند  پايينش)  نسبتاً  حسينی  از  را  تيم    زاده ای  رأس  در  (که 
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ديگری بدهد. در مورد سروان آيرملو هم  بازجودی قرار داشت) بگيرد و به
ديده و شنيده  که من  جا  تر از تهرانی بود؛ و تا آنبگويم که چند رده پايين  بايد

تحقيق و  نياز چندانی بهسپردند که  او میهايی را بهبودم، بازجويی پرونده 
صرف نداشت.  همه تجسس  از  ايننظر  بهی  چرا  ها،  اسم    پاينده راستی 

ها بود؟ پاسخ  کشد که آيرملو هم بازجوی آنگلسرخی و دانشيان را پيش می
اضافه کسب  است:  روشن  و  جزييات  ساده  از  سياسی/اجتماعی!  اعتبار 

ايست روی اين نکته  ب«شکل»گيری گروه گلسرخی/دانشيان که بگذريم، می
پرونده  اين  در  که  کنم  ناممسئله  تأکيد  احتياج کی  که  نداشت  وجود  شوفی 

قبل از بازداشت افراد گروه  ای داشته باشد. چراکه ساواک  بازجويی پيچيده به
جامعی درباره  آنی کم اطالعات نسبتاً  همين بهاحتماالً  ها داشت؛ و  وکيف 

  سپردند.  آيرملودليل هم بازجويی آن را به
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به پاينده را  بهاطاق بازجويی میوقتی علی  بازجو  گويد: او میبرند، 
هايت را  ايد... اگر حرفتان را نزده هایی حرفشما در سال گذشته همه«

گويد حرفی برای گفتن  که پاينده می». پس از اينبزنی ما با شما کار نداريم
« ،  ندارد بهبازجو  کشيده  چهل  پاهم  صورت  »  سمت چپِ سی،  نوک  با  و 

»اش ورم داشت و کبود بود. پاينده  که تا يک ماه چشم زند «ساق پايش میبه
صفحه  به پانوشت  در  مناسبت  «می  170همين  سالنويسد:  بعد  در  های 

طور کامل از دست دادم. پزشکان متخصص دو  شنوايی گوش چپم را به
[بازجو]    هايی بود که آيرملوترين آن کشيده ردند که مهم دليل برای آن برشم

بودبه ماجرای شکنجهمن زده  تمام  اما اين  اين».  او را  ی  نبود.  پاينده  بار 
که از  زنند «قدر میبندند و آنخوابانند، دست وپايش را میروی تحت می

قبل،  ... ضمن بازجويی سال  گويد: «. پاينده در اين رابطه میرود» میحال
ی مغزی شده بودم و هم چنان درمانم ادامه داشت و از نظر جسمی  ضربه

بودم  دکترِ )170(ص  »ضعيف  نگرانی  ابراز  و  پاينده  بيهوشی  از  پس   .  
من  مدرک  «گويد:  پاينده میگر بهزندان؛ سروان آيرملوی بازجو و شکنجه

را    هايت تو کمک می کنم که بقيه حرفدارم که تو حرفهايت را نزدی. به
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. البته چاشنی اين سخنان ظاهراً مهرآميز با کلی توهين و )171(ص  »بزنی
اين ترتيب  ی اين بازجويِی همراه با شکنجه به ادامه  فحاشی هم آميخته بود.

بردند.    بعد که حالم بهتر شد من را برای بازجويی  يکی، دو روزکه « است
»  بدون سؤال و جوابکرد]  جای آيرملو بازجويی می[که بهاين بار کمانگر  

» کند.  داشتن اسلحه اعترافبهخواهد «بندد و از او میتخت میپاينده را به
  هواب پايند جخواهی برايت مدرک بياورم و در  گويد میباالخره بازجو می
در اتاق را باز کرد. کاظم شادور را ديدم که پشت در  که کدام مدرک: « 

کاظم  ای جز اين ندارد که بپذيرد بهجاست که پاينده چاره ». در اينتاده بود ايس 
بعد گفتگوی بين آقای پاينده و بازجو  جا بهاز اين  شادور اسلحه داده است.

کتمان  يابد که پاينده  قبضه اسلحه جريان می  4عدد فشنگ و    50ی  درباره 
نمیمی  بازجو  و  بهپذيرد کند  را  او  اما  می؛  را فسلول  فکرهايش  تا  رستند 

روم و کاظم  سلول، از حال می پس از انتقالم بهکند که « بکند. پاينده نقل می
کند و  در، نگهبان را خبر میها هم سلوليم با داد و فرياد و کوبيدن بهشفيعی

برند. پس از چند ساعت که حالم کمی بهتر شد من را  بهداری میمن را به
بازگرداند به انفرادی  مشاهدات  . صرف)172(ص  »ند سلول  بيان  از  نظر 

قلعه هم برای پاينده  ن وضعيت در قزليکه هماينعينی، و فقط با توجه به
توان چنين برآورد کرد که بيماری پاينده (منهای منشأ آن  پيش آمده بود، می

که در اثر فشار   ی من خارج است) نوعی صرع بودکه فهم آن از عهده 
ام،  چه من تجربه کرده شد. براساس آنروحی و جسمی نيز تشديد و فعال می 

به را  اما بعيد  رعايت احتياط مجبور میگرچه اين بيماری بازجوها  کرد؛ 
ها ويا برآوردهای  شدند که دست از گمانهاحتياط مجبور می که چنان بهاست

برمی خود  بنابراين اطالعاتی  ادامهچگ  ،داشتند.  بازجويیونگی    پاينده  ی 
  گرفته است. او ترين اثِر متصور را از بيماری کم 
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ای  بهانهعلی پاينده دستگيری کاظم شادور و ضياء طباطبايی را (که  
اعتبار  می  تا  دارشود  به  لفنونا دبيرستان  و  سابقهرا  عالی  تحصيالت  ی 

بعداز دستگيری من، شادور  «کند:  طور نقل می) اينغيرعالی خود بيفزايد!!
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می ادامه  بوديم  کرده  شروع  باهم  که  را  تيرماه  فعاليتی  در  ،  1350دهد. 
ها سه نفر بودند يک نفر  کنند. آنبانک تعيين می  یروزی برای مصادره 

آموز سابق دارالفنون  [دانش  سراغ سيد ضياءآيد. روز بعد بهسِر قرار نمی
پاينده]  سابق  دوسِت  میمی  و ظاهراً  کار  فرودگاه  در  که  بهروند  او کرد. 

ی بانک داريم. يک نفر از ما نيامده است تو  گويند ما برنامه مصادره می 
از روی  کنی که راننده قبول می  ی عمليات ما باشی؟ طباطبايی هم صرفاً 

قبول می بدين173»(ص  ندکرفاقت  آن).  بانکی را مثالً مصادره  سان،  ها 
هنگام فرار توسط  » بود؛ و بههزار تومان  8فقط  کنند که موجودی آن «می 

با کمک مردم کوچه و شوند، و سرانجام شادور  يک موتورسوار تعقيب می
بهبازار   و  میدستگير  بُرده  شهربانی]    شادور «  شود.کالنتری  [در 
مثالً پشت او را چنان  کند. «) می174»(ص  های شديدی را تحملشکنجه

»(ص  کردچنان سوختگی را مداوا می... هم 1352سوزانده بودند که تا سال  
اين)174 بدون  به. شهربانی  او را  بگيرد،  شادور  از  اعترافی  ساواک  که 

  دهد. تحويل می
درباره  میپاينده  شادور  «ی  او  بازجويی  اويگويد:  فشار  در  بدون  ن 

درحالی خالصهبود...  صرفاً  و  نبوده  درکار  رسمی  بازجويی  از  که  ای 
به بازجويی ارائه  برای  قبلی  میهای  تنظيم  و  تهيه  ارتش  کردند.  دادرسی 

گيرد. دکتر جوان  شادور تحت تأثير جو حاکم بر فضای بازجويی قرار می
برای های زيادی داری همه را بنويس وگرنه سروکارت  گويد ناگفتهاو می به

خودم گفتم ديگر طاقت  گفت: بهشادور می آخرين بار با داغ و درفش است.
از   مرحله  اين  در  شود.  تمام  زودتر  هرچه  بگذار  ندارم،  را  شکنجه 

  ) 175(ص  »کندگرفتن يک قبضه اسلحه از من اعتراف میبازجويی... به
  شود. بازجويی مجدد از پاينده میکه منجر به
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و انتقال او   قبل از بازجويی مجدد آقای پاينده   درآمدِ نظر از پيشصرف
ی آن  ی کافی درباره اندازه به    )}3  در بند شمارهکمی باالتر (   که    اوين، به

ی شادور  ی شادور با پاينده، رابطهنظر من همين رابطهبه  ؛ امابحث کردم
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ی  ی بانک، داستان چهار قبضه اسلحهمصادره نسبت بهبا ضياء طباطبائی  
شده و    موجود شادور  مطرح  بازجويی  قبضه  در  يک  ساواک  و  که  ای 

نوع   پذيرد، چگونگی دستگيری و حتی نوع اعتراف شادور، و خالصهمی 
کنم،  آن اشاره میشود و در ادامه بهخاصی از شکنجه که پاينده متحمل می 

ن  تأثير از واقعيت رويدادها و افراد نيستند، چنيکه مطلقاً بیهمگی ضمن اين
  کند. را تقليد می کافکااست که نمايد که بازنويسی واقعيت توسط آدمی می 

شادور  «... يک قبضه سالح کمری بهکند که  آقای پاينده روايت می  ــ
ها را مخفی کرده  دانست که سه قبضه ديگر هم دارم. آنداده بودم ولی او می

م گفتم کجاست. پدرم  پدر بودم و در اولين مالقات با خانواده در قزل قلعه، به
برمیآن را  بهها  و  میدارد  اقوام  از  مخفی  يکی  امنی  جای  هم  او  و  دهد 

صفحه  ).172»(ص  کندمی  انتهای  در  کمانگرمی  171ی  او  [که    گويد: 
اش يک قبضه؟ گفتم بله، فقط يک قبضه،  «... گفت همه   بازجوی پاينده بود]

سه  گويد  .. کمانگر گفت شادور... میشادور داده بودم.آن هم بدون فشنگ به
. گفتم اين را هم بيخود گفته. قرار بود چهارقبضه قبضه سالح ديگر هم داری

او دادم. همان موقع دستگيرم کرديد و  تهيه کنم. يک قبضه تهيه کردم و به
  !!؟»ی ديگر را تهيه کنم نتوانستم سه قبضه

بازجويی  «  ــ بعداز  روز  سه  يا  درباره[يعنی:  دو  بازجويی  ی  اتمام 
قبضه اسلحه و يک  بود]، شادور  گرفته  پاينده  از  او  که  به  ای  را  اتاق  من 

ت خواباندند  خبازجويی بردند و با آن حال نزار، بدون سؤال و جواب روی ت
او گفتند يا اطالعاتت  و دست و پايم را بستند. دختر جوانی را آوردند و به

سروان آيرملو و  حرف بيايی.  زنيم که تو بهرا بده يا اين مرد را آنقدر می
دانم چه  جان من افتادند. نمیای بهطور وحشيانهکمانگر از چپ و راست به

خدا بس  حال و روزی داشتم که يک مرتبه آن دختر جوان فرياد زد تو را به
او گفتند اگر حرف نزنی بازهم تو  گويم. نزنيدش. بهکنيد. هرچه بخواهيد می

تا مجبور بهقدر میآوريم و اين خرابکار را آنجا میاينرا به اقرار  زنيم 
...  کمانگر که در اتاق بود گفتم اين ديگر چه نوع بازجويی استشوی... به

را   تو  بياورند،  را  ديگر  نفر  يک  بود  قرار  آوردی  شانسی  بد  گفت 
  »!!؟آوردند...
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نقلهمان  ــ در  شقولطور  در  شادور  است،  معلوم  باال  هربانی  های 
کند و حرفی  اطوی داغ و سوختگی نسبتاً شديد را در پشت خود تحمل می 

» و با  گيردتحت تأثير جو حاکم بر فضای بازجويی قرار می«زند؛ اما نمی
های زيادی داری همه را بنويس وگرنه ناگفتهتهديد يکی از بازجوها که «

بار سروکارت   آخرين  است  برای  درفش  و  داغ  بهبا  می»،  گويد  خودش 
» پاينده را  گرفتن يک قبضه اسلحه از» و «ديگر طاقت شکنجه را ندارم«
  »!!؟کنداعتراف می«

بانک با شادور همراه شد؟  چرا ضياء طباطبايی برای مصادره   ــ ی 
کافکايی است: بدون بحث، گفتگو، شناسايی بانک، بدون شبهجواب حقيقتاً  

 طکافکايی) فقشبه  طوری (يعنی:تدارکات برای مخفی شدن و خالصه همين
  »!!؟حفظ حرمت دوستی رفاقت و احترام بهوفاداری بهخاطر «به

تو  که جمعيت به... وقتی«گويد:  می  174پاينده در پانوشت صفحه    ــ
در حد شليک تير هوايی  ها از اسلحه  ور شد چرا برای دور کردن آنحمله

ای قرار گرفتم  نکردی؟ گفت: از نظر روحی در شرايط غافلگيرانه  استفاده 
گونه موارد  بينی نکرده بودم که در اينکه مغزم قفل کرده بود و قبالً پيش

توانست شليک  و می شادور فشنگ داشت ی». بنابراين، اسلحهچه بايد کرد
گفتم يک قبضه  گويد: « بازجو میبه  171کند. با اين وجود، پاينده در صفحه  

اش يک قبضه؟ گفتم بله، فقط يک  ام. گفت همهشادور داده سالح کمری به
به که قبضه، آن هم بدون فشنگ  بودم. چيز ديگری هم ندارم  داده  شادور 
بهمیبگويم. کمانگر گفت شادور   گفتم  ای.  او داده گويد پنجاه تا فشنگ هم 

ندادم  هم  دانه  يک  حتی  گفته،  پرونده ...بيخود  بنابراين،  بازجوئی ».  ی 
فشنگی    اين اطالعات  ور/پاينده براساسدشا پاينده  از  که شادور  بسته شد 

ای با فشنگ در  اما شادور در هنگام دستگيری اسحلهدريافت نکرده بود.  
قاچاقچی  توسط  ويا    ه مصادر از طريق  جاکه فشنگ يا  ازآناختيار داشت.  
  اگر مصادره نشده بود [که هم روايت پاينده و هم مشاهدات   قابل تهيه بود،

]،  بود  ای در اين زمينه صورت نگرفتهکه مصادره حاکی از اين است  عينی
بايد   قاچاقچی)    یکساز  پس  آن.  شدگرفته می(مثالً  را  تا  جاکه من شادور 

نتيجه زندان نيامد که فشنگ در اختيار او گذاشته باشد.  ديدم، کسی با او به
تهيه اين منشأ  دانستن  بدون  را  شادور/پاينده  بازجوئی  پرونده  ساواک  که 
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توان با چنين فرضی مطلقاً مخالفت کرد؛ اما  فشنگ بسته بود. گرچه نمی
افکايی) است که ساواک بدون شناسايی منشأ  شبهخيلی بعيد (يعنی: سوپر  

  فشنگ دست از سِر پاينده و شادور برداشته باشد!!؟
می  ــ باال  مورد  پنج  بررسی  که  از  گرفت  نتيجه  چنين  حتی  توان 

شخصی  ی  با واسطهرغم ميل و توصيه خود،  علی  ،که علی پاينده جايیآن
شادور به با    ،نام  شکلو  تيم  و  کودکانه/نظامی  براساس  گرفتهکنشی  ای 
به« بهوفاداری  احترام  و  دوستیرفاقت  حرمت  حاشيه»  حفظ  فعاليت    از 

متنبه  سياسی زندگیِ شودمیرانده    طرف  نمايش  اجرای  مضمون   ،  
  . رسد نظر می بهکه تراژيک باشد، کمدی  بيش از اين  او  مبارزاتی/سياسی

ی  کسی چنين فرض کند که زندگی سياسی علی پاينده نمونه  اگربنابراين،  
هايی است که طی چهل سالی که او از آن سخن  تيپيکی از افراد و گروه 

ای جز اين ندارد که ، چاره نوعی فعال سياسی/ضدرژيمی بودندگويد، بهمی 
لقايش ببخشد و وقت خود  هل سال را بهچآوردها و تجارب اين دست عطای

بکندی قصهلعهرا صرف مطا است  .های شهرزاد  اين  اوالً اما حقيقت  که 
ای، نمونه و تيپيک  شکل و محتوای زندگی سياسی علی پاينده از هيچ جنبه

 ً استثنايی نيز مملو ـ روايت اين زندگی سياسی قابل توصيف بهنيست؛ و دوما
تخيل آميخته  هايی است که بيش از حد معمول و مرسوم بهاز تصويرپردازی

  است. 
  

  } بازجويی مجدد در زندان اوين 7

 هایانگيِز علی پاينده را در صفحهشگفت  حالدرعين  ويژه ودوگانگِی  
انگيزتری  شکل شگفتبار بهدوباره و اين  180و    179،  178  ،177،  176

. منظورم آن دوبُنی و دوئيّتی است که فقط در افرادی همانند  کنيم مشاهده می
از   (که  پاينده  بهعلی  میحاشيه  نگاه  میواقعيت  بهکنند)  و تواند  وحدت 

عشق پُرشور و توصيفاتی شيدايی    های اين دوبُنیْ بُنی برسند. يکی از بُنيک
امثال  از   (شکنجهافرادی  ساقی  بُِن  نبگر/زندا ايوب  و  است؛  ساواک  ان) 

پی بهديگرش  شناختبردن  و  مختلفْ نسبت  نوقايع  و    های  شواهد  بدون 
طورکلی «فهِم» بدون آزمون و قابل توصيف  قابل آزمايش ويا به  هاینمونه

  است.  ی» م لَدنْ علْ «
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علی پاينده پس از اتمام بازجوئی و روايت افراد مختلفی (مانند: تقی  
با که  باقری)  افسری و  ارتباط    او  شهرام، عبدهللا  نقل  و  بودند،  هم سلول 

يک روز، محمدتقی  کند که «می  روايتی ديگر،  هاها با سلولبعضی از آن
فت يک ساک دارم، آن  گنگهبان...  سلول ما آوردند. فضلی بهفضلی را به

رسيد کجاست؟ گفت: انداختندش بيرون، برام  پ  [نگهبان]را برايم بياور...  
دليل اين  ها بیخودم گفتم بچهبيار. وقتی گفت انداختندش بيرون، با ترديد به

اند.  و ساکش را هم پشت سرش پرت نکرده   انداتاق بيرون نيداختنهرا از  
می باشداحتماالً  ادامه176»(ص  تواند خبرچين و جاسوس  پاينده در  ی ). 

» که  اساس  براين  خود  بچهبهروايت  اطمينانبقيه  سلول  داشت،  های   «
؛  کندمی  های مثبتقضاوت و ارزيابی  وگويد،  ها چيزهايی میی آندرباره 

«و   اينباالخره  بهبرای  سلولیکه  بههم  نسبت  که  بگويد  محمدتقی  »هايش 
کند و در موقعی که فضلی  » دارد، دستشوئی را بهانه میچه نظری فضلی « 

آرام،    ،کوشکش، سختنسانی زحمت«اسيد احمدی که داخل توالت بود، به
پذير و قابل  عنوان عنصری مسئوليتکم حرف و امتحان خودرا در عمل به 

نظر  اين فضلی آدم مشکوکی بهگويد: « می  )176(ص »اعتماد پس داده بود
و ساکش را از اتاق بيرون    شگويی؟ گفتم خودآيد... پرسيد از کجا میمی 

گفت ببينيم چی    که حرف من را رد نکرد ولیاند. سيد احمدی با اينانداخته
  . )177(ص » شودمی 

مثابه يک بِن ديدگاهی) (بهفضلی را  محمدتقی    قضيهجا  پاينده در اين
می کنار  مالقاتبه  تا   گذارد موقتاً  به  هايیزندانی  شرح  که  طور  بپردازد 

دهد و ل میيشکت او را    خواه طلب و دوئيتدوگانگی  ديدگاه بُن ديگر    ضمنیْ 
های زندان  ی زندانیبين همهبود  ، مالقاتی  مالقات. اين  آوردمیدربيان  به

  اعدام شدند. بعداً  ها نيز  شان که دوسوم آنهایاوين با خانواده 
، ما را برای مالقات [از قضيه محمد تقی فضلی] دو يا سه روز بعد  «

سوار سه اتوبوس کردند. تقريباً زندانيان دو اتوبوس از سه اتوبوس، بعداً  
جديد  گذاران مرحله  بنياناصر مؤثر و تنی چند از  نع   اعدام شدند. اعضا و

، مسعود و مجيد احمدزاده، عباس و اسدهللا  های فدايی خلقسازمان چريک
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المرضا َگلوی، سعيد آريان و... همه در اين سه اتوبوس بودند.  غمفتاحی،  
  . )177(ص »بود  مالقات خداحافظیها در حقيقت، اين مالقات برای آن

است ادامهضروری  از  قبل  بهکه  نگاهی  مطلب  اين  عبارت  ی 
  ـ اوالً   » بيندازيم:های فدايی خلقگذاران مرحله جديد سازمان چريکبنيان«

د نامبرده  نقلافراد  هرگونه ر  بدون  (يعنی:  روشن  و  ساده  خيلی  باال  قول 
بنيان توجيهی)  و  سازمان چريکتفسير  و  گذاران  بودند؛  خلق  فدايی  های 

  آنْ   ابداعاز    و قصد  ،جعلی است ای  مقوله» مطلقاً  ی جديدلهحمر«  یمقوله
نفع همان تحريف تاريخ مبارزات سياسی ايران به  احتمال بسيارقوینيز به

سپاه  است  دستجاتی تسليح  برای  سنگينبه  پاسدارنکه  سرودست    سالح 
ً   اما  و.  ندشکستمی    ای گذارِی مرحلهبنيان  تحت عنوان  یاـ کليت مقولهدوما

های فدايی خلق موضوعيت پيدا  سازمان چريکنسبت بهکه  ـ بدون اينحتیـ
، متناقض است.  دمعنايی خوو انتزاع  نفسگِی  آن حمل شود، در فیبه  و  کند

  اشْ دليل وجه عمدتاً ساکن و ساختاریبه  ینهاد خاصهر  گذاشتن  چراکه بنيان
ی  ساختار/نهادی  گذاریِ ناقض بنيان  بندی آنْ باره است و مرحلههمواره يک

کردن  بهاست.   پيدا  ديگر،  پروسهعمدتاً    مراحلبيان  توجيه  هايدر  قابل  ی 
خودی (مثل مراحل  طور خودبهی بشری و بهکه بدون دخالت انديشهاست

زمين  تکامل  مراحل  يا  اجتماعی  داشته  تکامل  جريان  آن)  مانند  و  شناسی 
بنياد بنيانباشد؛ در صورتی که  اِعمال اراده گذاری و  از  ی  گذاشتن حاکی 

انسانیآگاهانه خاص  ی  ساختاری  ايجاد  کالم صهخال  است.  در    که اين  ی 
  ،هاست که براساس امکانمرحله و مراحل حاکی از انقطاع در تداوم پروسه

  توان درهريک از اين انقطاعات می   امکان  آنو انتخاب عملِی  و شناخت  
گذاری کرد.  را متناسب با نياز يا نيازهايی خاص بنيان  ساختاری  يک پروسه

هرآنبه خوهرروی،  تناسب  معينی  ساختار  و  جاکه  تغييرات  روند  با  درا 
پيدايش انقطاع ديگری از دست بدهد، بعضاً اين امکان وجود دارد که در  

يزيم.  بر  ساخت آن ساختار تجديدنظر کنيم و برای تجديدساخت آن برنامه
  ی غريبی است. ای مقولهگذاری مرحلههرروی، بنيانبه

ادامه در  پاينده  میعلی  خود  روايت  «ی  های گروهبانبعداً  گويد: 
بهقزل را  مالقات  اين  ساقی  گفتند  کردقلعه  تحميل  چگونه؟  ساواک   !!«
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دائم  ها که مترصد زنده بودن فرزندانترتيب که خانواده بدين شان بودند،  
[هم]    ساقیآوردند. « ساقی فشار میرفتند و برای مالقات بهقلعه می قزلبه
دهم  قلعه) يک بار مالقات میقزلجا (ها در اينآنگويد من بهخانواده میبه

آن ببينيد  از طرف ديگر، «اندها زنده تا  به».  میساقی  بايد  مسئوالن  گويد 
من فحش و ناسزا  قلعه و بهيند قزلآ ها مالقات بدهيد... مرتباً میاينبار بهيک
ها مالقات آنبياييد اداره کنيد يا به نگويند... من جوابگو نيستم، يا خودتامی 
  !! )177(ص  »پذيرند که مالقات بدهند هيد. باالخره، مسئوالن ساواک می بد

: زنده  جيغ بنفش کشيد کهپوشيد و  و حماقت  که بايد لباس بالهت  نتيجه اين
قالب   در  عمر  يک  که  فداکار  و  خردمند  ساقِی  رفيق  جاويدباد  و 

  گر/زندانبان و در راستای انقالب اجتماعی ايفای نقش کرد!!شکنجه
عاشقانه اما   تصوير  مالخوليايی  شيدا  ،پردازش  ساقیِ   و  ميکده از  ی   

، زندانيان بند  1350در تابستان  شود: «جا ختم نمیهمينبه  شکنجه و زندان
گويند اگر بازجويی ما تمام شوند. میقلعه خواستار مالقات می عمومی قزل 

کند و  هی نمی جها توتقاضای زندانیدهيد. ساواک بهشده، چرا مالقات نمی
نمی  بهمالقات  بهدهد.  زندانيان  میتدريج  دست  اعتراضی  و  اقدامات  زنند 

می نمیاعالم  ما شب  ندهيد  مالقات  اگر  بهکنند  و  تهديد عمل خوابيم؛  اين 
  . ) 177(ص »کنندمی 

اين خانواده خالصه  زندانکه  خواب  اعتصاب  از  که  اطالع یها  ها 
آورند.  کنند و برای مالقات فشار میمراجع مختلف مراجعه می نداشتند به
گويد  آمدند... میقلعه میقزلهايی که بهخانواده روز ساقی به  کي«باالخره  

همراه خود  زندانيان بدهيد بهخواهيد بهند و... هرچيز را که می فالن روز بياي 
می هم  دوم  درجه  اقوام  بيايند.  توانبياوريد.  مالقات  ند  خودم  مسئوليت  با 

داخل  ها را بهی خانواده آيند و... ساقی همهها می . روز مقرر، خانواده دهم می 
اينفرستد و میقلعه می خاردار قزلی سيم محوطه بايستيد. سپس  گويد:  جا 

زندانيان هم  کند و بهآورد پشت در قلعه و در قلعه را باز میزندانيان را می
سرباز اضافی هم  خاردار  ی سيم د برويد مالقات کنيد... دور محوطهگويمی 

زاده و  دکتر جوان، حسينگذرد ... نيم ساعتی که از مالقات مینگذاشته بود
ها در بين  بينند زندانیيند و میآوقتی اين سه بازجو می  آيند... تهرانی می
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کنی... زنند ساقی چه کار می می  شوند... دادها هستند... شوکه میخانواده 
گويد صالح در اين  ی چه کسی مالقات دادی؟ ساقی در جواب میاجازه به

. اين  گيرم جا من تصميم میدر ايناست. زندانی بايد مالقات داشته باشد...  
 !!! )178(ص  »مالقات حدود دو ساعت ادامه داشت...

صرف  مطلباين   که  کردم  تايپ  را  از  طوالنی  باور  نظر 
»  دهم با مسئوليت خودم مالقات می«  مانند  ادعاهايیبه  عاميانه/لوخانهساده 
اينو « گيرم در  به  ؛» جا من تصميم می  نياز  بدون  و  و  خيلی ساده  تحليل 

بگوي  تابستان    م بررسی  در  من  است.  کشکی  داستان  کليت  در    1350که 
  قلعه بودم و چنين رويدادی را نديدم. تنها واکنشی که در اواخر تابستانقزل

ميانه قزلويا  در  پائيز  بههای  اعتراض  افتاد  اتفاق  برای  قلعه  جا  کمبود 
دنبال داشت  ها (نه همه) را بهخود نخوابيدن بعضیخوابيدن بود که خودبه

اين  ای که نگاه کنيم،  از هرزاويهها تمام شد.  ه با انتقال بخشی از زندانیک
ضمناً در تابستان گذاری کرد.  توان اعتصاب نام واکنش غيرارادی را نمی

قزل  1350 در  مالقات  بهبساط  بودقلعه  پهن  خانگی گستردگی  غذای  و   ،
  . وفور در دسترس بودبه

مالقات و برای شوخی و خنده چندبار    ياد دارم که در اثر نداشتندقيقاً به
ايستادم و نام خودم را برای مالقات بلند  می نزديک دِر وردی قلعه/زندان  

دنبالم  تر بودند بهبا من نزديککه  ها  شد آنزدم. اين کار باعث می فرياد می
ازآنبه  تابگردند   و  بروم،  بودم،  خ  جاکه خودم مالقات  کرده  را صدا  ودم 

  شد. میباعث خنده 
مالقاتبه همين  ما  راوی عزيز  زمينه  تخيلی/کشکی  هرروی،  ای  را 

:  دگردمی» راهبر 1350در تابستان  مالقات کل زندان اوين «داند که بهمی 
سابقه« چنين  اينبا  بهای،  ساقی  هم  می بار  ساواک  که مسئوالن  قبوالند 
منظور  هاز بررسی جزئيات ب !!!)178(ص » زندانيان اوين مالقات بدهدبه

بايد بگويم اگر شخصاً پاينده را    که بگذريم،  بازخوانیتر نشدن اين  طوالنی
شدم،  ی ساقی مواجه میها درباره گونه تصويرپردازیشناختم و با ايننمی

گرفتم که حاصل قلم عوامِل خوِد رژيم است؛ اما چون قطعاً چنين نتيجه می
توانم  ضديت او با رژيم پهلوی يقين دارم، فقط میشناسم و بهپاينده را می
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آسا عاشق و شيدای استوار ساقِی نين جنونچرا پاينده ايندانم چبگويم که نمی
شايد اين    !؟شده است  هاها و زندانبانو ديگر گروهبان  گر/زندانبانشکنجه

چاره  که  است  بيماری  از  روانپزشکنوعی  نزد  آن  باشد.ی عالج  اما    ها 
زندان  نسبت بهپاينده  ديدگاه    بخِش وحدتهای  علت هرچه باشد، يکی از بُن

؛ اين  قرار دارد  دهد که در تضاد با بُِن ديگرشکل میسياسی را  زندانی  و  
آگاهی باشد، از همان تا قابل توصيف بهيه است  جادو شبتر بهکه بيش  بُن

است جنسی  و  درباره نوع  میکه  فضلی  تقی  محمد  سيد  «  گويد:ی  و  من 
.  احمدی در يک اتوبوس بوديم، او جلو... و من عقب اتوبوس نشسته بودم

گويد اگر فضلی نامی را پيش شما آوردند  او میکنار دستی سيد احمدی به
مراقبش باشيد. کنار دستی من هم... گفت فضلی غيرقابل اعتماد است. گفتم  

سلول است. با تأکيد و قاطعانه گفت: پليس است. حواستان جمع  اتفاقاً با ما هم 
همين جهت فشا کنند. بهها تصميم گرفتند او را اکند. بچهباشد خبرچينی می

    ».از اتاق بيرونش کرديم...
  

اش که در اثر شکنجه کبود شده  ی چشم پاينده پس از توضيحاتی درباره 
که  دهد که کبودی را بپوشاند، و ايناو عينک میبود و دکتر جواِن بازجو به

می فرزند  کبود  چشِم  متوجه  سوپر  مادرش  انشاپردازی  مقداری  شود؛ 
رابطه در  به  رمانتيک  مادرش،  قهرمانیبا  ساقِی توصيف  های 

می گر/زندانبان میشکنجه و  مالقات  پردازد  از  دقيقه  بيست  گويد: «حدود 
گر/زندانباِن اوين] باالی چهارپايه رفت و  شکنجهنگذشته بود که حسينی [ 

ها سوار اتوبوس شوند."حسينی که از  "مالقات تمام شد. زندانیداد زد: «
هارپايه پايين آمد، بالفاصله ساقی باالی چهارپايه رفت و گفت: "بيخود  چ

  »!!! خواهد مالقات کنيد."گويد. بايستيد و تا دلتان میمی 
دوگانهبدين ری  ترتيب،  يکوی  اديدگاه  ما  بهعزيز  ديگر  نمايش بار 

نشان بدهد که هيچ تفاوتی بين تصرِف مکرر ذهن در  سو  از يکآيد تا  درمی
ی ذهن (يعنی: ، با ديالکتيِک دوگانهشود) محض ناميده میکه تخيِل  (واقعيت  

تأثير واقعيت بر ذهن)   و اساس    ، ندارد وجود  تصرف ذهن در واقعيت و 
؛ و از طرف ديگر،  شودشناخت و حقيقت همان چيزی است که روايت می
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ي که  باشد  اين  ساواکی  گويای  استوار  ثابتیاندازه بهتواند  میک  پرويز    ی 
بیمثابه(به قدرت  ساواک)ی  کندقدرت  بديل  طنِز  نمايی  از  گذشته  اما   !!

بعضاً    گوسخن که  گشای  راه و  شما  پرسيد:  پاينده  آقای  از  بايد  حقيقت، 
با نشانهاين های بدون بررسی و آزمون و  چنين بوی خبرچين و پليس را 

جمشاوره  میی  پليِس معی  چرا  حقوقشناسنامه  فهميد،  و  مثل  دار  بگيری 
بطحايی ادامه  مسعود  در  گرچه  نشناختيد؟  قدری  را  بازخوانی  اين  ی 

پردازم؛ اما پيشاپيش بايد بگويم که خدمات  مسعود بطحايی میتر بهمفصل
از خدمات احتمالی محمد تقی فضلی بود    ترد ها برابر مفي او برای پليس ده 

هيچ  که موضوع بهشناخت  هم  لحظه  آخرين  تا  و  نگرفت  قرار  شغل  کس 
  «شريف» خويش ادامه داد. 

گويد،  ی فضلی و پليس بودن او میآخرين عباراتی که پاينده درباره 
که از ما اطالعات بگيرد و گزارش  البته فضلی برای ايناين قرار است: «به

مشکلی با او نداشتيم.  بدهد، تالشی نکرد. حواس ما هم کامالً جمع بود و  
داده بود.  کارها و خدماتی را که او برای ساواک انجام می انجام  داد قبالً 

توانست پشت  ی قوی و اطالعات وسيع ادبی داشت و میفضلی که حافظه
سرهم شعر بخواند، موجب سرگرمی ما در سلول شده بود. پس از مدتی،  

  . )180(ص »فضلی آزاد شد 
توانم  نمی  بنابراين،  ؛ ام نام فضلی نشنيده ی بهمن حتی اسمی هم از شخص

حتی يک    بودن و نبودنش  خبرچينی او با پليس ويا  روی چگونگی رابطه
چگونگی پليس    یدرباره های علی پاينده هم  اما حرف  کلمه هم حرف بزنم. 

هيچ و  است،  افواهی  اساساً  شخص  اين  وجاهت بودن  گونه 
همين ندارد.  فتحقيقی/علمی/انسانی  سلولکه  از  اخراج    یضلِی  ديگر 

گزارش دادن  شده[!؟]، و در سلول پاينده هم تالشی برای اطالعات گرفتن و  
پاينده را زير سئوالی مینداشت، کليت حکِم پيش برد که گويانه/جاوگرانه 

  توان پيدا کرد.پاسخی برای آن نمی
تشکيالت  تواند  که ساواک که میگرچه غيرممکن نيست؛ اما بعيد است

روايتی حداقل تعدادی از افراد گروه  ، بهتهران حزب توده را سازمان بدهد 
دام  ی کثيری را بهو از طريق سيروس نهاوندی عده دام بيندازد،  جزنی را به
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ی  واسطهلی پاينده بهعکند که    عملچنين ناشيانه  زندان و مرگ بيندازد، اين
خبرچينی   بتوانداش کوهنوردی اساساً ی و تجربهای حاشيه سياسیِ ی  تجربه

درعينفردی   که  کند  کشف  «را  و  حال  داشت  ادبی  وسيع  اطالعات 
». از طرف ديگر، از فحوای روايت  توانست پشت سرهم شعر بخواندمی 

چنين   سالبرمینيز  پاينده  آن  در  سياسی  زندانيان  که  خودشان  آيد  ها 
رخوردار بودند که کردند و از اين حق بهای خود را انتخاب می سلولیهم 

بيندازند!!؟  بيرون  خود  سلول  از  را  نامطلوب  عجايب    افراد  از  نيز  اين 
  زيز است.عروايت جناب پاينده 

  
  های ایران بخش خلق سازمان رهایی 

 و سيروس نهاوندی 
  

  ...های بخش خلقسازمان رهايی }1

که با تعدادی از افراد مرتبط با  چه برمن گذشت» ضمن اينراوِی «آن
(در اوين،    1350و    1349های ايران» در سال  بخش خلق«سازمان رهايی

می  آبادعشرت برخورد  قصر)  بهو  اما  میکند،  نتيجه  «اين  که  از رسد 
فعاليت و  اطالعیتشکيالت  سازمان  اين  الزم    .دندار   )181(ص  »های 

با «سازمان برخوردش    یدرباره پاينده  که  توضيح استبه افراد مرتبط  با 
  من را  آباد  و عشرت  ، زندحرفی نمیآباد  از زندان عشرتبخش...»  رهايی

دليل  به «که  آوردم  اين  عبارت  مقابِل  قصر  در  زندان  در  را  محمود  بعداً 
محمود جالير را در  ، بگويم: پاينده قبل از زندان قصر،  )181(ص  »ديدم 

  آباد ديده بود که احتماالً فراموش کرده است. عشرت
  
  ...های بخش خلقسازمان رهايی} 2

درباره  پاينده  آقای  توضيحات  رهايیاز  «سازمان  بهی  اين  بخش...» 
می پَرش  نوشتهدليل  زمينه  اين  در  که  جامعکنم  که های  دارد  وجود  تری 

ها دسترسی آنجستجوی اينترنتی ساده بهتواند با يک ی کنجکاو میخواننده 
گويد،  ی سيروس نهاوندی میکه پاينده درباره پيدا کند. اما در رابطه با نکاتی
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که  به دليل  بيشآن  روايت  و  اندنادرستاين  دهنده ها  توضيح  توان  ی  تر 
ی  پاينده درباره   تری خواهم داشت.شخِص پاينده است، تأمل بيشجادويی  

می نهاوندی  به«گويد:  سيروس  که  ...  کسی  من،  جدی  ضعفباور  های 
گام در منجالب  ريزد گام بهشکند و فرومیدارد وقتی درهم می  شخصيتی 

چه  چيزی کامالً متفاوت با آنرود تا بههويتی و تباهی شخصيتی فرومی بی
به گرددقبالً  تبديل  بود  شده  شناخته  اين)183(ص  »آن  ضمن  من  که  . 

به سازمان  از  چندانی  رهايیاطالعات  جالير،  اصطالح  اما  ندارم؛  بخش 
های مختلف ديدم و  ايوز محمدی، موالزاده، ابوالفضل موسوی را در زندان

اشکال  ضل موسوی و ايوز محمدی) بهلف اابوها (و خصوصاً از  ی آناز همه 
خارج رفتن سيروس بههرروی، اگر  گونگون تأثيرات مثبتی هم گرفتم. به
کاری کرده  ايران بازهم با ساواک هم نهاوندی درست باشد و در برگشت به

او حقيقت وجوديش را بيان  » بههای جدی شخصيتیضعفباشد، چسباندن «
شود که کند؛ چراکه او درست مثل يک پليس کارکشته وارد عملياتی مینمی

به دربرداشت.  هم  را  مرگ  رخطر  اگر  ديگر،  موجود  وايتبيان  از های 
باوری سياسی و  طور آزادانه و بنا بهماجرای سيروس درست باشد، او به

بهايدئولوژيکی نبايد  و  درآمده  ساواک  خدمت  در  با  اش  آدمی  عنوان 
» با او برخورد کرد. بنابراين، برخورد با او  های جدی شخصيتیضعف«

مؤثر ساواکی  يک  با  که  باشد  برخوردی  همانند  درست  باال    بايد  رده  و 
»، خواسته های جدی شخصيتیضعفی «شود. از طرف ديگر، مقولهمی 

گيری فعاليت  يا ناخواسته، مناسبات او و افرادی که در اين مناسبات در شکل
کند  آفرين بودند را بری از خطا و اشتباه تصوير مینقش  یسيروس نهاوند 
آن داد.  تی بهسغيرمارکسي و    توان عنوان غيرعلمیاش میکه در نادرستی
کاری با ساواک ربطی  که تصميم سيروس نهاوندی در هم اين درست است

شاکلهبه او  افراد  پذيرش  در  افراد  همين  اما  ندارد؛  او  قبلی  مناسبات  ی 
عنوان يک ساواکی  چنين در عدم شناسايی او بهعنوان يک انقالبی و هم به

  مقصر بودند. 
توانايی جدی  در تقابل با  که    »شخصيتیهای جدی  ضعفطورکلی، « به

در  که    هستند   و قابل تعبيری  تعريف نشده   تمقوال  ،گيرد قرار می  شخصيتی 
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جاکه کاربرد مثبت  حتی آن، ناديده گرفتن مناسبات اجتماعی/اقتصادی افراد
می پيدا  بهقهرمان بهکنند،  اجتماعی  جهان  تقسيم  و  و گرايی  قهرمان 
ی دوگانگِی  فکرانهاصطالح روشنبهکه شکِل    گرددمیضدقهرمان راهبر  

ابراهيمی   اديان  در  همانخدا/شيطان  دوگانگی    که  طوراست. 
های مولدی که وضعيت موجود را بدون  توده ی خدا/شيطان بهذهنی/وارونه

می طبقاتی  را  پذيرند،  اعتراض  حاکم  طبقات  جهانی  امکانات  در 
می غيراين وعده  ابدی  و  نيز  و    قهرمانی  دوگانهدهد،  جهانی  ضدقهرمان 

انفعال و تمکين از نتايج عصيان قهرمانان در بههای مردم را  توده ـ  عمالً ـ
ی هرصورت بقای جامعهبه  شاکند که نتيجهرمانان دعوت میهمقابل ضدق

  طبقاتی است. 
  
  ...های بخش خلقسازمان رهايی }3

است مدعی  پاينده  خيلیعلی  برخالف  و  همه  از  قبل  همان ها  که  از 
اند و  رد که او را فرار داده بُ ی شنيدن خبر فرار سيروس نهاوندی، پیلحظه

، وقتی زندانيانی  1351زمستان  «در واقع درگير عمليات پليسی شده است:  
بهبه  که بودند  شتند و  گ ی چهار قصر برزندان شماره دادرسی ارتش رفته 

صدای بلند  بهخبرآوردند که سيروس نهاوندی از بيمارستان فرار کرده، من  
ای  . عده و با صراحت تمام گفتم ُگه خورده فرار کرده باشد، فرارش دادند

رهايی سازمان  اعضای  گروه از  و  گفتند  بخش  شدند.  ناراحت  ديگر  های 
روس نهاوندی  من اعتراض کردند. در آن مقطع، سي زنی و بهتهمت ناروا می

بود.خوش در سال  نام  قزل  1351..  در  برای  که  بار  يکی/دو  بودم،  قلعه 
ساختمان بازجويی بردند. در  بازجويی و دوبار هم برای مالقات من را به 

به بند عمومی  از  بودم و  بند عمومی هم  آشپزی  آشپزخانه  ضمن، مسئول 
بند عمومی و بهگرفتم  ذا تحويل میغرفتم، مواد غذايی را برای پختن  می 
ديدم. سلول او کنار  آوردم. در اين رفت و آمدها، سيروس نهاوندی را میمی 

اتاق ساقی بود. دِر سلول او باز بود و اجاره داشت از اتاق خارج شود. او  
دفعات  زد. بهخاردار قدم می  ی سيم رفت و در  محوطه از قلعه بيرون می 

به که  بودم  خديده  سيم  کنار  در  میتنهايی  قدم  بهاردار  میزند.  گويم  تأکيد 
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چندبار نهاوندی را ديدم که بدون نگهبان و مراقب در کنار سيم خاردار قدم  
ترين  راحتی قادر بود که با کم خواست فرار کند بهزد. نهاوندی اگر میمی 

نود   یاش باالريسک، سيم خاردار را باال بزند و فرار کند. احتمال موفقيت
  . )184(ص »درصد بود

آن درباره گرچه  پاينده  علی  در  چه  نهاوندی  سيروس  وضعيت  ی 
ها (که در مقابل چشم ديگر زندانی  ،کاریلحاظ پنهانگويد، بهقلعه می قزل

نمايد؛  او ناسازگار می ساختگی  ها علی پاينده بود)، با طرح فرار  يکی از آن
و   استاما حتی اگر فرض را براين بگذاريم که روايت پاينده عين واقعيت  

ارائه جهت  قبلی  موارد  همانند  بزرگاو  تصوير  خودمنی  از  شده    ش ايی 
فراِر پليسِی  به  يقين ، بازهم اين مشاهدات برای  کرده استپردازی نداستان

نهاوندی خورده  «گفتن  [يعنی:    سيروس  فرارش  ُگه  باشد،  کرده  فرار 
ويژه  اين امر به  ، نه شِک قابل بررسی در اين زمينه، کافی نيست.»]دادند

ارتش با وضعيتی    501شخص پاينده صادق است که در بيمارستان  نسبت به
ی  صفحه(بهگذاشتدر اختيار او میروبرو شد که امکان زيادی برای فرار  

  . مراجعه شود)119-129
الشهود)  ای (مثالً کشفطريق ناشناختهکنيم که پاينده بهبازهم فرض   

ساختگیبه نهاوندی  سيروس  فرار  که  داد  تشخيص  است؛  /درستی  پليسی 
دائم  گيرد که چرا بهدراين صورت او در مقابل اين سؤال قرار می طور 

فعالين بيرون از    ،هابر زندانیروی دريافت خودش اصرار نکرد تا عالوه 
کم   زندان زندان  و هم  در  نفر  يک  که  بشنوند  بهـبيش  ناروايیمثالً    ـ طور 

رچسب پليسی زده است؟ شايد اين شايعه  ب  ،قهرمان  مثالً   سيروس نهاوندی به
می پاينده  علی  اعتبار  از  ابتدا  شايعهْ در  وجود  نفس  اما  سيروس    کاست؛ 

احتمال بسيار قوی  داد و بهبين ديگران قرار میتر زير ذره نهاوندی را بيش
  کاست.مینيز از بُرد فعاليت پليسی او  

زندانی از  بسياری  برخالف  خودرا  که  کسی  به  هابرای  گاه  طور و 
آنپوشيده  مقابل  در  حوزه هاای  در  درگير  و  کارکشته  و  تجربه  با  های  ، 

سياسی نظ  گوناگون  میبه  امیو  اينتصوير  خصوصاً  و  از  کشد،  که 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  276 
 

تهران نيز  ی موسوم بهساختهچگونگی تشکيالت ساواک اطالع  تشکيالت 
امتناع  ای بود که  ، کوبيدن برطبل پليس بودن سيروس نهاوندی وظيفهدارد 

هايی است که ی ادعاها و خردمندیخط بطالنی برهمه معنِی  عمالً به  ،از آن
  طور ضمنی مدعی آن است. گاه به گاه آشکارا و ه پايند

قلعه و قبل از فرار سيروس  کندکه در همان قزلالبته پاينده روايت می
که وضع سيروس نهاوندی مشکوک بيژن جزنی گفتم مثل اينبهنهاوندی  « 

سلول با مجوز و زير نظر نگهبان از «و بيژن که هرروز    )184(ص  »است
حمام  انفرادیِ  ناهاربرای    جا)(همان»کنار  و  می به  شام  و عمومی  آمد 

بهگفت هر روز نهاوندی را می«  ،گشتبرمی [يعنی:    اين مسئلهبينم ولی 
نهاوندی]   سيروس  بودن  بودم مشکوک  نکرده  بهفکر  رو  پاينده  جزنی  ». 

بهچه طور فکر نکرده بودی. چرا نمیگويد: « می  تو  سيم خاردار  گذارند 
شو ايینزديک  خالصه  مین»؟  پاينده  «که  باره  گويد:  اين  در  جزنی  با 

  . )185(ص  »شودصحبت کرديم و در آخر گفت حاال ببينيم چه می
فرار مصنوعی/ساواکی سيروس نهاوندی چنان    پاينده در ادامه روايتِ 

ُگه خورده فرار  «   نفتگ  تر از زمانرويدادی عقبخودش را بهدر مقابِل  راه  
که ازجهت تردستی، قابل توصيف  افکند میفرا»، کرده باشد، فرارش دادند

اگر آن شش نفر اعدامی  بعدها هميشه با خود میاستادانه است: «به گفتم: 
حبس  ها از سوی شاه با يک درجه تخفيف بهکه حکم آن  بخشسازمان رهايی

گفتند ساواک با ما اين قول و قرار را گذاشته  ابد تبديل شد، در همان ابتدا می
گيری بود و نهاوندی  راحتی قابل پيشسيروس نهاوندی به  است، موضوع 

اشخاص و فعاالن بيرون از زندان  بار آورد. بهتوانست آن فجايع را بهنمی
کرد و در او اعتماد نمیاين آقا مشکوک است و کسی هم بهکه    ندد داخبر می

  .  ) 185(ص »شدکوتاه مدت رسوا و افشا می
در   پاينده  که  افسوسی  و  میاينآه  ترسيم  اينجا  قول به که  کند، ضمن 

بخش است  » سازمان رهايیاعضای پايين های او از «مبتنی برشنيده خودش  
بر    را بايست او  ای است که میو سنديت قابل اتکايی ندارد؛ اما فقط مرثيه

  قرار بدهد!  و در رأس  ديگران زفرا
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قرار است اين  از  پاينده میداستان  ... چرايی و چگونگی گويد: «که 
دانم. ساواک نه تنها با نهاوندی بلکه با  ی نهاوندی و ساواک را نمیمعامله 

غير  بخش هم مذاکره کرده بود. بهای از اعضای باالی سازمان رهايیعده 
اين صورت  بخش بهاز نهاوندی مذاکره با کادرهای باالی سازمان رهايی

و ايدئولوژيک نکنيد، ما هم حتی   بوده است که شما در دادگاه دفاع سياسی
اين مطلب را بعداً اعضای پايين  کنيم.  با محکوميت اعدام، شما را اعدام نمی

  !؟)182(ص »ها گفتندآن
پردازی و قدرت  قصهچه برمن گذشت» از استعداد  ی دقيق «آنمطالعه 

  سياستْ جای  بهآقای پاينده  کاش  . ایکندحکايت می تخيل بسيار قوی پاينده  
خود می  کمی  آشنا  ادبيات  با  شانس  را  نيز  زمينه  اين  در  و  کرد 
میبينیخودبزرگ را  بهاش  شنيده آزمود.  پردازش  از  هرروی،  هايی 

اعضای باالی آن گفته دفاع  » يک تشکيالت (که ساواک بهاعضای پايين«
يسی چنان که بتوان از ايجاد يک نهاد پلايئولوژيک نکنند تا اعدام نشوند)، آن

شت،  هم کُ ا  ر  بعضیزندان کشيد و  جلوگيری کرد که تعداد قابل توجهی را به
های  ی زندانیهمه  .ساخته نيستای نياز دارد که از هرکسی  تخيل پُردامنهبه

می دادگاه سياسی  در  سياسی  و  ايدئولوژيک  دفاع  که  نظام    هایدانستند 
می محکوميت  برمقدار  پرونده آريامهری  و  سنگينافزايد  نيز  های  را  تر 

اعدام سوق میبه اينطرف حکم  نتيجه  ی  که موضوع معامله درباره دهد. 
رهايی سازمان  باالی  اعضای  ايدئولوژيک/سياسی  اگر  بخشدفاع  حتی   ،

فرار سيروس نهاوندی و جناياتی  بهربط مستقيمی  تواند  نمیدرست باشد،  
پاينده که يقين داشت    ، داشته باشد. اما افشاگری مداوم خودِ انجام داد که او  

ريشه اگر  است،  پليس  نهاوندی  اين  سيروس  جنايتدسته  ی  را  از  ها 
از ابعاد آن مینمی چه علی پاينده  آن  ،رکلیطوکاست. بهخشکاند، احتماالً 

طرف، بيان برتری سياسی  کند، از يکدر اين قسمت از روايت خود القا می
است  جزنی  بيژن  از  به   خودش  پليس    او  تدرياف که  نهاوند  سيروس  (که 

نکرد   است)، از طرف ديگر،  اعتنايی  از جنايات    ماليدن؛ و  لجن حاصل 
نهاوندی   بدنهبهسيروس  و  آزادیسر  سازمان  رقيقبهبخش  ی  تری  شکل 

هايی که به نوعی سِر اين تشکيالت محسوب  است. البته او از وجه مثبت آن
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گويی  ترس از پاسخ  آنْ بيان  نظر من علت  هايی دارد که بهشدند، تعريفمی 
در  : « آمدندحساب مینوعی سِر اين تشکيالت بهکه بهافرادی استی  و مقابله

های بدی  دهيم اگر در زندان گزارشمی ها گفته بود قول  آنضمن ساواک به
از پنج سال آزادتان  ی گفتار، رفتار و کردار شما بهدرباره  ما نرسد، بعد 
کاری، خبرچينی و از اين قبيل چيزها نخواسته بودند.  ها هم کنيم. از آن[می]

پيشآن شرايط  هم  میها  قبول  را  ايننهادی  با  زندان  کنند.  در    اکثر حال، 
ً ه افراد قابل اعتمادی بودند و  اعضای اين گرو افراد قابل تحسينی هم    بعضا

  . )182»(ص داشتند
شک و شبهه  چون و چرا و  سيروس نهاوندی بدون    پليسیِ اما چرا فرار  

اندازهای پيِش رو  که چشم شی استن جواب روشن و ساده در بيپذيرفته شد؟  
می شکل  آن  برکف گرفت:  براساس  جان  و  پيشرو  کوچک،    ، گروهی 

 و درهمِ   بزرگ  يا موتور  کوچک، کشتی  ای)، موتور (يا رانهی قايقمثابهبه
د. چنين دريافت و برداشتی از  رَ آوَ میحرکت درلحاظ مبارزاتی بهخلق را به

خود اساس عمليات نظامی/ضدپليسی  طور خودبهمبارزه سياسی و طبقاتی به
 د و در مقابلِ گذارهای شخصی و قهرمانانه می ها و درايترا بر رشادت

ی  آيد، بلکه از جنبهمیدرهيجان  گونه عمليات نه تنها بهالعاده بودن اينخارق
توان  بيان ديگر، میگيرد. بهکند و روحيه میشناسانه نيز تجديدقوا میروان

چنين نيز تصور کرد يکی از رؤياهای زندانيانی که در زندان خودرا هوادار  
دانستند، فرار قهرمانانه از زندان و دست  ی شهری میی مسلحانهمبارزه 
با تحليل همين مسئله دست  زدن به عمليات نظامِی شهری بود؛ و ساواک 

  جز آقای علی پاينده متوجه آن نشد!!؟کس بهای زد که هيچتوطئهبه

  
  عمومی زندان اوین 

  189،  186،  185های  ای که شامل صفحهصفحه  3اين قسمِت تقريباً  
  ی خاصی برای بررسی ندارد. نکتهشود،  می 188و 

گويد که در يکی پاينده در ابتدا از دو اطاق عمومی زندان اوين می  ــ
های ها رهبران جنبش چريکی و در اطاق ديگر افرادی از گروه از اطاق
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های اطاق اول در دادگاه دفاع ايدئولوژيک  مختلف محبوس بودند. زندانی
  کردند و تقريباً همه اعدام شدند. 

که    رداق بودند. سامع اصرار داعلی پاينده و مهدی سامع در يک اط  ــ
درباره  اعترافی  است؛    هيچ  نداشته  توفان  سعادتی  درصورتیسازمان  که 
جز مهدی سامع کس ديگری نبود که اطالعاتش منجر  بهبراين باور بود که «

بشود به من  شماره  »[دستگيری  ترتيب،  به«  ].101و    100صفحه  اين 
ابهام قرار  ایدر هاله[لو رفتن سازمان توفان]  موضوع   گيرد و  » میاز 

که به چه طريق و از طرف چه کسی سازمان  شود « برای پاينده روشن نمی
  ». لو رفتن آن سازمتان منجر شدتوفان لو رفت يا سِر نخی داده شد که به

پا   ــ او  درباره   186صفحه    نوشتپاينده در  با  که  ماشاهللا رزمی  ی 
خاطر لکی بود. رزمی را بهف  افنی مپسرخالهگويد او « سلول بود، میهم 

بودند کرده  دستگير  شد  فلکی  آزاد  زندان  از  بعد  ماه  نُه  هشت،  اين  و   .«
سال   10ديدم که به    4،5،6که من ماشاهللا رزمی را در بند  درصورتی است

د بود.  بهمحکوم شده  نمیقيقاًد  بهياد  اما  ماشاهللا  آورم؛  قوی  بسيار  احتمال 
از زندان آزاد شد. شايد او را برای بار دوم دستگير   1357رزمی در سال 

آن   از  پاينده  که  بودند  بهکرده  ندارد.  ماشاهللا  اطالعی  ظاهراً  هرروی، 
بوده و اطالعات سرگرم  پرندگان  ی پرندگان  ای هم درباره ننده کشکارچی 

گفت. گرچه صددرصد مطمئن نيستم؛ اما چندين بار  های میسلولیبرای هم 
ترکيستی بسيار شديدی پيدا کرده و اين  ام که ماشاهللا رزمی گرايش پانشنيده 

  کند. گرايش را تبليغ می
پاينده ضمن توصيف روحيه بسيار عالی هردو سلول عمومی اوين،   ــ

می « روايت  هيچکند:  دربسته،  اتاق  نداشتيم.  در  وسائلی  و  امکانات  گونه 
ی موضوعی که در آن زمينه  شديم و هرکسی درباره ها دور هم جمع میشب

». ظاهراً ماشاهللا رزمی  شديم کرد و سرگرم میاطالعات داشت صحبت می
شک باره که  در  و  بود  میارچی  حرف  پرندگان  بهی  عالقه زد،  ی  کالغ 

خاطر شوخی و زاده [بهدکتر غالم ابراهيم همين دليل  ای داشت؛ و بهويژه 
هرروی، اين قسمت با توصيف بعضی  خنده] اسم او را کالغ گذاشته بود: به

درصِد    25زاده که تقريباً  ی دکتر غالم ابراهيم روانههای چپکاریاز شيرين
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زاده (از  دکتر غالم ابراهيم « رسد:  پايان می گيرد، بهاين قسمت را دربرمی
سرخاعضای   درعينستاره  چپ  حال)  و  راديکال  مواضع  ای  َروانهکه 

  ». داشت، خيلی شوخ طبع و خوش روحيه بود
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يک روز ساقی آمد و... بدون سرباز و نگهبان، سوار جيپ شديم و  «
به  را  عشرتمن  بهزندان  را  من  برد...  و آباد  بردند  انفرادی  سلول 

توانستيم با  هايی برايم در نظر گرفتند. البته دِر سلول باز بود و میمحدويت
حياط برويم.... جزنی، پاک نژاد و من در  زندانيان صحبت کنيم و بهديگر  

توانستند از  ها می که عضو کمون نبوديم... بچهچنين وضعيتی بوديم. با اين
  ). 189»(ص ما سه نفر بدهندغذای خودشان به

اش را مستقيم و بدون  زندانِی ويژه   که چرا ساقیْ تعجب من از اين است
به عشرتدرنگ  میزندان  تحويل  غيرعادی آباد  کاِر  اين  دليل  شايد  دهد. 

بهبی  ساقیْ  پاينده نسبت  از عشق شورانگيِز علی  او  خودش بوده  اطالعی 
گردش  بايست مهمان/زندانی خودرا پس از  می  [!؟]باشد؛ وگرنه رفيق ساقی

فرستاد تا قدری بياسايد و پس از چند روز خودرا  منزل میخوری بهو عرق
  آباد معرفی کند!؟عشرتبه

چه کسی حوصله داشته  آميز است؛ اما چنانگرچه پاراگراف باال طعنه
همه  که  درباره باشد  پاينده  توصيفاِت  و  تعريف  ساقیی  ديگر   ی  و 

آباد کنار هم بگذارد  عشرتقلعه و  های ساواک را در قزلنگروهبان/زندانبا
اين مجموعه بيفزايد، متوجه هی ساقی را نيز بهای حماسی درباره و داستان

شود که پاينده در کنار ساقی، با نشستن در جيپ او و احتماالً بدون دستبند  می 
بزرگ مهم خودرا  و  میتر  آن  از  از  تر  يکی  با  و  دستبند  با  مثالً  که  داند 
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شد. اگر چنين نيست؛ پس،  آباد منتقل میعشرتهای حمل زندانی بهماشين
ام را تحويل  اوين آمد و اثاثيهساقی بهده نقل کند که: «چه لزومی دارد که پاين 

جيپ   سوار  نگهبان،  و  سرباز  بدون  به  شديمگرفت.  را  من  زندان  و 
  »؟آباد بردعشترت
ی عينی شخِص خودم در آن هنگام، تصوير خوِد پاينده  جز مشاهده به

جای  بهآباد  اصطالح انفرادی در عشرتی اين است که سلول بههم نشانه
محدوديت، حاوی امتيازاتی برای او بود. برای مثال، من، عبداله قوامی و 

خوابيدم که بسيار محدودتر از سلولی  قدير خانجان نژاد در يک سلول می 
پاينده مدعی حضور يک نفره در آن است. ضمناً الزم به توضيح  بود که 

(نه مشاهده که شنيده است اين استهای من  از  همه  ی عينی) حاکی  ی که 
عشرت در  پاينده  علی  که  ديگر  مدتی  همانند  وضعيتی  بود،  زندانی  آباد 

  بهره بود. نفره نيز بیها داشت، و از امتياز داشتن سلول يکزندانی
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سراغم  «... قبل از ديگران، بيژن جزنی بهکند که  علی پاينده روايت می
ی  گفت؟  هرچه را که درباره ين بود که احمدزاده چه میآمد و اولين سؤالش ا 

که چريک شهری را  ی مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک، اينبحث مبارزه 
هم تأييد کرده  و  بودم،  اخبار جرياناند و... شنيده  وقايع چنين  و  های جديد 

در اين عبارت وجود    ). دو نکته189»(ص  اوين را برای بيژن توضيح دادم 
اند  که عبارات طوری انشا شده توان روی آن مکث کرد: يکی اينکه میدارد  

های  اين ابهام بکشاند که پاينده دقيقاً در جريان بحثتواند خواننده را بهکه می 
های مختلف قرار داشت؛ و ديگر  ها و گروه مشی مبارزاتِی جريانمربوط به

کرده ی «که جملهاين تأييد  را  میاندچريک شهری  اين  »،  از  تواند حاکی 
ی شهری شنيده بود  ی عمليات مسلحانهباشد که بيژن جزنی شايعاتی درباره 

ی مسلحانه در روستا (توجه  بر مبارزه ها مبتنیکه خالف گفتگوی محفل آن
  داشته باشيم: صرفاً گفتگو و نه حتی تدارک) بوده است. 

لحاظ  بهعلی پاينده پس از توضيحاتی درباره تغييرات وضعيت زندان  
اوين، در پارگراف بعد  های سياسی طی رفت و برگشت او بهترکيب جريان
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سه جريان عمده تعلق داشتند:  ، زندانيان به1350در اواخر  کند: « روايت می
تر زندانيان  . بيشهای مائوئيستیجريانهای فدايی خلق، مجاهدين و  چريک

چريک فدايیاز  بودند.  فدايی  علیهای  مجاهدين  و  اختالفات  ها  رغم 
درباره  توافق  براساس  مبارزه ايدئولوژی،  مشی  ايران،  ی  در  مسلحانه  ی 

.  القول بودند و با مخالفان اين مشی مرزبندی قاطع داشتندبا هم متفقعموماً  
ً باهم توافق کرده بودند که   ها مخالفان مشی  اداره کننده. آن  زندان را مشترکا

به را  میمسلحانه  ايزوله  گوناگون  از  190»(ص  کردندانحای  قبل   .(
به الزم  پاينده  هراظهارنظری  علی  گزارش  که  است    ی درباره توضيح 

نگارانه (و نه تجزيه لحاظ وقايع» به1350اواخر    دروانفعاالت زندان «علف
تاانداز  وقايع)  بُروِز  چرايی  تحليل  بهاه و  و  صددرصد  نه  (طبعاً  طور  ی 

اما درعينهمه  قبولی است،  قابل  حال کمبودها و  جانبه) تصويِر درست و 
  پردازم. آن میهای فراوانی هم دارد که در ادامه بهنارسايی

آن مثال،  وقايعبرای  بيان  در  تااندازه نگارانهچه  پاينده  نادرست  ی  ای 
» است که در عدم موجوديتش، عمدتاً  مائوئيستیهای  جرياناست، عبارت «
ديدگاه  سوی  توده از  توده های  الزاماً  (نه  وابسته  ایايستی  عناصر  يا  ها 

مادرقحبه و  حزب توده) نوعی فحاشی شيعی/روسی (معادل بیبه شرف، 
بعضی    آن زمان  که در ايران آمد. واقعيت اين استحساب میزاده) بهحرام 

»  های مائوئيستیجريانوجود داشت، اما گفتگو از «   های مائوئيستیگرايش
هايی از  طورکلی، منهای بخشفاقد ماديِت قابل بررسی و شناخت است. به

مائوئيستی فعليت سياسی/مبارزاتی داشتآسيا که سازمان ، در  ند های واقعاً 
ده  با  ايران)  در  (وازجمله  جهان  نقاط  مواجه  ديگر  مائوئيستی  گرايش  ها 

آنمی  مشترک  نسبتاً  مضمون  که  «هم شويم  تز  با  ضديت  زيستی  ها 
کنگره مسالمت مصوبات  و  خروشچف  با  تقابل  و  آميز»،  بيستم  ی 

ی مسلحانه، و دفاع  وچهارم حزب کمونيست شوروی، تأکيد بر مبارزه بيست
يک از اين  انداز سياسی هيچاز حقانيت[!] سوسياليستی استالين بود. چشم 

محاجريان اينصره ها  از  بيش  و  نبود؛  روستاها  طريق  از  شهرها  که  ی 
  معنای اخص کالم باشند، پروچينی بودند. مائوئيست به

مرزبندی  ی مشترک زندان و « سويی مجاهدين با فدائيان در اداره هم 
غلط  مخالفان مشی چريکی (که علی پاينده به  ضد  » اين دو جريان برقاطع
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مد)، از دو زاويه آبستن فاجعه بود: يکی ناای و مائوئيست میهمه را توده 
ی واحِد نظر/عمل  گزين دوگانهگرايی صرِف را جایاز اين جهت که عمل 

میمی  که  بهکرد  راهبر  بايست  ساختاری/طبقاتی  و  نظری/تاريخی  تحقيق 
چنان «انعطاِف»  مذهب بهکه نسبت بهگرديد (که نگرديد)؛ و ديگر اينمی 
  گويد:سرخی در دادگاهش میای رسيد که گلشونده تابع

گفته «سخن با  را  خلقام  بزرگ  شهيِد  حسين،  موال  از  های خاورميانه  ای 

می  نخستينآغاز  برای  هستم،  مارکسيست/لنينيست  يک  که  من  عدالت کنم.  بار 

ام سوسياليسم رسيدم... از اسالم سخنگاه بهاجتماعی را در مکتب اسالم ُجستم و آن

بخش های رهايیجنبشقيقی در ايران همواره ِدين خودرا بهاسالم حرا آغاز کردم.  

پرداخته بهبهانی  ايران  عبدهللا  سيد  خيابانیاست.  محمد  شيخ  [و]  نمودار ها  ها 

اين جنبش های جنبشو امروز نيز اسالم حقيقی ِدين خودرا بهها هستند.  صادق 

ی گويد در يک جامعهمیکه مارکس  . هنگامیکندبخش ملی ايران ادا میآزادی

انباشته می فقر و گرسنگی و فالکت در سويی طبقاتی ثروت در سويی  شود و 

گويد قصری ی محروم است، و موال علی میکه مولد ثروت طبقهديگر، در حالی

نمی آنبرپا  مگر  گردند،  شود،  فقير  نفر  بسياری وجود نزديکیکه هزاران  های 

عنوان نخستين موال علی بهاين لحظه از تاريخ از  توان در  . چنين است که میدارد

ها. زندگی ها و اباذر غفاری؛ و نيز از سلمان فارسیسوسياليست جهان نام برد 

های محروم موال حسين نمودار زندگی اکنونی ماست که جان برکف برای خلق

می دادگاه محاکمه  اين  در  بارگاه، قشون، خود  يزيد  و  بود،  اقليت  در  او  شويم. 

ای از تاريخ را حکومت و قدرت داشت. او ايستاد و شهيد شد؛ هرچند يزيد گوشه

چه که در تداوم تاريخ تکرار شد، راه موال حسين و پايداری اشغال کرد، ولی آن

کنند: راه موال ها تکرار کردند و می چه را که خلقاو بود، نه حکومت يزيد. آن

عنوان اسالم حقيقی به  ی مارکسيستیْ که در يک جامعهگونه استحسين است. بدين

ما نيز  چنين اسالمی را اسالم حسينی و اسالم موال يک روبنا قابل توجيه است و  

  ». کنيمعلی را تأييد می

ی  فشانانه اين درست است که گلسرخی و دانشيان با دفاع سياسی و جان
ضربه بهخود  محکمی  بسيار  نابخردی  ی  اما  زدند؛  سلطنت  دستگاه 

در اين ضربهايدئ نهفته  که به   ی محکمْ وژيک/طبقاتِی  بود  اسالميون چنان 
تا در ازای جان و تالش و   داد  (اعم از «حقيقی» و «غيرحقيقی») فرصت
آن چيزی را درو کنند    نفع خودْ شرف هزاران سياسی دربند و اعدامی، به
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های  فدايیاش» همين جمهوری اسالمی است که بخشی از  که شکل «شکفته
  دَوانَد. دنبال خود میسابق را مثل سگ به
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،  1357طورکلی تا سال  بهگويد: «می   190ی  پاينده در همان صفحه
سياسی   بودند: چريک[چپ]  زندانيان  جريان  سه  خلق،  عمدتاً  فدايی  های 

ای با يکديگر  مناسبات حسنهها. اين سه جريان چندان  ایها و توده مائوئيست
کردند.  نداشتند و در لوای اختالف مشی سياسی حتی همديگر را نفی می

روی،  چپرفتارها و برخوردها عموماً ناپخته و احساسی بود. يکديگر را به
». در تصحيح اين  کردند...روی و اپورتونيسِم چپ و راست متهم میراست

شماری های چِپ نه چندان کم و گروه   که افراد توضيح استقول الزم بهنقل
ی  گرفتند. عده ی فوق جا نمیيک از سه دستهدر زندان بودند که در هيچ

ی  ی فوق بودند، دربرگيرنده هايی که خارج از سه دستهنسبتاً کثيری از آن
کسانی بود که مشی مسلحانه را رد کرده بودند. بخش قابل توجهی از اين  

زند  از  آزادی  از  پس  که عده  دادند  سازمان  را  کارگر»  «راِه  جريان  ان 
غير از  نامبرده توسط آقای پاينده را قبول نداشتند. به  هایيک از دستههيچ

ها نيز بودند که در  «راِه کارگری»های آتی، تعداد قابل توجهی از زندانی
  گنجيدند. ها نام برديم، نمیجا از آنای که تا اينيک از چهار دستههيچ

م زندانیبرای  از  بعضی  داشتند،  ثال،  کارگری  طبقاتی  پايگاه  که  ها 
که مسئله بودند  باور  کمونيستیْ براين  نهاد  اساسِی يک  ترکيِب طبقاتی    ی 

با توده رهبری در آن و چگونگی رابطه نهاد کمونيستی  کارگر و  ی  های 
سه دست نبودند و پس از سرنگونی در  کش است. اين عده نيز يکزحمت

اسا  ديگر جريانجريان  توسط  که  متشکل شدند  متفاوت  پنج»  ساً  ها «خِط 
شد،  چه «خِط پنج» ناميده مینظر از معرفی جامع آنشدند. صرفناميده  

ارائه بهدر  اين  کلِی  و  موجز  تصوير  يک  خطْ ی  چند  می  اصطالح  توان 
آنجمله از  يکی  نوشت:  شديد  ای  گرايش  با  «مشورت»،  گروه    ضد ها، 

بود؛  روشن که فکری  بود  ايران»  کارگران  سرخ  «سازمان  ديگر  يکی 
کردهای متناسب با اين مفهوم، از  جای مفهوم «خلق» و عملکوشيد بهمی 
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کردهای ی کارگر استفاده کند که عمل مفاهيم طبقاتی و طبعاً از مفهوم طبقه
گرايی جريانات چپ در دستور  ای را در مقايسه با خلقیاساساً ديگرگونه

داد. گروه سومی هم در اين زمينه  ی و انقالبی خود قرار میکاِر مبارزات
مهم  که  بود  گرفته  نشانهشکل  آنْ ترين  وجودی  «خبر    ی  نشريه  انتشار 

لحاظ  های چپی هم بودند که بهها، زندانیی اينکارگر» بود. با وجوِد همه
چه در باال و خط و خطوط مختلف  کرد سياسی با آنگرايش، باور و عمل

  نداشتند. هيچ شباهتی حث قرار گرفت، مورد ب
جريان    «..   یدرباره  توده سه  که]  [فدايی،  مائوئيست  و  چندان  ای 

ای با يکديگر نداشتند و در لوای اختالف مشی سياسی حتی  مناسبات حسنه
کردند. رفتارها و برخوردها عموماً ناپخته و احساسی  همديگر را نفی می

»، احتماالً عدم  نفیی « ـ منظور از کلمهکه اوالً استتوضيح  »، الزم بهبود
کند،  ذهن متبادر می» بهنفیی «چه کلمهپذيرش يا انکار است؛ چراکه آن

  تغيير جا چنين نيست)، بيش از هرچيز  اگر منظور نابودی نباشد (که در اين
ً »، الزاماً اثبات شکل مینفیاست که درپِس «  ـ تبيين اختالقات  گيرد. دوما

منشِی سياسِی  » ضمن القای بزرگناپخته و احساسیسياسی تحت عنوان «
جای بيان  تر توصيفی اخالقی و عاميانه است که بهحال بيشراوی، درعين

کند.  ی شخصِی راوی را بيان میمنشانههای يک نسبت، نظِر بزرگخاصه
 ً هم سوما اشتراکات  يگديگر،  با  اختالف  ضمن  جريان  هرسه  ی  سوکننده ـ 

روشنی استالينيست بودند.  ظری نيز داشتند. برای مثال، هر سه جريان بهن
بتوان از عدم پذيرش و حتی ستيز نظری    1355ـ شايد تا اوائل سال  چهارماً 

به پاينده  آقای  که  سه جريانی  با  رابطه  میدر  اشاره  اما  آن  برد؛  نام  کند، 
زندان کاهش پيدا  که عمليات چريکی در بيرون از  همان ميزانی  وبيش بهکم 

تر  ها نزديک و نزديکایتوده   ديدگاه ها بهبسياری از فدايی  کرد، ديدگاه می 
شد. اوج اين نزديکِی مواضع مشترِک سازمان اکثريت و حزب توده در  می 

اشک و آه برای تسليح سپاه  رابطه با موجوديت جمهوری اسالمی بود که به
  د. سالح سنگين هم منجر گرديپاسداران به
داخل زندان شاه  سياسی/ايدئولوژيک  توضيح است که تقسيمات  الزم به

سياسی جاری در بيرون از زندان  تحوالت و تقسيمات  که ناگزير تابعی از  
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با وقايع سياسی بيرون از زندان بود، بسيار پيچيده  تر و  و حتی در تبادل 
ها مذهبیال،  مث  کند. برایتر از تصويری است که آقای پاينده ارائه میمتنوع

شان مجاهدين و کسانی بودند که توسط ساواک  ترينتقسيماتی داشتند که مهم 
ی . گذشته از اين جنبهناميدندمیفاالنژ    راها  آنها  سازمان يافتند و زندانی

گسترش تدريجی گرايش افراد   ،ی بسيار پيچيده و قابل بررسیمسئله، نکته
به بهمنتسب  پذيرش  جريانمجاهدين  و  مذهبی  باورهای  رد  چپ،  های 

به ايدئولوژيک/سياسی  مارکسيسم/لنينيسم  راهنمای  و  عنوان  زندان  در 
جاکه بررسی جامع اين مسئله در اين  هرروی، ازآنبود. بهبيرون از زندان  

چه برمن گذشت» را  گذرم؛ و بررسی «آنگنجد، از آن درمی بازخوانی نمی
  گيرم. پی می
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توانست برای چپ ايران  اختالف نظر اين سه جريان درصورتی می«
به که  باشد  بهمفيد  اصولی  ايدئولوژيک صورت  می  چالش  و  دامن  زد 

انجاميد. ولی نه ی مارکسيسم در ايران میشکوفايی و عميق شدن انديشهبه
ها عليه يکديگر  ورزی اين جناحتنها چنين نشد که موجب کدورت و کينه

ها با يکديگر بود. اختالف  های آنجريانگرديد. البته، اين رفتار مربوط به
بيش يکديگر  با  زندانيان  سنظرهای  منشأ  شخصيتی  ليقهتر  و  اخالقی  ای، 

ً داشت. زندانيان   لحاظ عواطف فردی و عاليق انسانی با همديگر  به  عمدتا
باهم ورزش و بازی می داشتند، باهم دوست بودند،  کردند،  روابط خوبی 

می کتاب  باهم  باهم  خشن  برخوردهای  يا  درگيری  بدون  حتی  و  خواندند 
می بحث تئوريک  و  سياسی  سه جهای  اين  بهکردند.  و ريان  تضادها  رغم 

بهاختالفات زندان،  درون  وقايع  و  صنفی  مسائل  برخی  در  عنوان  شان 
های ها و سازمانحال گروه کردند. با اينکاری می زندانيان سياسی با هم هم 

و   190»(صص ها با يکديگر مرزبندی قاطع و غيرقابل انعطاف داشتندآن
191 .(  

چه برمن «آن  بازخوانیِ هايی تا اين اندازه طوالنی حجِم  قولگرچه نقل
نحوی است که عدم  دهد؛ اما نوع گفتار آقای پاينده بهافزايش میگذشت» را  
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مانعی برای پذيرش مفاهيم  های دقيق و نقل شده از متِن روايت او، بهاستناد
ای که با کل جمله  شود. برای مثال،روايت تبديل می  بازخوانیبرآمده از  

... مارکسيسم در  شود و به«» شروع میاختالف نظر اين سه جريان...«
نمايد؛ اما يک  شود، گرچه حکيمانه و اخالقی می»، ختم میانجاميدايران می

ازای عينی و بيرونی تهی گونه مابهکه از هرگويی مبهم و کلی استهمان 
سانت از فالنی بلندتر   10من    که فردی بگويد: اگر قد است. درست مثل اين

سانت قدبلندتر از او بودم؛ اما افسوس که بلندتر نيستم!؟ در واقع،    10بود، 
عبارت از  استفاده  با  پاينده  نشده آقای  تعريف  «  های  (مثل  مبهم  چالش  و 

ی مارکسيسم در  عميق شدن انديشه»)، «صورت اصولیبه»«ايدئولوژيک 
  و   حدلحاظ معنايی  کند[!] که بهبينی می» را پس از وقوع واقعه پيشايران
نظر  تعريف شده و روشنی ندارد و اساساً مبهم است. بنابراين، صرفمرز  

تا  ی  حشوگونهی  از جنبه بايد  پاينده  آقای  فهم نظر  برای  اين جمله،  کليت 
ايدئولوژيکتعريف معنی «   عميق شدن » و «صورت اصولیبه»«چالش 

  » از سوی او منتظر بمانيم!؟ی مارکسيسم در ايران يشهاند 
شويم  ی باال متوجه میی نقل شده ی قطعهطورکلی، با مرور دوباره به

که ی کشفی حکيمانه) اين استمثابهکه حرف نهايی و قابل فهم آقای پاينده (به
علیزندانی مختلف  جريانات  «های  غيرقابل  رغم  و  قاطع  مرزبندی 

سازمانه گرو»«انعطافِ  و  آنها  يکديگرهای  با  «ها  به»،  لحاظ  عمدتاً 
ی  ». درباره عواطف فردی و عاليق انسانی با همديگر روابط خوبی داشتند

  اين حرف نهايی آقای پاينده بايد گفت که: 
» مختلف  هایها و سازمانگروه که «طبيعی و کامالً درست است ـاوالً 

» داشته باشند؛ زيرا برای  غيرقابل انعطافمرزبندی قاطع و  با يکديگر «
قطعيِت تصميم و اراده شرط نخست   هرکار و انجاِم هراقدامیْ دست زدن به

  برای آغاز است. 
 ً «  ـدوما و  انعطافگرچه  گفتگو  از  سياسی/اجتماعی  باورهای  در   «

پذيرد؛ اما اساس آن اکسيری که ی ديگر باورها و نظرات تأثير میمطالعه 
سياس  امر  به«در  سياسی/طبقاتی  کنش  و  میانعطافت  راهبر  و  »  گردد 

» می انعطاف زمينه  فراهم  را  عمده »  وجه  در  طبقاتی  پراتيک  آن  کند،  ی 
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حتی   (و  زمان  آن  در  ايران  اپوزيسيون  کليت  که  است  امری  اين  است. 
اصطالح  بورژوايی و به عمدتاً خرده   دليل خاستگاه طبقاتیاينک نيز) بههم 

ـ از آن گريزان بوده و هنوز هم هست!  در نظر و عمل د ـخو   بخِش متوسطی
«مبارزه  و  بقا»  تئوری  استراتری»  «رد  هم  و  تاکتيک  هم  مسلحانه  ی 

ی  تر، رابطهبيان روشنبارزترين شکل تبيين اين گريزان بودگی است. به
ی دو ساختار طبقاتِی کارگران مثابه دو بنيان عمده) رابطهکار و سرمايه (به

ی  مثابهسازد که در اين عمدگی، کارگران (بهداران را زمينه میيهو سرما
گِر  يک طبقه) وجه تغييرطلِب کليت مجموعه يا نظام را در برابِر وجه تثبيت

سرمايهطبقه می ی  شکل  زمينهداران  بنابراين،  «دهند.  در  انعطافی   «
راه  و  ريشهباورها  ارتباِط  کارهای  در  اساسی،  و  ای 

با کارگران و زحمته/گسترششوند ارگانيک با نظامِ يابنده    کشان در تقابل 
تواند  دار است که می سرمايه  یازجمله طبقه  کار وخريد و فروش نيروی

که اپوزيسيون ايران  شکل بگيرد و معنی داشته باشد. اين درصورتی است
نيز) درصدد  در آن زمان (و هم  (يعنی:    سرنگونی نظام شاهنشاهیاينک 

اقتصادی، سياسی و اجتماعی)   در شکِل سياسی آن نظامِ ايجاد دگرگونی  
الگويی/ذهنی بود    های سياسی در ايرانْ بندیکه اساس دستهبود. نتيجه اين

پتانسيل « از  اغلِب  »پذيرِی عملی و ريشهانعطاف و اساساً  بود و  ای تهی 
به تنها در شکل سياسی (و  انعطاف مطلِق «قريب  نيز  پراتيک  »ها  نه در 

ی  چه در اين رابطهشدند. آنپذيرفتند و دگرگون می طبقاتی) بود که شکل می
های خوِد آقای علی پاينده  ی دريافتخاص بايد روی آن تأکيد شود، نمونه

خويش   در  را  ايران  چِپ  الگويی  باورهای  همان  ذاتاً  تنها  نه  که  است 
شدت با  ی و تحقيقاتی نيز بههای مطالعاتلحاظ مضمون تاباند، بلکه بهبازمی

  گرايی آميخته است. عاميانه
جريان  سوماًـ اختالف  و  سياسی تضاد  دستگاه  اپوزيسيوِن  که  هايی 

شان و در برابر وضعيتی که  واسطه موقعيت اپوزيسيونیخاصی هستند، به
همين دليل  گيرند، فرعی است و بهدر مقابله با آن هويت دارند و معنی می 

لحاظ عواطف  عمدتاً بهجريانات اپوزيسيون «افراد وابسته به  طبيعی است که
»  با همديگر روابط خوبی  جا يعنی: شخصی][دراينفردی و عاليق انسانی  
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به باشند.  اينداشته  که ضمن  کرد  فراموش  نبايد  هم  دليل  چيزی  همين  که 
ی  طورکلی وجود ندارد، هرشخصی هم زمينه» بهعاليق انسانیِ عنوان «به

می  شخصيت  و اجتماعی خود  مناسبات طبقاتی  از  و خودرا عمدتاً  گيرد، 
  شود.مندی او ممکن و ميسر میبرهمين اساس است که اراده 

ً اگر قيد «  چهارماًـ ی نقل شده  » را مورد بررسی بدهيم و از جملهعمدتا
دريچه کنيم،  «حذف  عموميت  انسانیی  عاليق  و  فردی  کنار  عواطف   «

شويم که کننده و تحقيرآميزی مواجه می سرکوبرود و با برخوردهای  می 
جوهره به ضدانسانیلحاظ  از  ی  کمی  دسِت  سرکوب)  شکل  (نه  اش 

های من (نه مشاهدات عينی و شخصی) های ساواک نداشت. شنيده شکنجه
کتک   1352و خصوصاً در سال    1351  که گرچه در سالحاکی از اين است

چسباندند، امری رايج نبود؛ اما  ها میآنبهپليسی  رچسب  بکه  زدن مخالفينی  
  ها اصالً وجود نداشته باشد. گونه کنشچنان هم نبود که اين
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ها  ها و مائوئيستآباد، فدايیدر عشرتکند که «علی پاينده روايت می
). او در ادامه، از  191»(ص  سعی داشتند يکديگر را تحت تأثير قرار دهند 

به نظر  گويد. بهها با جزنی می عنوان نماينده مائوئيستبحِث حسين راسخ 
هم  های شخصی است)،  ی مشاهدات و شنيده من (که بيش از هرچيز نتيجه

بهرب مائوئيست  اينچسب  هم  و  است  نادرست  راسخ  نماينده  حسين  او  که 
کلمهامائوئيست« پاينده  واقع،  در  بود.  بهه»  را  مائوئيست  جای  ی 

به«سياسی میکار»  بيانکار  مجموعاً  که  در  برد  سياسی  مشِی  کننده 
«سياسیکنش بود.  اجتماعی  بگری  هرگونه  ند  بود باور  اين  رکار»ها  که 

پشتوانه بدون  سلطنت،  سرنگونی  در جهت  توده اقدامی  فرودست،  ی  های 
به سمحکوم  نيز  را  ديکتاتوری  زنجيرهای  و  است  میفتشکست  کند.  تر 
جای کلمه همين  «گزينی  گرايش مائوئيستی  يک  هرچيز  از  بيش  (که   «

«سياسی با  است)  نشان  سياسی  است)  مبارزاتی  تاکتيک  يک  (که  کار» 
دهد که علی پاينده در سنديکای فلزکارومکانيک فقط کوهنورد بوده و می 
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(بههيچ صنف  اين  کارگران  با  گفتگويی  و  تماس  بدنهگونه  اين    یمثابه 
بهروز راد هم  گويد «سنديکا) نداشته است. از طرف ديگر، وقتی پاينده می

بحث وارد  جزنی  اسکوالستيک  با  فراموش  »(همانشد...[می]های  جا)، 
» چگونه بحثی است، هدف جزنی از  اسکوالستيک کند بگويد که بحث «می 

  جا چه » در ايناسکوالستيک» چه بود، و «اسکوالستيکبحث «تن دادن به
  ای قابل روايت تبديل شده است. مقولهدارد که به معنا و مفهومی 
بيژن جزنی «چه برمن گذشت» روايت میراوِی «آن آزادی  کند که 

توانست  شرکت کند. و اگر هم می[عمومی]  عمل نداشت که بتواند در جلسه  
نظرمن  بهجا).  »(هماندر جلسه شرکت کند بعيد بود مستقيماً اظهارنظر کند

قزل در  هم  چراکه  است؛  نادرست  حکم  هردو  موقت  اين  در  هم  قلعه، 
ی گفتگو و سخنرانی جزنی آباد در جلسهشهربانی و هم در خوِد عشرت
ادامه در  پاينده  داشتم.  مسئلهْ حضور  همين  می حرف  ی  اگر  هايی  که  زند 

بيان باشند،  سياستکننده درست  نوعی  بهی  تعبير  قابل  يستی  ماکياولبازی 
کردند و  ی عمومی مطرح میديگران در جلسهاست: نظرات جزنی را «

  جا)!!؟»(همانکردبيژن در بيرون از جلسه، مستقيماً از نظراتش دفاع می
صفحه (بههاديدارو   192ی  در  مباحثات  چگونگی  درباره  ويژه  يی 

بهمباحثه جزنی)  بيژن  و  بابايی  پرويز  بين  میی  کشيده  که تصوير  شود 
ی ظاهراً انضمامی همان مسائلی اظ مفهومی و تبادالت مفهومی، نمونهلحبه

در صفحه که  انتزاعیتااندازه   193و    191های  است  بيان شده ای  اند.  تر 
به صرفهبنابراين،  اين  منظور  بررسی  از  بازخوانی  اين  حجم  در  جويی 

آنانضمام  نادرستی  يا  درستی  از  هم  چندانی  اطالع  (که  ندارم)  ها  ها 
بابايی و کنم: پس از اينيک نکته اشاره میگذرم و فقط بهمیدر که بحث 

به نمیجزنی  که  جايی  بابايی  اين سخن  با  مباحثه  و  گذاريم   «... میرسد، 
گويد:  »، پاينده میيک از ما صحيح است گذشت زمان نشان دهد نظر کدام 

تأثير  ی بیای نداشت ولها از نظر تئوريک نتيجهی بحث آنکه جلسهبا اين«
کار هم نداشته باشند و عليه يکديگر اين نتيجه رسيدند که کاری بههم نبود. به

». شايد تصوير علی پاينده از همان زمانی که اين بحث  تبليغات منفی نکنند 
شنيده  و  مشاهدات  براساس  اما  باشد؛  درست  شد،  انجام  هايم،  دونفره 
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بهبندی  دسته که  میسياسی  تعبير  هم  همه   شدباندبازی  که  زمانی  ی  تا 
هم زندانی شدند،  آزاد  سياسی  بههای  بود،  پابرجا  گوناگون  چنان  اشکال 

می تازه بازتوليد  امکانات  با  نيز  زندان  از  بيرون  در  و  قالب    شد،  در  و 
  های سياسی مختلف از سرگرفته شد. جريان
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شد.  تشنج کشيده میندرت بهداغ بود و بهها خيلی آباد بحثدرعشرت«
ها در اين بود که اگر طرفين بحث از طريق استدالل  ی ناگوار بحثجنبه
بهنمی کنند  قانع  را  يکديگر  ترور  توانستند  و  تخريب  ايذايی،  اقدامات 

می متوسل  میشخصيت  غيرسياسی  برخورد  بهشدند.  و  راهه  بیشد 
قول؛ اما بايد اضافه کنم  کليت اين نقل  ). ضمن تأييد191» (ص  رفتند...می 

فورماليته منهای  بين  که  فرقی  هيچ  امر،  واقعيت  در  رفتارشناسانه،  های 
» وجود  اقدامات ايذايی، تخريب و ترور شخصيت» شدن و «تشنج کشيده به«

گيری روبنايی اين سنِت  ها و شکلندارد. از سوی ديگر، در جستجوی ريشه
گذار آن بود، و تداومش در زندان و  که پايهيم  رس حزب توده میمخرب به

ايستی توسط  های توده ها و سنتی بازتوليد شيوه بيرون از زندان نيز نشانه
آن اشاره  ای بهکه خوِد پاينده هم تا اندازه هاست! اين واقعيتی استایغيرتوده 

«می  مختص  کند:  يکديگر  عليه  زندانيان  جوسازی  و  منفی  برخوردهای 
»(ص  ها هم، چنين چيزهايی وجود داشتباد نبود، در ديگر زندانآ عشرت

نتيجه192 دو  روايت،  اين  براساس  يا  ).  است:  متصور  متنافر  گيری 
بهزندان« سياسی  خلق»  ايجادکننده طور  «الساعه  و  ی  منفی  برخوردهای 

» است؛ ويا چنين برخوردهايی ريشه در  جوسازی زندانيان عليه يکديگر
شود.  سياسی بيرون از زندان داردکه در زندان نيز بازتوليد میمناسبات  

  ی واقعيت است. کننده گيری دوم بياننظر من نتيجهبه
ی ها، کلمهدر بعضی از زندانکند که «چنين روايت میهم   آقای پاينده 

های سياسی و غيرمسلحانه  داران استفاده از تاکتيک[يعنی: طرفمائوئيست  
مترادف با منفعل و بريده  کش]  ابی مردم کارگر و زحمت يدر جهت سازمان

می بهمحسوب  البته  نمیشد.  فدايیگفتند...  صراحت  باالی  افراد  ها  البته 
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»(ص  شدند و...ها وارد بحث و گفتگو میها با مائوئيست. آنطور نبودنداين
اين    گيرد! اگرها را میمورد هم علی پاينده باز جانب بااليی  ). در اين193

ی عمومی ديگران در جلسهابراز نظر درست باشد که نظرات جزنی را «
می  دفاع  مطرح  نظراتش  از  مستقيماً  جلسه،  از  بيرون  در  بيژن  و  کردند 

ها  ها با چراغ سبز بااليی»، چرا نبايد تصور کنيم که برخورد پائينیکردمی 
می پايينیصورت  رفتار  تفاوت  و  بااليیگرفت؛  و  تها  نوعی  کار قسيم ها 

که رساند؟ از تخيل و تصور که بگذريم، واقعيت اين استتاکتيکی را می 
میهرآن انجام  زندان  بهچه در  توسط  شد،  از سرکوب زندان  قبل  تا  ويژه 

همه، در هم 1352سرهنگ زمانی در سال   باال و  آهنگی نسبتاً  بين  جانبه 
می صورت  بهپايين  و  در  گرفت؛  پاينده  آقای  روايت  زمينه  نظرمن  اين 

  نادرست است. 
اين قبيل برخوردها گويد: « ی بيانات خود میآقای علی پاينده در ادامه

ی زندگی اجتماعی، ضعف سواد تئوريک و اطالعات  ی کمبود تجربهنتيجه
آن بود.  میسياسی  نسنجيده  برخوردهای  مرتکب  که  تنها هايی  نه  شدند 

ها در حد متعارف هم نبود  اطالعات تئوريک نداشتند بلکه آگاهی سياسی آن
،  نظر از عبارات تعريف نشده ». صرفانديش هم بودند حال جزم و در عين

» (مانند:  اخالقی  بعضاً  و  نسنجيده کلی  «برخوردهای  يا  متعارفِ »  »  حد 
تواند تعبير و تفسير خاصی از آن داشته باشد؛  آگاهی سياسی) که هرکس می 

ای تيپيک نگرش آقای پاينده  گونهی محوری مطلب نقل شده (که بهاما مسئله
به میرا  استنمايش  اين  برخالف  گذارد)،  او،  فکری  دستگاه  در  که 
ای  کند[!؟]، ذره هايی که پيِر دير و مرشد کامِل جنبش را از او القا میروايت

اين برای  چرا؟  ندارد.  وجود  مارکسيستی  و  مارکسی  نگاه  و  که انديشه 
همهريشه نارسايی  و  مشکالت  به«یی  تئوريکها  « اطالعات  ضعف  »، 

گردد که با  ها برمی » و مانند اينآگاهی سياسی»، نداشتن « سواد تئوريک
ی  ترتيب، وضعيت طبقاتی، تجربهمطالعه چند جلد کتاب قابل حل است. بدين

سازمان امر  در  تالش  از  زحمتناشی  و  کارگران  طبقاتی  و يابی  کشان 
  جتماعی فاقد معنی و ارزش است. گری اباالخره اشکال گوناگون کنش
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است که   داران مشی مسلحانه در اينتفاوِت بينشِی علی پاينده با طرف
بهآن مبنیها  خود  باورهای  از  اينصراحت  سازمانبر  امکان  يابی که 

کردند و ارزش چندانی هم برای  کارگری/مردمی وجود ندارد، صحبت می
ا قائل نبودند؛  پاينده چنان خودرا در  کتاب (نه جزوات سازمانی)  ما علی 

گونه مقوالت نظری/عملی  کشد که برفراِز اينتصوير میبه  باالنظر و عمل  
ای  گرايِی حاشيهبيان ديگر، علی پاينده تجسِم فردِی التقاطگيرد. بهقرار می

 » مقوالِت  سياسیاست:  «آگاهی  تئوريک»،  «اطالعات  سواد  »،  ضعف 
از  تئوريک را  آن  مانند  و  به سياسی»  می کارها  با  عاريت  تا  گيرد 
بزرگپردازش و  ميليتانت  چريکی،  ذاتاً  گذشتهمنشانههای  خود[!؟]  ی  ی 

خود اوست.  ای دست يابد که گرايش سياسِی مخصوص بهملغمهبياميزد و به
به  1357تا    1350های  در سال که  منهای شکِل افرادی  (يعنی:  طورکلی 

علی پاينده شباهت داشتند،  کردند) بهنتخاب میکه برای خود ابُروز و عنوانی
عنوان تيپ معينی از  قدر بودند که بتوان بهگرچه خيلی زياد نبودند، اما آن

  ها نام برد زندانی سياسی از آن
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توطئه  را به  196تا وسط صفحه    193  ی دوم صفحهعلی پاينده از نيمه
دهد که من هيچ اطالعی از صحت و  بانی اختصاص می برضد سرباز/نگه

» اتفاق افتاده،  1351درسال  سقم آن ندارم. گرچه پاينده اين ماجرا را (که «
گونه رفتارها و شايد بتواند از بازتوليد اينکند که «اين دليل روايت میبه

ماجرا  »؛ اما قصد من از بازخوانِی اين  ترور شخصيت در آينده ممانعت کند 
ها،  ها نه فقط برای سرباز/نگهبانگونه توطئهکه اينتر بيان اين استبيش

ً بلکه ـ شد. اين مسئله  ريزی میهای داخل بند نيز برنامهـ برای زندانیگاها
که بيان ماجرا  کند. او قبل از اينای تأييد میطور سربستهرا خوِد پاينده هم به
گونه اين». اگر «يکی از آن ماجراها بود   نايالبته گويد «را شروع کند، می

ی داخل زندان فقط  » در رابطه با سرباز وظيفهرفتارها و ترور شخصيت 
توان نتيجه افتاده و حرفی از دومِی آن در ميان نيست، پس میيک بار اتفاق  
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ها اتفاق  » در داخل زندان و بين زندانیماجراهاگونه «گرفت که مابقی اين
  افتاده است. 

از افراد يادآور    نظر از شرح جزئيات (که شايد برای بعضیرفص
آميز باشد)، من شخصاً شاهد وقايعی قابل مقايسه با خاطرات تلخ و توهين

ی آن از  ام، و درباره ها بوده » در داخل بند و بين زندانیماجراهاگونه «اين
ناً شبيه ماجرايی ام عيچه من ديده و شنيده ام. البته آنديگران هم بسيار شنيده 

می  روايت  پاينده  آقای  که  بهنبوده  اما  و کند؛  تحقيرکنندگی  جوهر  لحاظ 
ی  دهندگی حاوی عناصری شبيه همين ماجرايی بوده که پاينده درباره خفت

می  تعريف  زندان  نگهبان  توطئهسرباِز  تفاوت  سرباِز  کند.  برای  که  ای 
می طرح  زندان  آننگهبان  با  سبشود  ظاهری  در  (اما کچه  تر 

شد، در اين بود که ها طراحی میتر) برای بعضی از زندانیکننده سرکوب
طوالنی و درازمدت است، درصورتی سرباِز    کرد توطئه برای زندانیْ عمل

  کند. جانبی از آن عبور میطور حق بهنگهبان به
علیبه پاينده،  آقای  خوِد  که  تصويری  من  مسيحنظر  از  رغم  نمايی 

در را مانند هادی جفرودی، احمد  خويش،  افرادی  هاتفی و  بطه با صادق 
هيرمن بيژن  حتی  و  میصبوری  براتی  بهرام  بعداً  و  حاوی  پور  پردازد، 

  دَوانَد!؟گلوی او میکه بغض را بهای استعناصری از همين توطئه
ضمناً قبل از شرح و بازخوانی اصل ماجرای اين توطئه بايد بگويم:  

پاينده   آقای  استاشتباه  اين  ماجرا  اين  روايت  متعدد  در  موارد  همانند  که 
ماه و روز متذکر نشده تا پيوستار وقايع  ديگر، حدود زمانی وقوع آن را به

ای جز اين نيست که زمان آن را  گيری باشد. بنابراين، چاره تر قابل پیدقيق
بايد اوائل آذر  به سال  طور تقريبی بيان کنم: زمان وقوع اين ماجرا نهايتاً 

  آباد منتقل نکرده بودند. عشرتباشد که من را هنوز به 1350
يکی ای از زندانيان... بهعده هرروی، داستان از اين قرار است که «به

سربازهای داخل زندان مشکوک شدند و گفتند: اين سرباز وظيفه خبرچينی  
بود،  کندمی  زندان  داخل  در  نگهبانی  مأموريتش  که  وظيفه  اين سرباز   .«
خورد و وجه غذای پادگان را نمیهيچبهچه «ی مرفهی داشت، چناننواده خا

». وضعيت مرفه او  خوردتنهايی میخريد و بههرروز از بيرون غذا می
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» است؛ و  خبرچيناندازد که او «اين تصور میها را بهای از زندانیعده 
اين ترتيب  که از نگهبانی در داخل زندان برداشته شود، برضد او بهبرای اين

می مبلغ  توطئه  که  اطاق    70کنند  در  (که  او  لباس  جيب  در  را  تومان 
ها  ی اطاقدهند تا پس از جستجوی همه استراحتش آويزان بود)، قرار می

اطاق او برسند، پوِل ظاهراً گم شده را در جيب لباس او پيدا کنند و او را  به
ای اين بود  ادن چنين توطئهعلت ترتيب دگويد «دزدی متهم کنند. پاينده میبه

نمی بهکه جرأت  با  کردند  ارتباط  در  پادگان  مأمور  يا گروهبان...  استوار 
»يد.  جا ببر آباد بگويند اين سرباز خبرچين است او را از اينزندان عشرت

ی ديگری از  «عده ی اجرايی پيدا کند،  که اين توطئه جنبهالبته قبل از اين
  کسانی که توطئه را طرح کرده بودند] [يعنی: به  هاآنبه  [ی زندان]هابچه
عنوان مراقب و نگهبان در زندان باشد  گفتند... اگر قرار است سرباز بهمی 

خواهد انجام بدهی و او گزارش ندهد، آن سرباز،  و تو هرکاری که دلت می
  ». ديگر نگهبان نيست بلکه يکی از ما است 

اين آن سربنتيجه  از جيب  را  وقتی پول  آوردند، « که  دچار  از برون 
به که  درحالی  و  شد  گريه میشوک عصبی  شلوارش  شدت  جيب  از  کرد 

پانصد، ششصد تومان (که در آن زمان مبلغ قابل توجهی بود) درآورد و  
زبان ترکی گفت من اينقدر  خوبی فارسی صحبت کند، بهتوانست بهچون نمی

ديوانه مگر  دارم.  شما  پول  اتاق  از  که  بردارم ام  پول  تومن  »؟  هفتاد 
ی اين سرباز  شود که گروهبان مسئول او، با خانواده هرروی، معلوم میبه

می او  پدر  از  توجهی پول  قابل  مقدار  و هرماه  بهآشناست  تا  سرباز  گيرد 
  مزبور بدهد. 

اين میروايت  پيدا  ادامه  و  طور  توطئه  اين  شدن  آشکار  از  پس  کند 
ی (نگهبان بازداشتگاه از طرف ساواک) پاينده  جايی سرباز مذکور، قابل جابه

دفترش رفتم. پشت ميزش  بهزند که باشما کار خصوصی دارم: « را صدا می
ای درنگ و با  نشست و دو دستش را روی صورتش گذاشت. پس از لحظه

من گفت آقای پاينده چه توضيحی ای درهم ريخته و پريشان خطاب بهچهره 
ی از پيش تعيين  دانم تمام کارهای امروز برنامهبرای اين کار داريد؟ من می

زندان ده سال است نگهبان  من چند  است.  مانند خسرو  ام.  شده  اشخاصی 
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روزبه، وارطان ساالخانيان و ديگرانی را که مظهر شرافت و جوانمردی  
ديده  آنبودند،  و  داده ام  قرار  خودم  زندگی  الگوی  را  چنين  ام.  ها  ديدن 

آقای پاينده من ی مشمئزکننده صحنه قابل هضم نيست.  ای برای من اصالً 
بهبه بدهم  سياسی بهای  ساقی بگويم عده ساقی چه گزارشی  زندانی    عنوان 

به ننگينی زده دست  که من جوابی  چنين عمل  بود  مواردی  معدود  از  اند؟ 
اختيار از جايم برخاستم و بدون خداحافظی اتاق نگهبانی را ترک  نداشتم. بی
به و  و  کردم  کشيدم  دراز  بود.  گرفته  را  گلويم  بغض  رفتم.  خودم  سلول 

  ».ی تأثير مخرب اين قبيل کارها فکر کردم درباره 
میآن جلب  را  من  توجه  هرچيز  از  بيش  و چه  آشکار  تناقض  کند، 

عنوان نگهبان  های استوار قابلی و موقعيت او بهغيرقابل قبول بين حرف
است. اگر احتمال جنون را کنار بگذاريم،  زندانيان سياسی از سوی ساواک  

از حِد معمول  بيش  گفتگو  اين  نقل  در  پاينده  يا  نيست:  دو حال خارج  از 
به  خودشْ  میتخيل  بازی  نقش  قابلی  استوار  ويا  داده؛  چطور  خرج  کند!؟ 

مظهر » را «خسرو روزبه و وارطان ساالخانيانممکن است که شخصی «
» قرار بدهد؛ و  الگوی زندگی خودا را «ه» بداند و آنشرافت و جوانمردی

چنان برای ساواک (که مظهر جنايت و سرکوب محمدرضاشاهی بود)،  هم 
که چرا بغض گلوی آقای پاينده را  کار کند؟ از طرف ديگر، سؤال اين است

ای بود که موضوع توطئه قرار  گرفت؟ آيا دلسوزی او برای آن سرباز ساده 
» او دَواند؟ اگر  گلوی» را به«بغضقابلی «  های استوارگرفته بود، يا حرف

بايست قبل از  سرباز باشد، میآن  علت بغض کردن علی پاينده ستم وارده به
آن  ای بهکرد و راوی هم اشاره های استوار قابلی هم نمودی پيدا میحرف

پاينده می  بغض  پس،  نسبت  ی  درباره نه    احتماالً   داشت!  توطئه  عمِل  خوِد 
اش در  اصطالح از دست رفتهسرباز وظيفه، که ناشی از آبروی بهآن  به

های او تناقضی مجسم  مقابل استوار قابلی است که نقل علی پاينده از حرف
خواننده  و  شنونده  مقابل  در  را  آشکاری  میو  قرار  حرفاش  های  دهد. 

به قابلی  بهاستوار  پاينده،  حرفعلی  همانند  مفهومی،  محتوای  های لحاظ 
که يکی از افراد تحت نظارت او  هنگامی استهای چپ بهالن سازمانئومس

ی های سازمانی شده و مسئول مربوطهمرتکب عملی متناقض با پرنسيپ
  دهد!! های فرد خاطی را مخاطب قرار میایحوزه نيز هم 
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جا و در موارد  قصد از بررسِی تحليلِی برخورد استوار قابلی در اين
ب پاينده  که  میهمشابهی  روايت  همهدفعات  بگويم  که  نيست  اين  ی کند، 

پيشه هستند؛ اما  جنايت  ها و مأموران جزِء دستگاه امنيتی مثل بااليینگهبان
ای  گونههای طوالنی بهتواند برای سالکه هيچ مأموری نمیحقيقت اين است

  های سازمانیالعملکردش برخالف دستوری بارز عملعمل کند که چهره 
است  باشد  طبيعی  دارد.  استخدام  در  را  او  و  که  بديهی  اصل  همين  که 

رابطه در  سخت  عمومی/اداری  بسيار  ساواک  ناپذيرتر  با  عدول  و  تر 
اينمی  در  که  اين  نتيجه  بهشود.  هم  عاشقانهرابطهجا  و  ی  پاينده  علی  ی 

شويم  های ساواک (از استوار قابلی گرفته تا استوار ساقی) مواجه مینگهبان
ی طبقاتی و سياسی قابل توضيح و هرصورت در مختصات مبارزه ه بهک

  تبيين نيست. 
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از اين قضايا و برخوردهای  دهد: «پاينده روايت خود را چنين ادامه می 
فضايی آرام و سازنده تبديل  آباد بهآور که بگذريم، در مجموع عشرتتأسف

شده بود. اکثر افراد مشغول مطالعه و بحث و گفتگو با هم بودند... از نظر  
قدر  شرايط و امکانات زندگی روزمره، در مقايسه با شرايط قبلی زندان، آن

ز احساس  گاهی  که  بوديم  نمیراحت  بودن  و  ندانی  وسايل  انواع  کرديم. 
توانستيم مالقات داشته باشيم... حتی  امکانات را داشتيم... عمالً هرروز می 

رسيد. چندين  دست ما میشد بههايی که در بيرون از زندان پخش میتراکت
توانستيم بشنويم... حتی  های راديويی را میی ايستگاه راديو داشتيم و همه 

های بازجويی و زندان  ی اطالعات خودشان و تجربهدانيان همهای از زن عده 
... اين  کار ما نداشتساواک هم کاری بهبيرون فرستادند...  را نوشتند و به

به زندان عشرتشرايط...  در  فقط  استثنايی  بود طور  شده  مهيا  »(ص  آباد 
). در تکميل روايت علی پاينده، و ابراز شک بسيار جدی در مورد  197
ـ بايد توضيح بدهم که آباد، اوالً ی استقرار چنين وضعيتی در عشرتچراي

طور ايستاده و بسيار  پشِت دِر بيرونی زندان با بستگان خود و به  هاْ زندانی
داخل پادگان  ورود و خروج به ِکردند، و کنترليکديگر مالقات مینزديک به
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د که تعدادی از  (که زندان در آن قرار داشت) چنان فورماليته و سطحی بو
مالقات آمدند. بنابراين، خيلی ساده اين  همراه مادرم بهمن به   هایمحلبچه

ها لباس خودرا با يکی از مالقاتی امکان وجود داشت که يکی از زندانی
عوض کند و از در پادگان که نزديک زندان بود، بيرون برود و فرار کند.  

ای، از اسلحه گرفته  ه هروسيلهاز اين گذشته، اين امکان نيز وجود داشت ک
ها (اعم از جزنی  يک از زندانیتا مواد منفجره را وارد زندان کرد. اما هيچ

نژاد و ديگران) اهل فرار از زندان نبودند. اين را گذشت زمان، و و پاک
روشنی نشان  های فردی و گروهی پس از سقوط دستگاه سلطنت نيز بهکنش

قلعه، موقت شهربانی و قصر که من ندان قزلـ وضعيت رفاهی زداد. دوماً 
ترتيب مشاهده  آباد، با گذر کوتاه مدت از جمشيديه و اوين، بهپس از عشرت

نظر از  آباد نداشت. صرفلحاظ رفاهی تفاوت چندانی با عشرتکردم، به
تفاوت   تنها  بود)،  مالقاتی  بدون  و  دربسته  زندان  (که  اوين  و  جمشيديه 

و   و دفعات مالقات  عه، موقت شهربانی و قصر نحوه قلآباد با قزلعشرت
ها و کتاب را بسيار محدود  شدت کنترل بود که ورود و خروج اشيا، نوشته

دليل  «   197کرد. بنابراين، برخالف نظر پاينده که در پانوشت صفحه  می 
کار «اين  استثنايی»[يعنی:  عشرتشرايط...   «» را  و  آباد]  سنجيده  رفتار 

داند، واقعيت اين است که ساواک با کمبود  » میآبادزندانيان عشرتپخته  
ناچار نگهداری از آن  زندان تحت کنترل مستقيم خودش مواجه بود، و به

ی ارتش  عهده ها وجود داشت را بهآن  افرادی را که احتمال بازجويی مجدد
ارتشیمی  و  نحوه گذاشت،  هنوز  نيز  زندانی ها  از  نگهداری  و  کنترل   ی 

اين دليل بود که تحويل گرفتن  ها بهی اينسياسی را ياد نگرفته بودند. همه 
به قصر  زندان  از  زمانزندانی  اداری  دستلحاظ  و  بود.  بَر  گير  وپا 

کميتهبه تشکيل  ضدخرابهرروی،  مشترک  اين    کارانْ ی  از  بسياری 
  مشکالت را برای ساواک حل کرد.

  
  نژادماجرای چشم پزشک رفتن پاک

پزشک  چشم نژاد دچار نارسايی در ديد شده بود و بايد بههللا پاکشکر«
پزشک داده شد،  چشم ». بعد از يک هفته که مجوز رفتن بهکردمراجعه می
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نژاد گفت آماده شو  پاکگفتند، بهآقا هم میاو حسنيک روز قابلی، که به «
به  برويم...که  بديندکتر   «» قابلی  را  ترتيب،  دزندان  مثل  ی که[درست 

فروشی!!؟] سپرد...به  نوشابه  سربازها  از  به197»(ص  يکی  و  اتفاق  ) 
  پزشک حرکت کردند. طرف چشم نژاد بهپاک

نمی« اتومبيل  ساواک  يا  پادگان  از  بهقابلی  و  دستبند  پاکگيرد  نژاد 
مینمی تاکسی  سوار  هم  با  بهزند،  و  دکتر...  شوند  مطلب 
معاينه  »(همانروندمی  کار  وقتی  میجا).  تمام  نسخه  نوشتن  «و  از  شود، 

می بيرون  و  مطب  بشوند  تاکسی  سوار  چهارراه  سِر  بروند  که  آيند 
کند برويم اسالمبول...  نهاد مینژاد يا قابلی پيشآباد برگردند، پاکعشرتبه

های سرپايی اسالمبول  يکی از مشروب فروشیيکی/دوتا آبجو بخوريم... به
پاکمی  و  روند...  میچ   قابلینژاد  آبجو  بيرون  ندتا  و  خورند 
  جا).»(همانآيندمی 

اين ازدحام  خالصه  و  سينما  تعطيلی  از  ناشی  شلوغی  ميان  در  که 
». هرچه قابلی اين طرف  افتندنژاد از همديگر جدا میقابلی و پاکجمعيت «

می طرف  آن  پاکو  «گردد،  را  نمینژاد  میپيدا  نااميد  شود...  کند، 
»  بيژن جزنی و چند نفر ديگر». وقتی که پاينده و «گردد آياد برمیعشرتبه

کنند و  نژاد سؤال میی پاکبينند و از او درباره قابلی را با رنگ پريده می
که نکند  شوند «» میمشکوکقابلی «». بهنژاد را گم کردم پاکگويد: «او می

  )!! 198»(ص کندنيست کرده و حاال ظاهرسازی مینژاد را سر بهپاک
ادامه شرح  از  همين  قبل  بگويم  بايد  کميک/تراژيک  رويداد  اين  ی 

نيست کرده و  نژاد را سر بهکه نکند پاکاستوار قابلی «مشکوک شدن به
نژاد  »، بالفاصله (يعنی: پس توصيف اهميت پاککندحاال ظاهرسازی می 

[يعنی:  ما  هد: «د درجه تغييرجهت می  180کنم)  آن اشاره میکه در ادامه به
پاينده] داديم که خيلی عاقالنه رفتار کرديم. دلداريش می  ازجمله جزنی و 

نژاد در مقابل مردانگی، مردانگی دارد.  حاال کمی صبر کن، شايد آمد. پاک
را   تو  و  کند  فرار  که  نيست  را]آدمی  قابلی  استوار  دردسر  به  [يعنی: 

  ). 198»(ص بيندازد
تغييرجهت   زاده   ای،درجه  180اين  اگر صرفاً  ی تخيل شخِص حتی 

گذشته از جنبه باشد،  بهی شگفتپاينده هم  آن،  تهوع آوِر  است؛  غايت  آور 
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مبارزه  لوطیچراکه  تبادالت  و  فرهنگ  حد  تا  را  سياسی/طبقاتی  های ی 
خوشبه میاصطالح  پايين  تهران  جنوب  محالت  «ناِم  در  پاکآورد:  نژاد 

حدوداً نيم ساعت، سه ربع  هرروی، «به».  مقابل مردانگی، مردانگی دارد
دِر زندان ضربه زد و ساعت نگذشته بود که يکی از سربازهای پادگان به

قابلی گفت يک نفر دم در با شما کار دارد. قابلی با حال نزار بلند شد و  به
نژاد انداخته  گردن پاکای نگذشته بود که ديديم قابلی دست بهرفت. چند دقيقه
داخل زندان آمدند. با آمدن  زنان بهنژاد قهقهل و خندان و پاکو هردو خوشحا

زده يکديگر را درآغوش  و ذوق  ها خيلی خوشحال شدندی بچههمهنژاد  پاک
کند در ميان جمعيت نژاد تعريف می)!! پاک199و    198»(صص  کشيدند
تاکسی باالخره، جلوی يک  شود، نااميد از پيدا کردن استوار قابلی، «گم می
آباد ببر. پول هم ندارم  پادگان عشرتگويد من را بهراننده میگيرد و بهرا می

درآن میو  کرايهجا  و  میگيرم  را  قبول  199»(ص  دهم ات  هم  راننده  )؛ 
شود، او را  کند، و وقتی از ماجرای مسافرش و استوار قابلی مطلع می می 

سان در راستای  ا بدين» ترودگيرد و میهم نمی کرايهکند، و «تشويق می
است    موتور قرار  که  باشد  کرده  حرکت  مسلحی  چريک   موتورکوچِک 

به در  بزرگ خلق را  حرکت درآورد، و قدرت مطلق استبداد سلطنتی را 
  سازی کند!!؟مقابل قدرت تحرکات چريکی نسبی

ها در  گيری زندانیيکی از نکات جالب اين قسمت نيز در دو موضع
سر  «نژاد و بازگشت اوست. در مقابل آن عده که بهپاکمقابل احتمال فرار  

نژاد  گفتند مگر پاکای هم میعده کردند، «نژاد فکر می » کردن پاکنيستبه
زندان برگردد.  ُخل است که وقتی او را از زندان بيرون بردند، دوباره به

ی  همهنژاد  با آمدن پاکی اين احوال، « ). با همه 198»(ص  فرار کرده است 
»(ص  درآغوش کشيدند زده يکديگر را  شدند و ذوق  ها خيلی خوشحالچهب

  )!!؟199
حبس  گويد: او «نژاد میآقای پاينده در توصيف وجنات شکرهللا پاک

هايی  نژاد و شکنجهی پاکابد داشت، زندانی اسم و رسم داری بود. درباره 
به زيادی  سروصدای  بود  شده  اِعمال  او  مورد  در  دفکه  افتاد.  اعيه  راه 

دادگاه نظامی مخفيانه تکثير شده بود و در محافل سياسی و  پاک نژاد در 
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نژاد  دليل داشتن دفاعيه پاکای فقط بهشد. عده دست میدانشجويی دست به
نژاد، شاه  ی دفاعيه پاکدستگير و زندانی شدند. پس از پخش شدن گسترده 

ت: "آن که اسمش بدی نام برد. شاه گفهايش از او بهدر يکی از سخنرانی
نژاد است اما نژادش ناپاک است، عليه ما مطالبی نوشته و در جامعه  پاک

نژاد  ای، ناپديد شدن پاکپخش کرده که دور از حقيقت است". با چنين سابقه
تربيت  چه پاينده بنا به). آن198»(ص  پا کند توانست سروصدای زيادی بهمی 

گذارد و بعيد  ناگفته می ز خودْ اش در توصيف دور و درای سياسیو تجربه
نژاد  که فرار از زنداِن پاکسهوی باشد، اين است  که اين ناگفته گذاشتنْ است

ی  دار مبارزه ها طرفقول خوِد پاينده اکثر زندانیدر وضعيتی که حتی به
گروگان گرفتن سفير آمريکا در  تر از بهبسا بيشچريکِی شهری بودند، چه

  بود. انشجويی تأثيرگذار و برانگيزاننده میفکری و دمحافل روشن
ُشبهه کمدی/تراژيِک  روايت  پاکتمامی  فرار  برای  ی  من  (که  نژاد 

ی ناچيزِی  دهنده چه برمن گذشت» با آن مواجه شدم)، نشانبار در «آناولين
و جايی    های سياسی در زمانه ی مبارزاتِی بسياری از زندانیکارانهفريب

گفت: آباد میاست که بيژن جزنی در سخنرانی عمومی در همين عشرت
اگر کسی از زندان فرار کند و روی همين ديوار کشته شود، از خون او  

  گيرد.  های سرخ انقالبی رويش می الله
ژگِی شخصيتی نيز تصويری که آقای پاينده از  ی بررسِی وياز جنبه

دهد،  » زندانباِن دستگاه امنيتی میدر مقابل مردانگینژاد « » پاکمردانگیِ «
پاک که  تصويری  دفاعيهبا  در  مینژاد  خودش  از  هم اش  و  چنين  دهد، 

دهند، متناقض است.  تصويری که ديگر راويان جريانات چپ از او ارائه می
کند را ترسيم می  مانتال، ترسو و ايزولهده فردی سانتیدرحقيقت، علی پاين

بار  زند تا يکناله و زاری میافتد، دست بهکه وقتی از زندان بيرون می
شود. اين در صورتی است که پاک نژاد در انتهای    ديگر در زندان پذيرفته

  گويد: دفاعيه معروفش می 
های تفتيش عقايد قرون خواهد با روش«رژيم ديکتاتوری ايران می

به را  ما  ميهن  آزادی،  هرگونه  سلب  و  قبرستان وسطايی  يک  صورت 
عنوان آرامش  حال آرامش ناشی ار رعب و وحشت را به درآورد و درعين 

هدف  گاه بهکه هيچناشی از امنيت و رفاه معرفی کند؛ ولی غافل از اين است 
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نخوا علیخود  رسيد.  اينهد  روش رغم  و  فشار  غيرانسانی، همه  های 
وحشيانه علی رفتار  علی رغم  ساواک،  مأمورين  و ی  ترور  رژيم  رغم 

رغم کوشش دستگاه جبار برای ازبين بردن هرگونه صدای  اختناق، علی
مبارزه آزادی  گسستن خواهی،  برای  آزادی،  کسب  برای  ايران  مردم  ی 

قطع   برای  بردگی،  امپرياليست زنحيرهای  دست  دست  و  غربی  های 
ادامه   نهايی  پيروزی  تا  مبارزه  اين  و  دارد  ادامه  آنان  ايرانی  نشاندگان 

  خواهد يافت». 

»،  پزشک رفتن پاک نژادماجرای چشم ی تحليلی/سياسِی «منهای جنبه
های سابق داشتم، از وقوع  وجوهايی هم که با چند نفر از زندانیدر پرس

هايی که شتند و صحت آن را تأييد نکردند. البته آنچنين رويدادی خبر ندا
ها ديده بودند، بدون  آباد و ديگر زندانتر در زندان عشرتآقای پاينده را بيش

بهاين همگی  تقريباً  باشند،  مرتبط  باهم  میکه  با  ياد  پاينده  آقای  که  آورند 
به قابلی  بهاستوار  و  داشت؛  گفتگو  و  گپ  ترکی  بهزبان  و گپ  طورکلی، 

  ای داشت. های مختلف گرايش ويژه ی پايين کادر نگهبانی زندانگفتگو با رده 
  

  برنامه فرار از زندان 
چند نفر از اعضای    ، اتفاق خاصی در زندان رخ داد...1351در سال  «

چريک از  نفر  چند  و  سرخ  ستاره  شکوهی،  گروه  (عليرضا  فدايی  های 
عبدهللا   عزتی،  حسين  پرتوی،  مجموع محمدعلی  در  که  و...)  قوامی 

اعدام محکوم شدند.  رسيد، در دادگاه بدوی (اول) بهده نفر میتعدادشان به
ی دادگاه اول (بدوی) و دوم (تجديد نظر) عبدهللا قوامی و دو نفر  در فاصله

ها آنآباد آوردند. بهعشرتام، بهها را فراموش کرده ديگر را که اسامی آن
تان خواهند کرد. از  ايد و اعدام کنند؛ گفتيم حکم گرفته  نهاد کرديم فرارپيش

دهيد و هم حرکتی  شود فرار کرد. هم خودتان را نجات میآباد میعشرت
می ايجاد  زندان  روز  در  چند  از  بعد  ولی  نکردند  موافقت  ابتدا  در  کنيد. 

.  سلول من فرار کنند پذيرفتند. امکانات فرار را فراهم کرديم و قرار شد از 
ی  تر بود و ديوار سمت محوطه در زندان نزديکها بهن سلول از بقيه سلولاي

راحتی و در  طوری که بهپادگان اين سلول، بسيار سست و فرسوده بود به
میکم  زمان  کنيم.  ترين  ايجاد  آن  در  افراد  عبور  برای  سوراخی  توانستيم 
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طالع داشتند.  شماری از آن ابرنامه فرار کامالً محرمانه بود وافراد انگشت
سلول  سلول بود... حدود سه ماه هم در آن موقع، هاشمی رفسنجانی با من هم 

بچه از  نفر  سه  گفتم  کردم.  رفسنجانی صحبت  با  من به ها  بوديم....  اتفاق 
فرار کنيم می  میخواهيم  کنيم...  .  استفاده  فرار  برای  اين سلول  از  خواهيم 

  ). 199»(خوابم اق ديگری میای دراتبهانهشب فرار به[رفسنجانی گفت]  
هم زدند و در ترکيب  يکی دو روز قبل از موعد، ترکيب زندان را به«

منتفی شد. حدوداً يک ماه بعد فهميديم ماجرای   جديد موضوع فرار عمالً 
  ). 200»(فرار لو رفته است

آوردم تا با بيان نکاتی در مورد چگونگی و    را  قول طوالنیاين نقل
های  آباد  نشان بدهم که آقای پاينده از شنيده ن عشرتچيستی فرار از زندا

  ترتيب که:گرايانه و سراسر نادرست پرداخته است!؟ بدينخود داستانی من
نفر بودند که تعدادی    13يا    10افرادی که قرار بود فرار کنند، بين   ـ اوالً 

  های ستاره سرخ بودند؛ نه پاينده و سه نفر ديگر. از بچه
 ً از آن صورت بگيرد، اطاق بهروز   ـدوما که قرار بود فرار  اطاقی 

زاده)، حسين سحرخيز را  سليمانی بود که طراح فرار (يعنی: غالم ابراهيم 
کاری را با  آن سلول فرستاده بود تا ِکنده اين دليل که بنايی بلد بود بهنيز به

بنايی کمک بهروز و يک نفر ديگر انجام بدهند. پس از لو رفتن طرح نيز  
و بازسازی ديوار کنده شده را نيز همين سه نفر انجام دادند. بنابراين، اگر  

به باشد،  نگفته  دروغ  آگاهانه  پاينده  آلزايمِر آقای  شبه  دچار چيزی  سختی 
  سويه[!؟] شده است. يک

 ً زاده بود که در  طراحی و مديريت اين پروژه با غالم ابراهيم ـ  سوما
تر و جسورتر بود.  العاده با تجربهر باسوادتر، فوقمقايسه با آقای پاينده بسيا

اين ضمن  زاده  ابراهيم  گسترده غالم  بسيار  روابط  طعم  که  داشت،  ای 
سختی مقاومت کرده ها بهبازداشت را چندبار چشيده بود، و در بازجويی

جامعه  مختصات  با  تناسب  در  بهبود،  ايران  دانستهی  خالقيت  لحاظ  و  ها 
نيز   بهالعاده فوقفرد  تئوريک  میای  بهحساب  و  کار  آمد؛  و  عملی  لحاظ 

خيلی از  پاکتشکيالتی،  که  بيژن جزنی  ازجمله  (و  پاينده  ها  علی  و  نژاد 
  تر بود. آمدند)، باالتر و پيچيده حساب نمیدرمقابل او شاگرد دبستانی هم به
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 ً خاطر اعدام نبود؛ و اکثر افرادی که قرار بود فرار  فرار به  ـچهارما
  نند، حکم زير اعدام داشتند. ک

 ً رفتن طرح را    اطالع بود؛ اما لوعلی پاينده از طرح فرار بیـ  پنجما
نژاد  زاده اطالع داد. ظاهراً پاکغالم ابراهيم که از پاک نژاد شنيده بود، به

  علی گفته بود. خبر لو رفتن را از يکی از استوارهای زندانبان شنيده و به
 ً کوتاه  هاديوار سلولـ  ششما باِل  َسمت  و  همه يک  Lی  فرسوده  جور 

متر نبود و سلول  15ها تا دِر زندان چيزی بيش از  کهنه بودند و فاصله آن
  ای نبود. بخشنده آقای پاينده نيز دارای ويژگی ترجيح

 ً بود،  به  ـهفمتا پروژه  اين  مدير  و  طراح  که  زاده  ابراهيم  غالم  نظر 
بود  قرار  اين  از  و از زندانی  يکی  که  داستان  فرار  برنامه  از  های مطلع 

ها  يکی از زندانبانمخالفت خودرا با دادن هشدار ضمنی بهآن،  مخالف با  
يابد و بعد اغلب افراِد  ها افزايش میابراز کرده بود که در ابتدا تعداد نگهبان

شوند. منظورم اين است  قصر منقل می  4و    3زندان شماره  در ليست فرار به
ها رود، بعد تعداد نگهبانروايت آقای پاينده ابتدا طرح لو می  که برخالف

زندان  ها را بهها بچهی اينيابند و پس از همهگيری افزايش میطور چشم به
که روايت آقای خواهم بگيريم، اين استای که می کنند. نتيجهقصر منتقل می

اهراً خبر فرار از  «... ظگويد:  پاينده از ابتدا تا انتها نادرست است که می
ها پخش شده بود. در  اندرکاران آن درز پيدا کرده بود و بين بچهبين دست

کند، طبيعتاً در محيط بسته هرحال، خبر وقتی از بين چند نفر درز پيدا می
به میحتماً  زندانبان  برنامهگوش  و  فرار  آن  رسد.  بهبهی    زندانبان طريقی 

جري حتماً  نگهبان  بود.  شده  بهمنتقل  را  که  ان  هم  ساقی  و  گفته  در  ساقی 
داشت بااليی  درايت  زندان  بهمديريت  را  موضوع  گزارش  ...  ساواک 

فرار را با تعدادی ديگر که حکم اعدام داشتند، از  دهد... افراد مصمم بهنمی
آباد   عشرت  میبهزندان  منتقل  جمشيديه  و    200»(صص  ....کندزندان 

همان201 باالهم ).  بندهای  در  دادم،    طور  آنتوضيح  اعدام  ها  اکثر  حکم 
که زندان قصر فرستاده شدند. اما قبل از اينها نيز به؛ و اغلب زندانیند نداشت 

توضيح  آباد بپردازم، الزم بهاز زندان عشرتفرار    یدرباره بعدی  ی  نکتهبه
دهنده فرار  که آقای پاينده در پارگراف قبلی در مقام رهبر و سازماناست
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اين در  اما  بود،  شده  دوم)    ظاهر  پارگراف  در  (يعنی:  پارگراف 
بهکننده روايت مربوط  اخبار  معرض  در  که  است  فرار  ای  رفتن طرح  لو 

جا هم ساقِی بسيار مهربان و سوپر ه در اينکقرار گرفته است!؟ جالب اين
گويد  ساواک نمیمطلع، بازهم در ترکيب مهربانی و خردمندی، قضيه را به

بهمان   و  فالن  پختهمیو  مرغ  که  بهکند  آشنا  اينی  از  هم  گونه  سياست 
  گيرد!! اش میها خنده روايت

زندانی بتواند  بازجويی  تيم  موافقت  بدون  ساقی  که  تصور  را  هاين  ا 
شهربانی تحويل بدهد، در واقع قدرت و اختيار ساقی و پرويز ثابتی را  به

از همه گرفته است.  ايناشتباه   آقای  ی  اگر  بود  که بگذريم، چه خوب  ها 
زندانبان منتقل شده  به  طريقیبه   [که]ی آن  فرار و برنامه«  یپاينده درباره 

.  دادتوضيح می نيز اندکیرا » ريقیطبهکرد و «)، فکر می200»(ص بود
جا که من در زندان شاه  اما از طنز و مطايبه و شوخی که بگذريم، (تا آن

لحاظ طول مدت زندان هم دسِت کمی از آقای پاينده نداشتم)، حقيقت  بودم و به
های ديگری که مأمور زندان و ساواک  ی پااندازکه ساقی و همهاين است

خوردند و آقای پاينده هم در  ـ آب هم نمیتیح بودند، بدون دستور از باال ـ
خط   » اين جانوران هفتمردانگی» و «درايتتوضيح و تبيين مهربانی، « 

دهد. دنيای غريبی  خودش را نشان می  لوحیزند و ساده فقط الِس خشکه می
باالتر که پاک بيرون از زندان «  است: چند پاراگراف  » شده  گم نژاد در 

زندانی اغلب  به  هابود،  دلو  را  ساواک  زندانباِن  پاينده  آقای  داری  ويژه 
تر  کنعان، غم مخور[!؟]؛ اما چند پاراگراف پايينشده بازآيد بهدادند که گم می 

طراحی  کنعان، بهشده بهخوانی برای بازگشِت گم سويی و روضههمين هم 
تناقض  يابد و مابقی داستان که اساساً واقعی نبوده و سراسر م فرار استعال می

حتی يکی از کسانی را که قرار بار است: «حال تأسفو مضحک و درعين
داشتند و چند نفری را که قرار نبود فرار  آباد نگه بود فرار کند در عشرت

ی فرار لو رفته  آباد منتقل کردند تا ما متوجه نشويم که برنامهکنند از عشرت
»   رار بود فرار کنديکی از کسانی را که ق)!!! البد همان «201»(ص  است
حال  کاره و در عينخوِد پاينده بود که همه   »داشتند آباد نگهدر عشرتو «
  کاره بود!؟هيچ
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 ً ياد بياورم) و امکان تحقيق و توانم بهجاکه من (شخصاً می تاآنـ هشتما
اينپُرس از  شاهدی  و  نشانه  هيچ  دارد،  وجود  هم  در  وجو  رفسنجانی  که 

غير از روايت خوِد  سلول باشد، بهآقای پاينده نيز هم آباد بوده و با  عشرت
قزل زندان  در  عمدتاً  رفسنجانی  نيست.  دست  در  بند  پاينده  در  و  قلعه 

(پشت نگهبانی) بود و رتق و فتق مسائل مذهبی را    4ی  اصطالح شماره به
ه  ــکرد. برفرض کی از ربانی شيرازی مديريت میاردر تابعيت و فرمانبرد 

   را آقای ـــکه چوده باشد؛ اما اينــآباده ب عشرت رفسنجانی در
به را  او  پای  پاينده  میعلی  می ميان  اعتبار  او  برای  و  سؤال  کشد  خرد، 

  برانگيز است. 
 ً سال محکوميت داشت و هرگز حکم اعدام و    10حسين عزتی    ـنهما
  ابد را تجربه نکرد. تخفيف به
آن  ـ ًدهما ديده تا  من شخصاً  که  پس  جا  و  «آنام  انتشار  برمن از  چه 

تر  آباد (خيلی کم ام، آقای پاينده در زندان عشرتها پرسيده گذشت» از بعضی
ای بودم و با «بزرگان» هم نشست و برخاست  ساله  21از خوِد من که کارگر  

گرفت نداشتم) موضوعيت سياسی داشت و طرف گفتگوی سياسی قرار می
ابراز نظر می او در همانو  از بچههسال  کرد.  با يکی  گفتگو  های ا، در 

گويد که: روشنی می زندان که معتمد (و البته نه الزاماً بسيار معتبر بود) به
هايی بودم و  ای نبودم. قبالًها توی محفلکار بودم و کاره «من يک ورزش 

يکیها هم کتاب میوقتبعضی دوتا اعتصاب هم شرکت  ـخوانديم و توی 
ی بسيار خوبی دارد، کمی فکر کند ينده که حافظه کرده بودم»! اگر آقای پا

  چه کسی گفته بود.  ها را بهآورد که اين حرفياد میبه
داشتم و هنوز هم دوستش  عبدهللا قوامی که بسيار دوستش می ـ ًيازدهما

به آباد  قدير خاندارم، در عشرت  نژاد هم همراه  در  جان  سلول من بود و 
تر پيدا  رفت و حکم اعدام گرفت و محبوبيت بيشدادگاه آباد بههمين عشرت

به عفو خورد و  (ازجمله مسعود رجوی)  نفر ديگر    20همراه  کرد و بعداً 
  ابد کاهش يافت. زندانش به

 *****  
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که آقای علی پاينده براساس  ی نهايی اين بخش و اين قسمت ايننتيجه
از واقعيات يک داستان علمی/پاره  کسی از او سؤال  تخيلی ساخته تا    ای 

سال    40ها طی اين  ی جويِی آن سالهمه فعاليت و تحرک مبارزه نکند آن
اسالمی می  استقرار جمهوری  از  دوباره که  تبلور  بود،  گذرد،  اش چگونه 

  اند؟اش) کدام خورده آوردها (و حتی تجارب شکستدست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  

  1351قلعه سال قزل }1

، بيژن جزنی، شکرهللا پاک نژاد، بيژن  1351در اواخر خردادماه  «
ه  را  من  و  انقالبی)  سازمان  اعضای  (از  بهچهرازی  قلعه م  قزل 

  ). 203»(ص بردند...
آباد  ها از عشرتکه منتقل شده گرچه اطالع دقيقی ندارم، اما بعيد است

نورد[!؟] علی پاينده نه فقط   لهنفر بوده باشند؛ اما ذهن قُ   4قلعه همين  قزلبه
دانهبه میدرشتاصطالح  روايت  را  آنها  درميان  خودرا  و  جا کند  ها 

بلکه  می  بهدهد،  نيز  را  اهميتترتيب درجهاسامی  متذکر میی  شود.  شان 
(که    1349که برخالف سال    ی روايت از اين قرار استهرروی، ادامهبه

دو  جا بود!؟) کليت زندان بهعلی پاينده برای مدت همواره نامعلومی در آن
ها نيز دو دسته بودند، و تمامی ی مذهبی و چپ تقسيم شده بود، چپدسته
قزلاهال «ی  به  هایداوریپيشقلعه  نسبت  عشرتنادرستی  آباد  زندانيان 

اند...  اند. خوردند و خوابيده ها در آسايش بوده گفتند اينمیها]  . [آنداشتند
ی سنتی  ). در جلسه203»(ص  ها را مجدداً جذب و تربيت کرد...بايد آن

هار نفر هم  چ«  کنند، آننفر برخورد می  4» هم با اين  خيلی سردمعارفه «
  دهند. » نمیالعملی نشانعکسکنند و «» میسکوت

می «پاينده  بند  گويد:  فضای  که  شديم  متوجه  ورود...  بدو  همان  از 
دو جناح تقسيم  عمومی متشنج است و زندانيان چپ باهم اختالف دارند و به

های  وسالی بودند که هنوز گام ، جوانان کم سناند: اکثر زندانيان چپشده 
رو،  که... دستگير شده بودند، از اين  فعاليت سياسی را برنداشته بودنداوليه  
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تجربهتجربه و  اجتماعی  زندگی  درنتيجه،  ی  نداشتند.  سياسی  فعاليت  ی 
ای هم که زدند. عده می  حرکات نسنجيده و نامعقولیها دست بهای از آنعده 

کردند... هرکدام از  رفتار می ترتر و منطقینسبتاً معقولتعداشان زياد نبود 
کرد. هردو جناح  َروی متهم میَروی و چپراستاين دو جناح، ديگری را به

گذرانی" و  ما تازه واردين موضع واحدی داشتند و ما را به"خوشنسبت به
ی زندگی  ها عمدتاً برسر نحوه . اختالفات آند][بودن پروری" متهم کرده  "تن
  ). 204و  203کند(» میچند مورد آن اشاره به [پاينده]که  زندان بود در

آن بين  تفاوت  بپرسيم  پاينده  علی  از  « اگر  که  و  ها  نسنجيده  حرکات 
کردند،  » حرکت می ترتر و منطقینسبتاً معقولها که «» داشتند با آننامعقول

)  206»(ص  تراشیعدم استفاده از تيغ ريش»، «کمون لباس«هچه بود؛ او ب
» اشاره  تميز کردن يا تميز نکردن مواد اوليه غذا منجمله سبزیی «و مسئله

دار اشتراکی کردن لباس و تميز  ها طرف»نامعقولترتيب که «کند. بدينمی 
» و  غذايی  مواد  ريشنکردن  تيغ  از  استفاده  و  تراشیعدم  بودند؛   «

با «ترمعقول« لباس»ها  با «کمون  و  اوليه  » مخالف  مواد   کردن...  تميز 
ريشغذا تيغ  از  استفاده  و  بدين»  بودند.  موافق  «تراشی  که  اکثر  ترتيب 

همه  مارکسيست،  لباسزندانيان چپ  شلوار،  هایی  کت،  از  اعم  را،  شان 
بودند کرده  اشتراکی  و...  جوراب،  زيرپوش،  و  204»(ص  پيراهن،  )؛ 

کردند مواد غذايی را از زندانبان بگيرند، آن  زندانيان تالش میای از  عده «
قلعه بدهند. تندروها مخالف بودند  را کامالً تميز کنند و تحويل آشپزخانه قزل

با کيفيت خوب بهداشتی و  و می ما را  گفتند زندانبان موظف است غذای 
اين  را وادار بهما تحويل دهد. اگر اين کار را نکند بايد او  ُمغذی بپزد و به
عده  بکنيم.  می کار  سعی  هم  را  ای  اختالف  نظر،  دو  اين  تلفيق  با  کردند 

گفتند مواد اوليه مثل سبزی و حبوبات را خودمان ها می برطرف کنند؛ اين
به و  کنيم  میتميز  مخالفت  هم  تندروها  بدهيم...  زندان  و  آشپزخانه  کردند 

امت می  نوعی  است.  بيگاری  نوع  يک  اين  بهگفتند  دادن  رژيم  ياز 
  ).207و  206»(صص  است... 

نقل اينقولبراساس  تا  که  مجموعههايی  آوردم،  زندانیجا  آن ی  های 
قزل  به زمان  میقلعه  تقسيم  دسته  تندشدندسه  که  ر:  به«وها  حرکات  دست 
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ً روها که «»؛ ميانهزدندنسنجيده و نامعقولی می تر  تر و منطقیمعقول  نسبتا
و باالخره خردمندان[!؟] که با کمون لباس مخالف بودند،  »؛  کردندرفتار می

» بحثو  وارد  غذايی  اوليه  مواد  کردن  تميز  مخالفان  و با  طوالنی  های 
» توانستند  تقريباً يک ماه طول کشيد تا» شدند، و « استدالل علمی و تاريخی

» کنند(ص  ها، مثل تميز کردن مواد اوليه غذا را برطرفبرخی اختالف«
هايی هم دارد: برای مثال، کسانی  بندی زيرمجموعه ). البته اين دسته207

های کهنه داشته و لباسهای نوی خودرا نگهلباسا که «وهرتندی  از دسته
به قبيل اشخاص در موقع برداشتن  دادند. «» میکمون لبای تحويلرا  اين 

  ». داشتندهای نو را برمیلباس، لباس
هايی که در اين قسمت  قولآقای پاينده، براساس نقل  ی روايت خالصه

نفر بودند)    80تا    70تقريباً  قلعه (که  های قزلآورم، اين است که  زندانیمی 
ی تقريباً مساوی مذهبی و چپ مارکسيست  دو دستهی نخست بهدر درجه
رو بودند؛  ی تندرو و ميانهدو زير مجموعهها دارای  شدند، مذهبیتقسيم می

ی  شدند: دستهی نامساوی تقسيم می چهار دستههای مارکسيست هم بهو چپ
ايی را  ذی پاک کردن مواد غتوانستند مسئله) که میAی  خردمندان (يا دسته

» استدالل  بحثبا  و  طوالنی  تاريخیهای  و  بدهند،  علمی  سامان   [!!]«
ً ای که «دسته ی  ی دستهمثابه» (بهکردندمیتر رفتار  تر و منطقیمعقول  نسبتا

Bحرفی که زده  بهزاده که «ی تندروهای صادق مثل غالم ابراهيم )، دسته
ی تندروهايی )، و باالخره دستهCی  ی دستهمثابه» (بهبودند، پايبندی داشتند

» نگه لباسکه  خودرا  نوی  لباسهای  و  بهداشته  را  کهنه  لبای های  کمون 
میتحويل (به»  دستهبهمثادادند  سلسلهDی  ی  هرم  انتهای  در  که  مراتب  ) 

  ترين بودند. کم  لحاظ ارزشیْ قرار داشتند و به
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قزل از  تصويرپردازی  در  پاينده  سال  قلعهعلی  از    1351ی  بيش 
ی  دهنده   ی رهبر و خطمثابهزاده (بههرشخص ديگری روی غالم ابراهيم 

پردازد، ضمن  شود؛ اما تصويری که از غالم می) متمرکز میBی  دسته
ی حقيقی تهی است. برای مثال،  دارا بودن عناصری از واقعيت، از جوهره 
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ابتکار پردازد که به آميزی از کمون لباس می که تصوير اغراقنپس از اي
درباره  بود،  شده  درست  میغالم  او  «ی  پزشکیغالم  گويد:   دانشجوی 

شده بود. خيلی    در ارتباط با گروه ستاره سرخ دستگير دانشگاه شيراز بود و  
های حال تندَرویپُرشور و با روحيه، صادق، فداکار و بسيار معتقد و درعين

ای که ديگران کرد... غالم آدم شجاعی بود و برخالف عده ای میرويهبی
کشيدند، هميشه پيشاپيش  کردند و بعد خودشان را کنار میرا تحريک می
کشيد. کارهايی مانند کمون  میدنبال خودش  کرد و بقيه را بههمه حرکت  می 

ً لباس که غالم و امثال او مطرح می ولی    هيجانی و احساسی بود  کردند غالبا
ابراهيم  غالم  مانند  اشخاصی  که  کرد  فراموش  براساس  نبايد  زاده 

دادند. در صداقت و شرافت  کردند و انجام میشان آن را مطرح میاعتقادات
که ). پاينده پس از اين205و    204»(صص  غالم و امثال او ترديدی ندارم

زاده و محکم ابراهيم در توصيف شرافت، فداکاری، انتقادپذيری و اعتقاد «
او سرمیامثال  سخن  داد  می»  «دهد،  از  گويد:  برهه  آن  در  متأسفانه 

شان... در کنار شرافت و از خودگذشتگی، تجربه و آگاهی الزم و  زندگی
  ». کافی نداشتند

پاينده  تصويری زاده و امثال ابراهيم » بودن باورهای «محکماز «که 
ها  کند و اطالعاتی که از آن) ارائه میBی  » دستهصادق» (يعنی: افراد « او

ها  ی آنکشد که حرکات شجاعانهتصوير میهايی را بهم دهد، در واقع آدمی 
حرکات نسنجيده  دست بههمين دليل هم «» است، و بههيجانی و احساسی«

نامعقو می و  بهزدندلی  که  انقالبیهرصورت جهت»  و  مبارزاتی  اش  يابی 
جز پاينده، هرکس ديگری هم اگر بخواهد  تواند معکوس هم باشد. بهحتی می

ابراهيم درباره  غالم  چاره ی  بزند،  حرف  از  زاده  که  ندارد  اين  جز  ای 
شجاعت، شرافت، صداقت و ديگر خصوصيات او تعريف و تمجيد کند؛  

ی اساسی درباره  ط جمهوری اسالمی تيرباران شد. اما مسئلهچراکه او توس
ای طور زيرکانهگرايی آگاهانه و معقول اوست که به غالم بررسِی آرمان

قرار می پاينده مورد سؤال  آقای  که من توسط  گيرد. برهمين اساس است 
»، تصويری  زاده و امثال اوابراهيم براين باورم که تصوير ارائه شده از «

که پاينده در سن و سالی نبود که بتواند  هاست. چرا؟ برای ايناز آن  دفرمه
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های اوليه که هنوز گام » بشمار آورد «وسالیجوانان کم سنغالم را جزو « 
و پاينده    1322»؛ زيرا غالم متولد سال  فعاليت سياسی را برنداشته بودند

آيند و برتری سنی فاقد  حساب میسن بهاست که تقريباً هم   1321  سال  متولد
  معنی است. 

به غالم  را ضمناً  او  که  پاينده  آقای  نظر  برخالف  دستگيری،  هنگام 
شيراز« دانشگاه  پزشکی  می دانشجوی  معرفی  در  »  شاغلی  پزشک  کند، 

گذراند.  ی تعهد خدمت خودرا میبيمارستانی واقع در بندر لنگه بود که دوره 
» دستگير نشده  در ارتباط با گروه ستاره سرخ طرف ديگر، غالم فقط «   از

ترين رهبران اين جريان چندبخشی بود که با دو بود؛ او يکی از پُر رابطه
به و  داشت  توجهی  قابل  کاربردی  آشنايی  عربی  و  انگليسی  لحاظ  زبان 

تر  بهتر و با تجرمراتب از علی پاينده مطلعاطالعات و آگاهی سياسی نيز به
تر  ها مهم ی اينتر نبود. از همهای هم از بيژن جزنی کم زمينه  بود، و در هيچ

گيری در جلب اعتماد  العاده چشم زاده مهارت و توان فوقکه غالم ابراهيم اين
فرودست و سازمان آنمردم  که هيچدهی مطالبات  داشت  افراد  ها  از  يک 

  ای در اين زمينه نداشتند. مراتب علی پاينده تجربهدر سلسله Aی دسته
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ی من که حدود دو ماه نيم بعد از پاينده برای دومين  براساس مشاهده 
به بااليی قزلبار  بسيار  اغراِق  با ضريِب  پاينده  روايت  شدم،  آورده  قلعه 

قلعه نه تنها از پاک کردن مواد غذايی  قزلآميخته است. هنگام ورود من به
تراشی خبری نبود، بلکه حضور در کمون لباس  عدم استفاده از تيغ ريشو 

ای نيز خودش ميزان شراکتش را تعيين  کننده هم داوطلبانه بود، و هرشرکت
کمون لباس و شراکت عموم  کرد. با وجود اين، بحِث عموميت بخشيدن بهمی 

که پاينده  لآن شکچنان درجريان بود؛ اما من ستيزی بهها هم ی لباسبا همه
های بحث نديدم، و شخصاً نيز ضمن مخالفت با  کند، بين طرفتصوير می

  های زير، عضويت کمون را پذيرفتم. کمونی کردن لباس
شکل با  رابطه  بهدر  پاينده  لباس،  کمون  میگيری  گويد: درستی 

گشت. زندانيان اوين  در اوين بازمی  1350زمستان  ی کمون لباس بهريشه«
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گرفتند.  ها نمیها وسايل هم از خانواده قات نداشتند بلکه برای آننه تنها مال
زندانیعده  از  آنای  و  بودند  شده  دستگير  شهرستان  در  برای ها  را  ها 

به ازآنبازجويی  بودند.  آورده  زندانیکه  جايیتهران  از  لباس  بعضی  ها 
کند کمون لباس تشکيل بدهيم  نهاد میزاده پيش، غالم ابراهيم مناسب نداشتند

»(ص  ها استفاده کنندکه همه از آن هايمان را روی هم بريزيم  گويد لباسو می 
بعضی  نهاد تشکيل کمون لباس اين بود که « ). پس، انگيزه غالم از پيش204

زندانی نداشتند از  مناسب  لباس  «ها  لباس  کمون  وجود  با  و  همه » 
  » کنند. استفاده ها][يعنی: لباسها از آن توانستند]می[

گويد:  های نقل شده در باال می دنبال عبارتبنابراين، وقتی آقای پاينده به
  نفی مالکيت خصوصی [يعنی: بنيان تشکيل کمون لباس]    بنيان تئوريک آن«

که نسبت  »، ضمن اينآن اعتقاد داشتند به  های مارکسيستی چپهمهبود که  
ابداعات هنوز  »[!] دست بهبنيان تئوريک آن» و «ی کمون لباسريشه«هب

نشده  می  تعريف  نامفهومی  دره و  و  بين زند،  ناسازگار  و  مصنوعی  ای 
« ريشه« و  میبنيان»  بنا  درعين»  خردمندنمايی  علی  حالْ کند،  رغم 

نفی  ی « گيرد و مقولهگريبان او را می  آفرينْ اش، احساساِت اغراقدائمی
خصوصیما بیلکيت  با  را  به»  بااليی  بسيار  وصل  انصافی  لباس  کمون 

میمی  تعميم  بهکند و   اينبيان روشندهد!؟  پاينده  میتر،  القا  که طور  کند 
نفی مالکيت  هايی که با کمون لباس موافق بودند، وجود اين کمون را «چپ

میخصوصی است»  درصورتی  اين  ـدانستند.  لباس  کمون  يکعمالً که    ـ 
تر زندگِی کسانی بود که در آن  تعاونی مصرِف موقت برای گذران راحت

  يافتند. حضور می
باره  در  اينمن چيزی  ابراهيم ی  « که غالم  بعداً  در مورد کمون زاده 

)،  205»(ص  اين عمل من اشتباه بود » گفته باشد که « صراحت لباس... به
ام  اين نتيجه رسيده م بههايم از رفقای نزديک غال ام؛ اما براساس شنيده نشنيده 

دانست، قطعاً کردی را اشتباه میکه او تا اين اندازه معقول بود که اگر عمل 
کرد. بنابراين، اينک که حرفی از داليل  روشنی بيان میداليل آن را نيز به

کرد  زاده بايد از عملاين انتقاد در ميان نيست، بايد بپرسيم: چرا غالم ابراهيم 
باشد؟ مگر «  خودش در رابطه انتقاد کرده  ی  ريشهبا تشکيل کمون لباس 



 

 

1351قلعه سال قزل  315  

های زندان اوين و  » بعضی از زندانیلباس مناسبِ » نداشتن « کمون لباس
قول آقای پاينده چنين  قلعه (و از جمله خوِد من) نبود[؟]؛ اگر بهبسا قزلچه

» از خودش  صراحتدر مورد کمون لباس... بهبود، پس چرا غالم بايد «
  کرد؟  انتقاد می

منْ  نظر  از  به  پاسخ  فرضی)  (اما  استمعقول  اين  سؤال  اگر اين  که 
انتقادی هم در ميان بوده باشد، اين انتقاد مفروض، نه کليِت تشکيل کمون 

ی کاربردی  گرفت که خاصهلباس، بلکه عدم مقابله با آن افرادی را دربرمی
ز ديگر  مناسِب  پوشِش  برای  لباس  بهندانیکمون  را  بهها  اصطالح  زيور 

می «تئوريک  زاويه  از  و  خصوصیآراستند  مالکيت  بهنفی  نگاه  »  آن 
ابراهيم می  غالم  که  باشيم  داشته  توجه  بايد  البته  جنبهکردند.  از  ی  زاده 

اين دام ابلهانه نيفتد که آن اندازه با مارکسيسم آشنايی داشت که بهتئوريک به
  » است. مالکيت خصوصینفی معنی «کمون لباس به
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ی کسانی که کمون لباس را  لوحانهآقای پاينده در مقابله با احتجاج ساده 
می  خصوصی  مالکيت  نفی  مینوعی  « دانستند،  بنيانآنگويد:  گذاران  چه 

اند "نفی مالکيت خصوصی بر ابزار توليد" است و مارکسيسم مطرح کرده 
هيچ متون  در  از  مبنیيک  مطلبی  وسايل  مارکسيستی  شدن  "عمومی  بر 

يک از متون هيچ». گرچه عبارت «شخصی" مانند پوشاک نوشته نشده است
سطحیْ مارکسيستی نگاه  يک  در  به  »  نسبت  راوی  متون کليه  ِاشراف 

می القا  را  بهمارکسيستی  توجه  با  اما  و  اينکند؛  مارکسيسم  اساس  که 
کپیانديشه نه  مارکس/انگلس  بههای  يقين  و  نادرستِی  برداری  ويا  درستی 

ی متون (اعم از مارکسيستی و غيرمارکسيستی)، بلکه  واسطهکنشی معين به
متون باقی نقد عملی/نظری وضعيت موجود و گسترش مفهومی اين نقد به

به است،  گذشته  از  می مانده  شيوه سادگی  که  گرفت  نتيجه  چنين  ی  توان 
ـ ها را داردــ  مانند کسانی که او مثالً قصد نقِد آندرست هاستدالل آقای پايندهـ 

ی  کننده بَرنده، بلکه توجيهپيش  لحاظ اجتماعی/طبقاتیْ جويانه و بهنه حقيقت
  نيازها و اميال زيستی و روانی خود آقای پاينده است. 
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مواد   نکردن  پاک  يا  کردن  پاک  بحث  جريان  در  شخصاً  من  گرچه 
آشپزخانه برای  قرغذايی  زندان  مجددم  ی  ورود  هنگام  در  و  نداشتم،  ار 

قلعه مسئله استفاده از تيغ ريش تراشی و پاک کردن مواد غذايی تمام  قزلبه
هايی را درست  نظر آن  ی حقوقی و اصول مبارزاتیْ شده بود؛ اما از جنبه

با کيفيت خوب بهداشتی و  ی غذای «ارائهدانم  که زندانبان را موظف بهمی 
اِعمال قدرت در  و چنان  دانستند؛» میُمغذی نيروی الزم برای  چه حقيقتاً 

جمعی و انتقال اخبار آن  شکل اعتصاب غذای دستهچنين راستايی (حتی به
بيرون از زندان) وجود داشت، استنکاف از اين شکل از مبارزه نوعی به

با کليت رژيم بهسازش بنابراين،  حساب میکاری با زندانبان و حتی  آمد. 
اسی در اين زمينه بررسی امکانات و توان مبارزاتی است، نه  ی اسمسئله

به آن  توصيف  و  بررسی  و  تحقيق  بدون  ديگر،  انکاِر  از طرف  تندروی. 
به که جنبش  باورم  زندانیبراين  طبعاً  و  قزل طورکلی  زماِن  آن  قلعه های 

آمادگی الزم برای يک اعتصاب غذای طوالنی و تحمل فشارهای وارده از  
همين دليل اگر در معرض گفتگوی پاک پليسی را نداشتند. به  طرف دستگاه 

می قرار  غذايی  مواد  نکردن  پاک  يا  و کردن  برتری  ابراز  بدون  گرفتم، 
ای  ها، استداللم را روی عدم امکان الزم برای مبارزه تحقير ديگر زندانی

ی زمانی  خواستم تا در يک بازه ها میگذاشتم و از تندروترينطوالنی می
طور مستدل  ی تحقيقات خودرا بهن روی اين مسئله تحقيق کنند و نتيجهمعي
زندانیبه عمومی  بهنشست  دهند.  ارائه  چپ  يک  های  قوی  بسيار  احتمال 

ی  کرد که از جنبهها را متقاعد میداران آنچنين تحقيقی، محققين و طرف
به  تاکتيکیْ  تا  کنند  قبول  را  غذايی  مواد  کردن  بتوانيم پاک  روی    تدريج 
  ای استزاتژيک متمرکز شويم. مبارزه 
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پس از يکی، دو ماه آن رفتار شتابزده و پيشداوری غلطی که نسبت  «
ما چهار نفر  مرور ازبين رفت.  آباد وجود داشت، بههای عشرتزندانیبه
نسنجيدهبه کارهای  و  تندَروی  با  مخالف  اقليت  توانستيم  کمک  باالخره   ،

قلعه پياده کنيم و فضای بهتری در بند  آباد را در قزلبخشی از نظم عشرت
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شد، کمون سروسامان بهتری  تر م منظوجود بياوريم. بند عمومی  عمومی به
». تغييرات مورد ادعای آقای پاينده  های هفتگی تشکيل شدپيدا کرد و جلسه

کمک به» و «چهار نفررهبری آن «به قلعه و  که طی يکی/دو ماه در قزل
آور  » انجام گرفت، حقيقتاً شگفتاقليت مخالف با تندَروی و کارهای نسنجيده 
قلعه در قزلگويد «کنم. پاينده میو حتی باور نکردنی است؛ و من باور نمی 

بود   با پيگيریمالقات قطع  ها،  های مکرر خانواده و مراجعه   های ماولی 
ها پول و غذا بگيرد. درنتيجه، وضع غذا و لباس  خانواده ساقی قبول کرد از  

شد بهتر  هم  بهزندانيان  «  درستیْ ».  که  است  تصور  قبل  هاخانواده قابل   «
آن «  نفرورود  بهچهار  با بستگانقلعه هم مسئلهقزل»  را    ی مالقات  خود 

میپيگيری « اين رابطه «»  در  نيز داشتند.  های مکررمراجعهکردند و   «
ها پول و از خانواده » کند که «ساقی قبولچه موجب شد تا «، آنبنابراين 

» شود، نه درنتيجه، وضع غذا و لباس زندانيان هم بهتر  » و « غذا بگيرد
« هایپيگيری« گروه  آن  نفر»  «چهار  بلکه  مکررمراجعه»،  »  های 

ی شاه را نداشته  ی زندان سياسی دوره ها) بود. کسانی که حتی تجربهخانواده 
بهن باش بازهم  می د،  متوجه  علتسادگی  که  اساسِی شوند  تغييرات  العلل 

» شدن  بهتر  (يعنی:  پاينده  آقای  توسط  شده  غـوض تصوير  لباس  ــ ع  و  ذا 
سياستزندانيان و »)  رفتار  و  است؛  زندانبان  طرف  از  شده  اعمال  های 

شار  عامل فکه بهتواند تأثيرگذار باشد  ها تنها درصورتی میکرد زندانیعمل
کنار، حتی اگر مارکس » بهچهار نفربيان ديگر، آن « سياسی تبديل شود. به
توانستند طوری شدند، نمیقلعه می گوارا هم وارد قزلو انگلس و لنين و چه

ها پول و از خانواده » کند که «ساقی قبولها را مديريت کنند که «زندانی
البته    » شود.هم بهتر  درنتيجه، وضع غذا و لباس زندانيان» و «غذا بگيرد

های  گذاریکه کليت روايت، منهای ارزشاين استها مشروط بهی اينهمه 
  پنهان در آن، واقعی باشد. 

ی متوسط بودند و اصطالحاً  ها از خانواده که اغلب زندانیاينبا توجه به
بهدست میدهانشان  می شان  و  کافی  رسيد  پول  و  غذا  و  لباس  توانستند 

ی زندانی سيلسی بهترين  که خانواده اينو باتوجه بهود برسانند،  بستگان خبه
زندانی فرزندان  برای  خودرا  میامکانات  هزينه  کردن کند،  اش  قبول 
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که « خانواده زندانبان  و غذا بگيرداز  پول  بهها  خود روی  طور خودبه»، 
می  تأثير  لباس  و کمون  مواد غذايی  کردن  پاک  مانند  از  مسائلی  گذارد و 

کاهد. ضمناً در سال قبل که من از اواسط خرداد تا حدود  ها میاهميت آن
کند،  يک از مسائلی که آقای پاينده روايت میقلعه بودم، هيچقزلآذرماه در  

های ها مالقات داشتند، و وضعيت غذا که خانواده مطرح نبود. اغلب زندانی
بهفراوانی میبه اما بهد نمیياآوردند، عالی بود. گرچه دقيقاً  گمانم  آوردم، 

تيغ ريش تراشی نداشتيم؛ و از کمون لباس و پاک کردن مواد غذايی هم  
  خبری نبود. 

توان چنين نتيجه گرفت که آقای پاينده تغيير و تحوالتی طورکلی، می به
نويسد،  اش میپای خودش و گروه چهار نفره قلعه بهرا که در زندان قزل

شدند. در توضيح اين حکم و قضاوت بايد  ع میها نيز واقبدون دخالت آن
ربطی  گرفت،  انجام  زندانبان  سوی  از  که  تحوالت  از  بخشی  که  بگويم 

زندانیبه بهرفتار  ربطی  طبعاً  و  از  ها  نداشت.  نفره  چهار  گروه  مديريت 
طرف ديگر، دليل متقنی در دست نيست که نشان بدهد آن بخش از تغيير و  

به که  بيتحوالتی  زندانیمناسبات  مین  مربوط  باهم  بدون حضور  ها  شد، 
توان چنين فرض کرد که حال، میگروه چهار نفره انجام شدنی نبود. با اين

ً » ــچهار نفرحضور آن «  ها با  ــ در بهبود مناسبات زندانیاحتماالً، نه قطعا
ــ پاينده  آقای  روايت  اما  بود؛  مؤثر  پيشينيکديگر  موارد  بسيار  ــ  همانند 

  است. آميز غهمبال
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با صحنه هم  قسمت  اين  میدر  روبرو  و ای  مغازله  نوعی  که  شويم 
جاکه پاينده در اثر عوارض  گذارد: ازآننمايش میی افالطونی را بهمعاشقه

ها روزی دو بچه» بود، «خيلی هم الغر شده مغزی حال خوشی نداشت و «
بهنوبت پنجره 208»(ص  دادند میکباب  او «»  که زير  او  های  ی سلول). 

می می انفرادی  زمزمه  ترکی  آواز  و  می نشست  و سوت  متوجه  کرد  زد، 
زندانیمی  برای  کباب  بوی  که  بيدارکننده شود  انفرادی  داخل  ميل  های  ی 
همين دليل هم يک روز دو/سه سيخ کباب برای يک  خوردن آن است. بهبه
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فرستد. از  داخل سلول او می شده بود، از پنجره به جوان آذری که با او آشنا
بيند  » آن جوان بود و میهمان موقع گروهبان افتخاری در سلولبِد حادثه «

ساقی ). افتخاری اين قضيه را به209»(ص  سيخ کباب از پنجره آمد توکه «
پرسيد کباب را تو رد کردی؟  کند: «گويد و ساقی هم پاينده را صدا میمی 

ه. گفت چرا؟ گفتم پيش خودم فکر کردم شايد دلش کباب بخواهد. گفت  گفتم بل
. گفتم زندانی حرفش  [!!؟]فرستاديم گفت و ما برايش کباب میما میخب، به

جای داستان  ). گرچه تا اين209»(ص  زندانبان...گويد نه بهزندانی میرا به
افی از جديت  ی پوشيده در لفای رمانتيک است؛ اما شور عاشقانهتا اندازه 

گفت باور کن آيد: «نمايش درمیی ساقی و پاينده بهدر آخرين بخش مکالمه 
فرستادم. شروع  انفرادی میکسی که اين کار را کرده بود به  اگر تو نبودی

جا چند کيلو بودی و حاال اين  نصيحت کرد که يادت رفته وقتی آمدی اينبه
باشطور الغر شده  برو مواظب رفتارت  بنابراين، علی  »(همانای.  جا). 

ها  ها و هم برای زندانبانــ هم در ميان زندانیخودی خودبهپاينده بودن ــ
آمد که چرايی آن را فقط خوِد علی پاينده  حساب می نوعی برتری و استثنا به

  داند!! می 
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تيرماه  « رابطه1351در  نفر  ما چهار  خوبی  ،  متقابالً  زندانيان  ی  با 
تری  ی نزديکنژاد و جزنی و چهرازی رابطهمذهبی برقرار کرديم. پاک

ها اين  ). پس، در اين زمينه هم همانند ديگر زمينه209»(ص  ها داشتندبا آن
تازی؟  کند. چرا پيشتازی» میقلعه «پيشگروه چهار نفره است که در قزل

اين اينبرای  از  قبل  اگر  متقابالً رابطه«   ْ که  مذهبی  ی  زندانيان  با  خوبی   
ی متقابالً خوبی با  رابطهاين نبود که دوباره «» شده بود، نيازی بهبرقرار

  » شود!زندانيان مذهبی برقرار
آيت« محترم  آقای  شخصيتی  و  بود  شريف  بسيار  الهوتی  حسن  هللا 

با زندانی کارها  در  هم داشت...  مارکسيست صميمانه  کرد؛  کاری می های 
جمعی زندانيان جوان شرکت داشت... با  ها دستهها و بازیحتی در شوخی

زندانی،  همه  جوانان  ابراهيم ی  غالم  با  شوخی زادهمخصوصاً  بسيار   ،
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اين209»(ص  کردمی  تا  آيت).  روايت،  ــجای  الهوتی  حسن  از  هللا  بعد 
هللا ربانی شيرازی سومين آخوندی است که علی  ــ دومين و آيترفسنجانی

به آنپاينده  از  مینوعی  تمجيد  و  تعريف  که ها  تمجيدی  و  تعريف  کند؛ 
«آميزه  دارد:  درخود  نيز  را  تحسين  و  ستايش  از  با  هايی  ربانی شيرازی 

ظرف غذای خودرا    [او] کرد...  تر برخورد میزندانيان غيرمذهبی منطقی
  ). 210»(ص داد تا برای او غذا بکشيم ما می به

ی آن زماِن اين آخوندها (يعنی: رفسنجانی،  اگر از قضاوت و ارزياب
  ی هاانیزندهای مذهبی نسبت بهالهوتی، ربانی شيرازی) و نيز  بقيه زندانی

ی متقابالً خوب...  رابطههای مختلف «توانستيم جنبهچپ اطالع داشتيم، می
که نظر از اين» را مورد بررسی قرار بدهيم. اما صرفبا زندانيان مذهبی

آنی آخون همه  (از ريزترين  تا درشتدها  برپايی ترينها  فعاالنه در  شان) 
وظيفه و  داشتند،  نقش  اسالمی  بهجمهوری  اين  مقدماتی  اصطالح  ی 

ويژه  خواهی و بهترقی،  گرايیکوبيدن هرشکلی از مدرنجمهوری نيز درهم 
که است  ی توجه برانگيز  اينسرکوب جنبش و مبارزات کارگری بود؛ نکته

» خوب  ی متقابالً رابطهکننده «را آغاز  گروه چهار نفره پاينده از يک طرف  
بيانات خودش که دارد، و از طرف ديگر بههای مذهبی اعالم میبا زندانی

همه آيت« با  الهوتی...  حسن  غالم  هللا  با  مخصوصاً  زندانی،  جوانان  ی 
کند؟ برای  را توجه نمیکند! چ» توجه نمیکردزاده، بسيار شوخی میابراهيم 

»  زادهخصوصاً با غالم ابراهيم هللا حسن الهوتی «که شوخی کردِن آيتاين
رابطه از  بهحاکی  قویای  بسيار  عاطفی  ربانی  لحاظ  که  است  اين  از  تر 

  د. نشيرازی مرحمت کند و اجازه بدهد تا برای او غذا بکش 
 » عبارت  همهضمناً  غال با  با  مخصوصاً  زندانی،  جوانان  م  ی 

»  جوانانزاده هم جزو «که غالم ابراهيم اين معنی است»، بهزاده...ابراهيم 
» شامل غالم  جوانانی «ها و توصيفات آقای پاينده درباره بود و قضاوت

میابراهيم  هم  اين  زاده  در  اجتماعی/تاريخی  تلخ  بسيار  طنز  اما  شود!! 
رفسنجانی،است که  حکومتی  همان  (يعنی:  اسالمی  جمهوری  ربانی    که 

ـشيرازی و آيت ــ از معماران و کارگزاران با اندکی تفاوتهللا حسن الهوتیـ 
به بنا  بودند)،  جوانآن  بين  تفاوتی  خويش  ذاتی  مسنويژگی  و  ترها  ترها 
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تر را درست  نژاِد مسنپاک  اشْ ی ذاتیگذارد؛ و براساس همين خصيصهنمی
  جوخه سپرد!؟تر را بهی جوانزاده ای تيرباران کرد که ابراهيم همان شيوه به

زندانيان مذهبی در بين  گويد: «اش، میی روايتعلی پاينده در ادامه
اختالف نداشتيم خودشان  آن اطالعی  ُکنه  از  ما  که  داشتند  ظاهراً  هايی   .«

سال گذشته، اقتدار    42ها، درست مثل  فگونه اختالموضوع مرکزی اين
مراتب قدرت بود که پول و ثروت  گاه باالتر در سلسلهتر و داشتن جایبيش

به میرا  « دنبال  کم آورد.  هم  خودشان  و  شنيديم  که بعدها...  گفتند  وبيش 
بر  بودنِ   اختالف  پيشنماز  ابوالقاسم سر  ربانی  »  و  شيرازی    خزعلی 

  ). 210صبود(
زند  ها حرف میقسمت پاينده از کسانی در ميان مذهبیدر انتهای اين  

». برای مثال، جوانکی کردنددر امور زندانيان غيرمذهبی مداخله میکه «
کند که با  ی عمومی اضطراری میی خيلی زيادی درخواست جلسهبا عجله

نمی موافقت  جلسهآن  وقتی در  اما  او  شود؛  غيراضطراری درخواست  ی 
گردد. درخواست او (که شود، جلسه متشنج میمی   بدون ذکر نامش مطرح
می مطرح  بايد  «شرعاً  که  بود  اين  نزنند زندانیکرد)،   سوت  »(ص  ها 

[توسط جمهوری اسالمی]    بعدها  ياد محمد علی بيگدلو که سالزنده )! «211
پرسد که پاينده نامی از او کننده می»، از اسم و رسم درخواستاعدام شد

نهاد دهنده  دانم که پيشمیگويد «آورد. بيگدلو در همان جلسه میميان نمیبه
خراب    مابينْ که فضای زندان و روابط فیخاطر اينمذهبی است و شما به

ها برای ما زندان در زندان درست  خواهيد بگوييد. ايننشود اسم او را نمی
  . )211»(ص اند... کرده 

»؛ اما نهاد را دادم پيش  "ج ـ م" بلند شد و گفت: من اينگرچه آقای « 
ی فوق باهوش و بسيار دانا و ذاتاً رهبر،  کس و ازجمله گروه چهار نفره هيچ

تاز فاالنژهايی امثال الجوردی و کچويی بود  » پيش"ج ـ م"متوجه نشد که «
  ی اعدام سپردند. جوخهها و ازجمله محمد علی بيگدلو را بهکه خيلی

  
 بازپرسی و دادگاه 

اين از  بهقبل  الزم  کنم،  شروع  را  قسمت  اين  بازخوانی  توضيح  که 
و  رسی  دادی  نحوه که آقای پاينده در اين قسمت توضيحاتی در مورد  است
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دادگاه  در  پاره محاکمه  و  نظامی  فورماليتههای  و  قانونی  مواد  از  ای  ای 
ته از  های ناپيوس قولی بسيار کوتاه و نقلاداری/حقوقی دارد که من با اشاره 

ی سياسی/بينشی  تر جنبهگذرم تا روی بياناتی متمرکز شوم که بيشها می آن
  ها ارائه داد. توان بازخوانِی تحليلی از آندارند و می

  

 بازپرسی و دادگاه  }1

  دادرسی ارتش» ،... برای بازپرسی به1351در مردادماه  پاينده را « 
دوره می  از  «برند.  اول  پهلوی  سياسی...  پرونده بهرسيدگی  ی  زندانيان  ی 
[معموالً  بازپرس، افسر ارتش بود و  » شده بود. «دادرسی ارتش واگذاربه
برخالف  ). بازپرسی «211»(ص  سمتی در ساواک نداشتطور رسمی]  به

  ». بازجويی... بدون اِعمال شکنجه و اذيت و آزار بود 
هم « پاينده]  من  علی  بازپرسی  [يعنی:  زند  در  اغلب  ها] انی[همانند 

وکيل يا "تعيينی" بود يا  ». «همان مطلب بازجويی را نوشتم و امضا کردم 
ی وکالی دادرسی ارتش افسر بودند؛ و وکيل  ). همه212»(ص  تسخيری

کرد، و وکيل تسخيری  تعيينی را زندانی در ازای پرداخت پول انتخاب می
  گزيدند. را خودشان برای زندانی برمی

هم « که  کسانی  زندان  بهپ در  بودند...  میرونده  که همديگر  گفتند 
خوانی  ی پرونده اند... در مرحلهاند يا نگفتهدربازجويی چه مطالبی را گفته
  ).213»(ص شدها مشخص میصحت و سقم خيلی از آن گفته

ابتدای  « در  داشت...  سرهنگی  درجه  حداکثر  بايد  دادگاه  اين  رئيس 
پرسيد آيا صالحيت  زندانيان می  تشکيل دادگاه، رئيس دادگاه از زندانی ويا 

گفتند  کردند... معموالً می دادگاه را قبول دارد؟ کسانی که دفاع حقوقی می
گفتند  کردند، میکه دفاع ايدئولوژيک و دفاع سياسی میقبول داريم. کسانی

داد تأثيری بر کار دادگاه نداشت،...  قبول نداريم. زندانی هرجوابی که می 
کرد، همان موقع قضات باهم مشورت  دادگاه را رد میاگر زندانی صالحيت  

  ). 214»(ص گفت دادگاه صالحيت دارد کردند و سپس رئيس دادگاه میمی 
به دادگاه  نمايش  ابتدا « اجرای  بودکه  ترتيب  را  اين  ادعانامه  دادستان 

آميز  داری از دادگاه و با لحنی تضرع»، بعد وکيل با جانبکردقرائت می
گناهی موکل خود تقاضای بخشش و  آورد و در بيان بی» درمیدفاعادای « 
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می «تخفيف  دفاع خودراکرد.  آخرين  متهمان  يا  متهم  ويا  سپس  شفاهی   «
وِر نمايشی  دادند. پس از توقف دادگاه، يک شُ خواندن از روی کاغذ ارائه می

کرد  میمنشی دادگاه حکم را قرائت  «  ،صحن دادگاهو بازگرداندن متهم به
به آن  از  بعد  میو  میزندانی  بهگفتند  کنيد توانيد  اعتراض  ».  حکم صادره 

دادگاه  کرد، پرونده بهکرد، که اغلب میحکم اعتراض میاگر دادستان به«
می ارجاع  (تجديدنظر)  تشديد  دوم  خواهان  مواردی...  در  دادستان  شد. 

  ). 215»(ص مجازات بود
[معموالً ان تشريفات دادگاه بدوی  برای تشکيل دادگاه تجديدنظر، هم«

رئيس دادگاه تجديدنظر معموالً تيمسار »؛ «شد تکرار میبدون بازپرسی]  
». پس از صدور حکم در  ه تجديد نظر هفت نفر بودندگابود و اعضای داد

خواهی کند. کسانی  تواند فرجام گفتند که میزندانی میدادگاه تجديدنظر، به
که صالحيت دادگاه  رده بودند، برخالف کسانیکه صالحيت دادگاه را رد نک

می فرجام  معموالً  بودند،  کرده  رد  «را  اما  بههيچخواستند؛  حق  وقت  اين 
نمی اعتنايی  فرجام قانونی  و  مصرف  شد  بدون  قانون  يک  عمالً  خواهی 

  ). 215»(ص بود
می پاينده  آقای  خواننده احتماالً  اطالع  برای  بنابراين،  ی  داند[؟!]؛ 

ی ارتشی، که لقب  » نه درجهتيمساربازخوانی بايد بگويم که «  مفروض اين
سرهنگ) است؛ و  جناب  سروان ويا    سرکارستوان،    سرکارنظامی (مانند  

ارتشیهمه  درجهی  که  سرتيپ،  هايی  (مانند  داشتند  از سرهنگ  باالتر  ی 
  شد. ها ياد می» از آنتيمسارسرلشگر) با لقب « 

صفحه   پانوشت  در  پاينده  «  215آقای  روزاز  تحوالت  و  » وقايع 
«می  که  بهمیگويد  و    آوری شگفتطرز  توانست  نظامی  دادگاه  روی  بر 

» نقل  عنوان مثالبه»؛ و «ميزان محکوميت متهمان سياسی تأثير بگذارد
که «می  بهکند  بدوی  دادگاه  در  محکوم  يدهللا خسروشاهی  چهارسال حبس 
دادگاه تجديدنظر حکم چهار سال او  »؛ و « حکم اعتراض کردبه». او «شد

که ». چرا دادگاه چنين کرد؟ پاينده براين نظر استحبس ابد تبديل کردرا به
در شرايطی تشکيل شد که کمی قبل از آن يکی از افراد سرشناس  دادگاه او «

 ». ارتش ترور شده بود
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درباره به پاينده  آقای  نظر  من  زاويه  نظر  دو  از  يدهللا  محکوميت  ی 
سال (و نه ابد) محکوم    10که يدهللا در دادگاه دوم به  ست است: يکی ايننادر

اين ديگر  و  فعاليتشد؛  در  بايد  را  يدهللا  محکوميت  افزايش  علت  های  که 
گران از او  کارگری او و حمايتی که کارگران پااليشگاه تهران و بقيه نفت

دادگاه می  تاريخ  من  گرچه  کرد.  جستجو  راکردند،  يدهللا  خاطر به  های 
دانم که کارگران پااليشگاه تهران تا برگزاری  طورکلی میام؛ اما بهنسپرده 

واسطه تشکلی  کردند و بهلحظه پرونده او را دنبال میلحظه به  دادگاه اولْ 
در جانب بود،  نيرومند  نيز که هنوز  اِعمال نظر  قدرِت  از  يدهللا  از  داری 

بر ادگاه دوم، گذر زمان (عالوه که در دبرخودار بودند. اين درصورتی است
پی آن  تدريجی)  سيستماتيِک  تا  سرکوب  را  نيرومند  تشکل  آن  و  گيری 

فرسايش برده بود. از طرف ديگر، ساواک از يدهللا توقع داشت  ای بهاندازه 
اش روی سنديکای پااليشگاه تهران را تغيير بدهد و در  که جهت اثرگذاری

گر سنديکاهای فرمايشی تالش کند. يدهللا  سازی اين سنديکای مبارز با ديهم 
  ها نبود. گونه معاملهاهل اين

می هم  پاينده  آقای  «خود  تمام  گويد:  در  محکوميت  حداکثر  و  حداقل 
به دادگاه و  نحوه موارد بستگی  در نهايت، اظهار نظر  ی دفاع زندانی در 

داشت هم  213»(ص  ساواک  هرچقدر  دادگاه  در  زندانی  اگر  بنابراين،   .(
بهنس میبت  خاکساری  اظهار  مسائل  قبيل  اين  و  سلطنت  و  کرد،  شاه 

محکوميت او از آن ميزانی که ساواک تعيين کرده بود، گرچه احتمال باالتر  
  آمد.تر نمیرفتن داشت، اما پايين

که «به اين درست است  » در زمان وقايع و تحوالت روزطورکلی، 
گذاشت؛  زندانی تأثير میشاه (و حتی همين امروز) روی افزايش محکوميت  

آميز است؛ و در مورد  حبس ابد بيش از حد اغراقسال زندان به  4اما تبديل  
مبارزات کارگری ارتباط داشت و هيچ  اش بهيدهللا خسروشاهی (که پرونده 

به کم ربطی  از  نداشت)،  مسلحانه  بود.  عمليات  برخوردار  احتمال  ترين 
بيش اطالع  فعاليت[برای  از  میي  یهاتر  بهدهللا خسروشاهی  «تاريخ  توان 

ی  های خود يدهللا است و نسخهشفاهی ـ شورای کارگران نفت» که حرف
  است، مراجعه کرد].  يابیکتبی و شفاهی آن با جستجوی اينترنتی قابل دست
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حداقل و حداکثر مدت محکوميت در تمام  طورکلی، اين مسئله که «به
به دفاع زندانینحوه موارد بستگی  در نهايت، اظهار نظر    ی  دادگاه و  در 

از  ساواک داشت اما تنها بخشی  نيست؛  بيان    مسئله»، گرچه نادرست  را 
جز دفاع و اظهار نظر ساواک، عوامل تر اين است که به کند. بيان درستمی 

آن درجه  ميزان عمليات مسلحانه در سطح کشور (البته نه بهديگری مانند  
کند)، تغيير و تحول در مديريت  طور ضمنی بيان میاز اهميتی که پاينده به

سياست نقادانه  گذاریو  برخوردهای  سرکوب،  مديای  های  تأييدآميز  يا 
آکسيونبين و هايیالمللی،  اروپا  در  ايرانی  دانشجويان  کنفدراسيون  که 

يا غيرمذهبی بودن زندانی،  آمريکا برگزار می کردند، مذهبِی غيرمجاهد 
ميزان   در  نيز  دست  اين  از  عواملی  و  افراد  اجتماعی/طبقاتی  موقعيت 

کرد که کی کم و زياد میای آن را اندگونه ها تأثير داشت؛ و بهمحکوميت
نمود.  ها حفظ میی زندانیی صعودی خودرا برای همهمجموعاً رونِد آهسته

ها ی اين احوال، بيان معيار دقيق برای ميزان و چگونگی محکوميتبا همه
ها از سال که ميزان محکوميتجز اين(به  57تا    1350های  ی سالدر همه 

که واقعيت را بيان  تر از اينرد)، بيشگيری افزايش پيدا کطور چشم به  54
است شخصی  گمان  و  حدس  از  حاکی  هم کند،  نبايد  آيهکه  ای  چون 

ی چگونگِی  که مسئلهخدايی/اشرافی تلقی شود. آخرين کالم در اين زمينه اين
که هنوز کسی ای نيازمند استبررسی و تحقيق جداگانهها بهروند محکوميت

  آن نپرداخته است. به
  
 ازپرسی و دادگاه ب }2

ی شاه، دفاع زندانيان سياسی  در دوره که «آقای پاينده براين باور است
اظهار  و  حقوقی  دفاع  سياسی،  دفاع  ايدئولوژيک،  دفاع  بود:  نوع  چهار 

  ). 216»(ص ندامت 
دفاع عقيدتی و سياسی بود. زندانی صالحيت    دفاع ايدئولوژيک:«  ــ

به را  نمیدادگاه  و رسميت  اجتماعی  و  سياسی  نظريات  و  عقايد  شناخت؛ 
میهدف توضيح  را  آنهايش  از  و  فعاليتداد  و  می ها  دفاع  و هايش  کرد 

آن را رد و محکوم  صراحت رژيم شاه، نظام سلطنتی و عملبه کردهای 
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پايند»(همانکردمی  آقای  اينجا).  شرح  از  پس  «ه  و  بيشکه  رهبران  تر 
چريک باالی  رده  دفاع  اعضای  خلق،  مجاهدين  سازمان  و  فدايی  های 

  1351و    1350در سال های  دهد که «»، توضيح می ايدئولوژيک کردند 
چنان  دادگاه رفتند، آنهای فدايی و مجاهدينی که بهاتفاق چريکاکثر قريب به

های دادگاه هم تحت  ی سربازها و نگهبانحتمحکم و کوبنده دفاع کردند که 
چنين  ی مستقيِم شخصی و هم تجربهجا). بنا به»(همانتأثير قرار گرفته بودند

تجربهشنيده  (که  بههايم  غيرمستقيم  میی  « حساب  قرارآيد)،  تأثير  »  تحت 
» نگهبانگرفتِن  و  دادگاه سربازها  اينهای  در  پاينده  آقای  که  آن  »  از  جا 

سرايی محض نباشد، خيلی بيش از آن چيزی  اگر حماسه  کند،صحبت می
چه پاينده  افتاد. اگر چنين رويدادهايی (چناناست که در واقعيت اتفاق می

که ثبت  گذاشتجا میافتاد، قطعاً اثراتی از خود بهکند) اتفاق میروايت می
  پذير بود. آن امکانهای بعضی ازنمونهشد واستناد بهمی 

  یگويدوگانهنماياند،  که در بيانات آقای پاينده خودمی  ی ديگریمسئله
درباره  مبارزه او  میی  طرف  يک  از  او  است.  شهری  چريک  گويد:  ی 

نحوه عده « اين  چپای  مصداق  را  دفاع  تندخويی  ی  از  ناشی  و  َروی 
کينهدانستند  می  طبقاتینه  میی  ما  شما]گفتيم...  .  حرف  قبول  را    [اين 

از  »(همان...نداريم و  بودند؛  موافق  دادگاه  در  سياسی  دفاع  با  يعنی  جا)، 
ها در  ارزش و اهميت پايداری و دفاع آندارد که «طرف ديگر اظهار می

نبايد   چپتحتدادگاه  اقدامات  سازمان َروانهالشعاع  هواداران  و  اعضا  ی 
،  طور که قبالً هم اشاره کردم ). همان217»(ص  قرار بگيرد   ها در زندانآن

از هرنظر، نوشته    ی شهری بيشی مسلحانهدريافت علی پاينده از مبارزه 
ی شخصی و فردی دارد. او دفاع ايدئولوژيک و سياسی در  ای جنبهو واقعه

داند؛ اما همين ويژگی را دادگاه را مصداق بارز و مؤثر تعرض انقالبی می
کند! شايد علت  می نامد و نکوهش َروی میچپ در تقابِل زندانی با زندانبانْ 

گويی اين باشد که تاوان ناشی از تعرض در دادگاه  بينی و دوگانهاين دوگانه
ناگزير شريک    زندانبانْ گشت، اما در تاواِن ناشی از تعرض بهاو برنمیبه

  شد!؟می 
شده  نقل  عبارت  در  «ضمناً  از  باال  طبقاتیکينهی  بهی  ی مثابه» 

مثبت ياد شده ا اين عبارت از کجا و  ست. نمیانگيزشی مجموعاً  دانم که 
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ی طبقاتی» وارد شده  ی «دانش مبارزه عرصهتوسط چه کس يا کسانی به 
دانم که حتی اگر مارکس هم از اين عبارت استفاده کرده باشد،  است؛ اما می

» (اعم از طبقاتی و کينهاستالينی است؛ زيرا «بازهم عبارتی قابل تعبير به
تال مستلزم  بهغيرطبقاتی)  ناگزير  که  است  انتقام  و  مناسبات  فی  بازسازی 

می راهبر  کمونيستگردد. درصورتیطبقاتی  (يعنی:  که  پرولتاريايی  های 
طرف مدعيان  از  بخش  رابطهآن  در  که  کمونيستی  جنبش  از  ی  داری 

توده  با  زحمتارگانيک  و  کارگر  می های  فعليت  درصدد  کش  يابند)، 
مبارزاتی/طبقنهادينه ِخرد  کنشسازی  در  عشق  اتی  از  که  هستند  هايی 

جويی  هرگونه کينه و انتقام از  گيرد و عاری  رهايی نوع انسان مايه میبه
  است. 

گويد که هايش از اين نيز میکه در البالی گفتهرغم اينعلی پاينده علی
دفاع  ی « »؛ اما مسئلهبايد هرچيزی را در جای خودش ديد و ارزيابی کرد «

بهايدئولوژيک  را  زندانینحوه »  دادن  پس  بازجويی  «ی  توان  و  تحمل ها 
) تعميم  217»(ص  های طوالنی مدتهای سنگين و زندان کشيدنمحکوميت

هم می  در  يکدهد،  حتی  و  میسويی  تصوير  هم  با  مقولهسانی  و  ی  کند 
شخصيت« و  میجسارت  پيش  را  کسانی  دفاع »  دادگاه  در  که  کشد 

س و  بهايدئولوژيک  باالخره  و  کردند،  میاينياسی  « جا  از  که  گروه رسد 
«جريان با  که  بگويد  شاهنشاهی... »  نظام  و  اساسی  قانون  کردن  تأييد 

کم محکوميت حتی  و  سال  سه  حداکثر  تا  را  زندان  سال  ده  تقليل  های  تر 
اين217»(ص  دادند نتيجه  پاينده  آقای  ديد  زاويه  از   .(» تحمل  که 

» يکی از تبعات  های طوالنی مدتندان کشيدنهای سنگين و زمحکوميت
  شود. » تمام مینفع جنبش انقالبیبهدفاع ايدئولوژيک است که «

» چه کرد يا چه نکرد؛ و منهای گروه جريانکه «نظر از اينصرف
او احترام بسيار زيادی  اين واقعيت که من به جز پرويز بابايی (که برای 

مرتضی فخار که ين گروه را (به جز  قائلم و دوستش دارم)، ديگر افراد ا 
ها ی آنتوانم درباره شناسم و نمیدانم با اين گروه بود يا نه) چندان نمینمی

که  بازجو  مقابل  در  مقاومت  منهای  که  است  اين  حقيقت  اما  بدهم؛  نظر 
آن  تر بههرصورت امری الزم، مثبت و مبارزاتی است و در ادامه بيشبه
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ايدئو می  دفاع  (درصورتیپردازم،  و سياسی  لحاظ  بهکننده  که دفاعلوژيک 
ی  رابطهکننده (يعنی: بهموقعيت دفاعرا داشته باشد) به  نظری بضاعت آن 

يا   رابطه  اين  و  دارد،  بستگی  برخاسته)  آن  از  که  جنبشی  با  او  مشخص 
به اقدام  نادرستی  ويا  درستی  که  است  تعيين  موقعيت  را  ايدئلوژيک  دفاع 

کلیمی  بنابراين،  معنای ديگری  سازی از مسئلهکند.  ايدئولوژيک  دفاع  ی 
يک نيز  با جنبش ندارد که اين  وقعيِت مبارزاتی و ويژگی رابطهجز حذف م

بهنوبهبه قهرمان خود  (مثل  معنی  مواردی  در  که  است  فراجنبشی  گرايی 
  تواند ارتجاعی هم عمل کند. فاالنژهای لبنان) حتی می

در رابطه با مقاومت و تقابل با بازجو، گرچه شخِص تحت بازجويی  
عاِت خود دارد؛ اما حد و حدود اين مسئوليت  مسئوليت معينی در حفظ اطال 

کند که ی شخِص تحت بازجويی با آن افراد يا نهادهايی تعيين میرا رابطه
های روحی و بدنی درصدد کسب اطالعات  انواع شکنجهبازجو با توسل به

که مقاومت مداوم در  های مکرر نشان داده استهاست. تجربهی آندرباره 
غيرممکن است، و    اصطالح مدرنْ های به ويژه شکنجهمقابل شکنجه و به

بازی محض ها نهايتاً چيزی جز حقهگونه مقاومتگفتگو از ممکن بودن اين
  نيست. 

کاری سياسی در مورد نهادهايی که از انسجام تشکيالتی  ی پنهانتجربه
تکنيک بررسی  منهای  برخوردارند،  سوزاندن  نسبی  برای  الزم  های 

(که خاص  به  اطالعاتی  آنبستگی  اهميت  و  چگونگی  در  چيستی،  ها 
طوری   بايد  که  است  واقعيت  اين  از  حاکی  دارد)،  معينی  مختصات 

کم برنامه امکان  نهايت  تا  بازجويی  تحت  فرِد  مسئوليت  که  کرد  تر  ريزی 
طوری   بايد  را  سياسی  تشکيالت  يا  نهاد  و  فرد  مناسبات  بنابراين،  باشد. 

رين زمان ممکن از دستگيری افراد وابسته  تسازمان داد که تشکيالت در کم 
که نهاد يا تشکيالت  خود مطلع شود. اين امر تنها درصورتی ممکن استبه

به مفروض،  کوشنده سياسی  تاکتيکی/استراتژيک،  ارتباِط  لحاظ  ايجاد  ی 
توده  با  ارگانيک  زحمتمبارزاتِی  و  کارگر  رابطههای  و  باشد،  ای  کش 
ترتيب  بقاتی/اجتماعی خود نيز داشته باشد. بدينبالنسبه ارگانيک با محيط ط

کند که افراد  ای اين امکان را فراهم می ياری توده گری، نظارت و هم دخالت



 

 

1351قلعه سال قزل  329  

تشکيالت   و  کنند  گمراه  را  پليس  دستگاه  مقاومت،  حداقل  با  شده  دستگير 
هايی که پليس و  سياسی مربوطه نيز بتواند قرارها، مدارک و انواع نشانه

  آن استناد کنند، ازبين ببرد. توانند محکوميت فرِد دستگير شده را بهدادگاه می
ايندرباره  سالی  بين  چرا  و   1357تا    1332های  که  نهادها  چنين 

توان چنين  نظر از جزئيات، تنها می هايی در ايران متحقق نشد، صرفشيوه 
ی مبارزاتی کش از معادلهابراز نظر کرد که چون مردم کارگر و زحمت

کار ذوف بودند و اساس نگاه و عمل سياسيوِن اپوزيسيون (اعم از سياسیمح
نظامی نخبهيا  قهرمان کار)  و  سال  گرايانه  در  مثال،  برای  بود.  مدارانه 

کارخانه1353 که  بود  يافته  سازمان  اساس  براين  چريکی  جنبش  ها  که 
ش فاقد  ادليل خاستگاه روستايیی کارگر بهاند و طبقهی نظامی شده محاصره 

هنگام  يابنده است، کارگران پااليشگاه تهران بههای مبارزاتی/سازمانکنش
اعتصاب زدند و خواهان آزادی يدهللا خسروشاهی  تعميرات اساسی دست به

قول مديريت آن زمان پااليشگاه و صنعت نفت، خسارت ناشی از  شدند. به
؛ و تازه پس از  ميليون دالر) بود   12ميليون تومان (معادل    90آن اعتصاب  

که معلوم شد علت اساسی بازداشت يدهللا سياسی است و ربط چندانی  اين
ساواک  های سنديکای پااليشگاه تهران ندارد، کارگران توانستند بهخواستبه
شرکت نفت بقبوالنند که حقوق يدهللا را تا زمانی که در زندان  خصوصاً  و  

  است، بپردازند. 
پاينده نسبت   که بهعلی  ايدئولوژيک براين باور است  دفاع سياسی و 

تواند از... حيثيت  اش) محلی است که زندانی میدادگاه (حتی غيرقانونی«
و زندانی سياسی دفاع کند. عمل او مستقيم يا    سازمانشو هويت خودش،  

  جنبش انقالبی نفع  شود و بهی ايران و دنيا منعکس میغيرمستقيم در جامعه 
به يادگار  ، بهعليه ظلم و استبداد ای در تاريخ مردم  عنوان پشتوانهاست و 

، دفاع خسرو  217). پاينده در پانوشت صفحه  217و    216»(صص  ماندمی 
» و دفاع شکرهللا  مستقيم گلسرخی در دادگاه را دفاع ايدئوژيک با تأثير «

  آورد. » نمونه میغيرمستقيمنژاد را دفاع ايدئولوژيک با تأثير «پاک
اين از  بهقبل  اجتماعیکه  تأثيرات  و  چيستی،  و    طبقاتی،  چگونگی، 

پاک و  گلسرخی  ايدئولوژيک  دفاع  استسياسی  الزم  بپردازم،  که نژاد 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  330 
 

اين باشد که درک و فهم علی ای بهيکی/دو نکته را توضيح بدهم تا اشاره 
ليستی  های مارکسيستی و سوسيا که شباهتپاينده از ايدئولوژی بيش از اين

تاريخ مردم عليه ظلم  داشته باشد، ضدسلطنتی و بورژوايی است. عبارت «
استبداد بیو  ضمن  تاريخی ِ ربطی»،  به  و  طبقهاش  مارکسيسم  کارگر،  ی 

برگرفته هرچيز  از  بيش  بهسوسياليسم،  چپْ ای  اصطالحات    اصطالح  از 
چشم جبهه با  ايران  ملی  جامعهی  يک  تااندازه انداز  بورژوايِی  ای  ی 

بسا  «دمکراتيک» در مخالفت با استبداد آريامهری است. اين عبارت، چه
سازمان عمالً  اما  نادانسته،  و  استقرار  ناخواسته  راستای  در  طبقاتی  يابی 

عنوان مفهوم و کنشی مزاحم،  گيرد، بلکه بهسوسياليسم را نه تنها ناديده می
برمیبه نيز  آن  با  بهمقابله  مجموعهخيزد.  گروه طورکلی،  افراد،  و ی  ها 

مفهوم بورژوايِی کالم  دادند، حتی بهی ملی را شکل میهايی که جبههگرايش
هم انقالبی نبودند. اين مجموعه در اوج راديکاليسِم اجتماعی/تاريخی خود  

کرد و رفورميست بود که دستگاه  جايی مخالفت میبا استبداد سلطنتی تا آن
کرد. اش ُکند میهمراه استبداد ذاتیهسلطنت امکانات گسترش سرمايه را ب

ويژه  رفورميسِم  ايرانیْ اين  با    ی  زحمتوقتی  و  کارگر  مواجه مردم  کش 
شد، برای اِعمال هژمونی و رهبری خويش تصويری عاميانه از مفاهيم  می 

ی بازوی اجرايی يا گوشت دَم  مثابهها بهکرد تا بتواند از آنسياسی ارائه می
  ند. گيری کتوپ بهره 

کند که  »ی صحبت می سازماناز سوی ديگر، وقتی آقای پاينده از « 
گويد  اين نمیای  کند، کالمی درباره تواند از آن دفاع  زندانی در دادگاه می

» کدام  از  «سازمانکه  اصوالً  و  کرد،  دفاع  بايد  و سازمان»  سياسی   «
با  سازمانهايی است، و فرق «و خاصهها  مبارزاتی دارای چه ويژگی  «

  گروه ويا حزب چيست. 
معنای طبقاتی و از ديدگاه  ، به1357باور من در ايران، الاقل تا سال  به

» هيچ  هم  سازمانی سوسياليستی  توده  حزب  حتی  و  بود،  نگرفته  شکل   «
گستره علی کمی رغم  وسيع  نسبتاً  طبقاتیْ به  اشْ ی  ويژگی  معنای  هاِی فاقد 

توان گفت:  طورکلی، می ين مسئله، به» بود. در توضيح چرايی اسازمان«
بارزترين شاخصه  حزبْ و    سازمان،  گروه ،  محفل که  هستند  ی نهادهايی 
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طبقاتی  آن ارتباط  چگونگی  از  ناشی  بهآنها  در  هاست.  که  ترتيب  اين 
با    محفلدارانه دارد، ی طبقاتِی کارگری که ذاتاً راستای ضدسرمايهمبارزه 

باشد؛   و غيره  بورژوايی تواند کارگری ويا حتی خرده ساختاری ناپايدار می
پايدار،  سوسياليستی    گروه  نسبتاً  ساختاری  آلودگیبا  اساسی  اگر  های 
يکی  نهادی است که خاستگاه آن عمدتاً  بورژوايی و بورژوايی نباشد، خرده 

طبقه درون  اقشار  است؛  از  کارگر  ساختاری    باسوسياليستی    سازمانْ ی 
کند  ی کارگر را نمايندگی میمنسجم و پُر تحرک، نهادی است که کليت طبقه

ی قشرهای کارگری در رهبری آن حضوِر مؤثر دارند؛  و افرادی از همه
هايی را نمايندگی  و باالخره حزب کمونيست، نهادی است که تمامی نيروی

که  می  آگاه کند  که  براين  کا  شانرهايیاند  لغو  گروی  رفع  در  و  مزدی  ِر 
 استثمار انسان از انسان است. 

  در رابطه با    ای پاينده ــاشاره کردم، آق  باالترهم   طور که کمیهمان 
آورد: يکی، مستقيم  دفاع ايدئولوژيک و اثرگذاری اجتماعی آن، دو نمونه می

غيرمستقيم   ديگری،  و  است)؛  جمله  آن  از  دادگاه  در  گلسرخی  دفاع  (که 
دفاع   دقيقپاک(مانند  فهم  برای  نظامی).  دادگاه  در  بهتر  نژاد  پاينده،  تر 

ی دفاع گلسرخی و سپس درباره  های او را ابتدا درباره که عين حرفاست
  نژاد باهم بخوانيم: دفاع پاک

دفاع ايدئولوژيک زندانی سياسی برجامعه   تأثير مستقيمِ ی بارز  نمونه«
طور مستقيم از تلويزيون  بهها  ايران دفاع خسرو گلسرخی بود. دادگاه آن

ايران شد و چنان   مردم   نقالبیتهييج شور اپخش شد. دفاع گلسرخی موجب  
هم   بدخواهان  منظر  در  آن  انکار  حتی  که  گذاشت  برجای  عميقی  تأثير 

  ». غيرممکن شد
آن مبارزه براساس  از «دانش  و عمل  در نظر  يا  چه من  ی طبقاتی» 

به روبهمثابهمارکسيسم  روندی  آيهتکامی  تفسير  (نه  آثار  گونه ل  ی 
مارکسيست ديگر  و  لنين  گلسرخی  می  )هامارکس/انگلس،  دفاع  فهمم، 

در صفحه چنان که های دفاع ايدئولوژيک را نداشت. هم يک از ويژگیهيچ
اين زنده   284 نقل کردم،  دادگاه را  در  او  تبليغ «دانش  به  يادْ سخنان  جای 

انداِز ايدئولوژيک سوسياليستی، شکل  ی طبقاتی»، مارکسيسم و چشم مبارزه 
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ای) را تبليغ (يعنی: «سوسياليسم» خداپرستانهتخيلی  سوسياليسم  ای از  دفرمه
در نظر و  ای ــکرد که در اوج راديکاليسِم اسالمِی تحت فشار جنبش توده 

جای عمدگی دو  استفاده قرار گرفت که بهــ در آن راستايی مورد سوءِ عمل
ی کارگر برضد ی طبقهدار و تبيين چگونگی مبارزه کارگر و سرمايه طبقه

سرمايه درباره نظام  و  داری،  مستضعفان  مجعول  گروهبندی  دو  ی 
  کرد. سرايی میمستکبران سخن

 » است،  شوِر  درست  تهييج  موجب  گلسرخی  تعبير  دفاع  [قابل 
اير  نقالبی ابه] شدمردم  «ان  اين  دروکنندگان  اما  قطعاً شور»؛  که   «

می  ارائه  از سوسياليسم  اسالمی  و تصويری  نبود  همان سوسياليستی  داد، 
گروه  و  مديريتِ افراد  اينک  که  بودند  و    گرانهچپاول    هايی 

همانند    بورژوايیِ / کننده سرکوب و  دارند،  دست  در  را  اسالمی  جمهوری 
روزگار    های فرودستْ نسانی توده خفاش با مکيدن خون و شرف و حرمت ا

چنان تأثير برجای گذاشت که حتی انکار  گذرانند. آری، دفاع گلسرخی «می 
سوسياليستی نبود،    »؛ اما اين تأثيرْ آن در منظر بدخواهان هم غيرممکن است

خون  با  اگر  حتی  نباشد،  سوسياليستی  که  سياسی/اجتماعی  تأثيِر  آن  و 
آب هم  نظلم  گلسرخی  بازسازی  جهت  در  بازهم  شد)،  (که  شود  ياری 

گيرد. تحليل تاريخی امام حسين و امام  داری مورد استفاده قرار میسرمايه
مارکس ندارد.  بهعلی هرچه باشد، مترقی يا غيرمترقی، اما مطلقاً ربطی  

اش ارائه کرد، نه تنها مارکسی نبود،  مارکسيسمی که گلسرخی در دفاعيه
گری را نيز از خود رانده  بلکه عناصر برآمده از رنسانس و عصر روشن

اين نتيجه  که بود.  ايدئولوژيک،  نه  دادگاه،  در  گلسرخی  دفاع  که 
با خوش به«سياسی/ضدسطنتی  بآمدگويی  که  بود  ی  واسطهه اپوزيسيونی» 

کند که ـ چنين عمل می ناگزيرقدرت ـيابی بههنگام دستاش بهماهيت دينی
  سال کرده است.   42طی اين 
  

بهنمونه پاينده  آقای  که  ديگری  آن  ی  روی  ايئولوژيک  دفاع  عنوان 
[يعنی:  ی بارز آن  نمونهنژاد است: « شود، دفاعيه شکرهللا پاکمتمرکز می 
نژاد مخفيانه  نژاد است. دفاعيه پاککرهللا پاکش  »]غيرمستقيم اثرگذاری «
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نژاد  بيرون برده شد و مخفيانه در ايران تکثير شد. دفاعيه پاکاز زندان به
  ». موجب گسترش آگاهی و دامن زدن شور فعالين انقالبی گرديد

آن تااينبراساس  گفتهچه  پاکجا  دفاعيه  تنها  ام،  نه  دادگاه  در  نژاد 
ه از ضديت با کليت سيستم سلطنتی نيز پرهيز داشت.  ايدئولوژيک نبود، بلک

ی سرنگونی شاه و  توان دريافت، مطالبهچه از ُکنه دفاعيه گلسرخی میآن
نژاد تنها با محمدرضا شاه  جمع شدن بساط سلطنت است؛ اما دفاعيه پاک

جای حکومت، فقط  که شاه بهمستبد ضديت دارد و عمالً خواهان اين است
برگرفته از فرهنگ    لحاظ مضمونْ طورکلی، اين دفاعيه بهسلطنت کند. به

مارکسيسم ندارد، و از  ی ملی است، ربطی بههای ميانی جبههسياسِی بخش
ی زير قطعهی اجتماعی/طبقاتی نيز رفورميستی، اما ميليتانت است.  جنبه

  کرده باشم:  اِبراز نظر  کردم تا مستندْ  نژاد را عيناً تايپاز دفاعيه پاک
افراد مملکت    نيافراد مملکت و حکومت، ب  نيب  یقانون اساس«

ب  محاکم،  قوا  نيو  و  مملکت  قضائ  یگانهسه   یافراد  و   هيمقننه، 
در تمام شئون   یحاکم مطلق است و حکومت قانون اساس  ه،يمجر
اقدام و عملاالتباع است.  مملکت الزم  یِ قانون که در مملکت   ی هر 

و هر اقدام و  باشد یاساس وندر چهارچوب قان ديبا رد،يصورت بگ 
مغا  یعمل ن  ی اساس  یقانون  ريکه  معتبر  الزم  ستيباشد،  االتباع و 

  .» و اطاعت کند  تيآن را تبع ستي هم مجبور ن  چکسيو ه  باشدینم
  

ها در زندان  پرسيدم و رفتار آنها می جاکه من از بعضی زندانیتا آن
کردند،  ايدئولوژيک میموسوم بهاستثنای کسانی که دفاع  داد، بهنيز نشان می

ريشه نيز  آن  توجيه  و  داشت  رواج  اساسی  قانون  در  تأييد  آن  بودن  دار 
انقالب مشروطه بود، که البته سلطنت مشروطه هم جزئی  تحوالت موسوم به

  آمد. حساب می از آن قانون اساسی به
  
 بازپرسی و دادگاه  }3

ی بازجويی  نحوه » بهژيکدفاع ايدئولوی «آقای پاينده در تعميم مقوله
تقسيم زندانی سه  از  عبور  با  نحوه ها،  با  رابطه  در  و بندی  بازجويی  ی 

زندانی خودْ برخورد  بازجويی  روند  با  به  ها  «از شخصی  نام  "ف"نام   «
برد که طرح اين مسئله از زاويه رئوفت انسانی/سوسياليستی جای تأمل می 
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به  نگاهی  ابتدا  دارد.  بسيار  بررسی  تقسيم   اينو  توصيف  سه  قابل  بندِی 
زمينهخوب/بد/زشتبه تا  بيندازيم  ما [!؟]  عزيز  راوی  بيانات  فهم  ی 

  تر شود. » فراهم «"ف"ی آقای درباره 
«دسته اول:  ولی  عملی  بود،  افتخار  موجب  بازجويی  در  کردشان 

  ». کردندبازجويی خود افتخار نمیبه
نبود، ادعايی نداشتند و  کردشان در بازجويی خوب  عملی دوم: «دسته

  » شرمنده هم بودند
يا ی سوم: «دسته نه تنها بازجويی را خراب کرده بودند بلکه رفتار 

  ). 218و   217»(صص ها سرزده بودرفتارهای ناشايستی هم از آن
تقسيم  اين  در  پاينده  آقای  القايی  و  نهفته  قهرمانتالش  جويانه،  بندِی 

ذهنیْ   گرايانهقهرمان  عمدتاً  و  ب  و  مناسب  جای  جستجوی  هرچيز  از  يش 
ی اول است! اما از قضاوت و ارزيابی که  بسيار باال برای خودش در دسته

است اين  واقعيت  تقسيم بگذريم،  مسئلهکه  پاينده  آقای  که بندی  نبود  ای 
مطلق  ها با آن آشنا باشند، و از آن گفتگو کنند؛ زيرا اغلب قريب بهزندانی
وبيش حرف زده بودند  آقای پاينده!؟) زير شکنجه کم   جز ها (البته بهزندانی

و اين امر پذيرش عمومی داشت که اغلب دستگير شدگان در بازجويی الاقل  
اند.  ی شکنجه در اختيار پليس گذاشتهواسطهمقداری از اطالعات خودرا به

های عجيب و قريبی البته تعداد بسيار ناچيزی از افرادی هم بودند که داستان
شد و هنوز هم نقل  سينه هم نقل میشد و سينه بهها ساخته میی آنره دربا
آدم/اسطوره  ها بيش از هرچيز ناشی از نياز بهسازیگونه افسانهشود. اينمی 

کش اساساً کاغذی،  های کارگر و زحمتدر مناسباتی است که حضور توده 
  صرفاً اعتباری و غيرواقعی است. 

اين بهبدون  نيازی  بيشگسترا که  بهندن  تنها  باشد،  مقوله  اين  اين  تر 
تشکلتجربه میی  اشاره  چريکی  ميانگين  های  در  مقاومت  قرار  که  کنم 
تنها  جهانی به  6اش  است.  بوده  کسی  ساعت  اگر  من  زير    6نظر  ساعت 
اش را بسوزاند،  ی مداوم مقاومت کند و اطالعات و قرارهای اساسیشکنجه

به پمشروط  مناسباتی  از  که  محفليچيده اين  ناپايداِر  مناسبات  از  های  تر 
ی ستيز بين  تواند برنده فکرانه برخوردار باشد، مجموعاً می سياسی/روشن
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نام  که احتياجی بهشونده باشد. از طرف ديگر، بدون اينبازجو و بازجويی
شناسم که پاهايش دوبار جراحی  بردن از کسی باشد، من شخصاً کسی را می

کم  شد،  سال    ترپالستيک  از  پس  گرفت،  محکوميت  سال  سه  در    57از 
جمهوری اسالمی اکثريت ادغام شد، و اکنون نيز بدون هرگونه وابستگی به

    رود که مجموعاً بورژوايی و ابلهانه است. راهی میبه
که ميزان ام، ضمن اينجاکه من ديده، شنيده و خوانده طورکلی، تاآنبه

به باورمند  افراِد  فردِی  آندامهامقاومت  (نه  مبارزه  وارد  ی  پليس  با  هايی 
می  يکمعامله  يکديگر  با  مقايسه  در  نيز  شود)،  اين  از  پس  و  نبوده  سان 

سانی در اين زمينه فاقد معنی است. اين ميزان (يعنی: ميزان مقاومت  يک
سان نبوده  ساعت و روز) در يک فرد معين هم هميشه يکدر بازجويی به

يک هو  آينده  در  آن  بهسانی  بعيد  میم  مجموعهنظر  عوامل رسد.  از  ای 
مناسباتیْ  و  بيولوژيک  عاطفی،  آموختهبه  شخصی،  های همراه 

ای سازای چگونگی و  در ترکيب بسيار پيچيده   سياسی/اجتماعی و طبقاتیْ 
برابر بازجويی پليسِی توأم با شکنجهميزان مقاومت اشخاص در  اند.  های 

گرچه پيشاپيش بخشی از اين پارامترها قابل بررسی و حتی شناسايی را  
میشناخت  سویبه دريچهناپذيری  تنها  و  ما  راند  مقابل  در  را  برآورد  ی 

  گشايد. می 
ام که ام. فردی را ديده صاً در اين زمينه ديده خل توجهی را ش ی قابنکته

دستگيریْ  اول  با    در دور  توأم  بازجويِی  در  بااليی  بسيار  فردی  مقاومت 
همين دليل هم بدون محاکمه آزاد شد، اما همين  شکنجه از خود نشان داد و به

اش که حدود يک سال بعد  فرد در بازداشت و بازجويی در دستگيری بعدی
که بازهم  انگيز ديگر اينی حيرتسرعت درهم شکست. نکتهاتفاق افتاد، به

کردهای قابل  ام! براساس همين رویمن شخصاً عکس اين رابطه را هم ديده 
به بهتعبير  و  ناشناختهمتناقض  هنوز  بُروز،  علل  عقلِی  ،  لحاظ  استنتاج 

شونده بايد  کند که در تقابل بازجو و بازجويیحکم می  برخاسته از تجربهْ 
عهده مناسباتی گذاشته شود که  که) مسئوليت عمده به(يعنی: ضروری است

میبازجويی توضيحات،  اين  از  پس  است.  آن  از  جزيی  توانيم  شونده 
  » برگرديم که کمی باالتر مطرح کردم:"ف"آقای «روايت به
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البته    مثالً « "ف"... در بازجويی، بيژن چهرازی را شالق زده بود! 
خ میعمل  توجيه  را  میودش  بهکرد.  زدن  شالق  درحين  چهرازی  گفت 

بيژن هم تأييد  ام.  ام و چه چيزهايی را نگفتهرساندم که چه چيزهايی را گفته
  ). 218»(ص من گفتها را بهکرد که او اين
به استالزم  بهتوضيح  ديگران  که  زدن  شالق  ادای  حتی  من  باور 

است؛ و قصدم ازمطرح کردن اين روايت، طبعاً نه دفاع از آقای    غيرانسانی
بيژن  درستی بهداری از آن پرنسيپی است که پاينده به»، بلکه جانب"ف"«

ژن  های بيدهد. پس، برای فهم بهتر آقای پاينده و پرنسيپچهرازی نسبت می
  پردازيم. میی روايت ادامهچهرازی به

صفحه   درباره   218در  هردو  که  دارد  وجود  پانوشت  آقای  دو  ی 
های دانستم و خيلیمن میگويد: «» است. پاينده در پانوشت دوم می"ف"«

می هم  زنده ديگر  بهدانستند  چهرازی  بيژن  که ياد  وااليی  شخصيت  دليل 
  ظحفقائل بود و    برای کرامت انسانی ارزش و احترامی که  چنين  داشت و هم 

ضرروی  را  افراد  همهمی  شأن  گفتن  از  مورد  دانست  در  حقايق  ی 
  »!؟او نشود سرافکندگی و بدنامیاش خودداری کرد تا موجب پرونده هم 

تا ايندو نقل انگيزترين  چه برمن گذشت»، شگفتجای «آنقول باال، 
که آقای  است. چرا؟ برای اينکه توسط آقای پاينده مطرح شده  ای استمسئله

[«بيژن چهرازی]  شخصيت وااليی که  پاينده برخالف تعريف و توصيف « 
اوالً داشت اين»،  بدون  میـ  باشد،  شنيده  چهرازی  خوِد  از  که  که  دانست 

همه زنده « گفتن  از  چهرازی...  بيژن  هم ياد  مورد  در  حقايق  اش  پرونده ی 
ً ی او نشودخودداری کرد تا موجب سرافکندگی و بدنام ـ با ناديده  »؛ و دوما

به»  شخصيت واالی گرفتن « آقای  طور سربستهبيژن چهرازی  ای آدرس 
[و بستگانش]»  تا موجب سرافکندگی و بدنامی او  دهد تا «» را می"ف"«

از زندان    1352محکوم شد... او در سال    دوسال حبس«"ف"  را فراهم کند:  
های چپ پيوست و در  صفوف يکی از تشکلآزاد شد و بعدها به  حصارقزل

  )!!218»(پانوشت اول، ص درگذشت   1395ماه سال ميانه بهمن
دهد،  » می "ف"گفتن ندارد؛ با مشخصاتی که پاينده از آقای «نياز به
يابی  جو قابل دستوکه نام کامل و واقعی او چيست، با کمی پُرسدانستن اين
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اين نتيجه  که  که هرچه «است.  برای    [بيژن چهرازی]ارزش و احترامی 
شأن افراد را ضروری    ظحف  همين دليل هم][بهکرامت انسانی قائل بود و  

نکتهدانستمی  يک  اما  ندارد.  ارزشی  پاينده  علی  برای  و »،  سربسته  ی 
گويد که از کدام منبعی  ماند: چرا آقای پاينده نمیجواب میرازآميز هم بی

از  دانست که چهرازی «» میبيژن چهرازی» ويا «"ف" «جز شخِص  به
  » کرده بود؟اش خودداریپرونده ی حقايق در مورد هم گفتن همه
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به دفاع  گونه  دو  از  پاينده  میآقای  ايدئولوژيک حرف  زند:  اصطالح 
دفاع  که تحت تأثير ديگران باشند در دادگاه  آگاهانه و بدون اينها «بعضی

با  های طوالنی آن را نيز « »، و تاوان اعدام و زندانکردندايدئولوژيک می
ظرفيت خودشان  ی ديگری هم بودند که «پرداختند. دسته» میروحيه خوب

نمی درستی  را خوب  شناخت  خود  واقعی  توانايی  و  ظرفيت  از  شناختند، 
بهپاینداشتند و   آرماناعتقاداتبندی  های گرايیشان براساس احساسات و 

ی  ... اين عده... در همان اوايل يا در ميانهمتأثر از جو حاکم بر زندان بود
می خراب  بهراه،  و  میکردند  شده،  که  آزاد  هرطريق  زندان  از  خواستند 

که در مبحث    ی مشخص اين قبيل افراد مسعود بطحايی است نمونهشوند.  
  ).219و  218»(صص پردازم او میها" به"نادمين و خبرچين

تقسيم  اين  با  پاينده  صددرصد  علی  و  غيرواقعی  اساساً  بندِی 
ی مشخص اين قبيل افراد مسعود بطحايی  نمونهکه « درآوردی، و بيان اينمن

شان  اعتقاداتبندی بهپایکه «وجود کسانی  امکان  »؛ و اصوالً  باور بهاست
؛  بودند »  دان های متأثر از جو حاکم بر زنگرايیبراساس احساسات و آرمان

می از  نشان  تنها شناختی  نه  پنهانش،  آشکار و  ادعاهای  برخالف  که  دهد 
آنگرانههای کنشها و رانهمحرک بلکه  از  ی سياسی ندارد،  جايی هم که 

گردد، چنان  دنيای واقعی برمی اش بهدرپی ذهنیانتزاع صرف و تصرِف پی
میبه میخطا  که  حتی  آميزد  و  جبران  غيرقابل  و  منحرفتوان  کننده 

کننده و  گونه خطاهای منحرفاش کرد. در توضيح اينخطرناک توصيف
ـ مسعود بطحايی قبل از دادگاه و  خطرناک، مختصر و مفيد بايد بگويم: اوالً 
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کرده بود  کاری  ی کافی با ساواک هم اندازه اش هم بهاصطالح سياسیدفاع به
ادامه در  بازخوانیْ و  همين  داليلم    ی  میمشروح  ارائه  ً را  دوما و  ـ  کنم؛ 

«بی دانستن  بهپایاعتبار  و  اعتقاداتبندی  احساسات  براساس   ...
جايی که حرفی از  »، در آنهای متأثر از جو حاکم بر زندانگرايیآرمان

مبارزه  و  طبقاتیطبقات  اين    وسياسی  ی  ديگرش  معنای  نيست،  ميان  در 
«است حقيقی][بهبندِی  پایکه  نباشد،  قاداتاعتبه  اصطالح  ژنتيک  اگر   ،«

  البد منشأ آن ارتباط افراد با نيروهای آسمانی و ماورائی است!؟
جايی  ی دفاع ايدئولوژيک بهی روايت خود از مقولهآقای پاينده در ادامه

عالوه براين، کسانی هم مانند بهرام براتی بودند که  گويد: «رسد که میمی 
که اين افراد نتوانستند  شد. طبيعی استها تحميل میآندفاع ايدئولوژيک به

).  219»(ص  اين مورد هم در جای خود اشاره خواهم کردتحمل کنند. به
گويد:  آورد، میای که اسم بهرام براتی را میوقتی علی پاينده پس از جمله

روشِن بين بيان  »، در سايهکه اين افراد نتوانستند تحمل کنندطبيعی است«
گويد: بهرام براتی هم نتوانست زندان را تحمل  واقع میمبهم و صريح، در 

ی بهرام براتی نه تنها از اساس دروغ است، بلکه قضاوت درباره   کند! اين
  راند. طرف خفگی هم میآدم را به بوی نارفيقِی آنْ 

به استالزم  موقت توضيح  زندان  در  که  بودم  کسی  اولين  من  که 
پليس معرفی کند،  که او خودش را بهز اينبهرام براتی گفتم قبل اشهربانی به

ها و  های او دستگير شده بودند و سير تا پياز مناسبات، حرفایپرونده هم 
بهآرزوهای را  بودند.  شان  گفته  ساواک  و  شهربانی  برای  مشروح  طور 

ی اين مسئله توضيحات مشروحی  ی اين بازخوانی درباره گرچه در ادامه
داد؛ اما در همين بايد بگويم که عالوه خواهم  ی دوستی نسبتاً  بر رابطهجا 

زندان شماره يک قصر، پس از آزادی از زندان درسال    6طوالنی در بند  
ای ارگانيک بود. اين رابطه  ی من با بهرام مجموعاً رابطههم رابطه  1357

رابطه  1363تا   نيز  آن  از  پس  و  بود؛  مستقيم  و  فشرده  او  بسيار  با  ام 
بهسياسی/تشکيال  توجه  با  بود.  غيرمستقيم  و  ادامهتی  در  که  اين  اين  ی 

وار بايد بگويم  جا اشاره پردازم، در همينبهرام براتی میبازخوانی بازهم به
لحاظ تبادالت طبقاتی و سوسياليستی  که زندگی پس از زندان بهرام براتی به
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به باورمند،  وبسيار  کارگر  مردم  با  مرتبط  شونده،  آگاه  مداوم    طور 
که  بود. برهمين اساس هم باورم براين است و انقالبی کش، راديکالزحمت

بايد ايستاده حرف بزند.   آقای پاينده  درهنگام گفتگو از بهرام براتی حتماً 
طلبد؛ و رفتاری جز اين  گونه رفتاری را میادب انسانی/سوسياليستی اين

  آيد. حساب می بهسوسياليستی   ادبیبی
  

 ادگاه بازپرسی و د }5

آقای پاينده در ادامه توضيحاتش درباره انواع دفاعيات در دادگاه از  
سياسی« « دفاع  و  حقوقی»  میدفاع  گفتگو  هم  درباره »  او  «کند.  دفاع  ی 

میسياسی  «» بهگويد:  عمل متهم...  و  میماهيت  شاه  و پرداخت،... کرد   «
داد چرا با حکومت  می  حها و اقدامات خود.... توضيفعاليتضمن دفاع از «

»(ص  مخالف است داری] طورکلی ويا نظام سرمايه[و نه با سلطنت بهشاه 
219 .(  

گونه دفاعيات  اينعقب برگرديم و  به  60ی  های آخر دههاگر از سال
ی شويم که همهسياسی را با کليت جمهوری اسالمی مقايسه کنيم، متوجه می

داری اسالمی متحقق  رار نظام سرمايهمطالبات نهفته در آن دفاعيات با استق
  اند!؟شده 

قانون اساسی و نظام مشروطه که متهم «که هنگامیپاينده براين است
در دفاع شد. «» محسوب میحقوقیکرد، دفاع او در دادگاه، «» میرا قبول

ندامت نمیهيچحقوقی متهم به با  وجه اظهار شاه دوستی يا  بلکه...  کرد... 
به می...قانوناستناد  رد  را  دادستان  اتهامات   «» سال  کرد.  ....  1352از 

به هم  حقوقی  دفاع  « حداکثرمحکوميت  رسيد.  ممکن  اکثراً  »  زندان  در 
  ). 219»(ص نداشتند یدفاع حقوقمخالفتی با 
آن پرسيده تا  و  ديده  من  موضع جاکه  در  اندکی  بسيار  تعداد  شايد  ام، 

مشکالت در کشور وجود دارد و من  مسائل و  گفتند: «» میدفاع حقوقی«
». در توضيح چرايی اين  ها فعاليت و اقدام کردمبرای برطرف کردن آن

ـ دادگاه بياناتی از اين دست را دفاع سياسی  که اوالً توضيح استامر، الزم به
ً کرد و بر ميزان محکوميت می تلقی می ـ خوِد اين ادعا (يعنی:  افزود؛ و دوما

مسائل و برطرف کردن «ها بدون مأموريت دولتی بهوه که افراد و گراين
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» اقدام کنند، براساس قوانين مملکتی اقدامی غيرقانونی  مشکالت در کشور
نظر من اين حرف  هرروی، بهضديت با قانون بود. بهو حتی قابل تعبير به

  » نادرست است. دفاع حقوقیی «آقای پاينده درباره 
ک« بود  کسانی  ازجمله  جزنی  به بيژن  و ظرفيت ه  توان  حد  در  دفاع 

  ديد براساس ظرفيتی که در او میکرد... فرضاً، يکی را  شخص تأکيد می
های  سازمان چريکامکان پيوستن بهکرد و حتی  دفاع حقوقی میتشويق به

کرد از فعاليت  ديگری توصيه میو به  کردفدايی خلق را برايش فراهم می
کارهای فرهنگی و زندگی شرافتمندانه  هگيری کند و بای کنارسياسِی حرفه

ی سؤال برانگيز وجود دارد  قول دو نکته). در اين نقل220»(ص  بپردازد 
ها فراهم نکرده است.  ای برای پيدا کردن پاسخ آنکه آقای پاينده حتی زمينه

کدام  که براساس ی علمی و فنی دارد، اين استتر جنبهاولين سؤال که بيش
آمد که وجود می، اين امکان بههای قابل اجرا در زندان ها و آزموننشانه

توصيه شود؟ سؤال دوم که اهميت آن    افراد زندانینوع دفاع در دادگاه به
ها که بيژن جزنی چگونه برای زندانیها برابِر سؤال اول است، اين استده 
»(ص  کردهای فدايی خلق را... فراهم میسازمان چريکامکان پيوستن به«

برانگيز  که از درون اين سؤال، سؤاِل سؤالی الينحل اين است)؟ مسئله220
های فدايی  سازمان چريکامکان پيوستن بهآورد: اگر «ديگری نيز سربرمی

توانست  » از جنس ارتباطات مخفی از چشم پليس بود (که جز اين نمیخلق
می  آزمونی  ويا  معيار  کدام  براساس  باشيم  باشد)،  مطمئن  اين  توانيم  که 

  ارتباطات ظاهراً مخفی تحت کنترل پليس قرار نداشت؟
اظهار [در واقع شکل پنجم دفاع]    نوع ديگر دفاع زندانی در دادگاه «

ی  جانبههای خود، تأييد همهندامت...، محکوم کردن افکار و عقايد و فعاليت
مخالفان حکومت بود محکوم کردن  شاه دوستی و  اظهار  پاينده  رژيم،   .«

اي مینضمن  «که  بهگويد:  نسبت  سياسی  ندامت  زندانيان  اظهار  که  کسی 
»(ص  کرد نظر خوبی نداشتند و احتمال بايکوت شدن نادمين زياد بود می 

می220 فراموش  پی)،  بهکند چگونگی  نيز  نحوه بردن  را  زندانی  دفاع  ی 
ها در  برآورد من درصد قابل توجهی از زندانیهرروی، بهتوضيح بدهد. به

ها از دفاع حقوقی کردند و در مقابل ديگر زندانیه اظهار ندامت میدادگا
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اينحرف می کند تا خودش را در  سرايی میجا هم حماسهزدند. پاينده در 
هرروی، گرچه تر از خوِد خدا) بنشاند. بهاوج (يعنی: فقط چند سانت پايين

د داشت؛  ای است) وجوکارانهبايکوت در زندان (که از نظر من عمل جنايت
شد  که ناشی از دفاعيه دادگاه باشد، اغلب نصيب کسانی میاما بيش از اين

  کردند. خوانی هم میرغم نداشتن دارودسته، مخالفکه علی
  
 بازپرسی و دادگاه  }6

در مردادماه  «  کندی وضعيت خودش روايت میراوی عزيز ما درباره 
به  1351 را  من  هم که  بردند...،  اعضای  ایپرونده بازپرسی  من،  های 

دادگاه رفته و حکم گرفته بودند ولی من بالتکليف  سازمان توفان، همه به 
پيش او رفتم   قلعه نسشته بودکه تهرانی در دفتر زندان قزلبودم. يک روز 

هايت يادت  فرستيد؟... گفت هرموقع حرفدادگاه نمی و گفتم... چرا من را به
فرستيم. گفتم چيزی ندارم که  دادگاه میآمد و گفتی، آن موقع تو را هم به

و   220»(ص  بگويم و گفت: پس برو پی کارت و دادگاه را فراموش کن
221 .(  

ن گذشت»، وقوع اتفاقاتی  چه برمجاِی «آنهای تا اينيکی از ويژگی
به پاينده  علی  دسترسی  که  را  است  ساواک  درشت  و  ريز  بازجوهای 

که تهرانی  ی باال را نگاه کنيم: احتمال اينکند! همين نمونهپذير میامکان
او دسترسی  قلعه چنان بنشيند که ديگران هم بهدر دفتر داخلی زندان قزل

رض من براين است که ديدار پاينده  داشته باشند، بسيار ناچيز است. البته ف
با تهرانی در دفتر داخلی زندان (يعنی: دفتر نگهبانی) صورت گرفته باشد؛  

محوطه دفتر  در  ديدار  خوِد  وگرنه  که  است  ديگری  داستان  بازجويی،  ی 
هرروی، روايت علی پاينده با تِم  پاينده بايد چگونگی آن را توضيح بدهد. به

به میتاينحماسی/مظلومانه  پيدا  ادامه  «رتيب    روابط به  توجه  با کند: 
بود،    شده   رو  برايم   ديگری  یپرونده   باره يک  کهاين  و  داشتم   که  ایگسترده 
ديگری هم داشته باشم. برای    مسائل  و  روابط  مبادا  که  داشت  شک  ساواک

خوانی متوجه  فرستاد. موقع پرونده دادرسی ارتش نمیام را بههمين پرونده 
داگاه بدوی دفاع حقوقی  ی اشرار را برايم درنظر گرفتهشدم ماده  اند. در 
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ی اشرار شکسته شد و براساس ماده يک مقُدمين عليه امنيت  کردم و ماده 
»(ص  حکم صادره اعتراض کردم بت بهده سال محکوم شدم. نس کشور به

  )!!؟221
  
 بازپرسی و دادگاه  }7

جامعه  در  که  همه افسوس  استبدادازده ی  استعدادهای  جانبه  ايران  ی 
روند. همين آقای پاينده را درنظر  افتند و از بين میراهه میبیفراوانی به

بافته    هم چيز را بهچه برمن گذشت» همه و همهبگيريم: از همان آغاِز «آن
چه همتايی است. من، شخصاً و براساس همين «آنکه ثابت کند آدم مهم و بی

به گذشت»  رسيده برمن  باور  تخيل  اين  و  استعداد  ما  عزيز  راوی  که  ام 
داستانالعاه فوق و  حکايات  روايِت  در  و  سرايیای  دارد؛  رنگارنگ  های 
ری همانند کوه از  اش تصويروايت بکشد که شنونده تواند کاه را چنان بهمی 

  آن پيدا کند.
  چه برمن گذشت» حکايتی دوسويه را روايت کردهجای «آناو تا اين

يک از  شکنجهاست:  بازجويی،  از  بارها  سخت  طرف،  بسيار  که  هايی 
ضربهمی  بهنمودند،  انتقال  مغزی،  بهی  راهبر  الغرِی  کباب  بيمارستان، 

ت؛ و از طرف ديگر مناسباتی گفته اس  هوش شدن و مانند آنْ خوردن[!]، بی
به اساساً  که  جنبهرا  از  و  داشتند  ارتباط  حاشيهکوهنوردی  سياسی  ای  ی 

آميزی  شدند، چنان با فعاليِت فراتشکيالتِی سياسی/نظامی رنگمحسوب می
اين نتيجه  بسا بهی سياسی چهی مبارزه عرصهوارد بهی تازه کرده که خواننده 

مؤثرين افرادی است که جنبش چريک شهری  برسد که علی پاينده يکی از
  در ايران را آغاز کرده بودند!!؟
همين در  پاينده  علی  نمیچرا  دوم  جا  دادگاه  در  که  سال   10گويد 

  سال تقليل پيدا کرد؟ پاسخ حاضر و آماده  پنجمحکوميِت دادگاه اول او به
به وقايع  نحوه بيان  اما  است.  زمان  گذر  روايتترتيب  پايی  (که گويی  نده 

برمیگرايانه/اغراقمن نيز  را  او  آميز است)، اين تصور  که قصد  انگيزد 
  نمايی شده از خودش است. ی تصوير بزرگارائه

اين بهمنهای  خود  محکوميت  کاهش  بياِن  پاينده  عمداً  که  را  سال  پنج 
ی رعايت ترتيب زمانِی وقايع بوده  واسطهتعويق انداخته يا اين تعويق بهبه
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ی جا (يعنی: تا صفحهتا اين  پاينده آقای  ]، واقعيت اين است که تصوير  باشد[؟ 
  10، با  289و    288ی  صفحهچه برمن گذشت») تا برسد بهدر «آن  221

عميق تأثير  محکوميت  خواننده  سال  ذهن  بر  اهميت  و  بزرگی  از  تری 
مسير  می  همين  تا  راوی طی  صفحه  60گذارد  محکوميِت  پنج سال  با  ای 

سال محکوميت   10ی کاهش  درباره   288هرروی، پاينده در صفحه  شود. به
ام حقوقی بود...  اين بار هم مانند دادگاه بدوی، دفاعيهگويد: « سال می  5به  

محکم  تجديدنظر  دادگاه  در  بهالبته،  محکوميتم  کردم...  دفاع  سال  تر  پنج 
می را  کاهش پيدا کرد. نه خودم و نه وکيلم (آقای نيابتی) انتظار چنين حک

حساب خودش گذاشت و  نداشتيم. نيابتی کم شدن مدت زمان محکوميتم را به
به را  دادگاه  جلسه  عمداً  من  آخرين  گفت  که  انداختم  اسفند  هشت  و  بيست 

تر بود. احتماالً بيماری  دادگاه امسال باشد. معموالً آخرين دادگاِه سال، سبک
  ). 289و   288»(صص تأثير نبودمن که حاصل بازجويی بود نيز بی

درباره  پاينده  که  توضيحی  مقابل  خود  در  محکوميت  کاهش  علت  ی 
میمی  بهدهد،  بازجويی نمونهتوان  طی  که  کرد  توجه  کاخساز  ناصر  ی 
خطر انداخته بود، با  ی مغزی شده بود و بينايی چشم او را بهشدت ضربهبه

(آن چريکی  جنبش  بهرهبران  نسبت  پاينده  که  اسچنان  مدعی  ت)  خودش 
ها محاکمه  يابی محکوميتارتباط نداشت، قبل از عمليات چريکی و شدت

  شده بود، و محکوميتش هم حبس ابد بود. 
مصاحبه از  يکی  در  کاخساز  ناصر  به(ضمناً  خود  دوست  ها  عنوان 

گويد که نقل آن در انتهای اين  نژاد نکاتی را میبسيار نزديک شکرهللا پاک
به دقيققسمت  پاکياتر زنده فهم  در دوره د  شانژاد، زندان  و وضعيت    ه ی 
  کند). طورکلی کمک می جنبش به

رابطه سنجش  فعاليتبرای  چگونگی  ميزان    ی  با  سياسی  متهمين 
ی مهدی فرد (برادرم) نيز توجه کرد. او نمونهتوان بهها می محکوميت آن

اب  و در ارتباط با چند فرد گرفته بودند که با يکديگر کت  1355را در سال  
ی مهدی و  سال زندان بود. در مقايسه  5کردند. محکوميت او  َردوبدل می

دهد (البته اگر اين تصويرپردازی واقعی تصويری که پاينده از خودش می 
از   بيش  بايد  پاينده  محکوميت  نيست)،  که  می   100باشد،  (که سال  بود، 

  الحمدهللا چنين نشد). 
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سال   در  که  گفتگويی  در  کاخساز  برنامهد  2014ناصر  با ر  ی 
  گويد: زبان فارسی دارد، میسِی بهبیعبارت ديگِر» بی«به

مهم که  من  دوست  و  بود، «...  فلسطين  گروه  ترين شخصيت 
عنوان يک انتزاع به  ناصالً قبلش قرار بود بِره مصر؛ و بعد فلسطي

هرحال رفتِن از ديگری آمد جای انتزاع مصر را گرفت و هدف به
اتوری بود. ولی اصل قضيه اين بود که ما برای اين خفقان و ديکت

کرديم و ما انجام کاری عليه ديکتاتوری وفاق داشتيم؛ و مبارزه می
آدم بنده که عضو جبهههای مثل پاککه  از نژاد و  بوديم و  ی ملی 

میناو میجا  لگاليستی  مبارزه  و  پانزده آمديم  کودتای  در  کرديم، 
های لگاليستی در ايران که اين ليتخرداد که کودتايی بود عليه فعا

قطع [شدن] واکنش نشان بدهيم و خواستيم به[اين]  قطع شد، ما می
م، ولی هيچ امکانی نبود، درنتيجه خارج مطرح شد.... يمبارزه بکن 

گزينی يعنی کودتا از جانب ديکتاتوری حاکم بود که اومد اين جای
به  و  ناآگاهی  با  داد،  انجام  خمينی بهخاطر  رو  سرکوب  اصطالح 

ی کار بود و هيچ نوع مبارزهی ملی دوم رو که خيلی هم محافظهجبهه
ی مصدق هم نداشت، اون رو هم تعطيل شيوهراديکالی هم حتی به 

ی ملی رو با پُروبلم اجتماعی بزرگی مواجه  کرد و ما اعضای جبهه 
فلسطين»] ک [يعنی: شکل و ماهيت «گروه  اين ماجراها  ه کرد که 

دنيا خرداد چپ به  15وجود آمد. ... پس از کودتای  شما فرموديد به
چِپ ايدئولوژيک وقت اين چپ بعداً استحاله پيدا کرد بهآمد... و اون

و در کنارش هم مذهب سياسی رشد کرد و مارکسيسم/لنيسيم از يک 
به بهانه سرکوب  طرف و دين سياسی از يک طرف... ديکتاتوری 

ليستی رو سرکوب کرد... وضعيتی پيش اومد که جنبش لگا  خمينیْ 
چپ گرايش پيدا کرديم. دوره به   ناودوره، جوانان ملی    نمليّون اوما  

به  ملی  تحول  اين  نمايندگان  اولين  از  دوره من  اون  توی  در  چپ 
که چند رفتن، کمااينرفتن [خارج]، فلسطين هم نمیهستم... اگر می

فلسطين نرسيد... ز پاشون بهنفری که رفتن و از مرز رد شدن هرگ
به [رفتن  اين  از يعنی  رفتن  برای  بود  يه چيزی سمبليک  فلسطين] 

خواست بره کوبا. گفت بريم کوبا.  نژاد میقبالً يه زمانی پاکايران.  
فلسطين. بعد شد  و  شد مصر  او  بعداً  ُمد  که...  روز    نيعنی  تا  بود 

ب ملت ايران از نژاد عضو حزنژاد مربوطه، پاکپاکاونجايی که به
ياد فروهر رهبرش بود، و بعداً که از ی ملی بود، زندهاحزاب جبهه



 

 

1351قلعه سال قزل  345  

رون آمد، ولی اساساً يه تيپ غير کمونيستی بود يحزب ملت ايران ب
ی ملی داشت و خودش اومد تو دادگاهش گفت من چنان چهرهو هم

از عجايب روزگاره، افتخار می اين  که مارکسيست/لنينيستم و  کنم 
همدرحا که  میکمونيست  هلی  رو  اون  که  رو هايی  اون  شناختن 

  »کمونيستی قبول نداشتن و هم من که با اون نزديک بودم....به

  
معنی تأييد و يا  های آقای کاخساز بهنقِل حرف  کهتوضيح استالزم به

های او، صرفاً ها و نظرات او نيست. قصد از تايپ حرفحتی تکذيب تحليل
که ی روندی استباره   درنژاد  ترين دوستان پاکبيان نظر يکی از نزديک

  گروه فلسطين و دفاعيه معروف او راهبر شد. پاک نژاد را به
ی  چرا برخکه  انگيز است، اين استتعجبچه برای من  هرروی، آنبه

  تا  کردندیکمک م  تازه واردْ   یهایبازداشتدر زندان به  افراد نيک سرشتْ 
تجربههای  دفاعيه از  طبقاتی/سياسی  خالی  [!؟]:  بنويسند  را   خودی 
طرف، تهييج سياسِی فاقد  از يک  ،اش هايی که برفرض انتشار بيرونیدفاعيه

زد؛ و از طرف  کاِر ممکن و عملی را در محافل دانشجويی دامن میراه 
 اي م ي مستق  یگونهسلطه  ی هاتيحماها را زير  گونه دفاعيهديگر، صاحب اين

(بهمیمتنفذ    انيزندان   م ي مستق ريغ را  پادگانی  دريافت  و  ی  مثابهکشاند 
  زد. امن میدبيش از پيش گر)  عنصری تثبيت

و حدوداً سه ماهه    1350نژاد را در سه ماهه آخر  که من پاک زمانی
زندان عشرت  1351اول   زمانیدر  از  و خصوصاً  ديدم،  مسئول آباد  که 
ياد  ی زندان شدم، گفتگوهای نامنظم، اما نه چندان ناچيزی، با زنده خانهکتاب
باالی او    تواننژاد ديدم،  در پاکمقطع زمانی  چه در آن  نژاد داشتم. آنپاک

اين  اما    .باال بودروحيه بسيار    با  ساله)برای تحمل زندان طوالنی (مثالً صد
قوی   دريافت  ديدگاه لحاظ  بهروحيه  و  ايدئولوژيک  سياسی  چنان هم های 

و    یمل  یجبههدار  طرف بود  مانده  الفباباقی    يی آشنا  نيز  سم ي مارکس   یبا 
  نداشت. 
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اين از بيان  پاينده پس  آقای  ...  1351در مهرماه  که «در اين قسمت، 
)، تصويری از ساختمان،  223گرديد(ص » زندان موقت شهربانی منتقلبه

با اشاراتی کوتاه از آن ی اين زندان ارائه میمعماری و تاريخچه کند که 
دليل همين مدور بودن  کنيم: اين زندان چهار طبقه و مدور بود؛ بهعبور می

تراس  های فلکه بههای هريک از طبقهدِر اتاقآن را فلکه نام داده بودند. « 
حياط مدور بود و از هرطبقه دو راهرو از دو و مشرف بهشد  مدور باز می 

شد و حوض گرد و مدوری هم وسط حياط قرار داشت.  طرف منشعب می
،  1352های مدوِر سه طبقه را، نرده کشيده بودند. تا سال  دورتادور تراس

اتاق فلکه،  اتاقهای راهروها به در طبقه سوم  های زندانيان غيرسياسی و 
  جا).»(همانزندانيان سياسی اختصاص داشت بهدور تراس مدور 

زندان موقت شهربانی گذرگاهی برای تشکيل پرونده و انتقال زندانی  
در مدتی که مأموران زنداِن موقت کارهای اداری را  زندان قصر بود. « به

در اتاق عمومی که  [اعم از سياسی يا غيرسياسی]  دادند، زندانی  انجام می
میبه "قرنطينه"  میگآن  بسر  زندانيان  224»(ص  بردويند،  سر  موی   .(

زندانی برخالف  را  غيرسياسیسياسی  انجام  نمی  های  از  پس  تراشيدند. 
زندانی اداری،  بهکارهای  را  غيرسياسی  زندانيان  های  و  راهروها  داخل 

  شد. فرستادند که شامل چهار اتاق می های فلکه میاتاقسياسی را به
به پاينده  آقای  که  «موقعی  شد،  فرستاده  دراختيار  فلکه  اتاق  يک 

بود و در سه اتاق ديگر، زندانيان چپ  سنتی و چند نفر مجاهد  های  مذهبی
  ). 225و  224»(صص  خوابيدند های مختلف میها و سازماناز گروه 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  348 
 

توضيح  ی بازگويی و بازخوانی روايت آقای پاينده الزم بهقبل از ادامه
موقت شهربانی منتقل شده بودم،  پاينده بهکه من حدود يک ماه قبل از  است

ياد ماندن دقيق هم علتی دارد که ياد دارم. اين بهو هنگام وروِد او را دقيقاً به
که آن خواهم داشت. قصدم از بيان اين نکته اين استدر ادامه اشاراتی به

ياد  چه من بهموقت شهربانی با آنبگويم روايت پاينده از هنگام ورودش به
همان گويد «های بسياری دارد! برای مثال، آقای پاينده میخوانیرم، ناهم دا

... در  ی معرفی برگزار شدطبق رسم زندان سياسی، جلسهشب ورود ما،  
جلسه   جزنیپيشبههمان  بيژن  رأینهاد  به،  را  من  و  شد  عنوان  گيری 

د. من گفتم  ها با زندانبان) انتخاب کردنی زندانيان (رابط بين زندانینماينده 
کنم: اوالً بتوانم در موارد ضروری که تصميم گرفتن  دو شرط قبول می به

و ثانياً دو نفر از سه نفری که بايکوت    بگيريم  مستقل تصميمفوريت دارد  
). در پاراگراف بعدِی مطلب نقل  225»(ص هستند از بايکوت خارج شوند 

ای  شده بودند و پاره   ی سه نفری که بايکوتی باال، آقای پاينده درباره شده 
می توضيحاتی  مسائل  و  باالنکات  مطلب  بررسی  از  پس  که  آن  به  دهد 

  ی باال نگاهی بينداريم:مطلب نقل شده پردازم. پس، ابتدا بهمی 
آباد،  عشرتقلعه، بهها از قزلجايیای که من از جابهدر تجربه  يک)

گوش)  (با حياط سه  قلعه، موقت شهربانی و زندان قصرجمشيديه، اوين، قزل
ی  جلسهام، نه «ها کرده آنداشتم، و طی اين بازخوانی هم گاهاً ارجاعاتی به

رسم  ی «مثابه» فرد يا افراد جديد (بهدر همان شب ورود» فوری و «معرفی
جز همين روايت آقای  ») ديدم، و نه حتی در اين رابطه (بهزندان سياسی

البته يک مورد استثنايی را ديدم: وقتی    ام.ی آن شنيده پاينده) چيزی درباره 
اسم)  جاکه همه او را (الاقل بهموقت شهربانی آوردند، ازآنبيژن جزنی را به

جلسهمی  شب  همان  جلسه  شناختند،  آن  در  هم  بيژن  و  شد  برگزار  ای 
  سخنرانی کرد. 

ام  آورم و ترتيب اتفاقاِت ثبت شده در حافظهياد میجاکه من بهتا آن  دو)
»  ی معرفی جلسه» علی پاينده «همان شب ورودرساند، در «ياری مینيز 

گردم که يکی از  ام برمیوقايع ثبت شده درحافظهبرگزار نشد. در ادامه به
  ام بوده است!؟  در زندگی اتفاقات فراموش نشدنی و تأثيرگذار
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میبه  سه) اشتباه  پاينده  آقای  مینظرم  که  «کند  جلسه گويد  همان  در 
جاکه من در حافظه  »؛ زيرا بازهم تاآنگيری شد نهاد بيژن جزنی، رأیپيشبه

ام نيز مؤيد آن است، جزنی  دارم و ترتيب وقايع فراموشن نشدنی در زندگی
اين زندان  داً بهجا نبود و بعموقت شهربانی در آنهنگام ورود علی پاينده بهبه

زمان در زندان موقت شهربانی ديده  که جزنی و پاينده را هم آورده شد. اين
می تکذيب  نه  و  تأييد  نه  بهباشم،  رويدادی  رابطه  اين  در  چراکه  ياد  کنم؛ 

  ام مانده باشد. ماندنی و خاص اتفاق نيفتاد که در حافظه
عيت اين زندان  موقت شهربانی وضهنگام ورود علی پاينده بهبه  چهار)

ها بسيار  چسب زدن، پليس ناميدن مخالفان نظری و بايکوت آنربازجهت  
ای بود که آقای پاينده برای  » بايکوت شده سه نفرتر از آن « تر و وخيم خراب

از  ها بايد « » شده دو نفر از... بايکوتگذارد که «شرط می  پذيرش مسئوليتْ 
  »!؟بايکوت خارج شوند 

بتوانم در موارد ضروری که تصميم گرفتن فوريت دارد  عبارِت «   پنج)
عنوان شرِط شخص پاينده برای پذيرش مسئوليت  » بهبگيريم  مستقل تصميم

جای آن  » اشتباه چاپی باشد، و بهبگيريم که فعل «فاقد معنی است؛ مگر اين
  شد: «بگيرم»!؟بايد نوشته می
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موقت شهربانی وارد شده بودم،  حداکثر سه روزی که بهپس از دو يا  
هايی هم نبودند  های قبلی ديده بودم و جزو آنها را در زنداندو نفر که آن

ی  طور جداگانه پيش من آمدند، و درباره بَرد، بهها نام میکه پاينده از آن
ب پليسی  ها برچسآنناروا بهکه بهها شده بود، و اينرفتار مخربی که با آن

بايکوت ی  شان کرده بودند، گاليه کردند. از طرف ديگر، فرستاده زده و 
غذا« بهکموِن  و  آمد  من  نزد  هم  درباره »  بهتفصيل  که  کسانی  او  ی  زعم 

می سخنخبرچينی  بودند،  شده  بايکوت  و  تحکم  کردند  با  و  کرد،  سرايی 
ی  فرستاده هها پرهيز کنم. پاسخ من بضمنی گفت که از ايجاد رابطه با آن

ام) اين  ی معنايی (نه عين کلمات که فراموش کرده » از جنبهکموِن غذا«
به و  شنيدم  را  شما  نظر  که  میبود  توجه  درباره آن  اما  چگونگی    یکنم، 
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به با ديگران  او کنم؛ و درعينتشخيص خودم عمل میرفتارم  حال، برای 
چنين  کمونيستی و هم نظر من (که براساس تجزبه و تحليل  توضيح دادم که به

عملی  زندانی  بايکوت  است)،  گرفته  شکل  مبارزاتی  تعقل  و  تجربه 
ی پليسی و رژيم است. در  ی اصلی آن نيز شبکهغيرانسانی است، و برنده 

رسد که طرف نظر میبه جايی درست و انسانیادامه گفتم: بايکوت تنها آن
يکی از اعضای دستگاه  عنوان  ــ بهایعمالً و بدون هرگونه شک و شبههــ

کند که در اين صورت نه زندانی، بلکه پليس است که بايکوت پليس کار  
  شود. می 

نام  کموِن غذای «فرستاده  براتی  از بهرام  » از چندين نفر و ازجمله 
اين بودند.  گرفته  قرار  بايکوت  ليست  در  که  «برد  زمان  آن  در  حميد  که 

د) در موقت شهربانی بود يا نه،  زن» (که آقای پاينده از او حرف میملکی
من دادند يا نه، چيزی در حافظه  ی او هم اطالعاتی بهکه آيا درباره و اين

» را  حميد ملکیدانم درمدتی که در موقت شهرباتی بودم، « ندارم؛ اما می
دادند، هم چيزهايی شنيدم. با  او نسبت میهايی که بهی داستانديدم و درباره 

»  کموِن غذای «هايم از فرستاده ی شنيده چه بيش از همه آنی اين احوال،  همه 
»  کموِن غذای «ی بهرام براتی بود. فرستاده های او درباره ياد دارم، حرفبه

طور تعريف کرد که خودش ای داستان بهرام را اينبا اصرار و جديت ويژه 
گذاشته ی اطالعات خودرا در اختيار بازجو  پليس معرفی کرده، همهرا به
  اينک نيز بايکوت است. و هم 

پس از اين گفتگوی اخطارآميز، بدون هرگونه نگرانی و احتياط با آن  
ها آشنا شده بودم، گفتگو و قدم زدن دور  های قبلی با آندو نفر که در زندان

ها اندکی کج شد. گرچه  فلکه را شروع کردم. با همين کار بعضی از نگاه 
نظرم با يکی/دو نفر ديگر هم که بايکوت بودند،  آورم؛ اما بهنمیياد دقيقاً به

ی گفتگو با اين يکی/دو نفر فقط و فقط  حرف و گفتگو را آغاز کردم. انگيزه 
شبه مخرب،  بسيار  نظِم  با  مخالفت  درعينابراز  و  حال فاشيستی 

بهکننده سرگرم  که  بود  بهای  تازه  از  من  همهنظر  (در  رسيدگی  ی  دوران 
آنْ جوا اجرای  با  نظم  اين  مجريان  گرچه  بود.  گرفته  نشأت  زندگی)    نب 

می بهسرگرم  خويش  «درد»  پرتاب  با  و  مناسبات  شدند  و  روابط  ورای 
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کردند و خودرا ارزشمند  احساس آرامش می  هاْ انسانموجود و جاری بين  
گرانه در چيستی و ماهيِت اين «درد»ی  پنداشتند؛ اما در پُرسِش جستجومی 

د به که  فرافکنی  میر  پاسخْ آرامش  تنها يک  اين سؤال  جواب  رسيد،  گوی 
ناشی از شکم  که در نمايشی عصيانسيری و بیبود: «درِد»  گونه  دردی 

  ی سياست نيز پرتاب شده بود. عرصهبه
افتاد، ترکيبی از چشم او  چشمم بهشدم و  چندباری که از کنار بهرام رد  

ديدم؛ و همين  های او میدر چشم   غمْ ه بهآسودگی، اما آميختصميمت و دل
کشاند تا بتوانم سِر صحبت را با او باز کنم.  طرف او مینگاه بود که مرا به

بهآن و  قدر  کرد  توقف  باالخره  تا  پرسيدم  را  او  حال  و  کردم  بهرام سالم 
ای از صحبت نگذشته بود که جمالتی  حرف زدن را شروع کرد: چند دقيقه

زبان آورد که مضمون آن  (نه عين کلمات که  مکانيکی به گونه ورا وظيفه
پليس معرفی کردم،  خاطرم نمانده است) چنين بود: من خودم را بهدقيقاً در 

اند!  ها شدم، و حاال هم بايکوتم کرده چی را گفتم، باعث دستگيری خيلیهمه 
طلبيد،  ی که دست و دِل گرم رفاقت را م  همه وادادگِی آگاهانهحقيقتاً از اين

که صراحتاً با خودش حرف زده باشد،  حيرت کردم. بهرام براتی بدون اين
میمی  تعريف  برايم  که  را  داستانی  که  او  دانست  است.  ساختگی  کرد، 

رفتار  همان  هم میگونه  که  بهایپرونده کرد  او  بهرام  های  داشتند.  نياز  آن 
در جستجوی آن بود،    اشساله  23ی زندگی  پاِس ايجاد رفاقتی که در همهبه

کشيد که تنها دريافتی گنگ و مبهم از آن  دوش میصليب خطاهايی را به
ی مسيح در زندان موقت شهربانی بود؛ و  داشت. بهرام براتی زايش دوباره 

من اين شانس را داشتم که با او روبرو شوم و از او بخواهم که با خودش  
  حرف بزند. 

يکی/دو ساعته با بهرام، يک روز ی گفتگوِی  گرچه بعد از چند جلسه
گفت که برای من و تو خوب نيست باهم حرف بزنيم؛ اما بهرام طی همين 

پروسه داشتم  سعی  که  جلسه  جامعه چند  سياسی  مبارزات  از  ی  ايران  ی 
های فدايی خلق را با  يابی چريکگيری جنبش مشروطيت تا سازمانشکل

 بار ديگرو تحليل کنم، يکديدگاه مارکسيستی و کارگری برای او تجزيه  
جای تفنگِ  خودش باور کرده بود و بهاش بههای طبقاتیبراساس اندوخته
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کش رهايی مردم کارگر و زحمتاش تفنگی ديگر، از جنس باور بهشکسته
نشانده    دست گرفته و در سرْ رهايی انسانيِت انسان بهطورکلی باور بهو به

جايی شروع شد که پس از خلع سالح  شکستگی بهرام از آنبود. آری، دل
چماقی اش، از کمر شکست و بهغنيمت گرفتهپُست نگهبانی پادگان، تفنگِ به

  ارزش فروکاست. بی
که چرا بهرام گفتگو با من را قطع کرد، هرچه فکر کردم  ی ايندرباره 

هراس  توانست بهرام را بهای که می ی قابل قبولی نرسيدم. تنها مسئلهنتيجهبه
ای وادار کند، ايجاد تصور پليسی  زده چنين تصميم شتابيندازد و او را بهب

ازآن اما  بود؛  او  در  من  رابطه از  شتابندهجاکه  و  عميق  نسبتاً  عاطفِی    ی 
خودش،  سوی تبادل عقالنی/مبارزاتی با او داشتم، و او در اين رابطه بهبه
شد که حتی  د، باورم نمی کری ديگری فکر میگونهاش بهآينده و به گذشتهبه

به او  بازهم  باشد،  ميان  در  پليسی  برچسب  من تصميم  اگر  با  گفتگو  قطع 
به و  کنِش  بگيرد  ميانگيِن  ديگر،  طرف  از  کند.  بايکوت  را  من  عبارتی 

های سياسی آن زماِن موقت شهربانی را تا اين اندازه غيرانسانی و زندانی
ور کنترل و دراختيار داشتن بهرام  منظکردم که بهگرايانه برآورد نمیفرقه

ای محروم کنند که براتی، من را نزد او پليس معرفی کنند و او را از رابطه
  توانست برايش سازنده باشد. می 

ی بهرام در موقت شهربانی را در زندان شماره چهار  علت قطع رابطه
که  يناين ترتيب بود که پس از اقصر (با حياط چهارگوش) فهميدم. داستان به
تک  قصر تحويل دادند، از تکمن و چند نفر ديگر را از موقت شهربانی به

جاکه سابقه نداشتم، گفتم:  ی زندان داريم يا نه. ازآنما سؤال کردند که سابقه
ياد ندارم، اما فکر کنم يکی/دو نفر ديگر هم در ميان ما بودند که  نه. دقيقاً به

اره چهار شدم، يکی از اولين کسانی  سابقه داشتند. بعد که وارد زندان شم
های  حال متوجه شدم که اغلب زندانیرا که ديدم بهرام براتی بود، اما درعين

های قبلی ديده و با  ها را در زنداناين زندان همان افرادی هستند که قبالً آن
  ام. ها آشنا شده آن

ستند،  ها کجا هپُرسی، از بهرام سؤال کردم قديمیپس از سالم و احوال
هم که سابقه داشته را  زندان شماره سه منتقل کردند و هرکس  گفت همه را به 
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به میباشد،  که شماره سه  اين چند جمله، احساس کردم  با شنيدن  فرستند. 
گران بسيار  داده گوهر  دست  از  را  ديدن  بهايی  برای  فراوانی  شوق  ام. 

حزب توده    های قديمی (ازجمله صفرخان، افسران سازمان نظامیزندانی
بسا  و چه آرزويی از دست رفتهو ديگران) داشتم. اين شوق در آن لحظه به

معنای يک  يابی تبديل شده بود. در اين لحظه که برای من بهغيرقابل دست
پَهن  وبرگشت در طول راهرویبحران بود، قدم زدن و رفت مقابل    نسبتاً 

دِر وردی بند  دِر ورودی بند را با بهرام براتی شروع کردم؛ و هربار که به
بهمی  طوری  میرسيدم،  اما  در  دارم،  کار  نگهبان  با  گويی  که  کوبيدم 
 کشيدم تا ديده نشويم. گرچه بهرام از اين رفتار من متعجب سرعت کنار میبه

  شده بود، اما در اين باره حرفی نزد. 
با  که دِر زندان را بهبار  چندين آرامی کوبيدم، نزديک در ايستاديم و 

طورکلی درست  هايی را «تعريف» کردم که بهصدای بلند برای بهرام حرف
ی زندان شماره  ها چيزهايی بود که درباره رسيدند، اما منشأ آننظر میبه

جا بود! صفرخان توی اون اطاق انتهای  چهار شنيده بودم: اطاق عمويی اين
می زندگی  بهراهرو  اطاق  اون  از  را  يوسفی  آقای  فرستادند!  کرد!  تبعيد 

ها گونه حرفای داشتند!... و از اينافسرهای سازمان نظامی کمون جداگانه
شان حاکی از اين بود که گوينده قبالً زندانی آن زندان بوده است.  که کليت

نگهبان مچ دست من ها بودم که دِر زندان باز شد و  گونه حرفدر ميانه اين
دروغ گفتی که سابقه ندارم. از او اصرار  را گرفت و گفت تو سابقه داری و  

هرروی، نگهبان که دروغ گفتی؛ و از من اصرار که نه، من سابقه ندارم. به
مقاومت،  کشيد و من هم ضمن تظاهر بهطرف بيرون میزور بهمن را به

ای  سانتی  70ی آهنِی حدوداً  واره رفتم. يک پايم آن طرف دياما همراه او می
نمود که من را قطعاً  شد، و چنين میجا شروع میی در ازآنبود که پاشنه

تو حتی طرف من دويد و گفت:  کنند، بهرام براتی بهاز آن زندان منتقل می
نمی فراموش  را  تو  و  هستی،  خوبی  آدم  بازهم  باشی،  هم  پليس  .  کنم اگر 

دليلبدين هم  که  بود  رابطه  ترتيب  را  قطع  شهربانی  موقت  در  بهرام  ی 
که خيال اينی من مؤثر واقع شد و من را بهدهنده فهميدم؛ و هم بازِی فريب

  منتقل کردند.  3زندان شماره ی زندان دارم، بهسابقه
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اين فکر انداخته بودم تا  در واقع، من با در زدن مکرر، نگهبان را به
  20در  20ی  ی در را زد، از دريچهکه کسمحض اينپشت در بايستد و به

شد، او را ببيند. بدين ترتيب بود که بيرون باز میاز  متری که فقط  سانتی
بهرام را شنيد و مسئله فراتر از آن ترتيبی پيش  های بلند من بهنگهبان حرف

زندان شماره سه قصر  هرروی، هم بهرفت که او فکرش را کرده بود. به
او گفته بودند که من  ی بهرام رافهميدم. بهع رابطهمنتقل شدم؛ و هم راز قط

  ام! پليس
بهمی  که  سرگرم دانستم  نظِم  از  حفاظت  ی  بخشندههويت/کننده خاطر 

گونه  چنين نگهداشتِن بهرام براتِی مسيححاکم بر زندان موقت شهربانی و هم 
  تبليغات منفی زدهآميز عليه من دست بهدر قالب يهودا، در روندی توطئه

ی  همين دليل هم پس از برخوردی که در جلسهام کنند، و بهبودند تا ايزوله
به ادامه  در  (که  آمد  پيش  میعمومی  همهآن  از  را  خودم  و پردازم)  چيز 

ام را شروع کردم؛ اما ی بسيار جدی روزانهکس کنار کشيدم و مطالعه همه 
زندانی آن  روزگار،  آن  فضای  بههنوز  تا  را  جنبش  آن  و  اندازه  ها  اين 

توانند مخالفين روش و بينش خودرا پليس معرفی کنند.  شناختم که مینمی
يکی از آرزوهايم  که بهزندان شماره سه قصر ضمن اينهرروی، انتقال بهبه

من ی بهرام با خودم را نيز بهچرايی قطع رابطهتحقق بخشيد، پی بردن به
ی طبقاتی  جنبش و مبارزه   تری از ی درک روشنفهماند، و اين فهم زمينه

هنگام  های بهرام بهرا برايم زمينه ساخت. يکی از اثراتی که آخرين جمله
خودم  من گفت، اين بود که بهزندان شماره سه بهام بهانتقال ظاهراً اجباری

نه از کف زدن که  دادم  بهها و هورا کشيدنياد  هيجان  های ديگران چنان 
ام را از دست بدهم، و نه از برخوردهايی  يشهبيايم که استقالل عمل و اند

چنان مکدر  آن  دهندگاِن حاکم برفضای زندان موقت شهربانیْ چون نظم هم 
های رغم بازانديشیای در راهی تبديل شود که علیرخنه يا وقفهشوم که به

 نظر درستی دارم. آن، درستی مکرر نسبت به
موقت   در  حاکم  مناسبات  و  معيارها  نظامی، فضا،  چنان  شهربانی 

ماشينی بود که من را    لحاظ تبادالت مهرورزانه و انسانیْ گرانه و بهسلطه
گفتم: يا اين فضا/معيارها/مناسبات  خودم میتناقض با خودم قرار داد و بهبه
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از مبارزه  فهم من  بیبا  ربط است، ويا من درکی  ی طبقاتی و کمونيستی 
مونيستی دارم. گرچه بخش قابل توجهی  ی طبقاتی و کغيرواقعی از مبارزه 

بی اما  بود؛  شده  دوگانگی  و  شک  اين  درگير  ذهنم  بهاز  که اعتنا  نظمی 
ها  بايکوتطلبيدند و بدون توجه بههای فدايی میچريکهای منتسب بهناظم 

می الزم  که  باهرکس  اخطارها،  میو  حرف  برقرار  ديدم  ارتباط  و  زدم 
دوگانه درمی  اين وضعيت  از  کمون غذایِ ی «آخرين جلسه  کردم.  قبل   «

اين فکر رسيدم  پايان رسيد و بهورود علی پاينده که در آن شرکت کردم، به
به ربطی  فضا/معيارها/مناسبات  اين  مبارزه که  و  کمونيستی  ی  جنبش 

استقرار  توده  و  مزدی  کاِر  رفع  هم  آن  راستاِی  و  ندارد،  فرودست  های 
  سوسياليسم نيست. 

کمون ی عمومی «تصويری از حضور در آخرين جلسهکه  قبل از اين
موقت شهربانی) بدهم، الزم  ی آن (قبل از ورود علی پاينده به» و نتيجهغذا

به که  «است  بهبعضی  نسبت  زندان  اين  زندانآنتغييراِت»  در  های  چه 
در اوائل تابستان    ی شاه معمول بود، مثالً در مقايسه با قزل قلعهسياسی دوره 

، برخالف  1351ی اوائل تابستان  قلعه، اشاراتی داشته باشم: در قزل1351
قبل در زندانسال و دخل خودرا  های  افراد متعددی خرج  های ديگر [که 

میبه میتنهايی  زندگی  تکی  اصطالحاً  و  جمعچرخاندند  و  های کردند، 
های قزل قلعه، ی زندانیهمه  خرج متعددی هم وجود داشت] خرج و دخلهم 

اصطالح کمونی بود. هرماه يک نفر  ای، جمعی و به ا هرپرونده و عقيده ب
اداره  برای  نام «استاندار» در جلسهرا  امور مربوطه تحت  ی عمومی ی 

توانايی،  نوبتی و مشروط بهطور  کردند؛ و روزانه چند نفر هم بهانتخاب می
به «شهردار»  عنوان  میتحت  روزانه  امور  و  نظافت  اين    پرداختند. کار 

های شاه برقرار بود)، البته منهای ترتيب، بعدها (يعنی: تازمانی که زندان
های سياسی  ی زندانهای آن، در همهی همگانی و عنوانعموميت و جنبه

که: فضا، معيارها و مناسبات در زندان  ــ برقرار بود. نتيجه اينوبيشکم ــ
ی ) در مقايسه با همهموقت شهربانی (و احتماالً زندان شماره چهار قصر

، نه تنها استثنائی بود، بلکه برخوردها  1350های سياسِی بعد از سال  زندان
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انباشت و  های فاشيستی را هم در پِس خويش میکنشو باورهای راهبر به
  پنهان کرده بود. 

همهمسئوليت برخالف  شهربانی  موقت  در  زندانها  ديگر  های  ی 
افزايش  تعدد و پرشمار بودند، بلکه گرايش بهی شاه نه تنها مسياسی در دوره 

داشتند.   غذايیهم  اشتراک  به  جمع  توصيف  قابل  گذراِن  امور  و 
دار» و  السابق «کمون» نام داشت؛ اما عناوين «کمونکمافی زيستی/صنفیْ 

قزل«کمون  (مثالً  و «شهرداِر» سابق  «استاندار»  اوائل  قلعهيار» جای  ی 
  4يا    3فته بود. مسئول ميوه پُستی جداگانه بود؛  ) را گر1350تابستان سال  

اش پختن و گرم کردن غذا بود)، بيش  چراغ شبيه والور (که مورد استفاده 
دانم که  ام، اما میخاطر نسپرده از يک مسئول داشتند. گرچه جزئيات را به

مسئوليت براين  کتابعالوه  مسئول  مالقات،  مسئول  وجود  ها،  هم  خانه 
ها ياد  ها بود که از آنها بيش از اينکه تعداد مسئوليتره اينداشت؛ و باالخ
همه با  مسئلهکردم.  احوال،  اين  تعدد  ی  شهربانی  موقت  در  اساسی  ی 

بهمسئوليت رابطهها  نبود.  يکديگر  تنهائی  با  مسئولين  ی 
به بود،  که نظامی/پادگانی/طبقاتی  کسانی  هم  و  مسئولين  هم  دليل  همين 

چريبه خودرا  می نوعی  خلق  فدايی  طبقهک  طبقهدانستند،  باالی  ی ای 
بسا ناخواسته همان رفتارهايی را دادند، و چهها را تشکيل میغيرچريک

نظر من اگر زندان  های نظامی بود. بهی اليگارشکردند که ويژه تقليد می
احتمال بسيار قوی کرد، بهمدت دو سال ديگر بقا پيدا میموقت شهربانی به

ی مسلط)  ی تحت سلطه برعليه طبقهفجايع غريبی (مانند شورش طبقهبا  
  شد. مواجه می 
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ی قبل از وروِد علی  ی عمومِی هفتگی (يعنی: جلسهدر آخرين جلسه
مناسبات،  تر از جلسات قبلی بهموقت شهربانی)، شديدتر و عصيانیپاينده به

ديکتاتوری شبه نظامی افرادی  باالخره بهها و  معيارها، رفتارها، بايکوت
ی حاکم زندان را تشکيل داده بودند،  دانستند و طبقهکه خودرا چريک می

نفر از    10تا    7دانم، اما فکر کنم بين  شان را نمیاعتراض کردم. دقيقاً تعداد
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آمدند که از بهرام براتی يک يهودا  ای میی حاکم از همان پرونده اين طبقه
ی ماهيت و چيستی کمون درگرفت. دند. بحثی ستيزآميز درباره ساخته بو 

جمع اشتراک غذا و  حرف من اين بود که استفاده از عنوان «کمون» برای 
جا و با معنايی است  ی بهتنها در صورتی کلمه گذران زيستی/صنفی زندان
تر:  عبارت دقيقيارِی رفيقانه همراه باشد؛ و بهکه با تساوی، رئوفت و هم 

تبادل بگذارد که بار  يارِی رفيقانه را توليد کند و بهای رئوفت و هم وع ويژه ن
اين باشد. درغير  انقالبی داشته  واژه سوسياليستی و  از  استفاده  ی  صورت 

همه با  تقابل  نوعی  تالش«کمون»  آن  رنجی  استها،  مبارزاتی  و  که ها 
بهايجادکننده  که  سخن  است.  آن  معنايی  ذات  رسي اينی  از  جا  يکی  د، 

من بسيار قدبلندتر بود و هيکل نسبت بههای بهرام براتی (که  ایپرونده هم 
ای هم داشت)  بنا را برتخطئه و توهين گذاشت. عين کلمات و  چهارشانه

هايش اين بود که: فالن فالن  ياد ندارم؛ اما مضمون حرفعبارات او را به
ا که توليد هم دارد، خراب  کمون ما ر های پليسیْ شده تو داری با اين حرف

کنی! پرسيدم: اگر قرار براين نيست که در مناسباِت کمونی، رفاقت و  می 
ياری و رئوفت را توليد کنيم، پس از نظر شما توليد کمون چيست که از  هم 

بودن آن هم حرف می اينتوليدی  جا بود که برخورد طرفی که  زنيد؟ در 
ق فرد  همان  (يعنی  بود  او  با  بهروی سخنم  را  او  که اسم  ندارم)،  دبلند  ياد 

حرفعالوه به میی  تأييد  را  او  که  ديگران  بههای  شدت  کردند، 
جويانه، تهاجمی و تهديدآميز شد. واکنش من در مقابل برخوردهای  پرخاش
که بعد  ی آن جمع، عصبانيت و تندخويی بود؛ چنانآميز و تهديدکننده توهين

گرانه، گفتم: قبول دارم، شما  م و پرخاشهای نامفهواز رد و بدل شدن حرف
ای از  در کمون توليد هم داريد، اما اين توليد چيزی جز ُگه نيست. چند ثانيه

به  طوری  که  بود  نگذشته  حرف  اين  که  گفتن  بودم  شده  چسانده  ديوار 
های ِمرِد قدبلنِد قوی هيکل بيخ گلويم بود و پاهايم نيز آويزان: درست  دست

فيلم  کشبيه  ازآنهای  کميکْ ميک.  نمايِش  اين  به  جاکه  را  حالت خفگی من 
نيمه درحالت  و  ناچاری  روی  از  بود،  من  انداخته  زدم:  فرياد  خفگی 

بود شامل عفو   اين کلمات  با بيان  کمونيستم، کارگرم، با شما رفيقم و...! 
دار رها شدم  قرار گرفتم و با کمک ديگران از داِر مکافات آقای قدبلنِد هيکل
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ها حرف نزدم و  موقت شهربانی) با آنر (يعنی: تا آمدن علی پاينده بهو ديگ
جمع هم در  و  سفره شان  از  بهچنين  و  گرفتم  فاصله  روی شان  جدی  طور 

 مطالعه متمرکز شدم. 
  

کردم؛  زدم، تکی زندگی می گاهی اوقات فقط با چند نفری حرف می
کشيدم، در  سيگار هم نمیخوردم و  که فقط غذای زندان را میبدين معنی

طور متمرکز مشغول مطالعه شدم. برای مثال،  واقع نداشتم که بکشم. اما به
ی آثار موجود برشت را خواندم. يک روز که مشغول کتاب خواندن  همه 

تدريج افزايش  زدند، بهبودم، احساس کردم تعداد کسانی که دور فلکه قدم می 
را روی مطلب کتاب متمرکز کنم،    که سعی داشتم ذهنم . ضمن اينبديامی 
همهمه يک جای  سنگين  سکوتی  روبهمرتبه  بدون  ی  گرفت.  را  افزايش 

کند.  من نگاه میتصميم قبلی سرم را بلند کردم، علی پاينده را ديدم که به
اعتراض    های شخصیْ شوخینگاهش کردم. با کلماتی خودمانی و آميخته به

ام و  پُرسی نکردم. گفتم: من پليس شده لکرد که چرا جلو نرفتم و با او احوا
اند تا آلوده نشوند! جوابش فقط يک کلمه بود: غلط  انقالبيون هم بايکوتم کرده 

  گی!؟ کردی، بيا ببينم چی می
»، در دو/سه روز همان شب ورود گويد «برخالف روايت پاينده که می

جلسه ب بعد  گرفتم.  قرار  جلسه  اين  درجريان  و  شد  تشکيل  عمومی  دين  ی 
ی رفيق،  ی حاکم زندان[!؟] با استفاده از کلمهمعنی که يکی از افراد طبقه

جلسه در  که  کرد  دعوت  من  بديناز  کنم.  عمومی شرکت  که ی  بود  سان 
ی غذای جمعی برگشتم. احتماالً علی پاينده ضمانت من را کرده بود!  سفره به

دم انتقاد کردم.  ی رسمی برای انتقاد از خودم وقت گرفتم و از خو در جلسه
جمله و  کلمات  عين  (نه  حرفم  و  مضمون  خورد  برای  من  بود:  اين  ها) 

ام که اين نتيجه رسيده کاری کردم، اآلن بهتر مدتی با پليس هم خوراک چرب
بهتر از سفره بورژواها چربی شما خرده سفره  پليس است.  دليل  ی  همين 
ی شوم. البته اگر وزنهیسفره مدهم و با شما هم ی شما را ترجيح میسفره 

ب ديده از شکنجه و آشنايی با  ي سآی فلزی و قهرمان  علی پاينده (با پرونده 
اينچريک نبود،  فکر کنم بدون  بار کتک مفصلی میهای بسيار)  خوردم. 
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ی اتابک  ی محلهزدم. من بزرگ شده ها می علی پاينده هم از اين قبيل حرف
  ام. و کتک خوردن عادت داشتهکاری دعوا و کتکتهران بودم و به
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پاينده در توضيح اين با بايکوت «آقای  » موافقت  حميد ملکی که چرا 
های فدايی بود که خودش از هواداران سازمان چريکگويد: او «داشت، می

هايش، حتی تصورات  ی اطالعات و دانستهکند؛ همه ساواک معرفی می را به
شناخته  گويد و هرکسی را که می بازجويان ساواک میهايش، را بهو استنباط

و...    پرويز نويدی، حسين ُزهری ی زيادی از جمله  دهد. ملکی عده لو می
ی همه « ِ). تصادف عجيبی است! عبارت225»(ص  کرده بود...را گرفتار  

بازجويان  هايش، را بههايش، حتی تصورات و استنباطاطالعات و دانسته
عبارتی شباهت دارد که آقای پاينده قبالً  لحاظ معنايی به» بهگويدساواک می
ی هادی جفرودی (البته بدون معرفی درباره  ) 112و  111ی ها(در صفحه

  ساواک و پس از مقاومت چندين روزه) از آن استفاده کرده است. به
ای که او را بندی کردن گذشتهجای سرهم نظر من اگر آقای پاينده بهبه

آينده هم (که هم اينک  کشد، بهتصوير میسلحشور و عاقل و فوق انقالبی به
مستقيماً  گفت که گرچه پرويز نويدی  بايست میانداخت، میباشد) نگاهی می

مهم  و  دارد؛  و  داشت  قرار  اين طيف  در  اما  نبود،  پرويز  اکثريتی  از  تر 
سازمان  نام  از  سوِءاستفاده  با  که  است  ُزهری  حسين  وضعيت  نويدی، 

ـچريک خلق  فدايی  وحشتعمالً های  گانگستريسم  درگير  استـ  که آفرينی 
چپ از  درباره بسياری  او،  توسط  ترور  ترس  از  میها  سکوت  ند.  کناش 

بالی ناگهانی دچار شدم،  بنابراين، اگر پس از انتشار اين نوشته من هم به
ی بالی آسمانی آقای حسين ُزهری باشد، چندان  که صادرکننده احتمال اين

ی نيمه جدی، مسئله در اين مورِد معين  هم کم نيست. گذشته از اين مطايبه
که چرا   پاينده سؤال کنيم  آقای  از  اگر  که  به«.اين است  ...  [او]  نظر..... 

تأييد   را  آن  همه  و  بود  بجا  و  درست  کامالً  تصميمی  ملکی  بايکوت 
کسانی دهد: «طور جواب میاين  225»؛ در پانوشت همين صفحه  کردندمی 

گفتند حميد ملکی در معرفی مهدی که در ارتباط با او دستگير شده بودند می
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شدند    هتکشخيابانی    فضيلت کالم و محمد صفاری آشتيانی که در درگيری 
  ». نقش بسزايی داشته است 

به پاينده نسبت  آقای  براساس  بنابراين، درستی تصميم  ملکی  بايکوت 
». اين  در ارتباط با او دستگير شده بودندنظر يا شهادت کسانی بود که «

های قضايی بورژوازی اروپايی هم  ی تحقيِق حقوقی را حتی دستگاه شيوه 
نظر از وضعيِت آن روزگاِر حميد  که صرفاين استقبول ندارد. تأسف در  

شدت  جا نيز بهی قضايی آقای پاينده در اينملکی در رابطه با ساواک، رويه
تأثير شيوه  بالغ تحت  نفر عاقل و  اسالمی است: چند  ی قضايی جمهوری 

می مرتکب  شهات  تو  که  شده دهند  جرم  اينفالن  اگر  و  ای،  نيست  طور 
ای، ثابت کن که اين اتهام نادرست است!!؟ ضمناً  ده مرتکب فالن جرم نش

که  » نيز بيش از اينبايکوتکه تصويِر آقای پاينده از «يادآوری استالزم به
به گرفته  واقعيت مربوط  او نشأت  از تخيالت  کند،  بيان  را  زندان سياسی 

بهاست: « ها با شخص  يک از زندانیاين معنی بود که هيچبايکوت شدن 
ها  بايکوت شده صحبت نکند يا تماس نگيرد. فقط نماينده اجازه داشت با آن

ی اين حکم تخيل است؟ برای  »!؟ چرا سرچشمهصحبت کند و تماس بگيرد
پارچگی در زندان  بستگی و يکاين شکل از هم وقت  هيچ  عمل،  ، درکهاين

  ها با شخص بايکوت شده صحبت نکنديک از زندانیهيچوجود نداشت که «
  »! يا تماس نگيرد

پاينده وجود  ی عجيبی در تصويرپردازیطورکلی، نکتهبه آقای  های 
شناسانه و عطوفت انسانی است. او که وقايع  دارد که فاقد هرگونه بار زيبايی

به میگذشته را طوری  از  هم  تا تصويری حماسی/انقالبی/خردمندانه  بافد 
مواردْ  از  بسياری  در  بدهد،  مور  خود  در  بسيار  زندانید  قضاوتش  ها 

ها دارد. از صحيح يا  زندانبانتر از قضاوتی است که نسبت بهگيرانهسخت
پردازم که بگذريم، خوِد اين  آن میجا بهناصحيح بودن روايتی که در اين

می  حکايت  شقاوتی  از  بهتصويرپردازی  که  سوسياليستی  کند  هرصورت 
آقای    ی قبلیی خودستايانههارسد که تصويرپردازینظر مینيست. چنين به
اين در  به«پاينده  کوهستان جا  از  نيچه  اَبَرمرد  همانند  و  رسيده  جهش» 

تا چشم به آمده  داستان  جنگل  ابتدا  باشد.  انداز سلحشوران را مدافع و مبلغ 
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بهرام براتی را از آقای پاينده بشنويم تا بتوانيم نگاهی  ی منسوب بهپرونده 
بهتحليل نسبت  «  آنگرانه  باشيم:  اسفند  داشته  ده  ميدان  1350روز  در   ،
خانه تهران انفجاری رخ داد که طبق شايعه دو، سه نفر کشته شدند.  توپ

ها را بدنام کند.  خواهد گروه مردم گفتند کار خود رژيم است و با اين کار می
چپ  رژيم نداشت و اين کار را گروهی متمايل بهولی اين انفجار ربطی به

داده به  انجام  شخصی  آن  رأس  در  که  کوچک  گروه  اين  ولیبود.  هللا  نام 
خودرا   زندان،  در  داشت،  قرار  زندانیجعفريان  اغلب  هوادار    ها][مانند 

که من در زندان  ». منهای اينکرد...های فدايی معرفی میسازمان چريک
که  ـ با پاينده چيزی از اين انفجار و خصوصاً اينزمانهم موقت شهربانی ـ

میمر رژيم  سوی  از  را  کار  اين  «دم  تا  کندگروه دانستند  بدنام  را  »،  ها 
در   باشد.  واقعيت  عين  پاينده  آقای  روايت  که  کنيم  فرض  اما  نشنيدم؛ 

سه نفر  »، دو/ـشايعه دو، سه نفر کشته ـ رژيم در مقابله با «صورت: اوالً اين
ً را اعدام می ی  پاينده با کدام شبکهآيد که آقای ـ اين سؤال پيش میکرد. دوما

قدرتمند و نسبتاً وسيعی ارتباط داشت که هم توان تحقيق در ميان مردم را  
می هم  نتيجهداشت و  بهتوانست  تحقيقاتش را  های سياسی  یزندان گوش  ی 

 ً ی  پرونده   یدرباره ی سياسی رويدادی که آقای پاينده  ـ نتيجهبرساند؟ سوما
بسا همانند بسياری  است که اين گروه (چه  کند، اينبهرام براتی روايت می

ها احساسات بود)  ی تحرک بخش آنهای کوچک ديگر که انگيزه از گروه 
  گفتند [می]  مردم ای زده بود که «عمليات چنان زشت و ضدمردمیدست به

ها خواهد گروه کار خود رژيم شاه است و با اين کار می  [که اين عمليات]
ً »!!؟ و باالخر را بدنام کند  شويم که ـ باز با اين سؤال روبرو می ه، چهارما

های چپ انجام  عقلی و زشتی و نادانی است، از سوی گروه چرا هرچه بی
ها و گونه نارسايیهای مذهبِی غيرمجاهد از اينشود، و افراد و گروه می 

ای از آن را در  اند و نمونهشدت قابل نکوهش) بری بوده خطاهای (گاه به
  بينيم؟گذشت» نمیچه برمن «آن

صفحهبه اوِل  پانوشت  چنين    226ی  هرروی،   (* عالمت:  اين  (با 
ی اعضای آن کم  های چپ که عده تعداد زيادی از گروه کند: «روايت می

تهيه چند قبضه سالح  شان در حد صحبت و در بعضی موارد بهو فعاليت  بود
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ترين  با کوچکی کم  اطالعی و تجربهی بیشد، معموالً درنتيجهمنتهی می
تر تحت تأثير احساسات  ها که بيششدند. اين قبيل گروه اشتباهی دستگير می

روشن برفضای  حاکم  هيجانات  هوادار  و  را  خود  داشتند  قرار  فکری 
فدايی معرفی میچريک نقل». آنکردندهای  اين  نسبتاً  قول بهچه در  طور 

تاز و  ديالکتيک) بين نهاِد پيش(يا    ند، عدم فهم رابطهانمايبارزی خود می
سو) و کليت جنبش و فعالين آن (از سوی ديگر) است.  کننده (از يکرهبری

استبه دليل  اينهمين  در  از  که  استادکارانه  نگاهی  با  پاينده  آقای  هم  جا 
ها و استادان  کند و ناتوانی همين بااليیداری میها و استادان جانببااليی

می فرا  برا  و  (بههافکند  آن  فعالين  و  جنبش  شاگردان)  مثابهگردن  ی 
که اگر قرار براين باشد که از ديدگاه استاد/شاگردِی  اندازد. درصورتیمی 

طرف نگاهی دارنه دست بکشيم و بهبرخاسته از سنِت مناسبات پيشاسرمايه
اين نتيجه  ی سياسی و طبقاتی حرکت کنيم، بههستی و امِر مبارزه مارکسی به

»،  ی اعضای آن کم بودهای چپ که عده گروه نه در «  م که نارسايیْ رسي می 
يابی فعالين برآمده از جنبش  بلکه در سازمان فدائيان بود که در امر سازمان 

های برآمده  بينیجای پيشاز هرگونه تدارِک نظری و عملی تهی بود و به
برآمده از    هایيابی و فعليت يافتن افراد و گروه از تحقيق در امر سازمان

گرايانه  چنين آلترناتيِو سرنگونی شاه، منهای طرح مسائل آرمانجنبش، و هم 
دهنده و پاسيفيسم نيز راهبر گردد)، هرگونه تدارک سازمانتواند به(که می 
بهسازمان را  بزرگ خلقحرکِت  يابنده  از    کشتی  بود. غافل  کرده  موکول 

بهاين کشتِی  درآمده که  سازمانحرکت  خلق    فتهنايای  آلترناتيِو  بدون  و 
را  می  اسالمی  جمهوری  و  دربيايد  شيعه  روحانيت  کنترل  تحت  تواند 
  ی «آلترناتيو» برمسند قدرت بنشاند(که نشاند).  مثابهبه
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ی بهرام براتی  که توضيحاتی درباره پرونده آقای علی پاينده پس از اين
ی پادگان يک قبضه تفنگ  خانهاز اسلحه» و «وظيفه بود سرباز  که او « و اين
M1  میبرمی متواری  و  به226»(ص  شوددارد  «)؛  »  ع""رـآقای 
«می  نيز  او  که  بهپردازد  را  کرده خودش  معرفی  و »(همانساواک  جا) 
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آورد،  کند و از بايکويت درمیبايکوت شده بود و او با بايکوتش مخالفت می
هللا جعفريان با بهرام صحبت  ولیگويد: «گردد و مییبهرام براتی بازمو به

شرطی  او گفته است بيرون آمدن تو از بايکوت مشروط است. ما به کرده و به
بکنی. اگر    دفاع ايدئولوژيکآوريم که در دادگاه  تو را از بايکوت بيرون می

مانی و باهم زندان  شوی و اگر اعدام نشدی که میاعدامت کنند قهرمان می
تجربه شرط را  کشيم. بهرام براتی که هجده، نوزده ساله بود و کامالً بیی م

شود،  گويد وقتی که از اين مسئله مطلع می). پاينده می227»(ص پذيرد می 
میبه او صحبت  با  جدی  میطور  آن  توضيح  که  «کند  برای  قسمت  ماند 

  ». زندان قصرمربوط به
چه  ی آنآقای پاينده درباره وسقم، ويا دقت بيانات  که صحتقبل از اين

را در عبارات باال نقل کردم، مورد بررسی قرار بدهيم، فرض را بردرستی  
وضعيت  بتوانيم نگاهی به   گذاريم تا از البالی نگاه راوی محترمْ کامل آن می 

  بيندازيم.  1351و پتانسيل ارزشی/انسانی زندان موقت شهربانی در سال 
عنوان هللا جعفريان بهچه ولیتوان گفت که آن میبا احتمال بسيار بااليی  

توانست فقط نظِر  بهرام گفته بود، نمی» بهبيرون آمدن... از بايکوتشرِط «
ی  واسطه شخصی او باشد؛ زيرا فراتر از نظِر شخصی او، بايکوِت بهرام به

گيری شده بود که (طبق روايت آقای پاينده) توان اجرايی  تصميم   يک جمعْ 
را   ولیآن  پس،  داشت.  بود!  نيز  آن  افراد  از  يکی  فقط  جعفريان  هللا 

توان چنين نتيجه گرفت: همان جمعی که بهرام را بايکوت  طورکلی، می به
می بود،  بايکوتتوانست شرِط «کرده  از  آمدن...  نيز مطرح بيرون  را   «
که امورات داخلی زندان را  ــ همان جمعی استاالصولعلیکند. اين جمع ــ

میرتق و  وفتق  هوادارن  از  مخلوطی  پاينده  آقای  بيانات  طبق  و  کرد 
به چريکوابستگان  براساس  سازمان  بنابراين،  بودند.  خلق  فدايی  های 

می  شهربانی  موقت  زندان  از  پاينده  آقای  که  جمع تصويری  دهد، 
ی زندان موقت شهربانی با استفاده از اهرم بايکوت، شخصی  کننده وفتقرتق
پنداشتند احتمال اعدام هم در آن وجود دارد!  انداختند که میمیمسيری  را به

اگر آن کسانی که راه دفاع ايدئولوژيک را در مقابل بهرام براتی گذاشتند،  
می را  کار  همين  هم  شوريده خودشان  و  شيدا  چپبه  ایکردند،  رو  شدت 
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ند)،  کنم که چنين کرده باشبودند؛ اما اگر چنين کاری نکردند (که تصور نمی
  و فاشيسم قابل توصيف است.   های جنايتبهرام فقط با واژه دستورشان به

به گذاشتيم،  آن  درستی  بر  را  اساس  که  پاينده  آقای  وجه روايت  جز 
بهرام براتی هجده،  ی کميک/ابلهانه هم دارد. « اش يک جنبهکارانهجنايت

پذيرد؟  را می». کدام شرط  پذيردتجربه، شرط را مینوزده ساله و کامالً بی
در دادگاه  آوريم که  شرطی تو را از بايکوت بيرون میبهاين شرط را: «

»!؟ از بهرام که طبيعتاً تصوری از ايدئولوژی ندارد  دفاع ايدئولوژيک بکنی
بسا حتی خوِد اين واژه را در همين زندان شنيده باشد که بگذريم، سؤال  و چه

است اين  حقيقت  شرطآشکارکننده  آيا  کلمهگذکه  اين  معنی  ی اران 
می را  بهترمينولوژيک  باقیدانستند؟  چراکه  نه!  من  آن نظر  ماندگان 

همراه  شوند (البته بهگذاران که امروز هم در نقش اپوزيسيون ظاهر میشرط
توانند تعريف مارکسيستِی نسبتاً جامع و ُکنکرتی  جناب پاينده)، هنوز هم نمی

ول تاريخی اين مفهوم ارائه کنند. اين  کارکرد ايدئولوژی و تحو  از چيستی
می بپرسند،  و  کنند  جستجو  و  بگردند  که  نهايت  يکی/دوتا  جماعت  توانند 

ی «ايدئولوژِی آلمانِی» مارکس/انگلس بياورند که الزاماً قول از رسالهنقل
ی معنايی آن رساله است. اگر کسی ی خويش و شبکهمهر زمانه ممهور به 

نه، چنين  می  از  گويد:  تا  بنويسيد  بفرمائيد  ميدان؛  اين  و  اين گوی  نيست؟ 
  شماهم بياموزيم. 
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پردازد، گرچه دلسوزانه  تصويری که آقای پاينده از بهرام براتی می
شمارنده است. از تجزيه و تحليل  نمايد، اما در واقع تحقيرکننده و کوچکمی 

اين نوع   ارکان ديدگاه سياسی  چرايی  از  يکی  که  تصويرپردازی بگذريم 
  که: علی پاينده است؛ اما حقيقت اين است

براتی هجده، نوزده ساله«  ــ آنبهرام  تا  نبود.  جاکه من در حافظه » 
، حدوداً  1351تر بود؛ بنابراين، او در سال  دارم بهرام دو سال از من بزرگ

تر هم نبوده باشد، با قطعيت  ساله بود. حتی اگر از من بزرگ  23يا    22
  سن داشت. سال  22و  21توان گفت که بين می 
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» برنداشته بود. او سرباِز  ی پادگانخانهاز اسلحهرا «   بهرام اسلحه  ــ
يک  پست نگهبانی را خلع سالح کرده بود؛ و تفنگِ خلعِ سالح شده نيز نه «

  بود.  G3»، بلکه يک قبضه تفنگ  M1قبضه تفنگ  
است  ــ درست  عرصهاين  در  براتی  بهرام  مبارزه که  سياسی  ی  ی 

از زندانی های موقت شهربانی) اطالعات نظری و مثالً  (همانند بسياری 
»،  تجربهکامالً بیمارکسيستی چندانی نداشت، اما توصيف او با عبارت «

اندازد  قلعه می ينده از زندان قزلبندِی سنی/تجربِی آقای پاياد دستهمن را به 
های  تر بود) را در ميان جوانسال از او جوان  يکزاده (که  که غالم ابراهيم 

بستهبی میتجربه  بهبندی  تاآنکند.  را  هرروی،  براتی  بهرام  من  جاکه 
بهره می  از  هم شناختم،  ميانگيِن  هوشی  هم ی  و  و  رده ساالن  های وضعيت 

نه تنها چيزی کم نداشت، بلکه يک سروگردن هم  مناسبات زندگی خودش  
آن بهاز  را  او  که  بود  طبقاتی  هوشياری  همين  و  بود.  باالتر  لحاظ ها 

داشت؛ فعليت و فعاليتی که برخالف  فعليت و فعاليت وامیسياسی/طبقاتی به
  نيز ادامه داشت. اش های زندگیآقای پاينده تا آخرين لحظه

عفريان بهرام را با استفاده از فشار بايکوت هللا جاين تصوير که ولی ــ
میبه مجبور  دادگاه  در  تنها دفاعی  دارد؛  هم  اعدام  حکم  احتمال  که  کند 

تعادل روحی/روانی   فاقد  را  براتی  بهرام  که  است  قبول  قابل  درصورتی 
فرض کنيم. چراکه پذيرش احتمال نه چندان ضعيف مرگ در ازای بيرون  

  ی عدم تعادل روانی است.  دهنده ود نشانخودی خبه آمدن از بايکوتْ 
است  ــ اين  و  حقيقت  حوصله  روحيه،  زمان  آن  در  بهرام  گرچه  که 

دروغ در مقابل او ترسيم کرده  جسارت مقابله با وضعيتی را نداشت که به
طورکلی، در آغاز که بهرام  بودند؛ اما متقاعد شده بود که قربانی است. به

يم کردند، او قبول کرد؛ اما کمی بعد (و را مسبب دستگيری ديگران ترس
واسطه قرائن و شواهد بسيار، فهميد  قطعاً قبل از آشنايی با آقای پاينده) به

تا از  گشتند  می   بالگردان دنبال  بهها فرافکنانه بوده و  ی اين حرفکه همه 
ُگه قهرمان کاری ميان  خويش  به  های  بيايند.  اگر بيرون  حتی  دليل،  همين 

دهد، درست باشد؛ اما  جعفريان نسبت میهايی که پاينده بهحرففرض کنيم  
تأثيری در بهرام نداشت، و تصميم او در رابطه با دفاع ايدئولوژيک (که 
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به او  بهبرای  بود)  تهاجمی  برخورد  زمينهمعنی  و  او  باورها  طبقاتی  ی 
آزادی از زندان در سال  برمی که بعداز  ادامه پيدا کرد،    1357گشت  هم 

عنوان کارگر و در ميان کارگران زندگی کرد  ها بهتر شد، و سالحکم مست
  ها بردارد. يابی طبقاتی آنتا بتواند گامی در راستای آگاهی و سازمان 
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پاينده از زندان موقت شهربانی روايت   آقای  که  از ماجراهايی  يکی 
«می  ملکیکند،  حميد  شدن  آزاد  «228است(ص  »  ماجرای  که  او  در  ). 

برايش]    ی اشراربازپرسی... دوبار ماده  در  [با حداکثِر محکوميِت اعدام 
به بدوی  دادگاه  در  بود،  شده  گرفته  هم نظر  همه علت  با  جانبهکاری  اش 

ساواک...از اتهامات وارده... تبرئه شد و در همان روز حکم آزاديش را  
کنند،  کی را برای آزادی صدا میکه حميد ملجا). وقتی»(همانصادر کردند
زندانی بهبقيه  میها  عصبانی  « شدت  و  بهشوند  لگد  و  مشت  او  با  جان 

پايی، کاسه،  دنبال او رفتند... هرچه دم ها هم بهافتند... ملکی رفت و بچهمی 
سوی حميد ملکی که برای امضای  مالقه، باديه و... که در دسترس بود به

ستاده بود، پرتاب کردند. ملکی خيلی ترسيده بود  ی آزاديش در حياط ايبرگه
که با اينگويد: « ). آقای پاينده می229و    228»(صص  لرزيد...شدت میو به

بود، ولی از پيامد آن که   دانستم و واقعاً حقش درست میها را  رفتار بچه
ها را کنترل  سعی کردم بچهتوانست واکنش خشن پليس باشد نگران بودم.  می 

»(ص  در آن اوضاع و احوال چنين کاری از توانايی من خارج بود   کنم ولی
انگيزتر  » را (که پيامدهای آن شگفتماجراکه شرح اين «). قبل از اين229

که اين ماجرا زمانی واقع شده  توضيح استشود)، ادامه بدهم، الزم بههم می 
کس چيزی از هيچهم  آن    یدرباره و  بود که من در موقت شهربانی نبودم؛  

هرروی، قصد من از بازگويی اين ماجرا بيش از خوِد ماجرا،  ام. بهنشنيده 
های  نشان دادن پتانسيل ارزشی/اخالقی/انسانِی بخشی از تندروترين زندانی

وضعيت آتی آقايان پرويز نويدی و حسين  ای بهاست. قبالً اشاره   1351سال  
های بهرام  ایپرونده که از ميان هم جا بايد اضافه کنم  زهری داشتم، در اين

بايد جزو پرت طرف  » بهپايی، کاسه، مالقه، باديهدم کنندگان «براتی (که 
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کاری کردند و  حميد ملکی بوده باشند) افرادی هم پيدا شدند که با ساواک هم 
ـ اسم شخص  خيلی زود آزاد شدند. در اين رابطه مؤکداً بايد بگويم که اوالً 

ً ياد نمیر دقيق بهطومعينی را به هللا  ولیام بهوجه اشاره هيچـ بهآورم؛ و دوما
جا که تصوير  جعفريان نيست؛ چراکه از آينده او هيچ اطالعی ندارم. تاآن

ی بهرام براتی خيلی  مبهمی در ذهنم مانده، يکی از افرادی که از پرونده 
شيراز (شايد    ی بود ويا کلمه  (يا بوشهری...)  زود آزاد شد، يا اهل شيراز

هم شيرازی) جزئی از نام خانوادگی او بود. گرچه صددرصد مطمئن نيستم،  
ديوار نيز  ای که من را چسباند بهاما فکر کنم همان آقای قد بلنِد چهارشانه

ی صدرا، صدرايی ويا چيزی شبيه  خيلی «زود» آزاد شد. فکر کنم که کلمه
  اين، جزئی از نام خانوادگی او بود. 

ن ادامه کتهآخرين  از  قبل  که  شدن حميد  ای  آزاد  ماجرای  بازگويی  ی 
پيامدهای آنْ  و  است  ملکی  اين  کنم،  تأکيد  آن  در  بايد روی  (هم  تاريخ  که 

که کتک زدن و وارد آوردن ی جهانی و هم در ايران) نشان داده استعرصه
نحوی  نهادهای فعال) به خوِد  آن افرادی که (البته نه  فشار فيزيکی يا روانی به
جانب حاکم  استبداِد  کرده از  ضداستبداديون،  داری  مقابل  در  ويا  اند 

ای که ترين نتيجهگيرند، اساسیخواه ويا انقالبی قرار میهای ترقیجريان
شکل ديگر  گذارد، ايجاد زمينه برای بازسازی مجدد استبداد بهبرجای می

نظر من ابراين، بهبسا توسط خوِد ضداستبداديون و انقالبيون) است. بن(چه
چنان اين  اش) اين بود و هم  طبقاتی و اجتماعی و تاريخی ِ(در کوبندگی  حق

ها کاریرغم  زشتکه حرمت شخصی افرادی مانند حميد ملکی، علیاست
داده  انجام  که  جناياتی  هم و  برخورد  اند،  هرگونه  از  و  شود؛  حفظ  چنان 

  پرهيز کنيم. آميزی طور وسواسجويانه بهانتقام 
  

دهد: جريان پرتاب کردن  طور ادامه میآقای پاينده روايت خودرا اين
در اين مدت  » تقريباً نيم ساعت طول کشيد. «پايی، کاسه، مالقه، باديهدم «

سياسی   زندانيان  خروش  و  خشم  از  شهربانی  موقت  زنداِن  ساختمان 
ی ساختمان  ). اگر منظور از اين لرزيدن، لرزيدِن بنا229»(ص  لرزيدمی 

حميد ملکی که رفت، حدود  هرروی، «آميز است. بهباشد، بيش از حد اغراق
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سرعت جلو سوم آمدند. به  طبقهزات ضدشورش بهيتجهپنجاه پاسبان مسلح به
شان  اتاقبهها گفت همه  کار بکنيد؟ افسر مسئول آنخواهيد چهرفتم و گفتم می

ن هستم. اگر اجازه بدهيد بروم با جناب  ی زندانيااو گفتم من نماينده بروند. به
عاقالنه رفتار خاطر ندارم،  سروان صحبت کنم. اين افسر که اسمش را به

بهکرد صحبت  پاسبان.  سروان  جناب  با  بروند  ايشان  کنيد  صبر  گفت  ها 
برای  شخص معتدل و منطقی بودکنند... من رفتم پيش معاون زندان...    .

قا خاصی  احترام  سياسی  می زندانيان  نماينده ئل  با  و  آنشد  عنوان  بهها  ی 
داد و فرياد  کرد... تا من را ديد شروع کرد بهمیشخصيت سياسی برخورد  

». علی  آوريم...کشيم، پدر درمیزنيم، میکه: اين چه اوضاعی است؟ می 
او برای صحبت فرصت می از  بهپاينده  که او شرح می خواهد و رو  دهد 

ای هم  ودش را لو داد که دستگير شدند و عده ملکی خيلی از اطرافيان خ«
در زندان من گويد «». معاون میمرتبه آزادش کردندکشته شدند... حاال يک

او رفت و اعتشاش  دهد: «». پاينده جواب میاغتشاش شده و بايد آرام کنم 
می  خواهش  شما  از  شد...  تمام  میکنم  هم  دامنهاگر  اغتشاش  خواهيد  ی 

کنيد. احضار  را  خودتان  مأموران  نشود  می  گسترده  تعهد  کتباً  دهم.  من 
می ببريد و هرکاری خواستيد،  تضمين  را  اغتشاش شد،... من  اگر  کنم... 

ای  تصميم عاقالنه...  ی کتبی هم نوشتم... سروان فريدونتعهدنامه.  بکنيد..
های خودشان رفتند و قضيه تمام شد. حدوداً يک  اتاقها هم به... بچهگرفت

را   من  بود  کرده  فروکش  عصبانيتش  که  فريدون...  سروان  بعد،  ساعت 
است   احترام متقابلی که بين من و شمادليل  دفتر کارش فراخواند و گفت بهبه

  ). 130و  129»(اين کار را کرددهم، خودت پاره کن! و تعهدنامه را می
شانس است که از دو حالت خارج نيست: يا جناب پاينده سوپر خوش

می  برخورد  مأمورانی  با  که «هميشه  منطقی کند  و  عاقالنه  اند، «»معتدل 
میرفتار  «» عاقالنهکنند،  میتصميم   «» او  با  شخصيت  بهگيرند،  عنوان 

» بين او و مأموران متقابلیاحترام  کنند، و درنتيجه « » میسياسی برخورد 
ی عزيز قدرتی جادويی وجود  های آقای پاينده شود؛ يا در چشم برقرار می
های ساواک و شهربانی را تحت تأثير خود  تواند مأموران زنداندارد که می
  قرار بدهد. 
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جاکه در دنيای واقعی و خارج از ذهن، تضادهای درونی يک  اما ازآن
اند و تضادهای بيرونِی ی حرکت آن نسبتننده کنسبت (يا مجموعه) تعيين

ی  مثابهتوانند (بهمی  ها فقط تأثيرگذارند و در بهترين موقعيت ممکنْ نسبت
تسريع نسبتمکانيزِم  درونی  ديناميزِم  تسريعکننده)  را  همين ها  و  کنند، 

  شانس که در ديدگاه عمومِی مردم بههای بيرونی استکنندگِی مکانيزم تسريع
اند،  که ويژه ها ضمن اينجاکه تغيير و حرکت نسبتشود؛ و ازآنمی  تعبير

بودی حرکت کنند؛ از  توانند تقديری/پيشخويش نمی   سرشت مادیو بنا به
وقوع  رو،  اين تسريعتکراِر  بيرونِی  آنتأثيِر  (يعنی:  بهکننده  هم  چه  شانس 

رو،  د. از اينرسنظر میگون بعيد بهشود) در راستايی معين و هم تعبير می
(که    » از سوی پليس/زندانبانعاقالنهاصطالح «برخوردهای به  وقوع مداوم

های قبلی  ی وقوع آن را در زندانآن اشاره شده و سابقهدر پارگراف باال به
نظر  ايم)، گرچه مطلقاً غيرممکن نيست، اما بعيد بههم از آقای پاينده شنيده 

ها بسيار ناچيز است. از طرف ديگر،  رسد، و احتمال وقوع مکرر آنمی 
منشأ  می  که  درکننده نيروی جذبدانيم  جادويی  آدم   ی  واقعيت  چشم  نه  ها، 

توان چنين گمان بُرد که احتمال  مادی که تخيِل خرافی است. بنابراين، می
های مختلف  اش با مأموران زندانی روابطچه آقای پاينده درباره وقوع آن

نمايد. اگر همين مسئله را با محک  گويد، چنان ناچيز است که بعيد میمی 
به باز  بسنجيم،  نيز  مینتيجههمين  تجربه  تحليل  ای  با  که  رسيم 

به بهماترياليستی/ديالکتيکی  رسيديم.  مناسباتی  آن  شخصاً  من  هرروی، 
ی  کس هم درباره ام؛ از هيچ» بين زندانی و زندانبان نديده عاقالنه«  چنينْ اين

نشنيده  چيزی  مناسباتی  از  چنين  که  هم  شده  منتشر  خاطرات  در  و  ام؛ 
های آقای ی گفتهکننده ام که تأييدای نديده نکتهام،  های مختلف خوانده زندانی

  های مختلف باشد. بانپاينده در روابطش با زندان
موقت  به زندان  معاون  با  گفتگويش  از  پاينده  آقای  روايت  طورکلی، 

که پس از  شهربانی درست مثل گفتگوی نمايندگان دو دولت متخاصم است
معاهده  راستای  در  بهجنگ،  صلح  میی  بهگفتگو  «نشينند.  کتباً  هرروی، 

» و  تعهدنامهی صلح پس از جنگ است؛ و پس دادن «» دادن نشانهتعهد
اتحاد کشورهای مختلف  بندی واحد و  ايجاد يک بلوک» کردن آن نيز بهپاره «
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هرروی، چنين  در راستای اهداف اقتصادی/سياسی معين شباهت دارد!؟ به
رومی  اين  بيان  در  اغراق  ميزان  که  را  يدنمايد  آن  که  رفته  باال  چنان  اد 
  ل تبديل کرده است.کام یدروغبه
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کتک  به» زندانيان سياسی نسبت «دوم، اعتراِض [يا ماجرای]    مسئله«
بود غيرسياسی  زندانی  يک  «زدن  ظاهراً  که  را  زندانی  اين  دختر  به». 

کرده تجاوز  «خودش  بود،  لگد  »  و  مشت  و  کابل  ُکشت بهبا    قصد 
او  کنند، و به). زندانيان سياسی آقای پاينده را صدا می 230»(ص  زدندمی 
«می  کتک  بهگويند:  را  شخص  اين  ندارد  حق  بگو  سالمی  سروان 

رود  جا). پس از مقداری بحث و گفتگو، پاينده نزد سروان می»(همانبزند 
می  «و  بزندگويد:  کتک  را  کسی  ما  برابر  در  ندارد  حق  جواب  ».  پليس 

«می  که  کنيد شنود  دخالت  ما  کار  مورد  در  نداريد  حق  جا).  »(همانشما 
  از   آيد و پسکند و او میسروان فريدونی تلفن میباالخره سروان سالمی به

ما قصد حمايت از اين شخص را نداريم  گويد: «فتگويی مختصر، پاينده میگ
ر کار شما را  و از نظر ما هم عمل و رفتار او محکوم است. قصِد دخالت د

نداريم؛ فقط از شما  خواهش می ُعرف زندان را رعايت کنيد و  کنيم  هم 
). در تمام اين  231»(ص  زندانی را در حضور زندانيان ديگر کتک نزنيد

عنوان  زندانيان سياسی بهزد، «مدت که پاينده با اين دو سروان حرف می
جا). باالخره،  »(هماندرفتند يا ايستاده بودن ، راه میراهرو آمدهاعتراض به

را    [يعنی: زندانِی زير مشت و لگد]سالمی گفت: او  بهسروان فريدون « 
داخل بندش بيندازيد و از فردا هم اگر خواستيد زندانی را بازجويی يا تنبيه  به

  ». جا انجام ندهيد کنيد، اين کار را در اين
ينده از  »ی که آقای پادوم [يا ماجرای]    مسئلهقبل از بررسی مختصِر «

می  روايت  شهربانی  موقت  را  زندان  ماجرايی  چنين  من  بگويم  بايد  کند، 
درباره  نديدم و  آقای  شخصاً  نشنيدم. متأسفانه  نيز چيزی  از ديگران  ی آن 

سال    30پاينده فراموش کرده که تاريخ اين رويداد را (مانند وقايع مربوط  
اين ماجرا در زمانی    گذاريم کهپيش) بيان کند. بنابراين، اصل را براين می
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هرروی، در نگاه مختصر  اتفاق افتاده که من در موقت شهربانی نبودم. به
ی کتک زدن زندانی غيرسياسی در مقابل  ماجرايی که علی پاينده درباره به

ای جز اين ندارم که بگويم: اين اتفاق  چاره کند، روايت میزندانيان سياسی 
خارقناستث و  بود.  ايی  ظاهراً  اينالعاده  بحِث  در  زندان  مسئول  افسِر  که 

حقوقی با يک زندانی سياسی، جانب زندانی را در برابر معاون خود بگيرد،  
اين آن روزگار است.  افسر مسئول زندان از زندانی «از عجايب  کتباً  که 

اش پس بدهد تا  نويسنده » بگيرد و يک ساعت بعد هم تعهد کتبی را بهتعهد
  ی سلطنت است. های دوره د هم از عجايب زندان» کنپاره خوِد او « 

ايناما از همه  از زندانباِن  اين  ترآورها شگفتی  که زندانيان سياسی 
ُعرف  کنند که «آميزی خواهش میطور تحکم خود که در قدرت است، به

»؛  زندان را رعايت کنيد و زندانی را در حضور زندانيان ديگر کتک نزنيد
درست همانند زندانباِن در    اند)قدرتيابی بهآرزومند دستاما خودشان (که 

هرچه   [و]افتند...  می   [يعنی: حميد ملکی]جان او  با مشت و لگد بهقدرت «
سوی حميد ملکی ...،  پايی، کاسه، مالقه، باديه و... که در دسترس بود بهدم 

  کنند!!؟» میپرتاب
چه برمن گذشت»،  «آنجز همين کتاِب  جدا از دو مورد باال که من به

ام، موردی را در زندان موقت  ها نديده و نشنيده و نخوانده ی آنچيزی درباره 
شهربانی شاهد بودم که با ماجرايی که آقای پاينده از کتک زدن آن زندانی 

داخل حوِض  نيست. اين زندانی را    شباهتکند، بیغيرسياسی روايت می
ت شالق مؤثرتر روی بدن او بنشيند.  حياط انداختند تا خيس شود، و ضربا

ام، اما  نظر از جزئيات ماجرا و ُجرم آن زندانی که فراموش کرده صرف
کتِک  ياد دارم که زندانيان سياسی در اعتراض بهخيلی صريح و روشن به

ی های فلکهتدريج دور نرده زدند، بهاو میرحمانه و بسيار شديدی که بهبی
 مينهو،هو، هوشیای سروِد  شونده آهنگطور هم طبقه سوم جمع شدند و به

زندانی   زدن  کتک  بساط  و  شد  واقع  مؤثر  سرودخوانی  اين  خواندند.  را 
  غيرسياسی در وسط حيات جمع شد.  

  
  زندان موقت شهربانی }9

به« مربوط  بخش  انتهای  در  پاينده  شهربانی آقای  موقت  »  زندان 
ی ارتباِط غيرمجاِز زندانيان سياسی با زندانيان غيرسياسی روايت  درباره 
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ما از امکانات » [و] «انحای مختلف برقرار بودبهکند که اين ارتباط «می 
میآن استفاده  آنها  و  تهيه  کرديم  را  ما  نياز  مورد  وسايل  از  بعضی  ها 

اين232»(ص  کردندمی  بيان  ضمن  پاينده   .( » نبهکه  بند  ماينده عنوان  ی 
داخل  در  بودم  مجاز  بندهای]    سياسی  رفت[ديگر  کنم زندان  از  وآمد   ،«

مسئوالن زندان را از باال  ی «زند که دَِم همهداری حرف میشخص سرمايه
و   ديده  پايين  را][آنتا  بيرون    ها  از زندان  بود. هرروز  گرفته  دراختيار 

». داستان از اين قرار  تگشداد و شب بازمیرفت، کارهايش را انجام میمی 
» با اين  گریشهریزبانی و هم علت هم بهکند که آقای پاينده «ادامه پيدا می

او چيزهای مورد  ی همين آشنايی «واسطهشود؛ و به» میآشنادار « سرمايه
آورد و  زندان مینياز ما را مانند: تيغ، کاغذ، کاربن، مداد، خودکار و... به

بار يک راديوی بزرگ آورد و گفت آوردنش با من و حاال يکداد.  من می به
حفظ آن با خودتان است. حتی يکی، دوبار "ريزنويسی"های ما را بيرون 

به و  دادبرد  تحويل  ما  نظر  مورد  در  232»(ص  اشخاص  پاينده  البته   .(
دليل که «گويد که از گرفتن راديو بهپانوشت همين صفحه می امکان اين 

  کند. »، ضمن تشکر، امتناع میسر نبودنگهداری آن مي
گونه مراودات نبودم و  وجه در جريان اينهيچکه من به ضمن بيان اين

کشيدم؛ اما بازهم مجبورم که با  مینبندهای غيرسياسی َسَرک هم  قاچاقی به
انگيزه  از  فراوان  شگفتِی  سرمايهابراز  يک  «ی  که  بپرسم  علت  بهداری 

)!؟  232»(ص  وزير وقت) زندانی شده بودستاختالف مالی با هويدا (نخ
تا بههرچه بيش با خودم کلنجار رفتم  ببرم،  دار پیی اين سرمايهانگيزه تر 

ذهنم خطور نکرد. از تيغ و کاغذ و راديو که بگذريم،  هيچ دليل قابل قبولی به
» انتقال  به"ريزنويسی"هااما  زندان  داخل  از  آن»  تحويل  و  ها  بيرون 

های اپوزيسيون  نوعی دارای ارتباط سياسی با گروه ه البد بهديگرانی کبه
به « بودند،  که  او  برای  (نخستبهويژه  هويدا  با  مالی  اختالف  وزير  علت 

بود شده  زندانی  میوقت)  و  دربرداشت  بسياری  خطرات  توانست  »، 
بهخانهبه بينجامد.  او  مطلق  اينخرابی  بدون  نسبت  هرروی،  صحت  بهکه 

آقای  حرف اغراقهای  نسبِت  بخواهم  و  کنم  بهپاينده شک  بدهم،  گويی  او 
دار (که نبايد خيلی  اين نتيجه برسم که آن سرمايهای جز اين ندارم تا بهچاره 
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دار جنبش چريکی شده بود و همانند چريِک  هم ابله بوده باشد)، يا طرف
ی جانش را در دستانش گرفته بود، ويا چنان تحت تأثير عل  های تيمیْ خانه

پاينده قرار گرفته بود که مختصات ارادی خودش را با مختصات ارادی  
  پاينده عوض کرده بود!!؟

که وقوع چنين فرضياتی (که من برای قانع کردن خودم «ابداع»  اين
ی مبارزاتی نيز بعيد بودن آن  رسند، و تجربهنظر میام[!؟])، بعيد بهکرده 

موقعرا (به در  که جنبش  تأييد  ويژه در هنگامی  ندارد)  قرار  اعتاليی  يت 
دار  »(يعنی: همان سرمايهزاده فمنامن ندارد؛ خوِد آقای «کند، ربطی بهمی 

  گونه مسائل را جواب بدهد! شيدا) بايد اين
ازآن دستاما  که  بهجا  «مان  نمیزاده فمناآقای  مجبوريم  »  رسد، 

طالعاتی/امنيتی  العاده زيادی در امِر ضدابپذيريم که علی پاينده توان فوق
زندان مانند  (درست  دوماه  عرض  در  که  کنار  دارد  در  هم  قبلی)  های 

تواند يک  کند و هم میها را مديريت میگيرد و آنمسئولين زندان قرار می
علیسرمايه که  را  سرمايهدار  (يعنی:  افعی  تا  خورده  مار  دار)  االصول 

به بههمان شيوه بشود، درست  که چکهايی  ا در شوروی سابق  کار بگيرد 
  گرفت!؟ کار میرا بههای چپ  سوسيال رولوسيونر

به که  طرفحيف  نيروهای  حاکميت  مبارزه جای  مسلحانه دار  ی  ی 
به آخوندها  بهشهری،  «حق  اگر  رسيدند.  میحقحاکميت  و  دار»  رسيد 

بهطرف چريکی  مبارزات  میداران  را  قدرت  پاينده  آقای  قطعاً  رسيدند، 
انقالبی/چريکی  به نظام  ضدجاسوسِی  امور  و  اطالعات  وزير  عنوان 

  کردند. منصوب می
  
  
  
  
  



 

 
 



 

 
 

  
  
  
  

  
در کتاب «آن چه    جاکه من در وقايع و رويدادهايی که پس از اينْ از آن

شود، غالباً حضور مستقيم و تجربی نداشتم؛ از  برمن گذشت» روايت می
ادامهاين در  ارائهبازخوانیی اين  رو،  از وقايع ، ضمن  ی تصويری کلی 

ی منطقی/انديشگی راوی و جنبهروايت شده توسط آقای پاينده، عمدتاً روی  
می  متمرکز  رويداها  اينروند حرکت  میشوم.  جنبهکه چرا  ی  توانم روی 

و شخِص راوی نظر بدهم،    منطقی/انديشگی مسائِل روايت شده از زندانْ 
  1353  اوائل پائيز،  1351آذر    23که پس از آزادی در  از اين قرار است

نفر ديگر آزاد   1125همراه که به 1357دوباره دستگير شدم و تا دوم آبان 
ی زندان، اشکال  شدم، با وضعيت عمومی زندان، تفکرات رايج در آن دوره 

  های مقاومت و زندگی در مقابل فشارهای آگاهانهها، شيوه سرکوِب زندانی
ها ی سرهنگ زمانی، تبادالت عاطفی و انسانی زندانیی دوره اِعمال شده 

خانواده  با  و  يکديگر  تحوالت  گروهبندی  ها،با  زندان،  داخل  های 
طورکلی با مختصات زمانی/مکانی زندان و  روحی/روانی در زندان  و به

زندانی در آن دوره از زندان شاه آشنايی حضوری و فعال داشتم؛ و پس از  
در ايران و سپس در هلند)    1375آزادی از زندان هم بدون وقفه (تا سال  

ب مربوط  تدارکاتِی  مسائل  طبقاتی/اتحاديهسازمانهدرگير  و    ای يابی 
بوده  فعالين جنبش کارگری  اينام. بهسوسياليستی  با  جا بههرروی، از  بعد 

شده  روايت  رويدادهای  از  مختصری  تصوير  «آن  ارائه  برمن  در  چه 
جنبه روی  شده  گذشت»،  نقل  موضوعات  انديشگی  و  منطقی،  تعقلی،  ی 

  شوم. متمرکز می 
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  و دو، سه   بيژن جزنی،  1351اه ـاواخر آبان مد: «ـگويآقای پاينده می
زندان  ها بودم بهروز بعد حدود بيست نفر از زندانيان را که من هم جزو آن 

هوا بسيار سرد بود؛ برف سنگينی باريده  ». آن روز «قصر منتقل کردند....
آرامی  ی اتوبوس بهراننده زده بود که  طور لغزنده و يخو سطح خيابان به

  ).233»(ص کرد...حرکت می
نقلاولين نکته اين  که در  اين  قول توجه خواننده را جلب میای  کند، 
بيژن جزنی و دو، سه روز بعد حدود بيست نفر که من هم  عبارت است: «

» بودم... در اين رابطه دو حالِت کلی و عام قابل تصور است: يا  هاجزو آن
اش را در  پاينده چنان شيدای بيژن جزنی است که رويدادهای زندگیعلی  

 سنجد؛ ويا آوردن اسم بيژن جزنیْ مبدأ رويداهای زندگی بيژن جزنی می
چه برمن  ی نسبتاً دقيق «آنکند!؟ مطالعهبزرگی و سرکردگی او را القا می 

داتی  حال انتقادهد که علی پاينده ضمن تأييد جزنی، درعينگذشت» نشان می
اين امکان  نقدْ و  تأييدی او دارد؛ و اين دوگانهطور ضمنی) بههم (گرچه به

تری  تر و بزرگدهد که در مقايسه با بيژن جزنی، تصوير مهم او میرا به
  از خودش القا کند. 

پاينده در بيان اينبه ... برف سنگينی باريده و سطح  که «نظرم آقای 
جا)، اشتباه  »(همانی اتوبوس زندان...راننده طوری يخ زده بود که  خيابان به

قصر آزاد و    3از زندان شماره    1351آذر    23شنبه  کند. چراکه من پنجمی 
ی آسمان واقع در خيابان  خانهآذر) در چاپ  25دو روز بعد (يعنی: شنبه  

کار مشغول شدم؛ و چيزی حدود يک ماه هم در قصر بودم  ناصرخسرو به
قصر منتقل  احتمال بسيار قوی در اواسط آبان بهن، بهکه آزاد شدم. بنابراي

بندان نبود. ضمن  هنگام انتقال هم خبری از برف سنگين و يخشده بودم و به
قصر) نيز سرما  هنگام آزادی (يعنی: حدود يک ماه پس از انتقال بهکه بهاين

يخ بهو  نبود.  بين  در  بهبندانی  مراجعه  با  هم  هرروی،  هواشناسی  اسناد 
هوا سرد و برفی بود يا نه، آقای پاينده    1351توان فهميد که اواخر آبان می 

  کند. اشتباه می
به  :در افزوده  را  از  {برای شخص من (که خودم  شکل جيمزباندی 

چيز اين  تر از هرپرتاب کرده بودم)، مهم   3زندان شماره  به  4زندان شماره  
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ديدار صفرخان بروم.  اصله بهبالف  3زندان شماره  هنگام ورود بهبود که به
نژاد بود که آن روزها  نظرم کسی که من را راهنمايی کرد، ناصر رحمانیبه

های چپ بود. مشغول صحبت با صفرخان بودم  مسئول کمون بزرگ بچه
او  با  و  کرد  بود، صدايم  گذاشته  من  که روی  با عنوانی  بيژن جزنی  که 

فورد آلمانی» و پشِت    اِس روبوسی کردم. اين عنوان در مقابل خودم «عب
ی نظرات سياسی و دوستانهمثالً  سرم «عباس پرولتر» بود که نوعی هجو 

  آمد}. حساب میگرايِش کارگری و طبقاتی من به
  
  1352- 1351زندان قصر  }2

درباره  مختصری  توضيح  از  پس  پاينده  «آقای  وضعيت  "زيِر  ی 
»  تعدادی اتاق قرار داشت » آن «راهرويی... که در دو طرف»، «هشت"

» میو  سال  توانستندزندانيان...  آزادانه ]  1356تا    1353های  [برخالف 
رفتاتاقبه ديگر  کنندهای  «وآمد  و »،  باغچه  و  وسيع...  حيات... 

«کاریدرخت و  شده،  پنجره »  رديف  در يک  که  سه...  شماره  زندان  ی 
زندان بين  حائل  ديوار  چهامنتهااليه  و  سه  شماره  )؛  233»(ص  رهای 

اتاقيک خبرچينحضور «به از پنجره هايی اشاره می» در  اين  کند که  ی 
میاتاق ديده  چهار  شماره  زندان  بند  ها حيات  بين  تماس  و  را    4و    3شد 

ها تماس دو زندان شماره سه و چهار را  ساخت. اين خبرچينپذير میامکان
می تماس  کنترل  ايجاد  درصورت  و  گزارش  بهکردند  زندان  مأموران 

  ). 234دادند(ص می 
و غالباً    1350های بعد از سال  زندانيان شماره چهار اکثراً دستگيری«

» بودند.  چريک فدايی و مجاهدين خلق)از  از پيروان مشی مسلحانه (اعم  
جاسوسی، قاچاق اسلحه، معاودت ها «تعدادی زندانی قديمی که پرونده آن

اختال انواع  از  جرائمی  وابستگان حکومتیو  با  مالی  «فات  بود،  اغلب  » 
زندانيان سياسی... با  شدند. «» میمزاحم آسايش و آرامش زندانيان سياسی

به را...  بهسابقه  يا  سه  شماره  تبعيدزندان  ترکيِب  ...  بودند.  فرستاده   «
زندانیپرونده  بهای  «ها  بود:  ترتيب  هوادار  اين  درصد  پنجاه  حدود 
در چريک ده  ها...، سی  و حدود  مائوئيست  درصد...  ده  مجاهدين...،  صد 

  ). 234»(ص ایدرصد... مذهبی و توده 
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فضای حاکم برزندان، فضای ناشی از غالب بودن مشی مسلحانه و  «
ها »؛ مجاهدين و چريکآن دوره بود   یزده ی بحرانگسترش آن در جامعه

لحاظ بهو «  »داندمجموعاً حدود هشتاد درصد از زندانيان... را تشکيل می«
به  اعتقادی میکه...  داشتند؛  مسلحانه  هم مشی  با  ما  مشترکات  گفتند  ديگر 

ها حرفی در اشتراک وحدت تاکتيکی آنتاکتيکی و استراتژيک داريم. البته  
به  نبود اشتراک  ولی  بحثلحاظ  جای  نظر    استراتژيک  از  داشت. 

  ). 235و  234»(صص ها اساسی بودايدئولوژيک تفاوت آن
  

اينبدو بهن  نيازی  استکه  آشکار  باشد،  مفصل  بررسِی  و  که بحث 
ای (يعنی: از زاويه اقتصادی،  از هيچ زاويه  1351ی ايران در سال جامعه 

به توصيف  قابل  اجتماعی)  و  و «زده بحرانصفت «سياسی  نبود؛  مشی » 
نه«مسلحانه نيز  جامعه»  بهدر  موسوم »  محافل  در  تنها  بلکه  طورکلی، 

نظر از اين  » بود. اما صرفگسترشو دانشگاهی درحال «  فکریروشنبه
کلی و  فراطبقاتی  مسئلهبينش  استگرا،  اين  اساسی  اوالً ی  واژه که  ی  ـ 

اصطالح معنوی و دينی است؛ و  های بهتر حاکی از پذيرش» بيشاعتقاد«
تر و  ی بسيار مهم ـ منهای اين مسئله که اهميت چندانی هم ندارد، مسئلهدوماً 

استاساسی اين  «تر  استراتژيککه  و  تاکتيکی  حتی  مشترکات  ويا   «
«مشترکات« صرفاً  هم تاکتيکی»  از  نوعی  مشترکات  »،  ويا  گرايی 

به را  مقدمهمثابهايدئولوژيک  میی  ضروری  مورد  ی  معموالً  که  طلبد 
لحاظ ايدئولوژيک  ها که بهبيان ديگر مارکسيستگيرد.بهبررسی قرار نمی

  های اپوزيسيوِن سياسیْ هايی قرار دارند که در کنشاد و گروه مقابل افر   در
اتحادِ  منهای  نمیعمل  خداباورند،  موقتی،  باهای  و    توانند  افراد  همين 

خداباورْ گروه  استراتژيک«  های  و  تاکتيکی  حتی مشترکات  ويا   «
مشترکات جاکه «» داشته باشند. درنتيجه، آنتاکتيکی» صرفاً «مشترکات«

ا و  «ستراتژيکتاکتيکی  حتی  ويا  «مشترکات»  صرفاً  در  تاکتيکی»   «
گروه دخالت سياسی  بهگری  ايدئولوژيکْ هاِی  متناقضْ   لحاظ  و    متنافر 

لحاظ ايدئولوژيک نيز  کند، البد بهکننده پيدا میسو، مؤثر و تعيينوجودی هم 
مشترکاتی وجود داردکه پوشيده مانده و مورد بررسی و تحقيق قرار نگرفته 

  است. 
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مبارزه به از  استراتژيک  ويا  تاکتيکی  تلقی  مسلحانه،  طورکلی،  ی 
های خاصی ی اقتصادی محض (که شکلی صرفاً سياسی ويا مبارزه مبارزه 

مبارزه  گوناگون  اشکال  سياسی/طبقاتیاز  بهی  خودبهاند)  اين  طور  خود 
جاِی  طبقاتی  ی  ی صرفاً شکلی/سياسِی مبارزه کند که جنبهزمينه را ايجاد می

سازمان تبادالت  ديالکتيِک  تاريخی،  هم دهنده ديناميزم  و  طبقاتی،  چنين  ی 
مبارزه  و  بگيرد؛  را  با يکديگر  مبارزاتی  نهادهای  را  مناسبات  ی طبقاتی 

ی ايدئولوژيک  ی مبارزه دهنده بخشنده و تداوم ضرورِت وحدتبدون توجه به
آموزه  تبادِل  بهو  مربوط  تداومیهای  در  بهتقليل  آن،  انحالِل  يابنده  طرف 

ای  يابی توده ترتيب است که تالش در راستای سازمانتدريجی بکشاند. بدين
امری  کشان بهخودی/اقتصادی کارگران و زحمتی خودبهچنين مبارزه و هم 

به تعبير  قابل  و  شورشمذموم  تحرکات  و  ضددولتِی گرانهرفرميستی،  ی 
بعنوان  به  محضْ  پسنديده،  توصيف  هامری  انقالبی  و  معقول  اصطالح 

  شود. می 
ـ همانند  نيزی طبقاتی و حتی در تحقيقات علمی ـتاکتيک در امر مبارزه 

استدانه زنجيری  آگای  نفِی  در  زنجيره   نههاکه  خود،  عملی  زنجير  و  ی 
رساند تا از  شونده می ی نفیتاثبای ديگری به(يعنی: استراتژی را) در دانه

ی اموری بيان ديگر، تاکتيک در همه تر درگذرد. بهگامی متکامل آن نيز در  
شوند [و حتی در بعضی  نحوی علمی، عملی و تحقيقاتی محسوب میکه به 

نحای گوناگون يکی از موضوعات آموزشی است]،  اها نيز بهاز دانشگاه 
مقطع هدفمندی از تداوِم ماديتی استراتژيک است که گذِر ناگزير از وجه  

بخشد.  يابنده میاش تحققی تکاملاجتماعی خود را در وجه تاريخی/کنونی
توان گفت  طور نيز میی رابطه يا ديالکتيِک تاکتيک/استراتژی ايندرباره 

دوگانه  يا  که  تاکتيکی  ماديِت  ديگری  بدون  يکی  که  است  واحدی  ی 
ترتيب، نه پای حرکت و کنِش دهد که بديناستراتژيک خودرا از دست می

خواهد  تاکت درميان  می بود  يکی  معينی  استراتژِی  از  تصوری  نه  توان  و 
اش  مندانهگری اراده که در کنشساختاری است  طورکلی، تاکتيکْ داشت. به
جنبه می از  نفی  ماهوی  کنشی  ساختاِر  در  تا  ی مندانهاراده /گرانهشود 

  ای تثبيت شود. شونده ی نفیگونهديگری با تکيه بر ذاِت خويش به
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» در  مشترکات تاکتيکی و استراتژيکجا که صحبت از «ابراين، آنبن
مبارزه  می شکل  پيش  مسلحانه  پايهی  اصل  و  هم آيد  راستايی  ای 

می گذاشته  کنار  جایايدئولوژيک/طبقاتی  حرکت  شکل  و  گزين  شود 
توان گرفت،  ی معقولی که می شود، تنها نتيجهی تاريخی حرکت میجوهره 

ی  ايدئولوژيک (فراتر از عناوين و اسامی)، از جنبهسويی  اين است که هم 
زبان  سويی ايدئولوژيک بهذاتی/طبقاتی پيشاپيش برقرار بوده است. اين هم 

ياد گلسرخی چنين بيان شد که او سوسياليسم را در مکتب موال علی زنده 
در  که عبارت « ی نهايی اينآَور شد!؟ نتيجهمارکس رویآموخت و بعد به

حرفی  [يعنی: فدائيان خلق و مجاهدين خلق]  ها  اشتراک وحدت تاکتيکی آن
به ولی  داشتنبود  بحث  استراتژيک جای  اشتراک  اين لحاظ  از  »، حاکی 

ای  کننده بازِی سرگرم   درـ  عمالً ی اين عبارت ـکننده و تدوين  که گوينده است
سه عدکه    درگيرند از  استفاده  می  دبا  تاِس تاس پيش  تاِس  ا ترود:  کتيک، 

گو که بگذريم، مسئله از اين  استراتژی و تاِس ايدئولوژی!؟ از طنِز حقيقت
تفاوت وجود  که ضمن  است  بين چريکقرار  که  و  هايی  خلق  فدايی  های 

تفاوت اين  اما  داشت.  بهمجاهدين خلق وجود  ايدئولوژيک...  وجه «هيچها 
  (يعنی: ذاتی/طبقاتی/تاريخی) نبود.   »،اساسی [و]

میهرفردی   بهکه  درخواست  مجاهدين  میسلک  سه آيد،  از  بايست 
برخوردار  مشخصه «اساسی»  که 1بود:  میی  باشد  مسلمان  ـ 

اشهد ان محمد رسول    اشهد ان ال اله اال هللا وها با گفتن «زاده غيرمسلمان
ـ بپذيرد که در مقابله با دستگاه سلطنت، تحت فرمان  2شدند؛  » مسلمان میهللا

ـ  3عمليات مسلحانه بزند و از جان خود نيز دريغ نکند؛  زيت دست بهمرک
رابط و معرف مناسبی پيدا کند که سالمت سياسی، جسارت و شهامت او  

هايی در شکل) نزد  را تأييد و تضمين کند. همين نکات را (گرچه با تفاوت
د.  های فدايی خلق بپيوندنسازمان چريکخواستند بهيابيم که می افرادی می

بهبدين که  میترتيب  بودن،  مسلمان  اعالم  خودرا  جای  بايست 
ی  ی يک جزوه اندازه کردند و مطالبی هم بهمارکسيست/لنينيست معرفی می

هم    2و    1دانستند. مورد  ی مارکسيسم/لنينيسم میای درباره حدوداً ده صفحه
  تشکيالت مجاهدين الزم بود.عيناً همانی بود که برای ورود به
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ی  دانش مبارزهی  مثابهمايه بقا و تداوم مارکسيسم بهبپذيريم که جاناگر  
وضعيت  طبقاتی نظری/عملی  سياسینقِد  اجتماعی و    اقتصادی،  های 

های فرودست  کننده با توده گرانه و آگاه اصطالح موجود در ارتباِط سازمانبه
گاه بايد بپذيريم  آنگيرد؛  که نقد خوِد مارکسيسِم تاکنونی را نيز دربرمیاست

فوق درصد  بودِن  مارکسيست/لنينيست  چهکه  (و  بااليی  همهالعاده  ی)  بسا 
های فدايی خلق (اعم از کادر و غيرکادر) نه تنها درگيِر  هواداران  چريک

اند، بلکه درصد قابل توجهی از  ای از مارکسيست شدن نبوده چنين پروسه
هم آن و  چها  سياسی  زندانيان  بقيه  چنين  چنين  از  هم  تصوری  حتی  پ 

ی  کننده چنين تدوينکه خوِد آقای پاينده و هم ای نداشنتد. اين امری استپروسه
را نيز دربرمی«آن اينچه برمن گذشت»  بدون  بهگيرد؛ و  آن  که بخواهند 

دفعات  نمايی شده از خويش، بهی تصوير بزرگاذعان داشته باشند، با ارائه
  کنند. آن اشاره میبه  تجربگیجوانی و بیعنوان  و در اشکال گوناگون تحت  

  اعتقادی لحاظ  بهها « که اين مسئله که مجاهدين و چريکخالصه اين
ديگر مشترکات تاکتيکی و  گفتند ما با هم مشی مسلحانه داشتند؛ میکه... به

نگاه مارکسی و مارکسيستی  »، نه تنها ربط و سنخيتی با استراتژيک داريم 
گيرد؛  سياسی و طبقاتی ندارد، بلکه عمالً در مقابل آن قرار می ی  مبارزه به

پاينده) نيز علی رغم ادعا و و نظِر نقدکننده/راوی اين حکم (يعنی: جناب 
به رنگارنگ،  رويدادها القائات  مارکسيستِی  و  مارکسی  تحليل  جای 

آنواسطهبه ذاتی  ماديت  و  ربط  را  ی  نظرات  و  وقايع  ای گونههمانها، 
میرواي همه ت  که  چالشکند  برهم ی  و  مبارزاتی کنشها  و  سياسی  های 

البته در اشتراک  نمايی خود راوی تبديل شود: «ای برای بزرگمايهدستبه
آن تاکتيکی  بهوحدت  ولی  نبود  حرفی  جای  ها  استراتژيک  اشتراک  لحاظ 

  ». ها اساسی بودبحث داشت. از نظر ايدئولوژيک تفاوت آن
  

پاينده پس   های زندان  درصد از زندانی  80از روايت وضعيت  علی 
» بودند، و  کار""سياسیرود که «درصد بقيه می  20سراغ  شماره چهار، به

توانستند  دليل فضای غالب در زندان نمیتر، بهی بيشرغم سن و تجربهعلی
رفورميست  ها «ای از آن». عده خط مشی مورد نظر خود را پيش ببرند«
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درصد قابل توجهی... گرايشات مائوئيستی داشتند و نه تنها ولی  »، «بودند
  ». مشی و روش انقالبی باور داشتندرفورميست نبودند بلکه به

ويژگی از  درعينيکی  و  بارز  گمراه های  «آنکننده حال  برمن ی  چه 
ها و عباراِت ترمينولوژيِک مارکسيستی را (که که واژه گذشت» اين است

تعابير متفاوت، متنافر و  کانی متفاوت) میمختصات زمانی/مبنا به توانند 
حتی متناقضی هم داشته باشند، بدون تعريف ويا حتی تصويرپردازی از  

زند. برای مثال،  برد که گويی از نان سنگک حرف میکار میها، چنان بهآن
مشی چه معناست؛ و عمالً چه تفاوتی با «» بهرفورميستقول باال «در نقل

قابل توجهی... گرايشات مائوئيستی  » دارد؟ ويا «بیو روش انقال  درصد 
به بلکه  نبودند  رفروميست  تنها  نه  و  باور  داشتند  انقالبی  روش  و  مشی 

معنايی نظری اين عبارت، در عمل از چگونه نظر از بی»، صرفداشتند
می گفتگو  ايناعمالی  باالخره  به«کند؟  باورمند  جماعت  اين  و  که،  مشی 

انقالبی وروش  می مائوئيست«  »  چه  کرده »  چه  چه   کردند،  و  بودند، 
  ماند.خواستند بکنند که از انجام آن بازمانده بودند، ناگفته و مبهم میمی 
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ی برخورد و  ی مسلحانه،...، نحوه با شروع مبارزه   1350از سال  «

های سياسی  زندانها... دگرگون شد... فرهنگ چريکی بر  ارتباط با نگهبان
).  235»(ص  الشعاع خودش قرار دادايران حاکم شد و فرهنگ قبلی را تحت

گزارشی و بدون هرگونه  گرچه اين تصويرْ  از ارزيابی بهصرفاً  نظر  ای 
زبان رسد؛ اما با درنظر گرفتن پانوشت همين صفحه که عبارتی را بهمی 

اط نه چندان غيردقيق  اين استبتوان بهکند، میترکی از يک دوست نقل می
ی مسلحانه را برای زندان  هم رسيد که آقای پاينده فرهنگ قبل از مبارزه 

زبان در توصيف دگرگونيی که يکی از دوستان ترکداند: «تر میمناسب
می آورد  پديد  زندان  در  مسلحانه  سو  مشی  "ايستی سئوموزا سئوخ  گفت: 

درآميختند). سرد  آب  با  را  داغمان  (آش  که   قاطيالر"  بود  اين  منظورش 
 گزيناغتشاش و ناآرامی را جای"آرامش چندين ساله زندان را برهم زدند و  
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جا هم همانند برخی  هرروی، در اين، پانوشت). به235»(ص  آن کردند."
  جاهای ديگر نظرات ضدونقيص و تشتت افکار ناياب نيست.

  

ی مسلحانه  مبارزه های سياسِی قبل از  بندیی گروه آقای پاينده درباره 
زندانيان سياسی بندی «گروه   1349تا    1339ی  گويد: در دوره در زندان می
ها  اين گروه اين ترتيب بود: زندانيان مذهبی که عمدتاً مربوط بهدر ايران به

داشتند)،   شهرت  منصور"  به"قتله  زندان  (در  اسالمی"  "مؤتلفه  بودند: 
هضت آزادی؛ عالوه براين،  "حزب ملل اسالمی" و چند نفر از اعضای ن

علت سخنرانی، نشر اعالميه  ای از روحانيون (از طلبه تا مجتهد) که بهعده 
. زندانيان  بودند هشد ی زندان یصورت فردو به یالتکي... بدون ارتباط تشو

ها داريوش فروهر رهبر حزب  ی شناخته شده و شاخص آنگرا که چهره ملی
شام چپ،  زندانيان  بود.  ايران  جريانملت  اين  میل  و ها  اعضا  شدند: 

به موسوم  گروه  توده،  حزب  پروسه  هواداران  جزنی،  گروه  نيکخواه، 
(بهروز راد ـ دامغانی)، گروه فلسطين و افراد ديگری که در کنفدراسيون  

می فعاليت  کشور  از  خارج  در  ايرانی  آمدن  دانشجويان  هنگام  و  کردند 
  ).236و    235»( کردبازداشت می  ها را شناسايی وايران ساواک اغلب آنبه

به استالزم  ويا توضيح  اصالح  تأييد،  برای  الزم  اطالعات  من  که 
تر و  نظرم عاقالنهی باال را ندارم؛ با وجود اين، بهتکذيب مطلب نقل شده 

پاينده تصويرپردازی گزارشحقيقی آقای  که  از  گونهتر بود  نه  ی خود را 
زمان  مذهبی آن  در  (که  بهها  نمینيرويی  چپحساب  از  بلکه  ها  آمدند)، 

لحاظ  شان، بهنظر از اثرات مثبت يا منفی سياسیکرد که صرفشروع می
فرهنگِی  انتقال دست بهآوردهای  نموده  مدرن  ايفا  قابل توجهی  نقش  ايران 

به که  بگويم  هم  را  اين  «بودند. ضمناً  عبارِت  ملینظرم  که زندانيان  گرا 
ها داريوش فروهر رهبر حزب ملت ايران  ده و شاخص آنی شناخته شچهره 

دارانه انشا  شخِص فروهر جانبچنين نسبت بهگراها و هم ملی»، نسبت بهبود
کند  » زندانی هم ياد میی قليلیعده هرروی، علی پاينده از «شده است. به
ی اختالف مالی واسطهی سياسی غيراپوزيسيونی داشتند و يا بهکه يا پرونده 

گروگان نوعی  که  بودند،  شده  زندانی  رژيم  سران  تصفيه با  برای  گيری 
  آمد. حساب میحساب مالی به
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پاينده   باب  يک  آقای  در  طوالنی  نسبتاً  دو    فعاليتو    انفعالبحث  در 
خود  چه برمن گذشته» را بهصفحه از کتاب «آن  4کندکه  مقطع زندان باز می

از زندگی در  ای  کند که چه شيوه دهد، اما سرانجام معلوم نمیاختصاص می
  جويانه است. فعال و مبارزه  کارانه و کدام روشْ منفعل و محافظه زندانْ 

می نقل  «او  که  سالکند  فقدان  1349تا    1339های   در  و  آرامش   ،
بود حاکم  سياسی  زندان  بر  پاينده،  236»(ص  تحرک  آقای  نظر  از   .(

براينزندانی بتوانند    ها  تا  کنند  زندگی  آرامش  در  بايد  که  بودند  باور 
جا). راوی  » ببرند(هماناطالعات و آگاهی سياسی و تئوريک خودرا باال«

حال در نقدی نه  » شمردن وجود چنين فضايی در زندان، درعينمثبت با «
کردند که حفظ آرامش  ولی در آن دوره توجه نمیگويد: «چندان روشن می
». او در  موضوع ديگری است  منفعل بودنضوع است و  و آسايش يک مو

زندانی سياسی فقط و فقط بايد مطالعه و بحث کند يا  پرسد: آيا «ی میادامه
  جا)؟»(همانهم دارد  یکه وظايف ديگراين

... نه تحرکی های آن دوره «که در زندانآقای پاينده ضمن بيان اين
دهد  طور ادامه میبحث خودرا اين»،  ای در کار بودوجود داشت نه مبارزه 

واقعه از  قبل  شاه  رژيم  «که  را  سياسی  زندانيان  سياهکل  جدی  ی 
امکانات  »، از « زياد... نبودها که تعدادشان هم «». اين زندانیگرفتنمی

در بيرون  [«  فعاليت سياسیافراد عالقمند به» برخوردار بودند که «خوبی
پاينده امتيازات زندان قصِر قبل از  ».  از آن محروم بودند » هم]  از زندان

بدينواقعه را  سياهکل  برمیی  بهترتيب  دسترسی  و  انواع  شمارد:  کتاب 
هفته مالقات غيرحضوری،  راديو،  بار  سه  مالقات حضوری    5ای  روز 

»، امکان وپز و امکانات مالی خوبامکانات پختمناسب عيد نوروز، «به
» کردن  وارد  و  فرستادن  و  بيرون  ممنوعه)[ِء]  اشيامطالب  »، (حتی 

درس  » و حتی برگزاری جلسات « های منطم بحث و انتقادجلسهبرگزاری «
  ). 237و  236»(صص و آموزش و ... بحث سياسی

نظرات آقای    ی بررسی و بازخوانیقبل از ادامه  نظر من بهتر استبه 
وِی  ار ی بسيار ظريفی بپردازم که متأسفانه در دستگاه فکری  نکتهپاينده به
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ی  گويان جايی ندارد. اين نکتهنويسان و خاطره عزيز ما و بسياری از خاطره 
پيش زيربنايی،  ظاهراً  افتاده، اما بسيار اساسی و اصطالحاً  مناسبات و پا 

  است! امکانات اقتصادی/طبقاتی
افراد عالقمند  کند که «» در زندان صحبت میامکانات خوبیپاينده از «

». نگاه  از آن محروم بودند» هم]  بيرون از زنداندر  [«  فعاليت سياسیبه
فعاليت  عالقمند بهاين امکانات بيندازيم تا ببينيم حقيقتاً مردم «ای بهدوباره 
زندان[«   سياسی از  بيرون  راديو  در  و  کتاب  بودند؟  محروم  آن  از   «[«

در بيرون از  [«  فعاليت سياسیافراد عالقمند بهشرط امکان مالی برای «به
ی مالقات هفتگی و ساالنه هم که در بيرون » هم]» فراهم بود؛ مسئلهزندان 

چنين  » و هم (حتی ممنوعه)از زندان معنی ندارد؛ رد و بدل کردن اشياِء «
تر از داخل  جلسات بحث و آموزش و امثالهم نيز در بيرون از زندان ممکن

  ت سياسی فعاليافراد عالقمند بهاز «  شايد بعضیزندان است. تنها چيزی که  
زندان[« از  بيرون  محروم »]  در  آن  «از  بودند،  پخت»  و  امکانات  وپز 
» است که اين نيز زائيده زندان نبوده و در  امکانات مالی خوب   ويژه][به

  ها های اغلِب زندانیحاصل مناسبات اقتصادی/طبقاتِی خانواده   واقعيت امرْ 
ی  العاده بااليی از زندانيان دوره فوقکه درصد  . چرا چنين بود؟ برای اينبود

ها و  ی سياهکل و چه بعد از آن) برخاسته از خانواده شاه (چه قبل از واقعه
حساب  ی متوسطی بهبورژوايی يا اصطالحاً طبقهمناسباتی بودند که خرده 

بهمی  بهآمدند.  هم  دليل  تنبيهی، «جز دوره همين  بازجويی و  امکانات های 
امکانپخت و  مالیوپز  زندانات  سال  »  تا  سياسی  ای  گونهبه  1357های 

توده  که  بود  بدون  برقرار  حتی  فرودست،  و  کارگر  مردم  ميليونِی  های 
که از آن محروم بودند. نتيجه اين  نيز  »فعاليت سياسیبهای «هرگونه عالقه 

اطالعی نظری  بورژوايی و بیدليل خاستگاه طبقاتِی خرده آقای علی پاينده به
عم بهلیو  نسبت  مبارزه اش  دانش  و  مناسبات  مارکسيسم  طبقاتی،  ی 

به را  سياسی  زندانيان  فرامیاقتصادی/طبقاتی  هم  مسائلی  اجنه  که  افکند 
چنين بغرنج و صرفاً ذهنی  توانند رويدادها و روندهای مختلف را ايننمی

ت  تر، آقای علی پاينده زندان و تحوالبندی کنند. حتی از اين هم ذهنیسرهم 
به را  بهگونهآن  میای  بیتصوير  و  خودبنياد،  نهادی  گويی  که  ربط  کشد 
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و  به جامعه  با  تبادلی  اساساً  و  است؛  اقتصای/سياسی/اجتماعی  تحوالت 
  تحرکات مبارزاتی/طبقاتی آن ندارد، و تأثيرگذار و تأثيرپذير هم نيست. 

رابطه توضيح  در  پاينده  دوره آقای  در  زندانبان  و  زندانی  بين  ی  ی 
با  مسئوگويد: «می  1349تا    1339انفعالِی    زعِم خودشْ به هم  زندان  الن 
اين  [يعنی: زندانيان]ها  آن نه  نداشتند؛  در  که بیکاری  باشند، هميشه  خبر 

های زندان از اولين کسانی زندان خبرچين بوده است و مسئوالن و نگهبان
دادند،  ش نشان نمیبودند که از آخرين اخبار زندان اطالع داشتند. اگر واکن

)؛ چرا  237»(ص  ديدند نشان دادن واکنش نمیدليل اين بود که نيازی بهبه
های منظم بحث و انتقاد و حتی درس و جلسهمسئولين زندان در مقابل «

که  واکنش نداشتند؟ برای اين» نيازی بههای بحث سياسیآموزش و جلسه
  جا).»(همانکردند میاحساس خطر نها از اين رفتار، گفتار و فعاليت«

  1349تا    1339های  هايی از زنداِن سالجنبهآقای پاينده ضمن اشاره به
های زنداِن بعد  های آن دوره، با بعضی از پديده ی بعضی از پديده و مقايسه

» مبارزه از  شروع  مسلحانه...  ...  «ی  زندگیشيوه [که]  « ی  ی  نحوه »، 
نگهبان با  و  زندانيان  ارتباط  و  تغييربه   [را]ها...  برخورد  اساسی  »  طور 

اين235داد(ص   بدون  به)؛  و  که  اقتصادی/سياسی/طبقاتی  تغيير  تحوالت 
های مقطع دهد؛ و زندانیبپردازد، اين دو مقطع را در مقابل هم قرار می

«   1349تا    1339 و زندانيان    » زندان،وضعيتی «»کننده حفظرا عمدتاً 
 » از  مبارزه پس  مسلحانهشروع  رفتنی  پايين  و  باال  بعضی  با  را  ها  » 

کند. گرچه آقای پاينده تعريفی  » معرفی می خواستار تغيير فضای زندان«
واژه  چهنمی  تغيير ی  از  و  هيچدهد،  بهبسا  هم  و وقت  مارکسی  معنِی 

جا و  مضمون  اما  است؛  نکرده  فکر  آن  ی مايهنماترياليستی/ديالکتيکی 
می چنين  او  رابطهروايت  و  زندان  در  تغيير  او  که  و رساند  زندانی  ی 

به و  مثبت  امری  را  زندانبان را  اصطالح خوب، و حفظ وضعيت زندان 
  داند. امری منفی و اصطالحاً بد می

ها و تغييرات بسيار فاحشی بين اين دو شکی در اين نيست که تفاوت
ی قبل  دهد [يعنی: دوره مقابل هم قرار می  ی زندان که آقای پاينده دردوره 
» و دوره پس از آن]، پديد  آمده بود و وجود  ی مسلحانه شروع مبارزه از «
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معنی تکامل و حرکِت تاريخی در زندان نيست.  ها بهداشت؛ اما همين تفاوت
به تغييرات  اين  که  بپذيرد  کسی  ايناگر  حالتی  تغيير که  صرف  از  و  اند 

رفت در  روند، حاوی عناصری از تکامل و يا حتی پيشحالتی ديگر میبه
گويم: فهم  کنم و میهای او نگاه میچشم گاه بهاند، آنی طبقاتیامر مبارزه 

  عاميانه و حتی ضدمارکسيستی است!  تغييرشما از مفهوم 
ً   تبيين مفصلاز  اگر     تغيير اصل ماترياليستی/ديالکتيکی  جامع    و نسبتا

  نظر کنيم، مختصر و مفيد بايد بگويم که: صرف
را  « بهتغيير  آن  آميختگی  با  میفقط  حرکت  بهمفهوم  ی شيوه توان 

گردد که آن را در ، و تغيير هنگامی با اين مفهوم آميخته میصحيح دريافت
به  پيوستهذات  تغييراتهم  بدون   ی  کنيم.  فهم  آن)  ذاتی  حقيقت  در  (يعنی 

هرد عميِق  پيوند  ذاتی درک  حقيقت  با  نمیگرگونی  اصولی اش،  از  توان 
  اين اصل سخن راند.بودن و صحِت باور به 
ـ درخود هيچ عنصری از  صورت مجرد انتزاعاً و بهيک دگرگونی ـ

وسو است، ـ فاقد سمت هرصورت بهرشد، تکامل و تعالی ندارد؛ زيرا تغييرـ 
  کنيم.  اش بازشناسیکه آن را در ديالکتيک حرکت و در حقيقت ذاتی مگر آن

عمده  واقعه ضعف  ـی  تاريخنگاری  نهفته  برخالف  نکته  اين  در  ـ 
تغييرات بینگاری جز تصويِر مجموعه که واقعه است  از  سمت و سو  ای 

که حقيقت ذاتی آننگار، بیکه واقعه هايی است نيست؛ و تنها بيان دگرگونی
ها شان) آنخر وجودی ها را کشف کرده باشد، (صرفاً براساس تقدم و تأآن

  کند.را رديف می 
با حذف حقيقت  ها و تغييرات صرف ـ اگر جهان را سراسر دگرگونی 

شود، ـ آفريده نمیهرگزوقفه ـ چه در اين آفرينِش بیـ بينگاريم، آنشانذاتی
شک همان هستی و هستِی آدمی خواهد بود. تکيه برتغييِر صرف و باور  بی
که هر تغييری آنکشف حقيقت ذاتی آن باشيم و بی که درصدد  آنآن (بی به

که تصوير اقيانوِس درهمی را در فرايند تغييرات ديگر بررسی کنيم) قبل آن 
در از واقعيت پراکنده باشد، تشريحِ ويرانی انسان و ذهول و ذبول آدمی  

ارتباطـ خواهد بود. چنين تصويری از جهان پيش از پايان و بیوقايع بی
ی ذهن باشد، تصوير جهان در ی جهان در آينه شکستهيِر درهم که تصوآن

  . »ی ذهن آدمی استی شکسته آينه
  

ی بنابراين، ِصرف تغييِر يک شئ، نسبت يا پديده (برای مثال، رابطه
يابی طبقاتی  ی آن با مبارزه و سازمانرابطه  بدون  زندانی سياسی با زندانبانْ 

بههای کارگر و زحمتتوده  فعليِت تضاد عمده، شکلمثابهکش  دهنده و  ی 
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ساز نفی تاريخی آن) نه تنها داری و زمينهی سرمايهی جامعهبخشنده تداوم 
تواند حاکی از تخريب و الزاماً امری تاريخی/تکاملی نيست، بلکه حتی می

تغييرات در    انقالبی/سوسياليستیْ و    باشد. از ديدگاه مارکسی  اضمحالل هم 
جامعه سرمايهنهادهای  ارزشمند  ی  و  تکاملی  و  مثبت  درصورتی  داری، 

به که  بود  زحمتخواهد  و  کارگران  مبارزاتی  پتانسيل  با  کشان  نحوی 
آنهم  مبارزاتی  و حرکت  باشند  امکانات راستا  و  پتانسيل  تحقق  در  را  ها 

  تسريع کنند.  تماعی/تاريخی اين مبارزاتْ طبقاتی و اج
توان روی  ، برای مثال میتغييرْ ی تخريبی و منفِی  در رابطه با جنبه

منظور ايجاد شکاف در درون  هايی انگشت گذاشت که بورژازی بهرفورم 
های  ی توده تراشی در روند مبارزه قصِد مانعی کارگر ويا به صفوف طبقه

گونه  کند. آری، اين درست که درجريان اينمیآن اقدام  فرودست جامعه به
بخشرفورم  با  ارتباط  در  (حتی  بسياری  نهادهای  و  مناسبات  از  ها  هايی 

کارگر)   طبقه آنمی  تغييری  از  اما  در  جاکنند،  تنها  نه  تغييرات  اين  که 
پيوستاِر حقيقی جامعه (يعنی: الغای استقرار سياسی بورژوازی در راستای  

نهادهای گوناگون طبقهجانبهيابی همهقدرت کارگر) نيستند، و کامالً ی  ی 
اين از  دارند؛  نظر  َمِد  را  روندی  چنين  تخريب  اينبرعکس،  گونه رو، 

ی امکاِن مثابهکه در مقابل پتانسيل مبارزات کارگری بهدليل اينبه تغييرات
  اند. تاريخِی حرکت جامعه قرار دارند، در نظر و عمل ارتجاعی

چنان پايندهبنابراين،  آقای  «   ،چه  از  قبل  مبارزه زنداِن  ی  شروع 
ای مورد بررسی » و دوره پس از آن را در رابطه با مبارزات توده مسلحانه

می قرار  تحليل  اثبات می و  و  که زنداِن دوره داد  مبارزه کرد  از  ی  ی پس 
عبير  گاه تای نقش مؤثرتری داشت؛ آنمسلحانه در رابطه با مبارزات توده 

» موجوِد زندان، در مقايسه با زندانيان  وضعيتی «»کننده حفظزندانيان «
ی حرکت تکاملی در  توانست نشاندهنده »، میخواستار تغيير فضای زندان «

آن از  اما  باشد.  جامعه  کليت  مبارزاتِی  امکانات  با  معيار تناسب  جاکه 
ترين هدفش  تر احساسی/عاطفی است و نهايیگذاری آقای پاينده بيشارزش

رو،  های خوِد اوست؛ از اينچه برمن گذشت» توضيح برتریاز روايِت «آن
مفاهيم  هم  با  رابطه  در  که  طور به  ايدئولوژیو    استراتژی،  تاکتيکچنان 
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کند، و بدون  کنکاش می   صرفْ   تغييرِ و    شکلی  گذرا ديديم، فقط در محدوده 
را  اين باشد، روند زندگی  کار  و تصميمی در  نگاهی عاميانه، که عمد  با 

میهمانند عکس بدوِن جوهره هايی  که  تکامل  بيند    و   تاريخیی حرکت و 
های سياسی  های زندگی و کشمکشطبقاتی، فقط بعضی از نشانه/اجتماعی
  تابانند. را بازمی

چه غيرقابل انکار و مشهود است، اين است که ی اين احوال، آنبا همه 
» با زنداِن سياسی بعد از  ی مسلحانهمبارزه شروع  زنداِن سياسی قبل از «

های بسياری داشتند که تغييرات  » با هم تفاوتی مسلحانهشروع مبارزه «
دقيق و جامع نبايد  گيری را بيان میچشم  کنند؛ که البته بدون تحقيق نسبتاً 

تر  » متکامل ی مسلحانهشروع مبارزه اين تصور رسيد که زندان بعد از «به
» بود. براين اساس،  ی مسلحانهشروع مبارزه از زندان قبل از «   ترو انقالبی

که  کند، اين استذهن خطور میاين تفاوت بهاولين سؤال معقولی که نسبت به
منشأ اين تغييرات را در کجا بايد جستجو کرد؟ با کنار گذاشتن تبيين اساساً  

فردی/گروهیْ پرورانهو قهرمان   گرايانهاراده  به  ی  اصطالحاً  يرات  تغي بايد 
مطالبات آشکار و پنهان ها و بهخاستگاه طبقاتی زندانیکالن اجتماعی، به

  دهد. ها را نشان می جنبشی مراجعه کرد که خاستگاه سياسی زندانی
» خاستگاهی عمدتاً  ی مسلحانهشروع مبارزه های چِپ قبل از «زندانی

تااندازه خرده  و  داشتند؛ بورژوايی/متوسطی  سنتی  هم  سياسی  به  ای  لحاظ 
تابع سياست (نه مطلقاً)  از  عمدتاً  بيش  اتحاد جماهير شوروی بودند؛  های 

با حاکمان سياسی و اقتصادی باشند، در مقابله با جبههاين ی  که در تقابل 
های  ها و آموزشکردند؛ و بدون تالش در راستای آميزشبندی میملی صف

  از سرگذرانده بودند.  شکست و سرکوب سنگينی را ایْ دار توده ريشه
زندانی طبقاتی  خاستگاه  «گرچه  بعداز  چِپ  مبارزه های  ی  شروع 

(و مثالً    بورژوايیی قبل، عمدتاً خرده های دوره » هم مانند زندانیمسلحانه
تر  بورژوازِی بسيار انبوه بود؛ اما تفاوت در اين بود که اين خرده   )متوسطی

چنان از مواهب تحوالت ناشی    لحاظ کيفی(در مقايسه با سلف خويش)، به
بهره  و  پذيرفته  تأثير  شاه  «مدرنيسم»  و  رفورم  در  از  که  بود  شده  مند 

(بهپروسه بوروکراسی  با  ادغام  تکنوکرات)  مثابهی  و  بوروکرات  ی 
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طلبيدن سهم    اهميت و نقش اجتماعی خويش نيز واقف گرديد، و درنتيجهْ به
از   کرد.  آغاز  نيز  را  سياسی  قدرت  از  اين  خود  ديگر،  طرف 

ی ملِی مضمحل اصطالح نوين (که اميد خود را از جبههبورژوازی بهخرده 
های خيابانی پرشمار نيز از دست داده بود)، حيران در  آيیشده و گردهم 

های خيزش  ی نزاع شوروی و چين، بيش از هرچيز متأثر از آموزه ميانه
متوسطی طبقه  ساختجهانی  از  برآمده  پس های  دوم    وسازهای  جنگ  از 

تر) همان مسيری ای پيچيده جهانی قرار گرفت که کمابيش (گرچه تااندازه 
بورژوازی وطنی ما پيموده بود و همان سهمی از را پيموده بودند که خرده 

  بورژوازی هم آرزويش را داشت. طلبيدند که اين خرده قدرت را می
جوهره  هم منهای  اقتصادی/سياسی/اجتماعِی ی  مناسبات  سان 

مناسبات  خرده  بُروز  از  شکِل  اين  «جديد»،  و  قديمی  بورژوازی 
سوکننده بود که فعالين خود را طوری  در اين زمينه نيز هم  بورژوايیْ خرده 

می طبقهتربيت  برای  که  زحمت کرد  و  کارگر  نهادهای ی  فاقد  (که  کشان 
متفاوت   توجيهات  منهای  نکنند.  ُخرد  هم  تره  بودند)  خويش  طبقاتی 

های کار و که کاِر مبارزاتی با توده تئوريک، حقيقت اين است  اصطالحبه
حوصله از  که  است  پيچيده  بسيار  و  طوالنی  کاری  ی  زحمت، 

بیخرده  منشأ  است.  خارج  جدلبورژوازی  و  بحث  داخل  محتوايی  های 
و صبر پيشه   بورژواهای شکست خورده زندان و بيرون از زندان بين خرده 

خرده کرده  و  قديم  عصيانبورژی  همين زده واهای  از  حاکی  «جديد»  ی 
دهی و های فرودست است. وگرنه امِر عملِی سازمانفاصله گرفتن از توده 

ی فرهنگی و تاريخی و صدها مسئله  ،های مردم فرودست يابی توده سازمان
گذارد که جايی برای  اقتصادی اجتماعِی قابل بررسی و تحقيق را پيش می

خشن و گاه مشمئزکننده در داخل و خارج از زندان  وبيش  های کم گریستيزه 
  گذارد. گذاشت و نمیباقی نمی

  1351های  جناب پاينده در ادامه روايت خود از زندان قصر در سال
هايی برای ايجاد تحرک در  بعد، تالشبه  1346از سال  گويد: «می  1352و  

بايد محيط  ی  عمل آمد. مثالً هوشنگ تيزابی معتقد بود زندان سياسزندان به
پرتحرکی و  نشود  فعال  انفغال  سياسی دچار  زندانی  تا  «باشد  او  خيلی  ». 
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گروه جزنی    1347در سال  ». «ی قابل تأملی نرسيدنتيجهکرد ولی به  تالش
خواستار تغييراتی درجهت فعال شدن فضای زندان و خارج شدن از حالت  

آرامش و آسايش،    براين نظر بودند که ضمن حفظ گروه «  ». اينانفعالی شدند
بايد   بهزندان سياسی  اعتراضی  برنامهحالت  در  خود    یوضع موجود را 

نه تنها متفاوت با   کرد کهجديدی را تبيين میداشته باشد. اين گروه طرح  
سهم  قرار داشت و به  [با آن]  فضای حاکم بر زندان سياسی بود بلکه در تقابل 

بهخودشان اقداماتی هم در اين زمينه به لحاظ صنفی و عمل آوردند؛ مثالً 
پيش بهسياسی  بزرگ"  "کمون  کردند  فراگير  نهاد  صنفی  تشکل  عنوان 

  ). 237»(ص زندانيان سياسی تشکيل شود 
با تفکر و سليقه و اينقبل از اين پيش گونه نهاد هر گروهی متناسب 

کردند که تنهايی زندگی می ها هم به خودش را داشت و بعضیمسائل، کمون  
به اين  بهالبته  نبود.  و...  جاسوس  و  خبرچين  «معنای  ها  ایتوده هرحال، 

را  پيش جزنی  موجودنهاد  وضع  تغيير  نمیبرای  و  ...  با  می پذيرند  گويند 
دانستند  ها را نجس میی منصور چپ). قتله382» (ص خواندمشی ما نمی

جا). بقيه  »(همان ها جدا کرده بودندی وسائل و ظروف خود را از آنحتو «
رغم فعاليت  بهترتيب، «نهاد گروه جزنی را نپذيرفتند. بدينم پيشه  هازندانی

به بزرگ  کمون  گروه جزنی،  توضيحی  و  شمار تبليغی  بودن  غالب  دليل 
موجود" وضع  نگرفت  "حافظان  خودشان  238»(ص  شکل  گروه  اما   .(

به[يعنی:   موسوم  بهگروه  جزنی]  کمون گروه  ديگر،  نفر  چند  همراه 
  خودشان را در ابعاد کوچک تشکيل دادند. مخصوص به

يک از عباراتی که  ی باال بايد گفت: هيچدر بازخوانی عبارات نقل شده 
آورد،  زبان می آقای پاينده در وصف تالش برای ايجاد تحرک در زندان به

لحاظ  شان، بهها در کلی بودنی آنندارد، و همهمعنای روشن و ملموسی  
تبليغاتی برانگيزاننده و  بايد محيط فعال و اند: «عاطفی نيز  زندان سياسی 

»؛ ُخب! زندانی سياسی  پرتحرکی باشد تا زندانی سياسی دچار انفغال نشود
» باشد؟ کتاب بخواند؟ مقاله و کتاب بنويسد؟  پرتحرک کار بکند که «بايد چه

ها برای اعتصاب غذا باشد؟ از  جويی از نگهباندنبال بهانهند؟ بهورزش ک
کار بايد بکند؟ پاينده هيچ حرف مشخصی در  زندان فرار کند؟ باالخره، چه

  اين رابطه ندارد که بگويد. 
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کار مشخصی کرد تا با »، چهکرد  خيلی تالشکه هوشنگ تيزابی «اين
ديگری را بپيماييم؟ اگر قرار    ها و مسيرهایآن تجربه بتوانيم راه توجه به

ی وضع موجود را در برنامهزندان بايد حالت اعتراضی بهبراين است که «
باشد داشته  مشخصهخود  و  چيست  برنامه  اين  کدام »،  آن  اينهای  که اند؟ 

» درست؛  ی قابل تأملی نرسيد نتيجهخيلی تالش کرد ولی بهگروه جزنی «
تالش اين  بهاما  نها  و  عملی  بودلحاظ  چگونه  طرحند ظری  آن  های ؟ 

کرد که نه تنها متفاوت با  تبيين می  [و]اين گروه طرح...  » را «جديدی«
» داشت، چه بودند؟  قرار  تقابلفضای حاکم بر زندان سياسی بود بلکه در  

نهاد تشکيل کمون بزرگ) نام  ها را (منهای پيش»طرحلطفاً يکی از آن «
و   شما  از  تا  طرفزندانیببريد  و  جديد  نوع  زندان  های  در  تحرک  دار 

  بياموزيم! 
که پاينده چيزی برای گفتن ندارد. قصد او از طرح واقعيت اين است

(که همه  ذاتی/حقيقی/توسطيه  فاقد جهِت  برتغييِر  ناظر  اين مسائل مبهِم  ی 
که گروه جزنی (و اساساً  داند) اين استی ديالکتيک آن نمیکالمی هم درباره 

تاز فضا و شرايطی  عنوان پيشعنوان نقاِد همراِه اين گروه) بهدش را بهخو
ها شکل  » در زندانی مسلحانهشروع مبارزه « تصوير بکشد که پس از  به

حال نگهبان هميشگی آن فضا ی هميشگی آن، و درعينگرفت، و او نماينده 
  ها باقی خواهد ماند! گرايیها و قهرمانو دريافت

عنوان  جا، گروه جزنی را بهانگيز است! پاينده در يکحقيقتاً شگفت 
)  1346ی مسلحانه (يعنی: حتی قبل از سال  مرحله يا فاز نخست  مبارزه 

  1350  » در سالی مسلحانهشروع مبارزه جا از «کند؛ اما در اينمعرفی می 
می ايده حرف  که  بگذاريم  براين  را  فرض  اگر  حتی  مبارزه زند!!؟  ی  ی 

سان گرفته شود[!!؟]، بازهم  ی مسلحانه يکاند با انجاِم مبارزه مسلحانه بتو
ی  آشکار يا ضمنی از لزوم مبارزه   1350های متعددی پيش از سال  گروه 

رهايی گروه  حتی  و  بودند  زده  حرف  و مسلحانه  سياهکل  از  قبل  بخش 
گيری اقدام کرده بود.  ی چشم عمليات مسلحانهی شهری بهی مسلحانهمبارزه 

ها را گفتم که بگويم نخستين بودن گروه جزنی، در نظر و عمل،  اين  یهمه 
واقعيت جامعهبا  مبارزاتی  و  سياسی  هم های  ايران  و  ی  ندارد؛  خوانی 
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اند تا  زاده ساختهها از گروه جزنی امام ای افراد و گروه هاست که پاره سال
افراد، آقای    وپا کنند. يکی از اينعنوان متولِی آن، هويتی برای خود دستبه

  ی اين مهم برنيامده است. تنهايی نيز از عهده علی پاينده است که به
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ترين تأثير گروه جزنی در زندان قصر، اقدام چهار نفر از افراد  مهم «
زاده)  اين پرونده (سعيد کالنتری، عباس سورکی، عزيز سرمدی و چوپان

جاکه آقای پاينده در  آن». ازفرار نشدندموفق بهبرای فرار از زندان بود که  
به  238پانوشت صفحه   را  فرار  اين  از  بعد موکول می شرح  هم  کند، من 
می آن  خالصهبررسی  و  اينگذرم  در  را  فرار  اين  پيامدهای  از  جا ای 

  آورم. می 
درباره  بايد  فرار،  اين  پيامدهای  مختصِر  بياِن  از  قبل  از  ی  اما  يکی 

ای بنويسم: فضای  روايت آقای پاينده چند جملهبه  زنداِن سياسیْ های  شگفتی
پاينده تصوير میدوگانه آقای  که  اعجابای  است: از يک  کند، حقيقتاً  آور 

رود؛ و از  طور نامعلومی لو می آباد بهطرف، طرح فرار از زنداِن عشرت
  آبادْ شرتعزنداِن  شده در خيابان بهنژاِد گم طرف ديگر، پس از بازگشت پاک

می خشنود  میهمه  پايکوبی  و  بدون  شوند  جزنی  گروه  باالخره،  و  کنند؛ 
کنند  فراری میاند)، اقدام بهنامش ثبت کرده حضور خوِد او (که گروه را به

گذرم که چيزی در  اين دليل میآيد!؟ از جزئيات بهکه ناموفق از آب درمی
آباد مشکوک  زندان عشرت  دانم؛ اما، هم لو رفتن فرار ازها نمیمورد آن

  ی بدون جزنی!؟رسد و هم عدم موفقيت فرار گروه چهارنفره نظر میبه
آن« بهاقدام  بهها  شد.  زندانبان  واکنش شديد  موجب  که  فرار،  طوری 

پزی، وسائل نجاری، ميز  ی امکانات رفاهی مانند مالفه، چراغ خوراکهمه 
های ورزشی، قاشق و ظروف  کفشهای واليبال و فوتبال، پنگ، توپپينگ

تا   شد  موجب  وضع  اين  گرفتند.  سياسی  زندانيان  از  را  و...  غذاخوری 
گيری کنند و  دو گروه تقسيم شوند و در مقابل هم موضعزندانيان سياسی به

). اگر آقای  238»(ص  زندانيان قديمی برصحت روش خود صحه بگذارند
ی موضوعات مورد  در باره   داد، وپاينده از کميت اين دو گروه آمار می 
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ای مواجه کرد، با مسئلهمشاجره توضيحات مشخص و ملموسی ارائه می
شود،  چه براساس روايت آقای پاينده فهم میبود. اما آن  شديم که قابل فهم می 

ها در مقابل يکديگر نسبت  » دو گروه از زندانیگيریموضعنفِس وجودی «
ی جزئيات و چيستی اين  چيزی درباره   ی زندگی در زندان است؛ اماشيوه به

  شود. تواند آموزنده باشد) بيان نمیاختالف نظرها (که می
  

افراد  تغييراتی در فضای زندان پديد آمد. وقتی    با آمدن گروه فلسطينْ 
ی امکانات را از زندانيان گرفته  پليس همه گروه وارد زندان شدند، «اين  

جا  ها را يکی آن»، اما اين گروه همهداديک پس میتدريج و يک بهبود و به
موجب تحرکی جديدتر در راستای  ها «ی آنخواست؛ و همين خواستهمی 

برای تغيير وضع موجود    گروه جزنیهايی شد که تيزابی و  کسب آن خواسته
که صراحت بيان نشده اينی به». نتيجهدر زندان سياسی مطرح کرده بودند

که می  بهتنها راهی  و رهايیتوانست  نوين  (که  بخش ختم  ُرِم ظاهراً  شود 
بهواسطهبه پاينده  جناب  انتقادهای  نشنيدن  و ی  خط  همان  نرسيد)،  نتيجه 

که جزنی و گروهش حتی در زندان هم آغازکننده آن بودند، و  راهی بود  
عنوان نقاِد هميشه درصحنه، گاه در کنار خود و اغلب  جناب پاينده را نيز به

  يش داشتند! هم برفراز خو
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بهمن   «   1349تا  سياسی  زندانيان  با  رژيم  ً رفتار  از  الزاما استفاده   «
ها  دستگيرشدگان عمدتاً وادار کردن آنخشونت نبود. سياست رژيم نسبت به

مصاحبه بود. مثالً دستگيری نيکخواه که در خارج خيلی سروصدا کرد،  به
ای هم که کنفدراسيون دانشجويان در دفاع از او برگزار  و تظاهرات گسترده 

ضد خود تبديل شد  » بهکردنيکخواه مصاحبه  که «...  کرده بود، پس از اين
  ). 239»(ص  تأثير بدی روی فعاالن خارج از کشور گذاشتو «

کسانی« میالبته  مصاحبه  يککه  اهميت  رژيم  کردند  برای  سانی 
به مصاحبهنداشتند.  میبعضی  اهميت  مصاحبهها  مثالً  تلويزيونی  دادند  ی 

وق و "اسالمی" و "مرد هزار چهره"، با بعباسعلی شهرياری معروف به
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کرنا و تبليغات و جوسازی مفصل همراه شد... اما وقتی احمد منصوری از  
ی او از تلويزيون پخش  افراد پرونده نيکخواه مصاحبه کرد نه تنها مصاحبه

روزنامه  خبرنگاران  حتی  بلکه  را  نشد،  نکردند[هم]ها  دعوت  »(ص  ... 
ی احمد  ی عباس شهرياری با مصاحبهی مصاحبهنظر من مقايسه). به239

  جاست. منصوری غلط و نابه
شهرياری مأمور ساواک بود. او در رأس تشکيالت تهران قرار داشت  

ی فعال حزب توده در ايران است و عناصر  شد شاخهسو ادعا میکه از يک
انقالبی ساده و صادقی را نيز جذب کرده بود، و از سوی ديگر، در واقع،  

ی سياسی ساواک در آن  اداره بخشی از ساواک بود که اعضای مهمی از  
بهفعال بودند، و پس از دست از نظر نظام  ترين دستبزرگيابی  آوردش 

گذار ساواک، تيمور بختيار، که از نظر شاه در آن مقطع  (يعنی: ترور بنيان
میبزرگ محسوب  بهترين خطر  قبلی  نقش  در  آن  فعاليت  تداوم  هيچ  شد) 

نمايی و  ی قدرتمنزلهساواک به  ی او برایروی امکان نداشت؛ و مصاحبه
وبيش  ی چهل کم های جنبش بود که در سراسر دههکليت گروه کجی بهدهن

از تشکيالت تهران ضربه خورده بودند. اين درصورتی است که منصوری  
ی رژيم و ساواک شکسته  کارانهيک فعال سياسی بود که زير فشاِر جنايت

ياد  به  را   ی مارقضيه عکس مار و کلمه  انگاشتنْ بود. اين دو مسئله را يکی 
  آورد. می 

مصاحبه بیگرچه  « ها  اما  نبود،  زندانيان  تأثير  بر  چندانی  تأثير 
کم  بنابراين،  نمینداشت...  شوکه  عموماً  و  شده  غافگير  در تر  مگر  شدند 

کردند  هايی که مصاحبه می». زندانیمواردی که واقعاً دور از انتظار بود...
میبايکو «ت  و  شدند.  قول  طبق  بود  کرده  مصاحبه  که  زندانی  آن  البته 

شد. تنها مورد استثناء، احمد  ماند و آزاد میقرارش با ساواک در زندان نمی
قول آزاد شدن  او  صبوری از اعضای گروه فلسطين بود که آن هم ساواک به

حکوميت او گفته بودند اگر مصاحبه کنی مبلکه رسماً به  از زندان نداده بود 
شود. صبوری مصاحبه کرد و سه سال زندان تبديل میتو از حبس ابد به

تنها مورد اين ترتيب اين «)، که به240»(ص  سه سال حبس محکوم شدبه
  » هم هيچ استثنايی دربر نداشت! استثناء
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اينهمان  تا  که  داده طور  نشان  و جا  غلط  اطالعات  و  اخبار  ام، 
ی احکام بدون استدالل و فاکت، و درواقع دلبخواهی  عالوه آور، بهتشگف

«آن بهدر  گذشت»  برمن  میچه  يافت  نقلفراوانی  اما  در  شود؛  باال  قول 
دانستهزمينه پيامبرانه  ی  آقای  های  لَدنِی  میو  رکورد  و  پاينده  زند 

دهد.  احکام دلبخواهی راوی محترم را نشان می  بارزترين شکل ممکنْ به
پاينده اين است ی قرارداد بين ساواک و  که چرا درباره سؤال من از آقای 

احمد صبوری از شخص خودش [يعنی: از علی پاينده] نپرسيده که براساس  
فهمد که ساواک خزد و میدان میهای همهِجلد آدم به  چنين قاطعْ کدام منبع اين

چيزها بهچه  جوابيی  چه  هم  صبوری  احمد  و  گفته  هايی  احمد صبوری 
  ساواک داده است؟به

رابطه در  پاينده  آقای  که  اطالعاتی  يا  نيست:  خارج  حالت  سه  ی  از 
درآوردی و  دهد، از اساس کشکی، منقرارداِد ساواک و احمد صبوری می 

يا پاينده اين اطالعات را از خوِد ساواک شنيده که ب عيد  دلبخواهی است؛ 
که منبع اين اطالعات خوِد احمد  نمايد؛ و باالخره، احتمال سوم اين استمی 

جا  العاده ناچيز است و پاينده نيز در هيچصبوری باشد که احتمال آن فوق
ی هيچ موضوعی گفتگو  اشاره نکرده که مستقيماً با شخص صبوری درباره 

يا از جزنی که ظاهراً به زی شنيده باشد و  او نزديک بود، چيکرده باشد، 
ی او  هيچ زندانی ديگری نيز چنين ادعايی را تأييد نکرده است. پس انگيزه 

  مردکی چيست!؟ی دايیاز اختراع اين قصه
که علی پاينده در باره  گيرم، اين استای که من در اين رابطه می نتيجه

به که  بعدی  موارد  و  پيشين  موارِد  (همانند  مسئله  می آناين  پردازم)  ها 
که از قيد  زند. اينای هم عنادورزانه حرف میکشکی، دلبخواهی و تااندازه 

اين دليل است که هرجا اسم احمد صبوری  کنم، بهاستفاده می  عنادورزانه
می بهپيش  ويا  بیآيد  اغلب  و  میعمد  آورده  پيش  شيطانی مقدمه  با  شود، 

هايی است  طانآميزتر از بقيه شي شويم که نوع شيطانيت او شيطنتمواجه می
تر و  ها، بزرگ و بزرگپردازد تا در قياس ضمنی با آنکه آقای پاينده می

  ترين نمايانده شود!! بزرگ
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ی آن از ی سياهکل و در ادامههای مرتبط با واقعهبعد از دستگيری«
های فدايی خلق  های چريکبعد که اعضا و هواداران سازمانبه  1350سال  

طور وسيع و گسترده دستگير شدند، فضای حاکم  هو سازمان مجاهدين خلق ب
ی تغيير را مشخص  »[عمداً کلمهکرد   تغييرطور اساسی  بر زندان سياسی به

هم 240کردم](ص   (و  زندان  در  تغييرات  اين  زندان)  ).  از  بيرون  چنين 
زندانی سن  ميانگين  از:  بودند  به  عبارت  تقريباً    25ها  يافت؛  کاهش  سال 

طرفی  همه  دستگيرنشدگان  و  بودند؛  دستگيرشدگان  مسلحانه  مشی  داِر 
زندانیطرف با  مقايسه  در  مسلحانه  مشی  قديمیداران  و  ها  آگاهی  تر 

به دستگيرشدگان  نداشتند؛  کافی  زندان  دستاطالعات  در  پيشين  آوردهای 
درگير هيجانات  گرا بودند؛ « های جديد اساساً عملکردند؛ زندانیتوجه نمی
خيابانهای شهرها جنگ چر  و  کوچه  در  با ساواک  مقابله  در  يک شهری 

مبارزات  توجه الزم بهدادند و «ی آثار تئوريک بهايی نمیمطالعه»؛ بهبودند
نداشتند « اجتماعی  و  موجود  نظم  نمیتحرکِ بی»؛  را  زندان  پذيرفتند؛  » 

براين نظر بودند که زندان بخشی از جنبش سياسی و مبارزات درستی] «[به
استا باور جتماعی  براين  بيرون،  در  مسلحانه  جنبش  وجود  براساس  »؛ 

اند و بايد مبارزه  ی رژيم شاه های زندان نماينده مسئوالن و نگهبانبودند که «
با آن با آن»، و «ها را در زندان ادامه دادو مقابله  ها دائماً در جدال  بايد 

  ). 241و    240(ص  »پنهان و آشکار بود و مرتباً تقاضاهايی را مطرح کرد
می جديد  زندانيان  و  قديم  زندانيان  از  پاينده  آقای  که  دهد،  تصويری 

المثل «نه سيخ بسوزد؛ نه  ای است که ضربدارانهمصداق بارز رفتاِر ميان
های سياسی نيز  عمومی آن است، و در امر سياست و  تبيين  کباب» بيان

صندلی دو  بين  «نشستن  را  مسائل  با  برخورد  روش  میاين  نامند.  » 
ها را مورد  هاست، هم جديدیـ منتقِد قديمیهم هرروی، راوی عزيز ما ـبه

می قرار  «انتقاد  سال  دهد:  مقاومت    تا   1350از  و  شديد  بسيار  [سرکوب 
، سکون و آرامش قبلی زندان از بين رفت،  1352پنج تير  بسيار ضعيف]  

زندانی بود که زندانيان  دادند،  ها از زندان زنده و پرتحرک میتفسيری که آن
درجه (افسران،  پليس  با  پاسباندائماً  و  اينداران  با  باشند.  درگير  که ها) 

درباره بخش تحليل  اين  از  مبارزه هايی  پيوستگی  و  فعاليت  تحرک،  ی  ی 
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توانست درست باشد ولی هنر مديريت بحران و درک شرايط  اجتماعی می
ی مشخص در آن  رائه برنامهمشخص و تحليل سنجيده از اوضاع زندان و ا

  ».  اش باشند... هضم شرايط چيزی نبود که اين جوانان پرشور انقالبی قادر به
از طرفبه پاينده  آقای  که  من تصويری  مسلحانه نظر  مبارزه  داران 

ی هم غيرانسانی است. چطور  رحمانه است، بلکه تااندازه دهد، نه تنها بیمی 
ی  فکرانهه ضمن آشنايی با جريانات روشنهايی را تصور کرد کتوان آدم می 

ی مسلحانه،  شان در مبارزه دانشگاهی، و پذيرش خطر از دست دادن جان
درک  تحرکی و انفعال باشند؛ اما نه تنها «در زندان هم خواهان گذر از بی

» را  اوضاع[ايجاد دگرگونی در همين]  شرايط مشخص و تحليل سنجيده از  
» نباشد  چيزی  [هم] ی مشخص در آن شرايط  برنامه...  نداشته باشند، بلکه «

» آن باشند. توجه داشته باشيم  هضم که اين جوانان پرشور انقالبی قادر به«
معنی فهمی سطحی و ساده است! اما تبيين آقای  جا بهی هضم در اينکه واژه 

مسئله از  حرفبغرنج  پاينده  اين  از  کلمهتر  «هاست:  در  توانستمیی   «
ی تحرک، فعاليت و پيوستگی هايی از اين تحليل درباره بخش  ...عبارت «

رساند.  » شرط و فرض را می درست باشد  توانست می ی اجتماعی  مبارزه 
قبل از اين  اين شرط و فرض چيست و چرا انشا شده است؟ خوِد آقای پاينده  

تجربه،  رنگ آن جماعِت جواِن بیکه بيژن جزنی هم باالخره هم گفته بود  
و  تتوان    فاقد همه   ئوريک  آيا  ابهام شد!  اين  صندلی  ی  دو  بين  و  گويی 

القاکننده نشستن «ی  ها  که  بود  پاينده  علی  فقط  که  نيست  مديريت  اين  هنر 
بحران و درک شرايط مشخص و تحليل سنجيده از اوضاع زندان و ارائه  

او گوش نداد؛ و همين گوش ندادن  » را داشت؟ اما کسی بهی مشخصبرنامه
  دنبال آورد؟  های اجتماعی بسياری را بهعلی پاينده، زيانبه

های آقای پاينده در اين  بندیبار ديگر جملهبرای فهم بهتر مسئله يک
تا مبهم  با هم بخوانيم  را  او را بهتر متوجه شويم: «رابطه  اينگويی  که با 

درباره بخش تحليل  اين  از  مبارزه هايی  پيوستگی  و  فعاليت  تحرک،  ی  ی 
ولی هنر مديريت بحران و درک شرايط   توانست درست باشدمیجتماعی ا

ی مشخص در آن  مشخص و تحليل سنجيده از اوضاع زندان و ارائه برنامه
».  اش باشند... هضم شرايط چيزی نبود که اين جوانان پرشور انقالبی قادر به
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،  درست بودگفت:  » میتوانست درست باشدمیجای عبارت «به  اگر پاينده 
جای شد؛ و اگر بهی زيادی برطرف میگويی تااندازه گاه ابهام و دوگانهآن

اش  هضم قادر به  پرشور انقالبیشرايط چيزی نبود که اين جوانان  عبارِت « 
سادگی بتوانند  شرايط طوری نبود که اين جوانان بهگفت:  »، مثالً میباشند

برد)، در  کار نمی» را بهرشور انقالبیپ(يعنی: توصيف «  آن را هضم کنند
منظور خداسازی از خود پاينده اِعمال اين صورت از شدت تحقيری که به 

درک  » که «جوانان پرشور انقالبیشد. چراکه آن «شود، نيز کاسته میمی 
معنای » را نداشته باشند، نه بهشرايط مشخص و تحليل سنجيده از اوضاع

  اند!!؟ها انقالبیالهیی حزبشيوه سوسياليستِی کالم، بلکه به
ادامهبه در  پاينده  آقای  میهرروی،  خود  روايت  «ی  زندانيان  گويد: 

به تغيير...  و  نظر  قبال  در  کردند قديمی  برخورد  شکل  )؛  241»(ص  دو 
ها آمادگی پذيرش تغيير وضعيت را نداشتند و ضرورتی هم برای  تِر آنبيش

رغم  شمار شده بودند، علیتعداد هم بسيار کم   لحاظ ها که بهديدند. اينآن نمی
بيش تئوريک  و  مطالعاتی  توان  و  «پتانسيل  تاريخی  بهتر،  اشتباهات  دليل 

داران تغيير وضعيت  » فاقد آن اعتباری بودند که بتوانند طرفشاناحزاب
عده  کنند.  قانع  زندانیرا  از  جوانای  کم های  هم  قديمی  با  تِر  وبيش 

  تغييِر وضعيت همراه شدند. داران طرف
، اکثر زندانيان دارای حکم قطعی از 1351در [فروردين ماه] سال  «

به شدندهای شهرستانزندانتهران  تبعيد  قرائن  242»(ص  ها  و  شواهد   .(
از اين است دو ها به که تبعيدیحاکی  طور گزينشی انتخاب شدند. احتماالً 

گسترش...  فضای ملتهب روبه  کاستن ازعامل مبنای اين گزينش بود. يکی «
بود جا برای نگهدارِی زندانيان  کاستن از فشار کم »؛ و ديگری هم «زندان 

  جا). »(هماندر تهران
در آن مقطع، سياست رژيم شاه در مقابل زندانيان  نظر آقای پاينده «به

خواستند با تبعيد زندانيان، زندان سياسی را  نبود بلکه می  سياسی سرکوب
در دستوِرکاِر ساواک بود، اما اين    [در واقع سياست سرکوبْ   »کنترل کنند

هنوز   بودسرکوب  نشده  شديد  بهبسيار  اما  مبارزه  واسطه]،  گسترش  ی 
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تعداد زندانيان جوان  ها نيز افزايش يافت، و « ها و دستگيریمسلحانه، اعدام 
پرشور   بهانقالبیو  فضا  »  اين  و  شد  منجر  اعتراضی  فضای  افزايش 

شهرستانزندانبه« کردهای  سرايت  هم  اين»(همانها  تا  کتاب  جا).  جای 
پاينده «آن آقای  گذشت»،  برمن  طرف  چه  توصيف  مبارزه در  ی  داران 

چندين کلمهمسلحانه،  از  «بار  امر انقالبیی  همين  است.  کرده  استفاده   «
ی مسلحانه و تبعات آن  ی آقای پاينده از مبارزه داری منتقدانهی طرفنشانه

جز ی عزيز بهشود که پاينده جا شروع میزندان است؛ اما مشکل از ايندر  
کار»ها هم اصطالح «سياسیهای پراکنده و کلی (که شامل بهايراد گرفتن

  آورد. زبان نمیی خود بهشود) حتی کالمی هم درباره آلترناتيِو نقادانهمی 
ر دو  ). د243»(ص  زندان قصر منتقل کردنددر مقطعی که ما را به«

  80تا    70که    3داشتند. زندان شماره  می زندانيان سياسی را نگه  4و    3بنِد  
به بودند،  زندانی  آن  در  محکوميتزندانینفر  و  قديمی  سنگين  های  های 

شماره   زندان  و  داشت؛  طرف  4اختصاص  اغلب  که  مبارزه هم  ی  دار 
  جا).»(هماندادگاه نرفته و بالتکليف بودندهنوز بهمسلحانه بودند، «

  
  کمون بزرگ 

چه برمن گذشت» را  که اين قسمت از کتاب «آنتوضيح استالزم به
چه تاکنون  ) است، بيش از آن260تا    243صفحه (از    17ی  که دربرگيرنده 
کرده  میخالصه  خالصه  مفصلی ام،  نسبتاً  بحث  پاينده  آقای  چراکه  کنم. 

زندان در توضيح  ها در داخل  ی مقررات و ضوابطی دارد که زندانیدرباره 
ی اجرايی،  نظر از جنبهچيستی و وظايف خود وضع کرده بودند. صرف

اما ُعمِر نظری اين مقررات بسيار کوتاه (يعنی: از حدود اواخر تابستان  
) بود؛ و پس از سرکوب بسيار شديد و مقاومت بسيار 1352تا تيرماه    1350

ال آن ازبين رفت.  يک قصر، امکاِن اِعم  ه های زندان شمارضعيِف زندانی
  که نشان ازاين مقررات اساساً ازاين زاويه ارزشمند است  یهايگوشهاشاره به

  افق پيروزی است.   ی سياسی ومبارزه   ها ازی روحيه و تصور زندانیدهنده 
برآورِد من (که اصراری هم برای پذيرش آن از سوی ديگران  بنا به

،  1354و    1353های  ندارم)، اگر رژيم شاه با همان پتانسيل سرکوب سال
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هايی که زندان ماند، کميت قابل توجهی از زندانباقی می  1360مثالً تا سال  
شده را   آزاد  میمی  منطقه  سياسی  دانستند،  وضعيت  تسليم  و  حاکم  بُريدند 
شدند. در اين رابطه عکس قضيه هم قابل تصور است: اگر رژيم شاه  می 
شورای نشست و مثالً  » اندکی عقب مییی «حقوق بشرلحاظ فورماليتهبه

گرفت،  می  مقتدر  شورای سلطنتيک  جای شاه را  شد و  سلطنت منحل نمی
جذب سيستِم بَزک    1351های تُندروِی سال  بخش بسيار زيادی از زندانی

هرصورت، نبايد فراموش کرد  شدند. بهی ناشی از شورای سلطنت میشده 
گروه  و  اکثريت  سازمان  کم که  هم های  خدا  وبيش  آسمان  از  آن  با  سو 

  ی سياست پرتاب نشدند. عرصهبه
دنبالهبه از  از طرفغير  توجهی  قابل  بخش  چريکروِی  های داران 

خلِق   سارتندفدايی  اسالمی1351ِل  وِی  رژيم  از  سرکوب  ،  تأييد  های  و 
غ  اعتصاب  بحث  طرح  آن،  سال  ذخونين  اواخر  در  مطالباتی/رفاهی  اِی 

سال    1356 مطالباتی/رفاهِی  غذای  اعتصاب  همان  وقوع  در    1356و 
درون    1357تابستان   از  خيابان  در  تيراندازی  که صدای  زمانی  (يعنی: 

می شنيده  نشانزندان  گرايش  شد)  مبارزاتی،  پتانسيل  و  دهنده  طبقاتی 
عنوان مشِت نسبتاً بزرگی از خروار  راديکاليسم زندان شماره يک قصر به

  بود. 
ی  ی طرح پذيرفته نشده در ادامه و درجای مناسب توضيحاتی درباره 

و وقوع اعتصاب غذای مطالباتی   1356اعتصاب غذای مطالباتی در سال 
ً   1357های سال قبل) در سال  (با همان خواست ها   تاريخخواهم داد. ضمنا

به باال  تاريخدر دو مورد  بهقرائن فصلی است، وگرنه من  دقتی که  ها را 
  کند، در حافظه ندارم. ای موارد بيان می آقای پاينده در پاره 

شروع   1352طورکلی، سيستِم فشار و سرکوب که از پنج تيرماه  به
  شده بود، با کنار رفتن سرهنگ زمانی از رياست زندان شماره يک قصرْ 

سروکله شدن  پيدا  با  و  يافت  کاهش  سرخیاندکی  صليب  بهی  سرعت ها 
نقطهبه (در حد  ی  طرف  شاه  رانده شد. گرچه سرکوِب رژيم  پايانی خود 

خودش، نه در مقايسه با سرکوب در جمهوری اسالمی) نسبتاً سنگين بود؛  
ان ای رقم خورد که عمر آن را کوتاه کرد و امکگونهاما تغيير و تحوالت به
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گسترده  بسيار  ابعاد  در  تا  گرفت  آن  از  را  درازمدت  تری  اثربخشی 
  جمهوری اسالمی بسپارد. به

  
  کمون بزرگ} 1

شماره « زندان  بهدر  سياسی  زندانيان  سه  زندگی  ی  جمعی  صورت 
،  1350ی قبل از سال  گفتند. برخالف دوره آن "کمون" میکردند که بهمی 

ی  درا داشتند، کمون زندان شمارهها کمون خاص خوکه هرکدام از پرونده 
اوايل سال    1350بود. کمون بزرگ در اواخر سال    فراگيرسه کمون   يا 

چريکپيشبه  1351 سازمان  زندانيان  سازمان نهاد  و  خلق  فدايی  های 
های مائوئيست و گروه فلسطين  کاری زندانيان گروه مجاهدين خلق و با هم 

  ).243»(ص شودو... تشکيل می
هيچ   «من  تشکيل  چگونگی  از  فراگيراطالعی  «کمون  يا  کمون  » 

بهبزرگ ورودم  بدو  از  اما  ندارم.  در شماره سه قصر  بدون قزل»  قلعه، 
زندان شماره سه قصر، با  هرگونه گفتگو ويا راهنمايِی توجيهی تا ورودم به

قلعه، موقت شهربانی (البته قزلآباد، جمشيديه، بازگشت بهگذر از عشرت
و يک دوره    ی کوتاهی در موقت شهربانی که قبالً اشاره کردم،منهای وقفه
زنان شماره يک قصر) ـ همواره در جمعی زندگی کرده بودم   6هم در بند 

» میکمونکه  خوانده  ارزش»  و  بحث  و  توجيه  و  اينشد؛  و  گونه سنجی 
  مسائل هم در کار نبود. 

اصطالح  در زندان شماره سه قصر وضعيتی پيش آمد که وارد کمون به
جا بودم، در  در آن  آزادی  از  بزرگ نشدم؛ و حدود يک ماهی را که قبل

ی ساکا بودند. تنها ای قرار گرفتم که عمدتاً از پرونده نفره   12تا    10  کمونِ 
سال زندان محکوم شده بود) وضعيتی   4ی من (احمد مهدوی که به  پرونده هم 

آن موازين  با  بزرگ  کمون  در  او  پذيرش  که  نمیهداشت  ناصر  ا  خواند. 
به بود)  بزرگ  کمون  مسئول  (که  نژاد  را  رحمانی  تو  کمون  گفت:  من 

نژاد، گرچه کمون از پذيرش مهدوی معذور ی رحمانیپذيرد. طبق گفتهمی 
ی امکانات کمون ای جداگانه از همهداد که در سفره او اجازه میبود؛ اما به

دو ماهی نيز از سيده و يکی/پايان راستفاده کند. من که مدت محکوميتم به
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دانستم که بزودی آزاد خواهم شد، نگران وضعيت  محکوميتم گذشته بود، می
آمد، و کسی را نداشت  حساب مینظرم نوعی قربانی بهمهدوی بودم که به

ترتيب بود که مالقات او بيايد و وسائل الزم را برايش بياورد. بدينکه به 
از آنها مراجکمون کوچِک ساکايی به بپذيرند؛ و  را  او  جاکه  عه کردم که 
ها بروم، شرط  کمون آنپذيرفتند که من هم بهشرطی میها مهدوی را بهآن

ها شدم که يک کمون صنفِی متشکل را قبول کردم و عضو کمون ساکايی
های سياسی و چپ بود. طی مدت کوتاهی که من در اين زندان بودم،  از آدم 

ی ماهيت و وظايف کمون گوهای خاصی درباره ی گفتکه متوجهضمن اين
ها  نشدم، مناسبات نزديک و پُرگفتگويی هم با حسين عزتی و ديگر زندانی

ساعت و  درباره داشتم  سازمانها  ضرورت  و ی  کارگران  طبقاتی  يابی 
هرروی، گرچه آماری از تعداد  کرديم. بهديالکتيک «مطلق/نسبی» بحث می

ندارمزندانی اين زندان  بههای  تراکم افراد نسبت  وسعت زندان حتی ؛ اما 
تر از موقت شهربانی هم بود. اگر سلوک و آرامشی در زندان شماره  بيش

بود برقرار  نتيجه  سه  ديگری  از هرعامل  بيش  بود)،  چنين  حقيقتاً  ی  (که 
خط و  خط  نه  و  باهم  زندانی  افراد  گروهِی  کشیمناسبات  های 

  مسلحانه/غيرمسلحانه بود. 
به نسبت  پاينده  آقای  روايت  «گرچه  کمون تشکيل  يا  فراگير  کمون 

سال   اواخر  در  سال    1350بزرگ  اوايل  سازمان  پيشبه  1351يا  نهاد 
های  کاری زندانيان گروه های فدايی خلق و سازمان مجاهدين و با هم چريک

براساس نگاه و زباِن  » غلط نيست؛ اما حقيقت را  مائوئيست و گروه فلسطين
بيان می آميز  ويژه اغراق برای مثال، همين مسئلهی خودش  تبيين  کند.  ی 

عده  بگيريم:  درنظر  را  فراگير  کمون  « ماهيت  را  کمون  »  صنفیای 
های فدايی، مجاهدين و گروه  ای (عمدتاً زندانيان چريکعده دانستند، و «می 

ای هم که عمدتاً  سی باشد. عده فلسطين) معتقد بودند اين کمون بايد واحد سيا 
بودند جزنی  بيژن  نظريات  ر  پيرو  سکمون  واحد  صنف   یاسي ا  ی  و 

ماه و چند روزی را که من قبل از آقای پاينده در  جا). يک»(هماندانستندمی 
طور )، همان1351آذر    23بودم (يعنی: از اواسط آبان تا    3زندان شماره  

ای مقررات و ضوابط  ام) گفتم، تا اندازه پرونده که درباره احمد مهدوی (هم 
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که آقای    دقيق کشی شده و  چنان خطشد، اما نه آنبرقرار بود و رعايت می
ی مسئله که مشاهداتی/تجربی است،  کند. گذشته از اين جنبهنقل میپاينده  

است اين  اساسیواقعيت  کمونْ که  وجودی  عامِل  گذران   ترين 
مثبت هرچه  دوره شخصی/جنبشِی  نوين  تر  موج  با  (که  است  زندان  ی 

شدتمبارزه  و  مسلحانه  چريکی  بين  درگيری  امنيتی  يابِی  دستگاه  و  ها 
ها در مقابل سيستم نگهبانی  پارچگی زندانیيکود بهخطور خودبهرژيم) به

ويا صرفاً   صنفی، صنفی/سياسی  تفاوِت  اساس  و  بود؛  کرده  پيدا  گرايش 
ی تقابل با سيستم نگهبانی است که عامل سياسی بودن کمون، ميزان و نحوه 

ی آن نه زندانی، بلکه روند عمومی جنبِش بيرون از زندان در  کننده تعيين
  رژيم است. مقابله با 

  ، » اساسنامههای آقای پاينده در گفتگو از «شايد همه يا بخشی از حرف
کند، مکتوب هم شده  طور که خوِد او نقل میزبان آمده بود و حتی آنبه که  

(که  زندان  از  بيرون  در  جنبش  بين  توازن  گرفتن  درنظر  با  اما  باشد؛ 
ص بدهد)، زندان  حمايت از تحرکات زندان اختصا توانست نيرويی را بهنمی

اخباِر تحرکات چريکی در ای جزاين نداشت که ضمن توجه به ـ چاره عمالً ـ
به اساساً  زندان،  از  اينبيرون  نتيجه  کند.  تکيه  زندان  داخل  که نيروهای 

ی ماهيت و وظايف کمون های مختلف درباره ی تبيينات و نظرورزیهمه 
و  نمی تقابل  ميزان  چندانی روی  تأثيِر  زندان  توانست  در  ممکن  تحرکاِت 

است آشکار  نيز  اين  (بهبگذارد.  چريکی  جنبش  از  که  که  ايران  در  ويژه 
شورشپيشينه عصيانی  و  بیها  کارگری  و  دهقانی   بنا  های  بود)  بهره 

» هم بازتاب  فدايیاش (که حتی در عنواِن «ايثارگرانه/قهرمانانه  ويژگیبه
کش را نداشت  های کارگر و زحمتتوده داشت) امکان ارتباط ارگانيک با  

ی ارتباطی و امکاناتی بود که بتواند از  همين دليل فاقد آن شبکهو عمدتاً به
  تحرکات داخل زندان حمايت کند. 

و    دهند، تبييناتجاکه تحليل عقلی و مشاهدات گوناگون نشان میتا آن
ااِبراز نظرهای مختلف و متفاوت از کمون زندان، صرف ی  ز جنبهنظر 

ای محض پيدا کرد)، بيش از  ی فرقهی گروهی آن (که بعدها جنبهيارگيرانه
ی مشغوليت ذهنی برای  مثابهتالش در ايجاد فضای تحرِک نظری به  هرچيزْ 
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بود  زندانی بيشهايی  احساس،  و  عقل  بين  توازن  در  شان هایکنش  که 
»  کمون بزرگی «گيرنمود. وقتی خوِد آقای پاينده اساس شکلاحساسی می

کند، درست همانند موارد  ها روايت میوساطِت کميت و تعداد زندانیرا به
دنبال  بهکند: «ی احساسی تأکيد میقبلی، روی عمدگی (نه مطلقيت) جنبه

سازمان  دستگيری هواداران  و  اعضا  از  عمدتاً  دستگيرشدگان  که  ها، 
بودند،  چريک خلق  فدايی  دتعداد چريکهای  فدايی  افزايش  های  زندان  ر 

ها گفتند کمون واحد سياسی و  ، آنبقيه اکثريت پيدا کردند يافت و نسبت به
بستگی زندانيان سياسی در مقابل  کمون سياسی در تئوری يعنی تشکل و هم 

  جا).»(همانصورت تهاجم و مقاومت استپليس و پراتيک آن به
شده برای    »ی تدويناساسنامهها گذشته، نفِس وجودی «ی ايناز همه

نداشت و نمی توان واقعيِت وجودی زندان را  کمون اهميت عملی چندانی 
»  اساسنامهها و «گونه برنامهجاکه اينی آن دريافت؛ زيرا حتی آنواسطهبه

گسترده  شناخت  میبرپايه  تدوين  واقعی  امکانات  از  معموالً ای  شوند، 
چه  » آمده با آنساسنامهاچه در برنامه و «ای بين آنبينی نشده ی پيشفاصله

  1350های  در شرايط زنداِن سال  وجود دارد. اين فاصلهشود،  عمالً واقع می 
ی کشتی بزرگ  را  مثابهکه افق پيروزی يا الاقل عصيان خلق به  1351و  

میقريب تصور  میالوقوع  که  بود  زياد  چنان  بين  کرد،  گفت:  توان 
  ، ربطیطی وجود نداشت. همين بیچه واقع گرديد، هيچ ربن» و آاساسنامه«

ها را در واقعيِت مقابله با وضعيت زندان و سيستم نگهبانی، هرچه  زندانی
بهبيش عملتر  يا  پراگماتيسم  میطرف  محض  پنج  گرايی  سرکوب  راند. 

که بارزترين شاخص آن مقاومت بيش از حِد تصور ضعيف    1352تيرماه  
زندانی فوری  تسليم  بهو  بود،  بیها  بارزی  نظرورزیطور  های ارزشی 

درباره »اساسنامه« بودن  ای  سياسی  صرفاً  ويا  صنفی/سياسی  صنفی،  ی 
  دهد. کمون را نشان می

کنند ولی پس از در ابتدا، مجاهدين... از کمون بزرگ استقبال نمی«
های  ی مشی مسلحانه با چريکدر زمينهنزديکی که  دت کوتاهی با توجه بهم

های فدايی، مشغول همراه چريکپيوندند و بهکمون می به فدايی خلق داشتند
که ). با اعالم اين244»(ص  شوندمی  ی آناداره ساماندهی کمون بزرگ و  
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است، «واحد سياسیکمون « ساکا»  افرادیاعضای  مارکسيست  که «» و 
». نهايت  دهندشوند و کمون خودشان را تشکيل میبودند از کمون جدا می

ها، مجاهدين، حزب  مائوئيست[بعضی از]  های فدايی،  ... چريککه «اين
 [بزرگ]ی منصور در کمون  ی قتلهملل اسالمی و يکی/دو نفر از پرونده 

همان»(همانبودند... ت جا).  منهای  گفتم،  هم  قبالً  که  نظرِی  بيينطور  های 
مذهبی/غيرمذهبی، از ديدگاه مارکسی و مارکسيستی که پراتيک را معيار  

سويِی عملِی  داند، تلقی سياسی از کمون و هم های نظری میسنجش ارزش
حزب ملل اسالمی و  » کمون و حضور «یاداره در « ها، و مجاهدينْ فدايی

پرونده  از  نفر  قتلهيکی/دو  منصوری  اسی  هم  آن،  در  هم  »  و  تراتژيک 
ايدئولوژيک بود؛ و همين امر يکی از عواملی بود که در ترکيب با عوامل  
درونی و بيرونی متعدِد ديگر، زمينه کسب هژمونی سياسی توسط روحانيت  

  استقرار جمهوری اسالمی بود.  شيعه را فراهم کرد که سرانجام آن هم 
  
  کمون بزرگ }2

درباره  باالتر  و  کمی  نگاه  اغراقی  ذهن  زباِن  و  پاينده  آقای  آميِز 
اساس تلقی  که اين توصيف بیای نوشتم، برای اينگرای او چند کلمهتخيل

به می نمونهنشود،  ادامه  در  که  پاينده ای  کنيم:  توجه  در  آورم،  عزيز  ی 
اواخر  » را «کمون فراگير يا کمون بزرگتاريخ تشکيل «  243ی  صفحه
می  »1351اوايل سال  يا    1350سال   انتهای صفحهاعالم  در  اما  ی  کند، 
«می  244 سال  گويد:  [فروردين]  کمون 1351در  اعضای  درصد  نود   ،

ها بودند از زندان  در بين آن  کادرهای باالی تشکيالتیبزرگ را که اغلب  
کمون کيفيت خودرا تا حدود خيلی زيادی  ها تبعيد کردند، شهرستانقصر به

داد دست  و   فروردينی  »{کلمهاز  است}  متن  خوِد  از  کروشه  داخل  در 
». اين آرامش که ناشی از  خود گرفتزندان قصر روال نسبتاً آرامی را به«

بود، «تعداد کم زندانی بههنوز... نتوانستهها  بود  آرايش  زندان «»  نظم و 
توان گرفت، اين  قول میی اين دو نقلای که از مقايسه» بدهد! نتيجهجديدی

  3» در زندان شماره  کمون فراگير يا کمون بزرگتشکيل «که زمان  است
در [فروردين] سال که « ايناست، و با توجه به  1350ماه  قصر نهايتاً دی

بردند، تمام مباحثی  تبعيد  » را به، نود درصد اعضای کمون بزرگ1351
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ی برخورد با سيستم نگهبانی  ی ماهيت کمون و نحوه که آقای پاينده درباره 
م بازه یروايت  در  سهکند،  زمستان  ماهه ی  بودند.    1350ی  شده  واقع 

در شماره سه    1351بنابراين، آن زندان و کمونی که من در آبان و آذر  
[ه]» بود؛ و  کيفيت خودرا تا حدود خيلی زيادی از دست دادقصر ديدم، «

ها [که بيژن جزنی، صفر قهرمانی، حسين عزتی،  مناسبات داخلی زندانی
نژاد و بسياری از افراد ارزشمند، نسبتاً دانا و  بسيار جدِی  یناصر رحمان

نيز دربرمی را  در مناسبات داخلِی بين زندانیديگر  ها و هم  گرفت]، هم 
» هنوز  نگهبانی  سيستم  با  زندان  کليت  و  کمون  آرايش  مناسبات  و  نظم 

  »ی) نداشت!! کيفيتدردبخور و با «» (يعنی: بهجديدی
که   پاينده  نادریْ آقای  نه چندان  با    تاريخ رويداها را در موارد  چنان 

زمان ورودش  خواند، نسبت بهکند که گويی از روی نوشته میدقت بيان می
هم به و  چهار قصر  دقت  زندان شماره  تنها  نه  زندان  اين  از  چنين خروج 
  است. خرج نداده، بلکه دراين زمينه مخدوش وحتی مغشوش هم حرف زده به

  بيژن جزنی ،  1351اواخر آبان ماه  گفته بود: «  233ه  او که در صفح
ها و دو، سه روز بعد حدود بيست نفر از زندانيان را که من هم جزو آن

  »؛ زندان قصر منتقل کردند.... بودم به
، ابتدا شکرهللا پاک نژاد  1351در مهرماه  گويد: «می  245در صفحه  

وتاه بيژن جزنی و  زمان و پس از مدتی کطور هم و بيژن چهرازی را به
زندان شماره سه  زندان قصر منتقل کردند. بيژن را بهمدتی بعد من را به

تبعيد فرستاده  قصر، پاک نژاد و چهرازی را بهبردند و پيش از رسيدن من به
از زندان    1351در آذرماه  گويد: « می   260و باالخره در صفحه    »؛بودند...

به در    ها][زندانیقصر منتقل شدم.  ی چهار  زندان شماره موقت شهربانی 
  ». تر بالتکليف بودند...ی چهار، بيشزندان شماره 

  ی آنْ واسطه» که پاينده بهدو، سه روز بعدبا درنظر گرفتن عبارت « 
زندان شماره چهار قصر  اند، تاريخ انتقال بهبچسبيژن جزنی میخودش را به

  آذر » و اول يا دوم « 1351آبان ماه    ام]ونهم يا سی[يعنی: بيستاواخر  در «
از زندان    1351در آذرماه  » کالً قابل قبول است؛ اما عبارت «1351ماه  

برانگيز  بههشُ   نيز  »ی چهار قصر منتقل شدم زندان شماره موقت شهربانی به
  رسد. نظر میبه
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روايت    224شود که در صفحه  جا ناشی میويژه از ايناين شبهه به
«می  که  مهرماه  در  کند  زندانيان  1351اوايل  از  نفر  دوازده  يا  يازده   ،

يک هفته، ده روز بعد،  زندان موقت شهربانی منتقل کردند.  قلعه را به قزل
  ». زندان موقت فرستادند به ها بودم تری را که من هم جزو آنی بيشعده 

وارد    1351مهرماه    15قول، آقای پاينده بايد حدود  طبق اين آخرين نقل
وقايعی که از زندان موقت  زندان موقت شهربانی شده باشد؛ و با توجه به

ها حضور فعال داشت، تاريخ انتقال او  کند که در آنشهربانی روايت می
  1351احتمال بسيار قوی بايد اواخر آذرماه  زندان شماره چهار قصر بهبه

قلعه تا ورود  زلی بين انتقال از قهای ذکر شده ی تاريخباشد. بنابراين، همه
  اند. وبيش مخدوششماره چهار قصر کم به

نمايد که آن قوائد، مقررات و ضوابطی را که طورکلی، چنين میبه 
نحوی (در طيفی  ها بهعلی پاينده در زندان شماره چهار قصر ديده و با آن

هايش از زندان شماره سه از تأييد تا تکذيب) درگير بوده را براساس شنيده 
اين زندان نيز تسری داده و سعی کرده که منشأ تجربياِت زندان  بهقصر،  

جويی يا  شماره چهار را در زندان شماره سه با فعليت جزنی و گروه او پی
زندان شماره چهار  عبارتی «بازتوليد» کند. شايد ناروشنی تاريخ ورود بهبه

  قصر همين آميختگی عمدتاً تخيلی باشد!؟
  
  کمون بزرگ} 3

مهر« زمان  1351ماه  تا  اين  در  نداشت.  اساسنامه  بزرگ  کمون   ،
شده عده  شناخته  کادرهای  و  سابقه  با  زندانيان  از  بهای  را  فعال  مرور  ی 

همراه چند نفر از کادرهای قصر آوردند. اين عده به  [شماره سه]زندان  به
).  245»(ص  ی کمون بزرگ را تدوين کردندمرکزی مجاهدين، اساسنامه

»  ... در زندان شماره چهارهنگام تدوين اين اساسنامه «ينده بهالبته آقای پا
که  تر اين)؛ مهم 245» نداشت(پانوشت صفحه  در تدوين آن... دخالتی بود و «

» ناِم قابل ذکری نداشتند و  ی فعالکادرهای شناخته شده يک از اين «هيچ
  آورد!! ها نمیهمين دليل هم آقای پاينده نامی از آنبه

  وديت ـوجـد، مــگويچه پاينده میر حقيقتاً چنانــاگ    (البته  اساسنامه      اين 
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» کمون را "ماهيت"ترين آن «بند  بود که مهم   12يا    11داشت)، دارای   
می جلسهتعريف  گفتگوهای  جريان  در  وجود  کرد.  نظر  سه  عمومی  ی 

» کموِن  «"سياسی" داشت:  فقط  کموِن  کموِن  "صنفی"»،  و   «
طرف»  "صنفی/سياسی"« و  جزنی  نظر  آخری  اين  بود.  که  او  داران 

«بعضی را  کمون  ماهيت  که  بودند  هم  صنفی"ها  و  نظامی  »  "سياسی، 
» بودند(ص  مشی مسلحانه معتقدبهزيرا، اکثر اعضای کمون  دانستند؛ «می 

اين245 نهايت   .(» بسيار،  گفتگوهای  و  بحث  از  پس  سرانجام،  که 
در زندان موقت شهربانی (فلکه) و ی کمون را که قبالً طرح آن  اساسنامه

مطرح    صورت غيرمکتوببراساس تعريف جزنی از کمون طراحی و به 
کمون بزرگ تا  ترتيب]  [بدينشود.  کنند و تصويب میشده بود مکتوب می

عنوان واحد "سياسی و صنفی"  ، به[که کوه موش زاييد]   1352پنجم تير  
  ). 246»(ص شدشناخته می

تشکيل شده    1350» که حدوداً در دی ماه  زرگکمون بکه «نتيجه اين
تبعيد « با  »،  1351در [فروردين] سال  » آن «نود درصد اعضایبود و 

کيفيت  »، «ها بودنددر بين آن  [نيز]که اغلب کادرهای باالی تشکيالتی  «
از دست تا حدود خيلی زيادی  بهخودرا  و ديگر  داد  واقعِی کالمْ »   معنای 

از بين رفتن کمونی که تنها    باتر،  بيان کمی متفاوت» نبود. بهکمون بزرگ«
» تبديل  کمون بزرگنام «ای بهنهاد جا افتاده سه ماه عمر داشت و هنوز  به

های جزنی و ای هم نداشت، کمون با ايده و تالش»اساسنامهنشده بود و « 
گويد؛  صراحت چنين نمیداران او تشکيل گرديد! گرچه آقای پاينده بهطرف

روايت (ويا در واقع)   ای از واقعيت و تخيلْ اما داستان را چنان در آميخته
می بهالقا  نباشد)  هم  آماتور  اگر  (حتی  خواننده  که  چندان  کند  نه  احتمال 

به نتيجه میضعيف  که اساس شکلاين  از  رسد  همگانِی پس  کموِن  گيری 
. اين درصورتی  ابتکار جزنی بود  1350ی مسلحانه در سال  شروع مبارزه 

سال  است اوائل  از  کموِن    1350که  بود،  قم  زندان  در  هنوز  جزنی  که 
کند، در  بدون گفتگوهای حقيقتاً اسکوالستيکی که پاينده روايت می  همگانیْ 

قلعه بعضی استثناهای قلعه برقرار بود. البته کموِن همگانِی قزل زندان قزل
بازیکم  که  داشت  هم  پارشمار  آن،  اصلی  مذهبیه گران  از  ناچيزی  ها ی 
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مذهبی اين  بعدها،  بهبودند.  ادامه  در  که  ساواک  دخالت  با  (البته  آن ها 
پردازم)، فاالنژ/مسلمان نام گرفتند و پس از استقرار جمهوری اسالمی می 

  ـ از هيچ جنايت و کشتاری دريغ نکردند. هم ـ
که اين  کمی باالتر استدالل کردم، ضمن اين  که  طورهرروی، همانبه

به تيِر  اساسنامه  پنج  سرکوب  زندانی  1352دليل  سريع  خيلی  تسليم  ها و 
ی سياسی  ی واقعی مبارزه فرصت چندانی برای آزموِن عملی در عرصه

اسکوالستيک باقی  پيدا نکرد و در محاق بحث صرفاً نظری و قابل تعبير به
توان چنين برآورد کرد  ، می1352ی پنجم تير تجربهدليل همين ماند؛ اما به

آنْ که   تدوين  و  طراحی  مبنای  در    چون  بود،  اعتقادی/اتوپيايی  عمدتاً 
عمل بود،  ممکن يا متصور، فاقد توان و پتانسيِل گذر از نظر به  هرصورتِ 

ها با  ها باهم، و مناسبات آنانست در تنظيم مناسبات درونِی زندانیتوو نمی
  ای داشته باشد. ويژه و رشددهنده بان تأثير قابل توجه و بهزندان

به باال،  حکِم  بهتر  درک  تعمبرای  اندکی  با  عبارت  و  بيش  قاين  تر 
عده گسترده  کنيم:  فکر  «تر  را  کمون  صنفی"ای  و  نظامی  »  "سياسی، 

» بودند. با  معتقدمشی مسلحانه  به زيرا، اکثر اعضای کمون  دانستند؛ «می 
ی  تجربه  های آن مقطعْ که درصد بسيار بااليی از زندانیاين واقعيت  بهتوجه  

پذيرش اين اصِل  ويژه فعاليت مسلحانه نداشتند، ناگزير بهکار سياسی و به
جنبه از  فارق  و  اعتقاِد صرف  که  هستيم  بدون  موضوعه  (حتی  عملی  ی 

ند مبنای  توا ) هم می 1352آزموِن مقابله با سرکوبی همانند سرکوِب تيرماه 
گيری قرار بگيرد؟! اگر چنين نيست، پس چرا چنين شد؛ و  بررسی و نتيجه

  اگر آری، آيا اسکوالستيسيم غير از اين است؟
(که بعداً در رابطه    شناخت حسیبر  های مبتنیهرروی، براساس داده به

کمون،  مسعود بطحايی چرايِی تأکيد روی آن را توضيح خواهم داد)، «با  
ر نمیزندانيانی  بود،  جاسوسی  جرمشان  که  « پذيرفتا  در  »؛  هم  نادمين 

نمی پذيرفته  «شدندکمون  باالخره،  و  سالم  »؛  و  افراد خوب  از  تعدادی... 
»  داليل مختلف ها بهها را قبول داشت ولی خوِد آنبودند که کمون آن  [هم]
  ). 246خواستند وارد کمون شوند(ص نمی

ب« هم  کسانی  افراد،  قبيل  براين  بههعالوه  سياسی  کمون  داليل 
لفظ کمون و زندگی جمعی حساس بود...  پيوستند، زيرا پليس نسبت بهنمی
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که به آن ی قدرت خود  گاه و پشتوانهپيوستند کمون را تکيه کمون می هايی 
شدند...  نوعی تشويق هم میشدند بهکه وارد کمون نمیدانستند... کسانیمی 

بيش رفتار  نوع  اين  مربوالبته  بهتر  يکهدوره ط  منصور  زتای  سرگرد  ی 
» [که بالفاصله درجه سرهنگی  زمانی (رئيس زندان شماره يک)... بود...

 ). 247گرفت](ص 
کند که زندان سنگِر هميشه داغ  طور القا میتصويرپردازی پاينده اين

مبارزه بين زندان و زندانبان بود. گرچه اين تصوير از اساس دروغ نيست؛  
رسانده باشيم. منهای درستی،    4يا    3توان  که آن را بهعددی استاما مثل  

مورد استفاده قرار    نادرستی ويا ميزان اغراقی که علی پاينده در بيان وقايعْ 
کند که  وجوشی را القا میگويی او نيز چنان جنبدهد، لحن و تِم روايتمی 

احتماالً   ی کتابچه برمن گذشت» در حين مطالعهی مفروِض «آنخواننده 
هنگام فرار های مسلح بهکند که مثالً چريکهمان حال و هوايی را پيدا می

ارائهداشتند. استفاده از همين لحن و هم   ه از محاصر  ی تصويرهای چنين 
به متواترْ آميخته  «آن  اغراِق  بهکليت  را  گذشت»  برمن  روايتی  چه  طرف 

های زير،  در پاراگرافهرروی،  دهد. بهعمدتاً (نه مطلقاً) تخيلی سوق می
ی تحليلی در حافظه دارم، بيان  لحاظ تصويری و از جنبهچه بهای از آنشمه
نزديکمی  امکان  تا  بهکنم  شدن  سالتر  آن  در  قصر  زندان  تا  واقعيِت  ها 

  شود:   حدودی فراهم 
های زندان شماره يک قصر که محل نگهداری زندانی  3و    2در بند  

تا اوائل پاييز    1353بود؛ و من از اواخر زمستان  بالتکليف و زير دادگاهی  
جا بودم، هرگونه زندگی جمعی، بدون هرگونه تشويقی مطلقاً  در آن  1354

فهميدند، کتک و انفرادی را  قدغن بود؛ وعدول از آن، درصورتی که می 
جا  که معموالً محکومين تا سه سال در آن  8و    7و    1در بند      داشت. در پی

بهگيربودند، سخت نه بهی نسبت  داشت؛ اما  ی  اندازه زندگی جمعی وجود 
  . 3و  2بندهای 

داشتند  می جا نگهسال را درآن  10های تا زير  که زندانی  5و    4در بند  
باال بود، زندگی سال به  10که محل نگهداری محکومين    6چنين در بند  و هم 

به  و  کمونیْ جمعی  زندانبا  اصطالح  از سوی  فشاری  هرگونه  در  بدون  ن 
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نظر   اين  برخالف  و  بود.  «جريان  بهکه  ورود  بدو  در  گاهی  بند،  حتی 
میبه توصيه  آن  زندانی  ازای  در  و  نشود  بزرگ  کمون  وارد  که  کردند 

خوراک چراغ  مثل  بگيرد امکاناتی  و...  مالقات  اساساً  »(همانپزی،  جا)، 
    پزی و مانند آن وجود نداشت.امکان اِعطای امکاناتی مثل چراغ خوراک

گرايانه و رسد که منهای روحيه قهرماننظر میطورکلی، چنين بهبه
آناغراق پاينده،  آقای  در  گوی  زندگی  عمومی  فضای  کمون،  از  او  چه 

گويد، عمدتاً تعميم تجربيات او  زندان، گردانندگان سياسی و صنفی آن می
شماره  زندان  نيمهدر  (از  قصر  چهار  آذرماه،ی  احتماالً  دوم   تا  1351ی 

  قزل حصار) است.  ، قبل از انتقال او به1352 بيست و هشتم ارديبهشت 
عنوان  را به 3و   2کنم تا فضای بند ای را تعريف میجا خاطره در اين

  ، نشان بدهم:  1354ترين بخش زندان شماره يک قصر درسال  گيرانهسخت
هريک  بهام)  (که تاريخ دقيق آن را فراموش کرده   1354اواسط تابستان  

يک بشقاب و يک ليوان آلومينيومی دادند و خوردن    3و    2های بند  از زندانی
ريختيم تا هرکس غذای جمعی را (مثالً پلويی را که در ظرفی مانند ديس می

مقدار الزم برای خودش بردارد) مطلقاً قدغن کردند؛ و عدم رعايت اين  به
داشت.  يه بدنی را در پیاصطالح ضابطه، چند روز زندان انفرادی و تنب به

جا بود که يک روز که شام آبگوشت بود، و ما گيری تا آنشدت اين سخت
شماره   اطاق  مالط    2در  کوبيدن  مشغول  بود)  انفرادی  سلول  قبالً  (که 

زير هشت فراخوانده  آبگوشت بوديم، براساس گزارش نگهبان داخل بند، به
زير  ما بدهند، با عجله بهبه  پايیکه فرصت پوشيدن دم شديم و حتی بدون اين

  هشت کشيده شديم. 
دليل حضور حسين  البته ناگفته نماند که تمرکز توجه روی اطاق ما به 

ها تنبيه  زندانبانبود. قصد    اعدام محکوم شده سالحی بودکه در دادگاه اول به
  انفرادی بود تا ديگران عبرت بگيرند. بدنی و فرستادن حسين به

ر هشت که رسيديم، افسر نگهبان بنای داد و فرياد،  زيکه بهخالصه اين
شود،  ويژه تهديد را سر داد که شما نظم و بهداشت سرتان نمیتوهين و به

ها که رتوريک افسران زندان  کنيد و اين قبيل حرفمقررات را رعايت نمی
  های سياسی بود.در مقابل زندانی
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با بود که  که متوجه خطری شده  افراد اطاق  از  الی سِر حسين  يکی 
جانبی، در جواب افسر  چرخيد، با حاضرجوابی آميخته با حق بهسالحی می

خواستيم بين سنت تاريخی  کنيد. ما مینگهبان گفت: جناب سروان، اشتباه می
به کنيم.  ايجاد  تلفيق  زندان  مقررات  و  ايرانی  باستانی  مالط  و  دليل  همين 

تنهايی غذای خودرا  رکس بهجا کوبيديم تا پس از تقسيم، هآبگوشت را يک
شديد که قصد ما نقض  بخورد. اگر شما صبر کرده بوديد، خودتان متوجه می

اطاقی برای افسر نگهبان «استدالل»[!؟] کرد  مقررات زندان نبود. اين هم 
سنت    که جناب سروان، اگر توجه کرده باشيد، آبگوشت و کوبيدن جمعی آنْ 

شناسی و کشف انواع  های باستانفاریهاست و حو غذای باستانی ما ايرانی
  ی آن است. ن هم نشانهسااشنها توسط باستانو اقسام ديزی

ای قرار  کننده و ظاهراً پيچيده افسر نگهباِن ابله که در مقابل امِر گيج
نفِر    9ی  ناچار از همه گرفته بود، با احساسی که منشأ آن حقارت بود، به

ً   2افراد اطاق شماره دو بند   ی يک نفره غذا   تعهد گرفت که ضابطهشفاها
به را  ما  و  کنيم؛  را رعايت  بدينخوردن  بند برگرداند.  ترتيب، خطر  اخل 

ياد حسين سالحی (برادر جواد و  انفرادی و کتک جدی و سخت از سِر زنده 
  کاظم سالحی) پريد. 

  
عنوان واحد سياسی و صنفی، دو نوع مسئول داشت:  کمون بزرگ به«

سي نبودند...  گردانندگان  انتخابی  سياسی  گردانندگان  صنفی...  و  اسی 
خودشان   کردند رهبری سياسی را بهداران مشی مسلحانه... تالش میطرف

بدهند... آن248و    247»(صص  اختصاص  از  يا  ).  درستی  بحِث  جاکه 
عنوان استراتژی انقالبی، حتی قبل از تيرماه  ی مسلحانه بهنادرستی مبارزه 

تيرماه  شروع    1352 زندان  نيز مختص    1352شده بود؛ و سرکوب پنج 
های  گيری و محدوديتهای سياسی نيز سختقصر نبود و برای ديگر زندان

همين  يشب و  کرد،  ايجاد  مبارزه و    امر شکتری  درستی  در  ی  بررسی 
به آنمسلحانه  از  زد؛ و  دامن  را  هم مثابه استراتژی سياسی  با جاکه  زمان 

داری از اين مشی در طرف  1354انه از اوائل سال  کاهش تحرکات مسلح
دليل  شدت اوليه خودرا از دست داد؛ و باالخره، به  زندان نيز خيلی سريعْ 
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زندانیاين سال  که  سال51و    1350های  در  با    1354و    1353های  ، 
تا اندازه   عاطفیهای  تر شده و فاز عمدگی دريافتتجربه ای پشِت سر  را 

گردانندگان سياسی و  ی «چه آقای پاينده درباره رو، آنينگذاشته بودند؛ از ا
اين دليل  گويد، بهشان و مانند آن میی انتخابها، شيوه »، وظايف آنصنفی

آميزی از آن  است، و بيان اغراق  4ی محدود زندان شماره  که تعميم تجربه
می ارائه  و  زمان  ندارد  چندانی  بازخوانی  و  بررسی  ارزش  دهد، 

  گذريم. ان با اشارات کوتاهی از آن میاالمکحتی
  
  کمون بزرگ} 4

می نقل  «پاينده  که  گربهکند  علنی  د طورکلی،  بزرگ،  کمون  انندگان 
، برخورد ساواک و  1352تا سال  ». «کردند مخفی باشندنبودند و تالش می

سياسی زندان خيلی   گردانندگان  تشکيالت و  با  مسئوالن زندان سياسی... 
تر برای  ) دو راه بيش248»(ص  1352پس از تيرماه  [اما] «»؛  شديد نبود

» استتار  يکی،  بود:  نمانده  باقی  گردانندگان  و  طريق  فعالين  از 
تشکيالتیکاریريزه  کار  دراينهای  [پاينده  به»،  اشاره  سياسیجا  کارها 

)؛ ديگری  249»(ص  شدندتدريج منفعل میبهکند] که در اين صورت « می 
داران مشی مسلحانه است]، درگير شدن با  طرفاش  ی ضمنی[که اشاره 

هرچه  ها «خبرچين  ها و گزارشنظارت دائم نگهبانفعاليت که با توجه به
پنهان هم  میقدر  میکاری  شناخته  زود،  يا  دير  جا).  »(همانشدندکردند، 

»  های کار تشکيالتیکاریريزه «بنابراين، آن مسئولين سياسی واقعی که از  
  سربازگيری آموزش و  «» بهفکرانشجزنی و هم گرفتند و مانند «فاصله می

مسلحانه می برای جنبش  انتخاب  » روی  را  شهادت  راه  پيشاپيش  آوردند، 
به بودند!؟  و کرده  اقتدار زندانبان  امکانات و  درباره  پاينده  آقای  نظر من 

پليس و خبرچينان آن  گرايد: «گويی می اغراقسيستم نگهبانی زندان هم به
می چه  زندانی  که  بودند  مراقب  زندانیدائماً  از  هرکدام  را  کند.  ها 

  ». شان باخبر بودندهایاز پرونده و فعاليتشناختند، می 
اطالعات سطحی و مختصری از  غيرممکن نبود که رئيس زندان به

های معروف (مانند  پرونده جزنی) دسترسی داشته  بعضی افراد و پرونده 
اينب اما  «اشد؛  زندانیکه  از  میهرکدام  را  و  ها  پرونده  از  شناختند، 
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آميز است. چراکه سيستم  »، بيش از حد اغراقشان باخبر بودندهایفعاليت
تعقيب سيستم  از  کامالً  زندانی  نگهداشتن  کنترلدربند  و  های ها 

کليت سيستم،    سياسی/امنيتی جدا بود؛ و درصورت وجود چنين امتزاجیْ 
سرکارآ توان  و  می  گریوبکيی  دست  از  را  ساواک  خود  ضمناً  داد. 

ی قدرتمندترين نهاِد کشوری (که در بسياری موارد خط و ربط شاه  مثابهبه
کرد)، برای افرادی مانند محرری و زمانی تره هم ُخرد  را هم کنترل می

را    ها ويا بخشی از آنی زندانیی پرونده که همه اينکرد تا چه برسد بهنمی
ها قرار بدهد. با وجود اين، باوِر مسلط در زندان اين بود که در اختيار آن

  ها اطالع دارد. ی زندانیزندانبان از محتويات پرونده 
که سيستم خبرچينی برای زير هشت  توضيح استاين نکته نيز الزم به

ی زندانبانی با سيستم خبرچينی برای ساواک کامالً تفکيک شده  و مجموعه 
ساواک  بود احتماالً  گرچه  داشتند.  جداگانه  و  متفاوت  کارکرد  دو  و  ؛ 

های خاصی را از  های منظمی از رفتار، کردار و مناسبات زندانیگزارش
های امنيتی ممکن کاریدليل پنهانخواست؛ اما عکس قضيه بهزندانبان می

ی يکی از عوامل  نبود. درک و دريافت غلط از اين دو نوع خبرچينِی متفاوتْ 
سال در باالی هرم تشکيالتی زندان و حتی در    5بود که مسعود بطحايی  

کرد (که در ادامه طور منظم برای ساواک گزارش تهيه می کنار جزنی، به
ای دارم که بازگويی  پردازم). من شخصاً در اين مورد تجربهآن هم میبه

  فهم مسئله کمک کند:آن شايد به
بند يک را از بندهای هفت و هشت    سرهنگ زمانیْ   1354تابستان سال  

انفرادِی گروهی تبديلش کرد. اين  بهجدا کرد و دِر وردی آن را قفل زد و  
ها کرد که من هم ی تعدادی از آنواسطهبه  3و   2کار را برای تنبيه کل بند 

آن از  بند  يکی  بقيه،  و  جزنی  ترور  از  پس  بودم.  نيمه    3و    2ها  حالتی 
موارد   در  داشت؛  پيش  عصيانی  درگيری  بند  نگهبان  يا  وکيل  با  متعددی 

زندگی جمعی ها برای  تالش زندانیها  ی آنی محوری همهآمد که مسئلهمی 
سرکوب اصراِر  با  گرانهو  بود.  غيرجمعی  زندگی  تحميل  در  زندانبان  ی 

از   تعدادی  انتقال  که  خاصی  رويداد  آن  چگونگی  و  جزئيات  اين،  وجود 
  ام. يک را موجب گرديد، فراموش کرده  یهبند در بستها بهزندانی
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اين ترتيب بود که ابتدا دو يا سه نفر  بند يک بهبه   3و    2انتقال از بند  
  10بردند، و او پس از يک گفتگوی (مثالً  دفتر زمانی می ها را بهاز زندانی

ها را هم (با کتک يا  گرداند و بعضیبرمی 3و   2بند  ای) بعضی را بهدقيقه
همراه دو نفر ديگر (که يکی از  فرستاد. من را بهبند يک میکتک) بهبی  
خامنهآن هادی  که  ها  ديگری  و  بهای  بود)  اردهالی  محمود  دفتر  احتماالً 

های تهديدکننده و تحقيرآميز که سرهنگ زمانی بردند. پس از کلی حرف
کرده  نقض  را  زندان  نمیمقررات  آدم  شما  و  خامنهايد  هادی  ی  اشويد، 

کار ديگران ندارم، (من  سرهنگ زمانی گفت: جناب سرهنگ من کاری بهبه
کمونيست اين  گفت)  و  داد  نشان  رعايت  را  را  مقررات  که  هستند  ها 

ای را  هرروی، آقای هادی خامنهمضمون و از حافظه]. بهکنند[نقل بهنمی
به  3و    2بند  به کتک  بدون  را  همراهم  نفر  و  من  و  يک  برگردانند  بند 
که سرهنگ زمانی که دوست  رستادند. چرا ما را کتک نزدند؟ برای اينف

چی پرسيد  من  از  شود،  ظاهر  پرفسورها  نقش  در  که  داشت  کردی  کار 
به سؤال  اين  کردند؟  نشاندهنده دستگيرت  خود  از  خودی  که  بود  اين  ی 

که دستگير شدم،   پيش  ماه  چند  گفتم:  ندارد.  من اطالعی  قبلی  محکوميِت 
جا را گشتند، آن بسته را پيدا کردند و  خانه ما، همهر آمدند بهسه/چهار نف

همراه آن بسته بردند کميته! پرسيد: توی او بسته چی بود؟ گفتم  من را به
فکر کنم کتاب بود. گفت چه کتابی بود؟ گفتم: اسمش ياد نيست: فکر کنم،  

نمی  دقيقاً  فلسفه...،  دين،  سر اصوِل  با  ابله  زمانِی  سرهنگ  خوشِی  دانم! 
بود.   همين  بله،  بله  گفتم:  فلسفه؟!  مقدماتی  اصول  گفت:  تبخترآميزی 

ساده بدين سرهنگِ  جناب  بهترتيب،  جاه لوح  ارضای  در  طلبیخاطر  اش 
بند يک  پرفسورنمايی از سِر تقصير ما گذشت و بدون کتک و انفرادی به

  فرستاده شديم. 
ی  نده و سابقهی پرو که سرهنگ زمانی هيچ اطالعی درباره نتيجه اين

ويژه از اين جهت مهم و قابل تأکيد است که سياسی من نداشت. اين مسئله به
ی کند که قبل از روبرو شدن با متهم يا زندانی، همهی پليسی حکم میتجربه

  ی او در دست باشد و مطالعه شود. اطالعات موجود درباره 
  مورد شناسايی قرار فعال    های  زندانی    هايی کهی راه آقای پاينده درباره 
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حياط زندان  مثالً کافی بود نگهبان مدتی از پنجره بهگويد: «گرفتند، میمی 
توانست افراد فعال و گردانندگان سياسی را شناسايی  راحتی مینگاه کند. به

وگو و بحث  فکرانش مشغول گفتديد که هميشه جزنی و هم کند؛ مثالً، می
ديدگاه  با  گوناگون  افراد  مبا  بيشهای  و  است  ديگران  تفاوت  از  تر 

اشخاص  مراجعه و  است  شلوغ  هميشه  سرمدی  عزيز  سِر  دارند؛  کننده 
  جا).»(هماناند داليلی مورد توجه زندانيانی ديگر هرکدام بهشناخته شده 

رساند که  جايی میاش بهپاينده همين مسئله را برپايه توضيحات بعدی
از گروه جزنی و دو نفر از اعضای  ... بنابراين کشتن هفت نفر گويد: «می 

خلق و  اتفاقی  امری  خلق،  گزارشمجاهدين  نبود.  از  الساعه  که  هايی 
زندانفعاليت داخل  در  يارانش  و  جزنی  می به  های  پليس  در  دست  رسيد 
  )!؟250»(ص تأثير نبودها بیگيری برای کشتن آنتصميم 

آن   و  جزنی  بيژن  کشتن  چرايی  توضيح  در  پاينده  ديگر    نفر  8علی 
کند که علت بيانش، مصادره  مسئله را مطرح می ربط بهی ظاهراً بیانکته

چه برمن گذشت»  که (در واقع) طپش پنهاِن قلِب القايِی «آنمطلوبی استبه
  قبل از ديگران که جزنی و اعضای گروه او  خاطر اينساواک بهاست: «
ها را نکشت بلکه ساواک متوجه شده بود  بودند آن  چريکی  فعاليتآغازگر  

های  ی چريککنند و چه نقشی در جنبش مسلحانهها در زندان چه میکه آن
  )!! 250»(ص فدايی دارند

کند که » استفاده می چريکی  فعاليتآغازگر  عمد از عبارت «راوی به
همين   235ی  او و آقای خسروپناه بگويد: خودتان در صفحهاگر کسی رو به 

» که  کرديد  تدوين  و  گفتيد  سال  کتاب  مبارزه   1350از  شروع  ی با 
های سياسی ايران حاکم شد و فرهنگ  مسلحانه...، فرهنگ چريکی بر زندان

بگويند: منظور  توانند  می»، در جواب  الشعاع خودش قرار دادقبلی را تحت
» عبارت  از  از  چريکی  فعاليتآغازگر  ما  گفتگو  و  نظری  تدارک    ،«

گيری کنند که آغاز شکلی مسلحانه است. اما اين دوستان توجه نمیرزه مبا
با 1350سال  » را هم « فرهنگ چريکی« » اعالم کردند (که در مقايسه 
مبارزه « مسلحانهشروع  ويژه ی  و  مهم  بسيار  شکل   ،(«» از  »  فعاليتای 

  تدارکاتی است!!! 
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  هايی راد و گروه ـه آن افـای پاينده بايد بگويم کـبرای اطميناِن خاطِر آق
» او  که  گروه  اعضای  و  ديگران    [را]جزنی  از    فعاليت آغازگر  قبل 

کنند، در منتهااليه راسِت اپوزيسون  ی مسلحانه تبليغ می» و مبارزه چريکی
هم  در  واقع  در  که  دارند  قرار  نقش  ايران  در  فقط  حاکم،  رژيم  با  سويی 

توان با آقای پاينده در  ها، میاينی  شوند. با وجود همهاپوزيسون ظاهر می 
مسئله   جنايتاين  ُکشتار  بهکه  (که  شاه  رژيم  جناحکارانه  های  بندیابتکار 

به و  شد  طراحی  بیساواک  درآمد)،  بهعمل  «ربط  که  نبود  و  اين  جزنی 
يارانش معتقد بودند... زندان سياسی محل تدارک، آموزش و سربازگيری  

کردند و نقش  ها براين اساس عمل میآن«»؛ و  برای جنبش مسلحانه است
هم به در  نهايتاً  سزايی  و  زندان،...  از  خارج  و  داخل  بين  ارتباط  آهنگی 

). من قبالً  250»(ص  های فدايی در زندان داشتندچريک عضوگيری برای
توانند برای  دارانش می ام که اگر جزنی، گروه او و طرفهم اشاره کرده 

» چريکی  کسربازگيری جنبش  به»  را  سربازها  اين  و  شبکهنند  ی  طرف 
ها های فدايی بفرستند، ساواک هم که عمليات آنارتباطی سازمان چريک
می کنترل  را  زندان  پيچيده در  و  مداوم  تعقيب  طريق  از  همين کرد،  ی 

ی ارتباطی  شبکهتوانست بهمیسربازهای از زندان بيرون رفته، خيلی ساده  
دست يابد. البته کنترل در زندان نه از طريق  های فدايی خلق  سازمان چريک

شده خبرچين شناخته  بههای  بلکه  زندان،  مورد واسطهی  و  پنهان  افراد  ی 
می انجام  بطحايی  مسعود  مانند  به اعتمادی  از  گرفت.  يکی  من  نظر 

ضربهسخت چريکترين  سازمان  که  خورد،  هايی  خلق  فدايی  های 
ی  ارانش در زندان بود. درباره دی همين پراتيک جزنی و طرفواسطهبه

  گويم. تر میاين فرضيه بعداً بيش
  
  کمون بزرگ} 5

میبه« "سخنگو"  و  "نماينده"  کمون،  صنفی  «گفتند مسئول  که  با  » 
میرأی انتخاب  کمون  اعضای  از  بيش»؛ « شدگيری  از چپنماينده  ها  تر 

می عالقهشدانتخاب  مجاهدين  زيرا  به»؛  اين  ای  نداشتند.  انجام  مسئوليت 
بود: درباره « مطرح  نظر  دو  نمايندگی،  زمان  مدت  و  نماينده  انتخاب  ی 
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ها که در رهبری سياسی کمون نقشی  ای از زندانيان، عمدتاً مائوئيستعده 
گفتند مدت نماينده بودن يک نفر بايد دو ماه باشد. اگر کسی بلد  نداشتند، می

می ياد  نيست،  مهم  کند،  نمايندگی  «گيردنباشد  بهبچه».  معتقد  مشی  های 
می داشتند  دست  در  را  کمون  سياسی  رهبری  که  هرکسی  مسلحانه  گفتند 

باشدنمی نماينده  «251»(ص  تواند  چرا  نماينده    توانست][نمیهرکسی  ). 
»  اطالعات... زيادیکه نماينده « »؟ مطابق روايت آقای پاينده، برای اينباشد 

و   ی پرونده [حتی درباره ر خودرا اسرااز اعضای کمون داشت؛ ديگران «
بايد کامالً مورد اعتماد، رازدار و با »؛ «گفتنداو میبه  شان]هایبازجويی

دور از  منافع زندانيان را به)؛ و در هرموقعيتی «252بود(ص » میتجربه
  جا).گرفت(همان» در نظر می خط و خطوط سياسی

به بُرهه  اتفاق زندانیگرچه اغلب قريب  آن  بههای  ی يک  اندازه حتی 
درباره صفحه هم  ُرقعی  کمون  ی  با  اما  نداشتند؛  اطالع  پاريس  کمون  ی 

  ها، مقررات و وظايفی را طراحی کردهناميدن جمع رفاهی/جنبشِی زندانی
رنجِی بوروکراتيک از پشت بسته غلحاظ ببودند که دسِت کمون پاريس را به

نفی و سياسی داشت. وظايف  ی ص طورکلی، نماينده دو نوع وظيفهبهبود. « 
مربو و  به  طصنفی  زندان  نظم  و  نظافت  و  بهداشت  تغذيه،  مالی،  امور 

هريک از اين امور يک مسئول تعيين  ». او برای «کارهايی از اين قبيل بود
مانند  می  و  ميوه  مسئول  آشپزخانه،  مسئول  مالقات،  مسئول  مانند  کرد 
  ). 253»(ص هااين

پاينده  آن گويد، شباهت  » مینماينده ی شرح وظايف « درباره چه آقای 
ی مجريه  (گرچه کمی مقتدرتر) در جمهوری اسالمی دارد  قوه بسياری به
ی واليت فقيه باالی سِر خود دارد.  مثابه» را بهرهبری سياسیکه نهاد «

» گرفته  نظافتالوقوع در زندان (از « ی موازين ممکن نماينده بايد بر همه
» کمونآهنگی  هم تا  ديگر  میهابا  نظارت  تا  »)  را  خاطی  افراد  و  داشت 

» اخراج از کمونکرد که اگر با بحث و گفتگو و ندرتاً « جايی تعقيب میآن
گاهی شوند: «راه راست هدايت  ومال بهشدند، از طريق ُمشتت نمیتمشيّ 

کرد شخص خاطی، او را کتک  نوع تخطی و واکنش و عملهم، با توجه به
ها  )!!! گرچه آقای پاينده کتک زدن را مختص خبرچين254ص  »(زدندمی 
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که آن گروهی که امکان استفاده از فشاری  دهد؛ اما واقعيت اين استجلوه می
ها  فيزيکی را در اختيار داشته باشد و استفاده از آن را درست بداند، حرف

يات اين  نمايد. از جزئتر» میای از افراد «متقاعدکننده و نظراتش برای پاره 
ی  دهنده های آقای پاينده در اين زمينه نشاننظر من حرفبحث که بگذريم، به

دريافت  فضای آن روز زندان سياسی و شيوه  های «بحث و جدل» برای 
به عريان(ويا  حقنهعبارت  جزئيات  تر  از  بازهم  اگر  است.  «حقيقت»)  ی 

اده از فشار  توان گذشت که استفبگذريم، از اين پرنسيپ سوسياليستی نمی
پيش انجام  فيزيکی برای  که  برچسبی  با هرتوجيه و  برد نظری و سياسی 

  شود، کنشی فاشيستی است. 
  

به توجه  ايناينبا  بحثکه  پُستگونه  مقاماِت سرگرم ها،  و  و ها  کننده 
محلی از اِعراب نداشت،    1352بوروکراتيک، پس از سرکوب پنج تيرماه  

ها امکان ، زندانی1356ها در شهريور  و تا بازديد صليب سرخ از زندان
توسط    نقل شده   ی شيوه به چندانی برای ابراِز وجوِد سياسی و انتخاب نماينده 

ی نيمه  هاْ گونه بحثاين دليل که اوج ساختاری اينآقای پاينده نداشتند؛ و به
بود، من شخصاً درگير اين مباحث نبودم    1352و حدوداً بهار    1351دوم  

های جسته  چه برمن گذشت» است که فراتر از شنيده ی «آنو تازه با مطالعه 
طور مثالً جامعی با  ام در موقت شهربانی، بهو گريخته و مشاهدات اندک
  شوم. ايی آشنا میبورژوخرده  سرگرمِی سياسیِ اين مباحِث قابل توصيف به

پاينده از کمون، آن آقای  چه در مقابل شرح مشروح و بوروکراتيک 
و   5و    4ی کمون و رهبری آن بايد گفت، اين است که کموِن بندهای  نماينده 

) يک نفر مسئوِل  غيرعلنی  1357تا    1353در زندان قصر (از سال    6
وفتق  ن را رتقی امور کموداشت که با کمک کارگران نوبتِی روزانه، همه

بايست رژيم غذايی  ها بود که می کردند. يک نفر هم مسئول غذای مريضمی 
خانه بودکه ضمن  کرد؛ و يک نفر هم مسئول کتابخاصی را رعايت می

لحاظ کّمی شد که به نتخاب میهايی اگروه داوطلبانه بودنش، اما از طرف  
مطابق ليستی که در دسِت باال را در زندان داشتند. کارگران روزانه نيز  

به را  خود  بود،  همه  می دسترس  معرفی  کمون  مسئول  مسئول  کردند. 
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مريضمريض خوِد  ميان  از  نفر  يک  را  بهها  بهها  داوطلبانه  عهده  طور 
تر  ها جاافتاده گرفت. و باالخره مسئول کمون هم اغلب از ميان زندانیمی 

  شد. خواست دو ماه داوطلب میبرای يک ماه و اگر می
  کمون بزرگ} 6

بخشی گويد: «» کمون میوظايف سياسی نماينده ی «آقای پاينده درباره 
داخل زندان و روابط زندانيان و بخش ديگر مربوط  از اين وظايف مربوط به

بودبه زندان  مسئوالن  با  مذاکره  و  داخلی  255»(ص  ارتباط  وظايف   .(
تعيين مسئولين    ی آن،ی عمومی کمون، اداره عبارت بودند از: تشکيل جلسه

مختلف (مانند مسئول ميوه، مسئول مالقات، مسئول آشپزخانه و مسئوالن  
  های ديگر.متعدد ديگر) و باالخره ارتباط با کمون

درباره  «راوی  مذاکره  ی  و  زندان   [نماينده]ارتباط  مسئوالن  »  با 
ها و مسئوالن زندان، کسی حق نداشت  از نظر ارتباط با نگهبانگويد: « می 

با آنبدون حضور نماينده  قبل از سرکوب پنجم  ها تماس بگيرد.  ی کمون 
ی آن را  ها، کمون بزرگ و نماينده ، مسئوالن زندان و نگهبان1352تيرماه  

میبه میرسميت  انتخاب  نماينده  که  هنگامی  بهشناختند.  هشت شد  زير 
بهرمی  و  میفت  نگهبان  نماينده افسر  من  امروز  از  بند هستم.  گفت  اين  ی 

به هم  نگهبان  می پاسبانافسر  نماينده ها  فالنی  در  گفت  اگر  است.  بند...  ی 
ی بند را  آمد، نماينده ای در رابطه با يکی از زندانيان پيش میزندان مسئله
). عبارت  256»(ص  گفتند آن را برطرف کند او میکردند و بهاحضار می

اين دليل مشخص کردم که خواننده  » به1352قبل از سرکوب پنجم تيرماه  «
ها عموماً غيرالزم بندیی مقررات و امکانات و تقسيم متوجه باشد که همه 

  پايان رسيد.به 1352و بورکراتيک، با سرکوب پنجم تيرماه 
بهمهم   زيرهشت  با  رابطه  در  نماينده  که  وظايفی  داترين  شت،  عهده 

که مزاحمت ايجاد  بهانه اينها بهعبارت بودند از: تقاضای انتقال خبرچين
کرد که مثالً  اگر خبرچين در زندان بود، نماينده بايد کاری میکنند [«می 

)]، نظارت بر افرادی که با دفتر زندان  256»(ص  او را از بند بيرون ببرند
ر  يا  نگهبان  افسر  با  گفتگو  و  داشتند، وساطت  حل  کار  برای  زندان  ئيس 

آمد، و باالخره  ها و زير هشت پيش مینحوی بين زندانیمشکالتی که به
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نتيجه  اعتراض جمعی درجهت مشکالتی که با مذاکره بهاعالم فراخوان به
نتيجه برسد  توانست بهموقعی که نماينده از طريق مذاکره نمیرسيد: «نمی

اين مشکل را حل کنم. شما بياييد    کرد که من نتوانستم زندانيان مراجعه میبه
جمعی اعتراض شدند و دستهها هم پشت دِر بند جمع میآن را حل کنيد. آن

کردند. نظمی شکل گرفته بود که هم پليس و هم زندانی آن را قبول کرده  می 
  ). 257»(ص و پذيرفته بودند

هايی که جسته  چنين روايتچه برمن گذشت» و هم براساس کليت «آن 
گر شنيده و  بهيخته  میام،  درباره نظر  پاينده  آقای  که  اينرسد  «ی  اگر  که 

کرد که او را از بند بيرون  خبرچين در زندان بود، نماينده بايد کاری می
روی کرده است. چراکه  [!] زياده اکسير اغراق»، بازهم در استفاده از  ببرند

صفحه   بهشتی«آن  299در  که  هنگامی  گذشت»،  برمن  را  چه  [که پور 
کرد] پس از  می  ها را اذيتبر خبرچينی، از جهات ديگر نيز زندانیعالوه 
بهداری  روز به  5کاری با سه تن از زندانيان سياسِی بند چهار برای  کتک

میمی  زندان  افسر  و  «فرستند  را  گويد  اتاقش  برگشت  بهداری  از  وقتی 
های سياسی  »، و زندانیبردکنم و چراغش را هم از آشپزخانه می عوض می 

به او  انتقال  ديگری می خواهان  میزندان  پاينده  آقای  که گويد: «شوند،  ما 
بهنمی را  او  نداريد  حق  بگوييم  بهشتیتوانيم  باالخره  بياوريد.  ما  پور  بند 

 ». زندانی است و بايد در جايی زندانی بکشد
مذاکره با رئيس زندان نيازمند مهارت و تيزهوشی بود و در جريان  «

ترين ابزارهای الزم بود. مثالً در مذاکره  زنی از ابتدايیمذاکره قدرت چانه
زندانْ  مسئوالن  سياست  با  چهارچوب  در  برای  نماينده  شده  تنطيم  های 

  1350های در سالبرخورد با پليس تا حدی اختيار و آزادی عمل داشت... 
ها را  سئوالمسئوالن زندان پذيرفته بودند که نماينده برود جواب    1352تا  

ی روايتش از  ). پاينده در ادامه258»(ص  ها بگويد...آنبپرسد و برگردد به
ی بين نماينده زندان و مسئوالن زندان، از ضوابط فرعِی  چگونگی رابطه

با توجه بهديگری هم حرف می مدت زمان بسيار کوتاهی که اين زند که 
  ار و بررسی ندارند. توانستند کاربرد داشته باشند، ارزش تکرضوابط می

 » از  پاينده  پذيرش  1352تا    1350های  سالوقتی  با  رابطه  در   «
از سوی «ی زندانینماينده  زندانها  میمسئوالن  توجه » حرف  بايد  زند، 
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رسد. زيرا منهای  ی زمانی حتی به دو سال هم نمیداشته باشيم که اين بازه 
جمشيديهـ  از آغاز سال    آباد و قلعه، عشرتهای ساواک (مثل قزلبازداشتگاه 

قبل  )، بحث کمون بزرگ (نه موجوديت آن که به 1351تا اواخر سال    1350
های تحت کنترل شهربانی (يعنی:  گردد) در زندانها برمیگونه بحثاز اين

شکل طورکلی و عمدتاً  در زندان شماره چهار (بهزندان موقت، قصر به
شروع  فوق بوروکراتيک)  و  افراطی  دربرگيرنده العاده  که  بازه شد  ی  ی 

در زندان شماره سه و اواسط تابستان    1350زمانِی از حدود اواسط سال  
است. بنابراين،    1352در زندان شماره چهار تا پنجم تيرماه    1351سال  

بازه 1352تا    1350های  سالمعنی واقعی « ً » چيزی نهايتاً    20  ای تقريبا
بدين است.  همه ماهه  که  درباره ترتيب  پاينده  که  تفصيلی  و  توضيح  ی  ی 

زندانی داخلی  ضوابط  سياسی،  مسئوليت  ضوابط  نمايندگی،  و  باهم  ها 
ی  نظر از شيوهکند، صرفروايت می  ها با مسئوالن زندان و مانند آنْ زندانی

به نهايتاً  است،  دولت  يک  ساختار  از  گفتگو  گويی  که  او  قايعی وبيان 
ی  ماه بود. اما مسئله  20شان نهايتاً حدود  گردد که زمان پيدايش و مرگبرمی

بهمهم  که  برقراری ضوابطی  زمان  مدت  از  زاويه  آنتر  کردم،  اشاره  ها 
مذاکره با رئيس زندان نيازمند  اين ضوابط و مجريان آن است: «نگرش به

ترين  نی از ابتدايیزقدرت چانهبود و در جريان مذاکره    مهارت و تيزهوشی
بودابزارها الزم  شده،  ی  نقل  عبارت  اين  در  پاينده  آقای  کالم  فحوای   .«

سنديکاليست کالم  فحوای  عين  حرفهدرست  کشورهای  های  در  ای 
منشانه است. تفاوت تنها در اين  گرايانه و اشرافاروپايی/آمريکايی، نخبه

کنند و در  کسب می» را  زنیقدرت چانه«  ها تمرينْ ها طی سالکه آناست
می آموزش  زمينه  درصورتی اين  در  آقا  که  بينند،  بدون حضور  پاينده  ی 

ی چنين تمرين و آموزشی را برای او فراهم کرده باشد  مناسباتی که زمينه
»  زنیقدرت چانهطور ژنتيک از «مکتب نرفته و خط نانوشته)، به(يعنی به

  برخوردار بوده است. 
می   «وقتی  که  «تيزهوشیپذيريم  از  الزم ابتدايی»  ابزارهای  »  ترين 

انجام کار معينی است، عمالً مقوله آقازادگی و  ژن برتر ی  برای  ، نوعی 
برتری/فروتری طبيعِی  پذيرفتهعمدگِی  نيز  را  اجتماعی  از  هاِی  يکی  ايم. 
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لب  چه برمن گذشت»، گزارش نمايندگی آقای پاينده در اغ نکات مشهوِد «آن
به آناتفاق زندانقريب  بنابراين،  های مختلفی است که در  بود.  ها زندانی 

» را مطرح  زنیقدرت چانه» و «مهارت و تيزهوشیی «وقتی او مسئله
جاکه  کند؛ و ازآنطور غيرمستقيم خودش را توصيف میکند، در واقع، بهمی 

به بنا  پاينده  ورزشصبغهآقای  و  کوهنوردی  «کارانهی  رت  قداش، 
اش تمرين نکرده و آموزش  های زندگیيک از حوزه » را در هيچزنیچانه

» اين  پس  است،  هم قدرتنديده  و   «» «مهارتِ چنين  و  »  تيزهوشیِ » 
ی آموزش و تمرين، بلکه  واسطههای معين و به طورکلی را نه در عرصه به

  طور ارثی با خود داشته است!؟از پَِر قنداق به
سال« نظر  1352تا    1350های  در  و  سياسی  گردانندگان  نظرات   ،

تند و چپ البته، گاهی نظرات  غالب کمون عموماً   گردانندگانروانه بود. 
بود  به تندروانه  تنها نماينده حدی  نه  نمی  که  نماينده  پذيرفت.  بلکه جمع هم 

تر  را بگيرد و در بيش  های غلطها و تصميم توانست جلوی تندرویگاهی می 
به قادر  نبود پيشموارد  آن  از  نقل259»(ص  گيری  اين  در ).  تنها  قول 

  » را معادل علی پاينده بدانيم. نماينده ی «که کلمه صورتی دارای معنی است
آدم  از  معينی  که کميت  بگيريم  درنظر  زندان  در  را  سياسی  های 

دهند و از طريق  کمون تشکيل می  منظور زندگی شخصی/جنبشِی خويشْ به
انتصاب ويا  « انتخابات  يک  توافقی  هم  نمايندههای  نفر  يکی/دو  و   «

در تمام طول عمر    نماينده که  گزينند. چطور استبرمی  ی سياسیگرداننده 
جای در  کمون  غيرچپاين  و  معقول  میگاهی  قرار  گيرد،  روانه 

نده  نماي » است؟ «روانهنظر غالب کمون عموماً تند و چپکه «درصورتی
گاهی  » و «های غلط را بگيردها و تصميم توانست جلوی تندرویگاهی می 

بلکه جمع   که نه تنها نماينده حدی تندروانه بود  به  گردانندگاننظرات    [هم]
  »! پذيرفتهم نمی

خاطر  شد، به» انتخاب يا انتصاب مینماينده عنوان «مگر کسی که به 
به انتصاب  يا  انتخاب  خردی  همين  میچنان  می دست  که  توانست  يافت 

چپ مقابل  در  «رویهمواره  و  جمعهای  کمون)  کليت  (يعنی:   «
طور نسبی از  گاه درست و معقول قرار بگيرد و به»، در جایگردانندگان«
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نه، و هم آری است. اگر رویچپ پاسخ اين سئوال هم  ها جلوگيری کند؟ 
براساس شخصيت    ای انتخاب يا انتصاب شود، چونی تازه هربار نماينده 

به که گرايش  دارد [« چپخودش  تند و  روِی هم  نظر غالب کمون عموماً 
می»]، چپروانهچپ نماينده َروانه عمل  آن  اين شخص  که کند،  نيست  ای 

کرد معقول کند! پس، پاسخ سئوال باال در مورد عملآقای پاينده تصوير می
پاراگرا اين  ابتدای  سئوال  جواب  است.  منفی  درصورتی  نماينده،  تنها  ف 

است نماينده مثبت  اين  خاصهکه  باشد،  نفر  يک  همواره  مفروض  ی  ی 
عنوان نماينده نداشته باشد و  انتخاب يا انتصاب او بهی او ربطی بهعاقالنه

با چپ مقابله  بهتوانايی  ذاِت طبيعِی خوِد  از  با  روی را  باشد!؟  برده  ارث 
کننده  همواره خردمند و مقابله  یشويم که اين نماينده قدری تأمل متوجه می

(ازجمله   َبا چپ پاينده نيست که هرچه دارد  آقای  روی، کسی جز شخِص 
»)، مثبت بوده و بدون آموزش  مهارت و تيزهوشی» و «زنیقدرت چانه«

تجربه «و  تولد  بدو  همان  از  عملی،  چانهی  «زنیقدرت  و  و »  مهارت 
های آقای  البالی حرف» را داشته است. حاال که با کنکاش در  تيزهوشی

نماينده  آن  فهميديم  «پاينده  که  می ای  تندرویگاهی  جلوی  و توانست  ها 
بگيردتصميم  را  غلط  میهای  بود،  پاينده  خوِد  به»،  آن  بايست  دنبال 

نظراتگردانندگان« که  بگرديم  تنها  به  شان][ی  نه  که  بود  تندروانه  حدی 
های ». براساس رواياترفتپذينمی[اين نظرات را]  نماينده بلکه جمع هم  

القايی آقای پاينده، اگر اين « » فقط جزنی و  گردانندگان گوناگون و عمدتاً 
دادند.  ی آن را تشکيل میاحتمال بسيار قوی بخش عمده گروه او نبودند، به

» از  پاينده  که منظور  حکم  اين  احتمالِی  اثبات  تندرو،  گردانندگانِ برای   «
او هم بود است، يکبيژن جزنی و گروه  از  بار ديگر حرفه  او را  های 

... بنابراين کشتن هفت نفر از گروه جزنی و  کنم: «نقل می  250ی  صفحه
خلق و  اتفاقی  امری  خلق،  مجاهدين  اعضای  از  نفر  نبود.  دو  الساعه 

از  گزارش که  داخل زندانفعاليتهايی  در  يارانش  و  دست  به  های جزنی 
  »!؟تأثير نبودها بیکشتن آنگيری برای رسيد در تصميم پليس می

گفتهچنانهم   هم  پيشين  موارد  در  فوِق  که  تصويری  پاينده  علی  ام، 
همه و  هرچيز  آغازگِر  و  از  خردمندانه  بعضی  و  جزنی  از  را  چيز 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  426 
 

ها، خودش  کند تا در نقِد ضمنی و پراکنده از آنهای او ترسيم میپرونده هم 
ی طبقاتی عنوان پيامبری فراتر از مبارزه به  را در القائات مکرر و متواترْ 

اجتماعیْ  انقالب  خواننده کلهبه  و  «آنی  مفروِض  گذاشت»  ی  برمن  چه 
  بکوبد!!؟

  
  کمون بزرگ} 7

تا تيرماه  بندیکمون و تقسيم « آن  در زندان قصر    1352های داخلی 
واقعه از  داشت؛ چند روز پس  تير  وجود  پنج  در زندان قصر،    1352ی 

می مسلط  زندان  بر  محدوديتپليس  و  اعمال  شود  را  زيادی  بسيار  های 
هايی گذاشته بودند که دو نفر  کند؛ برای زندانيان سياسی چنان محدوديتمی 

در اين دوره، کمون بزرگ شکل   در يک بشقاب غذا بخورند.تند  حق نداش
).  259»(ص شودکمون صنفی میدهد و تبديل بهسابق خودرا از دست می

طورکه کمی باالتر هم توضيح دادم، پافشاری پليِس زندان برای زندگی  همان 
و در بند    1354در اواسط سال    تنهايی زندگی کردن)(يعنی: به  مطلقاً تکی

ها  که در آن  6و    5و    4اتفاق افتاد. من اين مسئله را در مورد بندهای    3و    2
  حضور داشتم، نديدم و نشنيدم. 

ها توانستند  بچه«  1353گويد: با کاهش فشار در سال  می   پاينده در ادامه
ويژگی از  کنندبرخی  احيا  را  کمون  قبلی  نکته»(همانهای  بسيار  جا).  ی 

پاينده   آقای  که  اينمهمی  تا  اين  حداقل  نزده،  درباره آن حرفی  جای کتاب 
نه تنها توقع و تصور عمومی را در    1352است که سرکوب پنج تيرماه  

چنين مناسبات زندانی با زندانبان را  رابطه با مناسبات درونی زندان و هم 
طرف درِک اصل توازن قوا در  ها را بهطور جدی دگرگون کرد و آنبه

ی شک و دامات تاکتيکی و سياسی راند، بلکه پروسهها و اقگيریموضع
را نيز سرعت    هم تاکتيک و هم استراتژی  مثابهبررسی مشی مسلحانه به

  بخشيد. 
های کمون قبل از سرکوب تيرماه  هنگامی که بخش ناچيزی از خاصه

  کردند ارزيابی میشد او را  وقتی زندانی جديد وارد میاحيا شد، «  1352
طور قابل اعتماد است. اگر قابل اعتماد بود اساسنامه را به   که تا چه اندازه 
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کرد که عضو دادند و زندانی جديد انتخاب میشفاهی برای او توضيح می
  ای هم که قابل اعتماد نبودند وارد کمون شدند. البته عده کمون بشود يا نشود؛  

شد  یعنوان واحد صنفی بود، نمکمون به 1352که پس از تيرماه جايیازآن
). متأسفانه آقای پاينده شيوه و معيارهای  260»(ص  کمون راه ندادها را بهآن
«ارزيابی« برای  بودن»  اعتماد  توضيح  قابل  را  وارد  تازه  زندانی   «

» بود،  صنفیاين دليل که کمون صرفاً «کند که اگر بهدهد؛ و دقت نمینمی
ند؛ پس، اين امر  شد » میای هم که قابل اعتماد نبودند وارد کمونعده و «

خودبهبه « طور  اصل  پس،  بود؛  هم  شدنی  تکرار  برای  ارزيابیخودی   «
ی کميِک اين سؤال،  ای داشت؟ صرف نظر از جنبهکمون چه فايده ورود به

به واردها  تازه  اغلب  که  بود  اين  همه واقعيت  الزاماً  (نه  آنزندان  ها) ی 
اين  ا ديگران گذرانده بودند. بهتر يا بلندتر را در کميته بی اندکی کوتاه دوره 

به وارد  تازه  زندانی  که  وارد  تااندازه   3و    2بند  معنی  تازه  زندانی  و  ای 
بيشبه بهبندهای ديگر کمی  دليل هم فرماليتهتر شناخته شده بود.  ی  همين 
طور شفاهی برای  اساسنامه را به» و «قابل اعتماد بودن» برای «ارزيابی«

تازاو   زندانی  وارد] [يعنی:  و  توضيح  ه  نداشت؛  چندانی  کارآيی  دادن،   «
  گرفت.همين دليل هم مورد استفاده قرار نمیبه

  
  کمون بزرگ} 8

ی  چه برمن گذشت» درباره«آن  259آقای پاينده در پانوشت صفحه  
در زندان    1352در مقطع تيرماه  گويد: «می  1352سرکوب پنجم تيرماه  

  1352تيرماه    5علی پورصفر که در  قزل حصار بودم. از دوست گرامی  
هايش از آن واقعه را برای انتشار  در زندان قصر بود تقاضا کردم يادمانده 

آخر   45شماره   ». ازطرف ديگر، در يادداشتدر پيوست اين کتاب بنويسد
به منابع  معرفی  نوعی  که  میکتاب  بهحساب  محمد  ی  نوشتهآيد،  آقای 

ی مادران و همسران زندانيان سياسی  نامهو    آقای علی پورصفر  ،جعفری
نامه  دادستانیبه منهای  بنابراين،  است.  شده  داده  ارجاع  و  هم  مادران  ی 

نکته  که  میهمسران  ندارد،  بررسی  و  بازخوانی  برای  نگاهی ای  بايست 
  اين مرجع هم داشته باشم. به
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  ی محمد جعفری} نوشته9

هماننِد خود آقای پاينده ناشی از  را    52آقای جعفری سرکوب پنجم تير  
که آقای اند. تفاوت اساساً در اين استدها می خردِی زندانیروی و بیچپ

به مسئلهجعفری  چپصراحت  میی  مطرح  را  درصورتیروی  که کند، 
  اين مسئله فاقد صراحت آقای جعفری است. پاينده نسبت به

 داندباد شيراز می آرا در زندان عادل  رویگيری چپآقای جعفری اوج
نه تنها درس    1352فروردين    26های قصر از سرکوب آن در  که زندانی

همان مسير به  ی محاسبات غلط و خصوصاً رقابتْ واسطهنگرفتند، بلکه به
  امکانات بسياری رااز دست دادند:  افتادند، و ازپِس سرکوبْ 

روی ما  بهتواند زبان دشمن را باز و دستش را  روی میچپ«
واکنشی بيندازد که ازقضا دشمن طالب تواند ما را به دراز کند. می 

کند. ما غالباً بهشت آن است. بگذريم که رقابت هم کار خودش را می 
رقيب   برای  را  برزخ  و  حريف  برای  را  دوزخ  خود،  آن  از  را 

جناحمی در  میبندیخواهيم.  دسته  هر  زندان  جلوتر  های  خواست 
در   حتی  پينگباشد.  میمسابقات  تالش  واليبال  و  (رقيب پنگ  شد 

  »! ايدئولوژيک) بازی را ببازد
می« بههرگروهی  راديکالخواست  و  اصطالح  کند  عمل  تر 

ها را سوزانده و  َروی فرصت که چپتر جلوه نمايد، غافل از اين چپ
انجامد. َروی میراستکند، بهمعموالً مثل تب تندی که زود عرق می

سمت چپ دهد هرچقدر پاندول بهها در فيزيک نشان میولقانول پاند
  ).525»(ص راستبرود بايد در دور ديگر برگردد به

  
ی سرکوب زندان شيراز و قصر کامالً غلط نظر آقای جعفری درباره 

است. صرف مکانيکی  نيز  او  بررسی  متدولوژی  و  پاندول  است  از  نظر 
غير از هايی بهها و نسبتحوزه ساعت و عرق کردن بدن در اثر تب که به

اند و حتی تشابه قابل تعميمی هم با ی بشری و نبرد طبقاتی مربوطجامعه 
  گويد: می 526ی از هستی ندارند، خود او در صفحه اين عرصه

تعدادی از زندانيان قصر را    52ی پنج تير سال  پيش از واقعه«
چه آشی   نستندداانگار مسؤولين زندان میقزل حصار منتقل کردند.  به

بندی در قزل حصار برای   بارْ خواهند در قصر بپزند. برای اولينمی
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شد. تا پيش از اين تاريخ پای زندانی سياسی زندانيان سياسی آماده می
  ). 526»(ص قزل حصار نرسيده بودبه

از ها را «گويد: روز پنج تير يکی از زندانیآقای جعفری می
ای در که توطئهخيال اين زدند. زندانيان بهبند چهاِر زندان قصر صدا  

جمعی پشت خواهند ببرند، دستهاوين يا کميته می کار است و وی را به 
پا شد. هرچه نگهبان گفت متفرق دِر بند اجتماع کردند و هياهو به

پيش از اين »... «بشويد. اين کار غيرقانونی است مؤثر واقع نشد...
گويان بند سه و چهار صحبت کرده و تاريخ سرگرد کميليان با سخن

ندا داد بود برخورد حاد نکنيد وگرنه جای ما کسانی خواهند آمد که 
داشت خواهند  متفاوتی  کامالً  پايين   رفتار  گلويتان  از  خوش  آب  و 

رفت...   پی نخواهد  در  ساواک  که  بود  رسانده  غيرمستقيم  او 
ها از بچه خواهد مسئولين زندان عوض شوند.  و می جويی استبهانه

تر شان را آرام خواهش کرده بود تشريفات استقبال و بدرقه دوستان
ی مشترک هم از طريق چند زندانی برگزار کنند. چند نفر در کميته
داده بود ها گوش اما بچه  تندروی نکنيد  [ند]سرشناس بند سه پيغام 

به  و  نداشته  جنبهشنوايی  میهرچيز  توطئه  چه ی  خيال دادند.  بسا 
  )! 527(ص ی آزاد شده است»ردند زندان منطقهکمی

  
به توجه  شده حرفبا  نقل  از  های  بعضی  که  جعفری  آقای  از  باال  ی 

تأکيد مشخصعبارت بنا بههای آن را با خِط  های ديدگاه تر کردم، ساواک 
اين نتيجه رسيده بود که بايد  کرد، بهخود و منافعی که از آن پاسداری می 

با   را  برهم زندانیرفتارش  و  بدهد  تغيير  سياسی  از کنشهای  ناشی  های 
شد)، از  مشی مسلحانه را (که در زندان بازتوليد هم میو باور به  دريافت

ی طور که درباره طريق اِعمال فشار و ايجاد محدوديت، سرکوب کند. همان
  ام، رفتارهايی که پس از شروع مبارزهداشته  نظرات آقای پاينده هم اشاراتی

معنای خارج روی (بهچپی  مقولهمسلحانه در زندان شکل گرفت، ربطی به
به رفتارها  اين  نداشت.  درست)  راه  از  شيوه شدن  آن  مثابه  در  زندگی  ی 

مثابه هم تاکتيک و هم  مشی مسلحانه (بهمقطع، برخاسته از طبيعِت باور به
به اساساً  که  بود  آن  با  متناسب  روحيات  و  فداييان،    یواسطهاستراتژی) 

نخبه و  میجنبه  گانْ قهرمانان  پيدا  اجرايی  برای  ی  تا  الزاماً    خلقکند  (نه 
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مثابه فروشندگان نيروی کار و توليدکنندگان ارزش اضافه)  ی کارگر بهطبقه
کليت راه  نهايتاً  و  برای سرنگونی شاه  باشد.    نظام   گشای عصيان  سلطنت 

به بهمبارزه باور  مسلحانه  تاکتيمثابه  ی  استراتژیهم  هم  و  در    ک  تنها 
می است و  واقعی  تهاجِم  صورتی  که در وضعيت  باشد  داشته  تداوم  تواند 

به مسلحانهمداوم  تهاجمِی  عمليات  و  اقدامات  بازتاب  ببرد.  بيرون  سر  ی 
مشی مسلحانه هم بود،  ی باور بهحال بازتوليدکننده درون زندان که درعينبه

واکنش و  کنش  پی  را  هايی  همان  ساواکْ در  که  را    داشت  آن  سرکوِب 
جنايتبرنامه بود.  کرده  گرگريزی  همانند  ساواک  و کاران  درنده  های 

غريزی دريافته بودندکه زنداِن ساکت و خاموِش  و    طور تجربی هراسان، به
بخشی از آن جنبش مسلحانه تبديل  زمان با پيدايش جنبش چريکی بهسابق، هم 

های چريکِی بيرون از زندان را تسريع  سرکوِب گروه   شده و سرکوب زندانْ 
  کند. می 

در زندان شيراز را    52فرودين    26سرکوب  هرروی، وقايعی که  به
سرکوب پنجم تيرماه همان سال چنين وقايعی که پيش از  نبال داشت و هم دبه

ی سرکوب که در حقيقت بهانه  در زندان قصر واقع شد، نه علِت سرکوبْ 
جلوگي راه  تنها  تهران)  بودند.  در  هم  و  شيراز  در  (هم  سرکوب  از  ری 

همان رواِل قبل از  گام تا جايی بود که زندان بهنشينی منظم و گام بهعقب
(يعنی:   چريکی  جنبش  هرگونهپيدايش  بدون  و  تهاجم ساکت  از  )  ای 

اينبازمی در  که  بهگشت  مفروض  هم صورِت  در  معنی  ساواک  با  سويی 
هردليل مفروض  ون از زندان بود. اگر بههای چريکی در بيرسرکوب گروه 

چيزی جز افسردگی   ی آنْ آمد، نتيجهای چنين وضعيتی پيش میو ناشناخته
های روانی در داخل زندان نبود که بِريده  يابنده و بُروز انواع بيماریشدت

آوِر درون زندان را  بسا مرگبيرون، ستيزهای فرساينده و چهاز ستيِز روبه
  زد. دامن می

اين تهران، و هم که ايستادگی زندانینتيجه  ناديده  های شيراز و  چنين 
مسالمت ظاهراً  و  متعدد  هشدارهای  دلسوزی  گرفتن  روی  از  و  آميز 

ی» ديگر  آميز» و «دلسوزانههای «مسالمتی نخستين گام که گام مثابه(به
های بسياری را در  داشت)، گرچه سرکوب و محدوديتدنبال میرا نيز به
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ها اين فرصت را داد تا در  آنداشت، اما سرکوِب ناشی از مقاومت بهپی
معنی تسليم در مقابل ساواک نباشد.  هشان طوری بازبينی کنند که بهایديدگاه 
قبل از سرکوب    هم استراتژی هم تاکتيک  مسلحانهی  مبارزه   ی درباره گرچه  

وجود داشت؛ اما سرکوب شک  هم  فروردين در شيراز و تيرماه در تهران  
ای فراهم آورد که کليت مشی مسلحانه  زمينه  و  بررسی چرايی وقوع آنْ 

های  نظر از نتايج سياسی و زمينهرد. صرفمورد بازبينی دوباره قرار بگي 
طبقاتی اين بازبينی و اثرات آن روی کليت جنبش (که بررسی آن در اين  

نمی درباره نوشته  بازانديشی  و  سرکوب  مبارزه گنجد)،  هم    مسلحانهی  ی 
هايی که سرکوب را از سر گذرانده بودند،  زندانیبه  استراتژی هم تاکتيک 

ای عقب بنشينند که گونهتوازن قوا بهدرنظر گرفتن   اين فرصت را داد تا با
  ردشان کند. ها را نيز نتوانست بشکند و خُ گرچه تهاجمی نبود، اما کمر آن

منهای سرودخوانی و برگزاری جلسات عمومی، شرايط زندان قصر  
مجموعاً چنان بود که   6و    5و    4ويژه در بندهای  به  1357تا    1353از  

ی چنان وجود داشت. از جنبهتکامِل زندانی هم روبهامکان گذران مثبت و  
ها حتی از ی وجود کمون و کمِک خانواده واسطهخورد و خوراک هم به

امکانات غذايی مردم فرودست جامعه هم بهتر بود. تنها تفاوتی که در مورد  
دمکراسی و  تر بهداد، گرايش بيشتدريج نشان میها چپ خود را بهزندانی

بود که گرايش ذاتی    1352های قبل از سرکوب  جويی ساله کاهش مبارز
طبقه از  برخاسته  چريکِی  بهتحرکات  ويا  ی  متوسط  اصطالح 

ی  ی اول قرن بيستم بود. اين روند در مقايسهبورژوازِی پس از نيمهخرده 
در بندهای    57و انجام اعتصاب غذا در سال    1356طرح اعتصاب در سال  

ای  دهد. در جای مناسب تصوير مقايسها نشان می روشنی خودربه   6و    5و    4
(که    1959جز کوباِی سال  طورکلی، بهاز اين مسئله ارائه خواهم کرد. به

که ای داشت)، جريانات چريکی ضمن اينتحرکات نظامی پايه و سنت توده 
جای دنيا با سرعتی  حال در همهعموميت نسبی جهانی پيدا کردند، درعين

بيشکم  يا  جنبهتر  تر  کنشاز  و  نظامی  دمکراسیی  در  مسلحانه    ای های 
  انحالل رسيدند. بورژوايی و مطالبات دمکراتيک در همين نظام موجود  به

کند که من  قصر اشاره می  3رويدادی در زندان شماره  آقای جعفری به
  ام: های تقريباً متفاوتی از آن را شنيده هم بارها روايت
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سه زندان قصر عکسی از شاه را يکی چند روز جلوتر در بند  «
ها خيال قول خودش منفجر کرده بود و تعدادی از بچه آتش زده و به 

  )! 527»(ص برشون داشته بود که انگار در منطقه آزاد شده هستند
جای چند روز بايد گفت چندين روز[گرچه زمان دقيق آن  شايد هم به

ام و روی نفر متفاوت شنيده چه من از چند  ام]. ضمناً آنخاطر نسپرده را به
اصطالح  به  وک کبريتْ ن  مواددرستی آن هم اصرار ندارم، اين بود که با  

ديوار آويزان بود، کار  کنند و پشت قاب عکس شاه که بهبمب درست می
میمی  را آتش  آن  کبريت آتش می زنند. نوکگذارند و  و های چوب  گيرد 

از  میافتد روی زمين و شيشه آن  عکس شاه می يا ساواک  شکند. ظاهراً 
اين بهترس  مسئله  اين  گزارش  جلو  که  را  سرکوب  زمان  برسد،  دربار 

آيد.  سرکوب از طرف دربار میاندازد؛ ويا دستور سرعت بخشيدن بهمی 
که آقای جعفری  ی شالق زدنیرسد که برنامهنظر میهرروی، چنين بهبه

جزئی از سرکوب اری» را بهگذ همين «بمبالعمل نسبت بهگويد، عکسمی 
  کند: تبديل می

انفرادی بُرده شدند و شالق خوردند و ناچار شدند  تعداد زيادی به«
  ). 529»(ص غلط کردم و بدتر از آن بگويند که گفتند

 
غلط کردم و بدتر  جا از شالق خوردن و گفتن «آقای جعفری که در اين

  گويد: میزند، در دو پاراگراف بعد، » آن حرف میاز
افراد مشخصی را از  [يعنی: بعد از يورش پنج تير]  کمی بعد  «

(ده  نويدی...  پرويز  رجوی،  مسعود  جزنی،  بيژن  خواندند.  بلندگو 
شان را بردند انفرادی و قبلش هم چوب و فلک دوازده نفر بودند) همه

  ). 530»(ص کردند
 
هايی گفتند، همينرا  » آن  غلط کردم و بدتر ازها که «احتمال قوی آنبه
های  برد. گرچه شنيده ها نام می قول باال از آنکه آقای جعفری در نقلبودند  

  من نيز همين است، اما اصراری در پذيرش درستی آن ندارم. 
ارائه  با  آورده،  جعفری  آقای  از  پاينده  علی  که  «پيوست»  ی  اين 

  رسد: پايان می نفر به 8همراه آن  تصويری از چرايی ترور جزنی به
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، از اهميت 52ی پنج تير سال  ی روايی و داستانی واقعهجنبه«
آن نهفته است. ترور کم تری برخوردار است تا درس مهمی که در 

شان را بايد در مسير تاريخی بيژن جزنی و کاظم ذوالنوار و ياران
. بود  52ی پنج تير سال  سرآغازش واقعهآن انجاميد،  تحوالتی که به

ن آن نُه زندانی دلير البته با ترور شهرياری و تيمسار نيست کردسر به
های شاه برای حزب رستاخيز هم زندی پور و با خط و نشان کشيدن 

دست واقع  در  تير  پنج  اما،  داشت  بهرابطه  رفت. ها  ماشه  سوی 
از واقعهماشه تير در زندان  هايی که بعداً شليک  شد...  بعد  ی پنج 

زندان عادل آباد شيراز...) خيلی به  قصر (و نيز در پی يورش پليس
اين  روی شد، ولی بهروی کرديم، چپاز زندانيان گفتند آره، ما چپ

به دست که  بهآورها  گرانی  توجهی قيمت  عمل  در  بود،  آمده  دست 
  ). 531»(ص نشد...

  
داشتههمان  اشاراتی  قبالً  پديده طورکه  بررسی  با  رابطه  در  و  ای  ام، 

  8تر خواهم گفت، ترور جزنی  و آن يز کمی مفصلن  نام مسعود بطحايیبه
ی مسلحانه و عنوان مقعطی از اوج و حضيض مبارزه نفر ديگر را تنها به

ی پنج تير  ی رژيم بايد جستجو کرد. اگر واقعهگرانهالعمل سرکوبعکس
تری از سرکوب درنظر ی ديگر و جدیعنوان آغاز مرحلهرا به  52سال  

بهتوان  بگيريم، آری می آن  اين واقعه را  اما   9ترور  نفر مرتبط دانست؛ 
جنبهنچنا حداکثر  ويا  اخالقی/رفتاری/تجربی  عامل  روی  ی  چه 

روی تکيه کنيم، حتی علت و چرايِی خوِد  ی چپِی مقولهآگاهانه/ناآگاهانه
سال   به  52سرکوب  درنمیرا  مبارزه درستی  شروع  از  ساواک  ی  يابيم. 

کرد و تا کورمال کورمال حرکت می  52ر سال  مسلحانه تا فروردين و تي
لحاظ تجربی  ی زمانی، هم بهای هم گيج شده بود. ساواک در اين بازه اندازه 
تر  هايی که از نهادهای اطالعاتی کشورهای قدرقدرتی آموزشواسطهو به

گرانه وپای خودش را جمع کند و تقابل سرکوبجهان گرفت، توانست دست
  بگيرد. ه پیريزی شد را برنامه

گام  برنامهنخستين  اين  بههای  زندان  سرکوب  مختصات  ،  دليل 
ی مسلحانه و توليد داوطلِب شرکت  مبارزه اش در امر باور بهبازتوليدکنندگی
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  دادگاه گلسرخیْ ی منجر بهگونه عميليات بود. گروه ساختگی و پرونده در اين
ی سرکوب چند ماه  لالمل ريزی شده بود که هم اثرات منفِی بينطوری برنامه

بيش فشار  اِعمال  برای  توجيهی  هم  و  کند  مالی  ماست  را  و  قبل  تر 
های چريکی و افراد دستگير شده باشد.  گروه تر در رابطه با  کارانهجنايت

قدرت ای بهههای مذهبی و دارودستهنفع جرياناما دفاع گلسرخی، اگرچه به
ی رژيم را نقش  ی پس از سرنگونی شاه تمام شد، اما نه تنها توطئهرسيده 

وجود  ساله بهای تقريباً يکی سرکوب هم وقفهبرآب کرد، بلکه در برنامه
ی بهينه از  آورد. گام بعدی ساواک (يعنی: گام دوم در امر سرکوب) استفاده 

ای بود که توسط  افراد آزاد شده گيری  ها و ره اش دربين زندانیعوامل نفوذی
ی در جستحوی ارتباط با نهادهای عنوان چريِک بالقوه های زندان بهنفوذی

چريکی شناسايی و گزارش شده بودند. اين گام پليسی/اطالعاتی، گام بعدی  
به را  سوم)  گام  چهره (يعنی:  که  داشت  و دنبال  جزنی  ترور  بارزآن  ی 

نفره    9طور نسبی مقارن با ترور گروه  ههمراهان او بود. گام چهارم که ب
عموميت پيدا کرد،    1354های اوين شروع شده بود و در اواخر سال  در تپه

پايان رسيده  ها بههايی است که محکوميت آنامتناع از آزاد کردن زندانی
هم    1355ناميدند. اواسط سال  کشی میها آن را ملیای که زندانیبود. پديده 

مثابه هم استراتژی و هم  ی مسلحانه بهی مبارزه اموشی شعلهمقارن بود با خ
    تاکتيک.

  

  ی علی پورصفر } نوشته10

شماره  نوشته  13ی  پيوست  که  است  پورصفر  آقای  آِن  عمدتاً  از  ای 
بهگزارشی/وقايع تير  واقعهنام  نگارانه  پنجم  قصر  1352ی  است.    زندان 

آقای پورصفر ابتدا تعريِف موجز و گويايی از ماهيت و کارکرد کمون ارائه 
  دهد:  می 

[و در واقع تشکيالت، چراکه   ها يک سازمان داخلیدر زندان «
روش سازمانْ براساس  مارکسی،  اما   شناسی  است،  طبقاتی  نهادی 

منتخِب انتخابی و نهايتاً سياسی و غيرطبقاتی است]    کمون در زندانْ 
«زندانيان که  داشت  وجود  داوطلبانه»  اجتماع  زندانيان از  اکثر  ی 

طرفبه( عمده  فدائيان  طور  سازمان  مسلحانه  جنبش  و داران  خلق 
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»(ص تشکيل شده بود  )های ديگرداران گرايشمجاهدين خلق و طرف
اين کمونْ 533 در  همواره  ).  نه  (و  وجود مديريت عموماً  ) منتخبی 

تصويب  [براساس ضوابط از پيش بهطرز اداره کمون را داشت که «
ی آن تقسيم  »، و يکی از وظايف عمدهکردتعيين می  ی جمعی] رسيده

الز نه  (و  طرف متناسب  از  رسيده  کاالهای  و  مواد  مساوی)  اماً 
هزينه مالقاتی که  بود  قابل خريدی  کاالهای  و  از سوی ها  نيز  آن  ی 
ها سهميه سيگار داشتند  ها تأمين شده بود. برای مثال، سيگاریمالقاتی

  و بيماران امکاِن استفاده از رژيم غذايی برخوردار بودند. 
کمون،« منتخب  کارکردهای  از  ديگر  در   يکی  رفتارها  تعيين 

انتقالی بود و  مقابل پليس و طرز استقبال از زندانيان آزاد شده و يا 
ويژه درباره استقبال و بدرقه از زندانيان و مراسمی که اتفاقاً پليس به
جا). »(هماندادآمد حساسيت زيادی نشان میاجرا درمیدراين باره به

ريتميک و تشکيل    اين مراسم مشتمل بر سرود خواندن و کف زدنِ «
ی چهار صفوف در دو طرف سالن و راهروی اصلی زندان شماره

  ). 534»(ص بود
  

بدون طرح مسئله پاينده بهی چپآقای پورصفر  طور  روی (که علی 
شده   متمرکز  آن  روی  صراحتاً  قبلی  پيوست  در  جعفری  آقای  و  ضمنی 

گرانه،  های سرکوبالعملعکسی تحليل مبارزاتی و  بودند)، و منهای ارائه
روايت حقوقی (اما  گيری ساواک و سيستم نگهبانی زندان را بهتغيير موضع

  کند: در راستای ترسيم واقعيت) چنين بيان می
زندانيان هنوز برپايه   یاما چون سياست عمومی رژيم درباره«

قرار داشت، در سرکوب    1350ـ1349های  های قبل از سال پروتکل
، جديتی  [يعنی: مراسم استقبال و بدرقه]ه تظاهرات زندانيان  گوناين

  ). 533»(ص گرفتصورت نمی
در روزهای اول و دوم تيرماه سال نويسد: «آقای پورصفر می 

رفقای   1352 از  يکی  چهار)  و  سه  شماره  زندان  (رئيس  کميليان 
به را  کمون  ادارهمديريت  تصميمات  و  کرد  احضار  هشت  ی زير 

م را  قصر  و بنیزندان  بدرقه  و  استقبال  هرگونه  ممنوعيت  بر 
». شخص او ابالغ کرد و خواستار رعايت اين دستور شدتظاهرات به

داخل ی رئيس زندان موافقت کند، بهکه با خواستهمذکور بدون اين
ها کند. زندانیها مطرح میگردد و مسئله را برای زندانیبند برمی
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قبول را  استقبال  و  بدرقه  مراسم  آن  نمی  قطع  مقابل  در  و  کنند، 
«می که  خواندهپذيرند  نظر  مورد  سرود  از  بند  شود، يک   «
يابد  می »  حدود يکی/دو دقيقه کاهشبه[نيز]  های... طوالنی  ن زدکف«

به عمالً  ادارهکه  پذيرش  عدم  اين معنی  علت  بود.  قصر  زندان  ی 
لحاظ افکار عمومی و رژيم بهها بود که «تصميم، اين باور زندانی

سرکوب زندانيان بندهای المللی قادر به اعتراضات احتمالی ملی و بين
شيراز]عمومی   بود  [مانند  همين 234»(ص  نخواهد  براساس   .(

در روز پنجم تيرماه تير شکل گرفت: «  5نگرش بود که درگيرِی  
دانيان زيرهشت احضار کردند و زنيکی از زندانيان را برای انتقال به

) مراسم بدرقه را شروع کردند که منجر 534»(ص  نيز طبق معمول
دِر زندان باز شد و ها شد. «ها و زندانیدرگيری شديد بين پاسبانبه

ها هم با  »، زندانیزندانيان حمله کردنددست بهچند پاسبان باطوم به
گروهی ديگر از زندانيان ها شدند. «دست خالی مانع پيشروی پاسبان

حياط زندان رفتند و بسياری از آجرهای کِف حياط را درآوردند و به
دست، آنان را از های باطوم بهطرف پاسبانها بهبا پرتاب کردن آن

». پس از آرامش نسبی دو نفر از  محيط داخلی زندان بيرون کردند
زندان شماره ها موافق بود)، بهها (که ظاهراً پليس هم با آن زندانی

رفتند و و مسعود رجوی،   سه  بيژن جزنی  با  گفتگو  مدتی  از  پس 
به  آندرحالی  بههمراه  «ها  که  آمدند  چهار  شماره  پليس  زندان 

ضدشورش... ساختمان زندان را محاصره کرده و خودرا از باالی 
هرکدام چند ». بيژن جزنی و مسعود رجوی «دادندديوارها نشان می 

ودداری و خون سردی دقيقه سخنرانی کردند و خواستار آرامش و خ
  ). 535»(ص ی سه بازگشتندبند شمارهزندانيان شدند و به

  
مسئولين زندان سياسی فشار آورده  رسد که ساواک بهنظر میچنين به

همين دليل سرگرد  ها را بگيرد. بهبود که جلوی وضعيت تهاجمی زندانی
زندانی از  مصرانه  میکميليان  کهها  بدرقه   از   خواهد  و  استقبال  مراسم 

  گويد: زندانيان میطور کامل خودداری کنند. او بهبه
ويژه نگذاريد که ساواک از اين قضايا مطلع شود زيراکه و به«

که کِف شود. ما حتی حاضريم ی زندان می موجب بدنامی هيئت رئيسه
خوابی های داخل بند نََمد ببنديم تا راه رفتن آنان سبب بیکفش پاسبان
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هايی که ساواک محل نمايش فعاليتزندانيان نشود اما از تبديل زندان به
  ).535»(ص آن حساس است خودداری کنندبه

آيد که سرکوب را ساواک  ها چنين برمیزندانیهای کميليان بهاز حرف
دارانه ده بود، و قصد مسئولين زندان نيز اين بود که ميانريزی کربرنامه

تغيير کادر مسئولين زندان  ها،  دليل عدم نرمش زندانیعمل کنند که ظاهراً به
  را درپی داشت. 

اگر زندانیاما حقيقت اين است پذيرفتند که دست از مراسم  ها میکه 
دان (يعنی: کميليان و  بدرقه و استقبال بردارند، همين کادر نسبتاً مهربان زن

های ديگری  آورد، درخواستها میآنی فشاری که ساواک بهواسطهبقيه) به
رفت که جايی پيش میآنپياپی تا    هایکشيدند؛ و اين درخواسترا پيش می

همانند سرهنگ زمانی (رئيس جديد زندان سياسِی قصر) انحالل کمون را  
گزين کادر قبلی اواک و نه کادر جای دهد که نه سطلبيد. تجربه نشان میمی 

با نفِس وجودی  زندان (يعنی: همين زمانی سرکوب گر و خشن) مخالفتی 
  5و  4که در بندهای ها باهم نداشتند، چنانکمون و مناسبات حقوقی زندانی

کارانه برقرار بود.  اصطالح پنهانهای بهنيز کمون با بعضی از نمايش  6و  
شده   ارسال  وسائل  مالقاتیمثالً  زندانیتوسط  از  هريک  را  ها شخصاً  ها 

می از  تحويل  ساواک  قصد  بدهد.  کمون  مسئول  افراِد  تحويل  تا  گرفت 
هم  و  باور  توليد  از  جلوگيری  زندان،  عمليات  سرکوب  داوطلِب  چنين 

آن  ی زيادی بهمسلحانه در بيرون از زندان بود که با سرکوب زندان تااندازه 
ی توليد  نفر همراه او تخمه  8ترور بيژن جزنی و    یواسطهدست يافت؛ و به

های تا سرکوب قطعی گروه   آن در زندان را سوزاند؛ و جهت اطمينان کاملْ 
ها تمام شده بود،  هايی را که محکوميت آنچريکی در سطح کشور، زندانی

  طلبيد، از اين قرار بود: چه ساواک میآزاد نکرد. آن
به... از همان روز ورود سرهنگ ز« داخل بند، عمليات مانی 

آنان در   گاه انسانیتزلزل جایپليسی برای تنبيه و تحقير زندانيان و  
  ». ابعاد وسيعی آغاز شد و تا زمان انتقال او از زندان قصر ادامه داشت

  
است تصور  زندانیقابل  اگر  بهکه  قدم  مقاومت،  بدون  عقب  ها  قدم 

میمی  تسليم  و  «نشستند  انسانیجایشدند،  آنگاه  متزلزل  »  درون  از  ها 
يافت.  اش دست میچيزی بسيار فراتر از حداقل خواستهشد و ساواک بهمی 
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بلکه   بود،  درست  تنها  نه  تهران  و  شيراز  زندان  در  مقاومت  بنابراين، 
ی قايقی کوچک، کشتی خلق  مثابهخواست بهی جنبشی بود که میبرازنده 

  حرکت درآورد. را به
  

  ها در رویها و چپتندروی
  ی چهار زندان شماره

چه برمن گذشت» بدين معنا نيست که «آنبازخوانی  و    نقادانه  بررسی
اعتبار و  ها از زندان از اساس بیای گزارشنگارانه و پاره ی وقايعاز جنبه

گيرد،  مورد بررسی و نقد قرار می  ازخوانیچه در اين بارزش است. آنبی
ی بازگويی وقايع  ی نگرِش خودشيفته و نحوه عمدتاً منطق عاميانه، زاويه

پيامبرگونهگونهبه موقعيت  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  که  است  را  ای  راوی  ی 
بيان ديگر، موضوع اصلی  کند. بهخواننده نيز القا میفرض دارد و بهپيش

ذات اندي  بازخوانی،  تدوينشهاين  ی جمعِ منطقی  مثابهکننده (بهی راوی و 
بهآن که  بههاست)  تا  شده  نشانده  وقايع  ذاتی  که  نتيجهجای ربط  برسند  ای 

بی بررسِی  باشد،  مبارزات  هرچه  تاريخ  آکادميک  حتی  و  طرفانه 
  . تسياسی/طبقاتی نيس

  

  ها در...روی ها و چپتندروی  }1

آذرماه  زندان شماره چهار را «زماِن ورود خود به  جاْ آقای پاينده در اين
های  تاريخ  245و    233های  کند. درصورتی که در صفحه» اعالم می1351
آن  به  408و    407  هایصفحه  ای متفاوت را اعالم کرده بود که در تااندازه 
در آذرماه  گويد: «چه برمن گذشت» میهرروی، راوِی «آنام. بهپرداخته
ی چهار قصر منتقل شدم.  زندان شماره از زندان موقت شهربانی به  1351

بودند...ی چهار، بيشدر زندان شماره   ها][زندانی بالتکليف  در  تر  او   .«
میادامه پاراگراف  همين  «ی  و  همهگويد:  مذهبی  از  اعم  زندانيان  ی 

  ). 260»(ص پارچه در کمون بودندطور يکغيرمذهبی، به
پاراگرا  در  ی چهار  وقتی وارد زندان شماره گويد: «ف بعد میپاينده 

بچه "نماينده شدم  گفتند  بهها  را  من  و  آمد"  ما  انتخاب  ی  نماينده  عنوان 
تجربه و فضای ی چهار، جوان و بیهای زندان شماره بچه»؛ البته «کردند... 
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جا). تصويری که پاينده  »(همانهيجانی، احساسی و تندروانه بود  [نيز]حاکم  
فضای حاکِم هيجانی... و  » و «تجربهجوان و بیهای «بطه با زندانیدر را 

» بودن تقريباً دائمی خودش (از طرف  نماينده طرف، و «» از يکتندروانه
دهنده وجود تناقضی ويژه در مسائلی است که او از  پردازد، نشانديگر) می

در    چنينجا و هم کند. او از يک طرف در اينخودش و ديگران روايت می
ای  عده ها را «زندانی  مورد زندان عشرت آباد و قزل قلعه و موقت شهربانیْ 

بیخام  و  میتجربهانديش   « » که  و  داند  تندروانه  احساسی،  جّو  اسير 
همين  زده هيجان مطلق  اعتماد  مورد  ديگر  طرف  از  و  بودند؛  شده   «

.  ... فضای..» بودن، «تجربهجوان و بی »يی قرار داشت که ضمن «هابچه«
کردند!!؟ البته بيان اين  »ای را نيز ايجاد میهيجانی، احساسی و تندروانه

به من  طرف  از  زندانیتناقض  از  دسته  اين  که  نيست  معنی  که اين  ها 
می ناميده  هم  زندان»  «" «چريِک  را  زندان  آزاد  منطقهشدند،  ی 

نمی"»(همانشده  بهجا)  و  بهدانستند  پليس،  با  مقابله  پاره جز  از    ایزندگی 
لگد  کردند که گاه با مشت و  ها نيز تعرض «ايدئولوژيک» نمیديگر زندانی

آن اشاره کردم، تناقض (نه تضاد) و  ای که بههمراه بود. تناقض ويژه نيز  
گرايِی ادعايِی آقای پاينده از يک طرف؛ و  سويی بين تعقلحال هم درعين

شماره بچه« زندان  و  های  جوان  چهاِر...  «تجربهبیی  و  حاکم  »  فضای 
»ی زندان از طرف ديگر است که براساس  هيجانی، احساسی و تندروانه 
  توانست خردستيزانه عمل نکند!؟فهم آقای پاينده از خرد، نمی

های زندان  شناخت عينی از واقعيتنمايندگی کسانی را پذيرفتن که «
توانايی ظرفيتو  نداشتند ها،  خودشان  و  پليس  امکانات  و  جا)،  (همان»ها 

» در اين  نمايندگیکه معنی «ی خردمندی نيست؛ مگر اينوجه نشانههيچبه
ارائهرابطه خاص،  نظارت  ی  غذا،  تقسيم  ويا  بازپخت  مانند  خدماتی  ی 

که طورکلی رتق و فتق امور روزانهبرنظافت زندان و به باشد  ی زندان 
سی، ايدئولوژيک و  مسائل سيابه  مستقيمی  نهايتاً صنفی نام دارد و هيچ ربط

مبارزاتی ندارد. عالوه براين، شخصيت آرام، خونسرد، کوشا و قابل اعتماد  
به نيز  پاينده  میآقای  کمک  مسائل  او  با  ارتباط  در  بتواند  که  کرد 

قولی  و زندانبان باشد. نقل  رفاهی/امکاناتِی زندان رابط مناسبی بين زندانی
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ترين وظيفه آورم، روشنمی  410  هی خوِد آقای پاينده از صفحکه از نوشته
دهد:  طور رسمی و غيررسمی نشان می » کمون را بهنمايندگیو  کارکرد «

 ها][يعنی: ساکايیها  کمون آناُردين را قبول کردم و به  [حسن]   نهادپيش«
ی من گذاشتند. هونان عاشق (از رهبران ساکا)  عهده رفتم و آشپزی را به

شده  خسته  آشپزی  از  من  بهگفت  را  آشپزی  کار  تو  گفتم  ام.  بگير.  عهده 
شد.   من  وردست  هم  ساکا)  رهبران  (از  مراديان  آوانس  ندارد.  اشکالی 

غذای بهتر  توانيم بهندارد و نمی   من گفت غذای زندان کيفيتمسئول کمون به 
کيفيت يا  وقتتبديل  و  بعضی  تو  کنيم.  به اش  مدتی بچهها  کن.  کمک  ها 

و غذای کمون ر کمون نبودم رسماً آشپز کمون شدم  که دکه با ايننگذشت  
  ).  410»(ص هم شدم  ، مسئول ميوه و مالی کمونپختم. مدتی بعد را می

  شناسم و ضمن احترام برای  جاکه من شخصاً علی پاينده را میاز آن
دانم که جاکه خودم را کارگری می او دارم؛ و از آناو، تعلق عاطفی هم به

سال گذشته همواره (و گاه حتی با چنگ و دندان) سعی طی پنجاه و پنج  
بهکرده  مارکسی/انقالبی  و  طبقاتی/کارگری  زاويه  از  که  مختلف  ام  ابعاد 

ی شخصيت علی  دهم درباره خودم اجازه میرو، به؛ از اينم زندگی نگاه کن 
ای بنويسم. علی پاينده آدم مهربان و سمپاتيکی است که پاينده نيز چند جمله

آدم ند همههمان آموزه در محدوده   های نرمالْ ی  و ی  ادراک، اطالعات  ها، 
کنش و    خويشْ   ی شخصی و طبعاً براساس مناسبات توليدی/اجتماعیتجربه

ای دارد. علی پاينده دارای اين استعداد است  واکنش شخصی/اجتماعی ويژه 
اسی)  هنگام قرار گرفتن در جمعی از افراد (اعم از سياسی يا غيرسيکه به

خوبی از  عهده بگيرد و در عمل هم بهنقش مديريت روابط عمومی را به
همهعهده  برآيد.  آن  بهی  محاسن  اين  پشتعالوه ی  و  ی  کار 

ـناپذيریخستگی به ًمجموعااش  تبديل  را  او  با  ـ  زود  خيلی  که  کرده  فردی 
. اما  شودگاه ديگران تبديل میتکيهشود و در مواردی هم بهديگران گرم می

اين ويژگیهمه  بهی  برابر مظاهر عالوه ها  او در  ايستادگی  و  مقاومت  ی 
اش از ساواک و تشکيالت زندان (که  استبداد سلطنتی و ازجمله عدم پيروی

معنای دريافت  شدند)، بهبسا بسيار مثبت واقع میدر مواردی هم مثبت و چه
رچه علی پاينده  نيست. گ   او  و ادارک طبقاتی/کارگری و مارکسی/انقالبی 
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های آغازين ی ايران لنت (در سالدهنده است؛ اما در کارخانهشخصی ياری
ها مناسباتی  که با کارگران و پائينیاستقرار جمهوری اسالمی) بيش از اين

آگاهی ها بهيابی آنيابی و دستنحوی در راستای سازمانبرقرار کند و به
سويی  رابطه داشت و مجموعاً در هم  اهطبقاتی و تاريخی بکوشد، با بااليی

  کرد. ها زندگی میبا آن
  

  ها در...روی ها و چپتندروی  }2

هايش در امر مبارزه با خردستيزی در زندان  ی تالشآقای پاينده درباره 
ها با گردانندگان  برای جلوگيری از تندرویگويد: «شماره چهار قصر می 

طور خصوصی  پنداشتند بهمی  ایی جدابافتهتافتهسياسی کمون که خودرا  
ی آهنگری است که بايد  جا کوره گفتم مگر اينها می آنکردم و بهبحث می

افراد بايد از درون گرم باشند؛ اگر  داشته شود.  کوره را دميد تا گرم نگه
ها را فعال  خواهيد آنمی  ها انقالبی نيست شما چطوریات آنگرم نيستند و ذ

ها  )؟ گرچه تصويری که در اين عبارت261»(ص  و پرتحرک نگه داريد
 ارائه شده، در وجه سکون نسبی وقايع و ناديده گرفتن تداوم تغيير و حرکتْ 

به میدرست  آننظر  اما  بهرسد؛  پاينده  به«چه  استدالل  »  تندروهامثابه 
وضعيت موجوِد آن زمان ای جز تمکين نسبت بهتوانست نتيجه، نمیگفتمی 

بايست انرژی عصيانی  داشته باشد. اگر آقای پاينده حقيقتاً نماينده بود، می
بیبچه« و  جوان  بهتجربههای...  را  و  »  نظری  تحقيقات  مطالعه،  طرف 

های  نی مقاله و کتاب از زباکرد که ترجمهتوليدات فرهنگی/ادبی هدايت می 
نمونه تاريخی  تحقيق  و  شده مختلف  تجربه  اينی  اما  بود.  آن  گونه ی 

مبارزه راهنمايی تحليلی  بيان  و  تاريخی  بررسی  ازپِس  تنها  طبقاتی  ها  ی 
بهفی نسبت  پاينده  که  دارد  موفقيت  احتمال  جاری  و    آنالحال  بود  بيگانه 

«آنچنان کليت  میچه  نشان  گذشت»  برمن  هم چه  دردهد،  ی گبيگان  چنان 
  برد. سر میبه

اين بيان  با  پاينده  «آقای  بهکه  کمون...  سياسی  گردانندگان  طور با 
می بحث  میکردم خصوصی  نشان   ،«» که  آن  نمايندگیِ دهد  در  زندان   «

ی خدماتی داشت.  زمان، فاقد بار سياسی و ايدئولوژيک بود و اساساً جنبه
طور های خودرا بهاستداللبايست مواضع و  چراکه درغيراين صورت می
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های  بندیی گروه کرد تا زمينه» بيان میتندروهای «علنی و در مقابل همه
  آورد.  وجود میجديد را به

زندانی  اختيار  در  پاينده  آقای  که  خدماتی  میگرچه  در  ها  گذاشت، 
» نمايندگیآمد؛ اما اين شکل از «حساب میارزشمند به  اشْ تناسب با ويژگی

تر از اين مسئله،  » اشتباه گرفت. مهم سياسی کمونيد با گردانندگی «را نبا
بهشيوه  رفاه ی  احتجاجات  واقع  در  و  استدالل  و   طلبانهاصطالح 

» بود  تجربههای... جوان و بیبچهی سياسِی آقای پاينده با «منشانهاشراف
اين  ديدند و بر ی مسلحانه میسو با جريان مبارزه هرصورت خودرا هم که به

ها ِکشتی باور آنمعنی که بهباور بودند که پيروزی بسيار نزديک است. بدين
حرکت  هايی فدايی بهبزرگ خيلی زود توسط قايق کوچِک سازمان چريک

آمد و جنبش چهره  پيدا میی نوين و توده درخواهد  که کند. همان ای  طور 
داشت و هنوز هم  نهاده  کمی باالتر هم اشاره کردم، ِخرد انقالبی چنين پيش

مبارزه  با  رابطه  در  را  زندان  که وضعيت  ويژگی دارد  و  های ی طبقاتی 
اجتماعی/تاريخی جامعه (يعنی: تغيير و تحوالت مبارزاتی/طبقاتی بيرون  

افراد بايد  که آخوندوار موعظه کنيم که: «چالش بکشيم، نه ايناز زندان) به
ها انقالبی نيست شما چطوری  از درون گرم باشند؛ اگر گرم نيستند و ذات آن

آنمی  پرتحرک کنيد...خواهيد  و  فعال  که ها را  ». يک لحظه فرض کنيم 
آورد. براساس  حرکت درمیجنبش چريکی حقيقتاً کشتی بزرگِ خلق را به

  57آمد که در سال  همان چيزی پيش نمیاين فرض اگر وضعيتی شبيه به
آمد  پرياليسم جهانی) پيش  سويی و مديريت بورژوازی ايرانی و ام(در هم 

شدکه با بيرون از زندان  سنگری تبديل می(که متأسفانه آمد)، زندان نيز به
می برقرار  قدرتمند  و  ارگانيک  گروگان کرد؛ و چهارتباطی  گرفته بسا  ها 

جاکه همين  گرفت. ازآنجمعی هم صورت میشد و حتی فرارهای دستهمی 
کشيد، پس استدالل خردمندانه  ک میتحر» را بهتندروهافرضيات بود که «

بايست روی امکانات خاص اجتماعی و احتمال باروری اين امکان که  می 
  شد. مردم فرودست بودند، متمرکز می

که چرا آقای پاينده گرمای  دنبال زمينه و دليل اين مسئله بگرديم  اگر به
می افراد  درونی  را  باشنداند[«مبارزاتی  گرم  درون  از  بايد  و  دافراد   [«
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»] باور ها انقالبی نيستاگر گرم نيستند و ذات آنذات انقالبی فردی[« به
ی فرد  مندانهی اراده دارد، و ديالکتيِک حرکت درون و بيرون (يعنی: رابطه

کند،  ـ حس هم نمیحتیها و مناسبات اجتماعی/توليدی/طبقاتی) را ـبا گروه 
و او خودرا در آن پرورانده    وضعيتی نگاه کنيم که او را پروراندهبايد به

ی خود  ی ژنرالی برسينهه درجهی کا ه بود لحاظ مبارزاتی در حاشيه  است: به
چه  جای کتاِب «آننسب کرده است!؟ توجه داشته باشيم که آقای پاينده تا اين

ی مناسبات و  هم درباره   مارکسیمختصر  تحليل  برمن گذشت» حتی يک  
ی آن و چيستی و چگونگی ترکيب  ويژگی طبقاتی جنبش فدايی، افراد شاکله

افراد  است  اين  نداده  بهارائه  طبقاتیْ نظ.  سکوِت  اين  دليل  من  درِک    ر 
  ی سياسی و طبقاتی است. پوپوليستی/بازاری او از سياست و مبارزه 

اينهمه   از علیی  پاينده  علی  بگذريم،  ادعاهای هاکه  رغم 
«مارکسيستی مفهوم  بهذات اش،  را  می »  معنايی  طلبههمان  که  های فهمد 

بيشحوزه  (يعنی:  ورود  بدو  در  مذهبی  «علميه»  تا  های  روستايی  تر 
تواند الهی، ژنتيک  بودی که میای پيشفهمند: مقولهدبيرستان رفته) میبه

توان تعريف  ويا صرفاً ارادی باشد؛ در صورتی که ذات را از دو زاويه می 
در وجه    در وجه سکون نسبی و ماهوی؛ و ديگری، ذاتْ   کرد: يکی، ذاتْ 

ی يک اصل  مثابهکند و بهها را بيان  تواند تاريخ نسبتتغيير و حرکت که می
معنی تعيّن ذات هستی براساس  مطلقيت تغيير و حرکت را (به  ديالکتيکیْ 

کند. بنابراين، وقتی صحبت از ذاِت  ) بيان میهای تاکنون شناخته شده نسبت
ايم که در  ها سخن گفتهعی آنی اجتماعی/طبيافراد است، در واقع از رابطه

اجت مناسبات  و  اجتماعی  توليد  مناسبات  از  افراد  مترکيبی  توليدِی  اعی 
میخودمی قرار  افراد  مقابل  در  را  امکاناتی  ترکيب  اين  که نماياند.  دهد 

جای شناخت،  اراده براساس  و  طبقاتی،  تعلق  و  ويژه گاه  خويشْ مندی    ی 
افراد بايد از درون  ترتيب، عبارت « بزنند. بدين  انتخابتوانند دست بهمی 

آن ذات  و  نيستند  گرم  اگر  باشند؛  چطوری  گرم  شما  نيست  انقالبی  ها 
های  »، با حذف آگاهی و تالشها را فعال و پرتحرک کنيد...خواهيد آنمی 

همان به  های طبقاتیْ تعلق  گاه وجایطرف، و سکوت نسبت بهتجربی از يک
از « میذاتمعنايی  که»  ميانِی حوزه در سال  چرخد  در  های  مذهبی  های 
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نماياند که همگی در پرتو ذات  اشکال الهی، ژنتيک ويا صرفاً ارادی خودمی
  يابند. الهی معنا می

اين توجه خالصه  بدون  زندان  در  ميليتانت  برخوردهای  از  انتقاد  که 
اينبه بدون  و  افراد  طبقاتی/اجتماعی  را  وضعيت  ممکنی  آلترناتيو  که 

وضعيت موجود است  سکون و بهها بهده داشته باشد، عمالً دعوت آننهاپيش
  ی آن است.  دهنده ترين عامل شکلکه اقتدار پليس عمده 

  
  ها در...روی ها و چپتندروی  }3

آنبه مقابلهطورکلی،  در  پاينده  آقای  با  چه  خردگرايانه  مثالً  ی 
ی طبقاتی جاری  مبارزه پتانسيل  گويد، بدون گفتگو و توجه به» میتندروها«

در بيرون از زندان و حتی بدون نقد، بررسی و تحليل درستی يا نادرستی  
شود که از  ها، روی ناتوانی افراد زندان متمرکز می رفتار سياسی زندانی

آنيک عموم  ضمنی  تحقير  بهسو  را  ديگرسو  ها  از  و  دارد،  دنبال 
آرايد تا  صطالح سياسی و انقالبی میا زيور اشرافيت بهکننده را با تحنصي

تأکيد من براين بود که مبارزه، تجربه بسيار بااليی در فراز قرار بگيرد: «
ی اصولی و کارآمد  طلبد. مبارزه علم آميخته با تجربه است. مبارزه را می

مرور فراهم چنان توانايی بهيابی بههای بسيار زيادی دارد و دستپيچيدگی
به262و    261»(صص  شودمی  سطحی  نگاه  گرچه  عبارت).   ها  اين 

ی  تر متوجهکند؛ اما با دقت بيشذهن متبادر میای را بهخيرخواهِی پدرانه
می نيز  آن  اشرافی/پاسيفيستی  مبارزه  وجه  حقيقتاً  که  کنيم  فرض  شويم. 

تجربه  آيد: اين « جا سؤالی پيش می»؛ دراينطلبدتجربه بسيار بااليی را می«
باال رابطهبسيار  چه  در  و  کجا  در  را  به»  میای  مبارزه  خوِد  توان  جز 

آموزش بايد  يا  بدون  گاه آموخت؟  که  باشند  داشته  وجود  جامعه  در  هايی 
ی مبارزاتی بياموزند (که  »علم آميخته با تجربهدرگيری در امر مبارزه، «

علم  خويش که «وجود ندارند)، ويا آقای پاينده ضمن اشرافيت بخشيدن به
علم  دليل نداشتن «ها را بهی مبارزاتی دارد، بقيه زندانی»خته با تجربهآمي

کند که معنای ديگری جز  سکون و سکوت دعوت می» بهآميخته با تجربه
» زمان  مروريابی به... توانايی بهدستوضعيت موجود ندارد. «تمکين به
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به  که  کسانی  سياسیواسطهبرای  باورهای  (که  ی  نظامی/ميليتانت  شان 
به بزرگِ  تحول  مشروط  است)،  و  نزديک  را  خلق  درآمدن  حرکت 

میکنشبه ميليتانت  و  نظامی  بيشهای  بردارد  فهمند،  در  که  معنايی  ترين 
پذيرش وضعيِت موجوِد تحت اراده و نظارت دستگاه پليسی است  دعوت به

اموش کرد ی اين احوال، نبايد فرکه ساواک در رأس آن قرار دارد. با همه
ُسالله از  تنها  نه  پاينده  آقای  چريککه  نقادِی  ی  موضع  در  بلکه  هاست، 

چه در اين ميان ناشناخته و نامکشوف گيرد؛ و آنها نيز قرار میضمنی آن
شيوه می  و  پاينده  آقای  خود  سياسِی  نظرات  استماند،  برای  ای  او  که 

  کند. ی سياسی توصيه و تجويز میمبارزه 
بخواه کسی  نمونهاگر  بياورد  نشان  دای  ضمنی  دهنده که  ادعای  ی 

ها و کليت زندان و حتی جنبش  چريکی آقای پاينده نسبت بهبرترِی نقادانه
چه برمن  جای بازخوانی «آنچه تا اينآنطورکلی باشد، ضمن ارجاع بهبه

البته دهم: «اين عبارات توجه می حال او را بهام، درعينگذشت» ارائه کرده 
بهتصميم   همان داشتند،  گيرندگان  کمون  در  که  تأثيری  و  نقش  رغم 
، بلکه اين فضای تندروانه  کردندوسوی حرکت سياسی را تعيين نمیسمت

و هيجانی حاکم بر زندان بود که خودشان در ايجاد آن سهم و نقش بسزايی  
تبعيت   فضا  آن  از  که  کسانی  هيجانی،  و  تندروانه  فضای  آن  در  داشتند. 

تبعيت    کردند،می  فضا  آن  از  که  کسی  اما  بودند  مقبول  و  شده  پذيرفته 
سازمان چريکنمی رهبر  اگر  حتی  مورد  کرد،  بود،  هم  خلق  فدايی  های 

نمی قرار  هيچ262»(ص  گرفتقبول  بنابراين،  منتقد  ).  شخص  جز  کس 
های  رهبر سازمان چريکطور ضمنی با «(يعنی: آقای پاينده عزيز) که به

  » نبود!؟ آن فضای تندروانه و هيجانیشود، اسير«سه می» هم مقاي خلقفدايی
 » پاينده  شماره آقای  زندان  بر  حاکم  فضای  با  آشنايی  چهار برای  ی 

تندرویبه اشاره برخی...  می ها   « » سالکند:  ،  1351و    1350های  در 
بهعده  سياسی  زندانيان  کشته شدای...  يا  اعدام  آن  نمناسبت  از  ها  هريک 

ها و وقايع  گرد کشته شدن آنچنين در سالردند. هم کمراسمی برگزار می 
ی سياهکل... و...  تاريخی مانند اعدام خسرو روزبه...، قيام سی تير، واقعه

می برگزار  خاصی  اين263»(ص  شد...مراسم  در  ابتدا  ).  مراسم  گونه 
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خاطر آن برگزار شده بود، توضيحاتی  ی فرد يا رويدادی که جلسه بهدرباره 
می میداده  سرود  و سپس  سهشد؛  گفتن  با  و  جلسه  درودبار « خواندند   ،«

میبه « پايان  و  رسيد.  ناراضی  خيلی  مراسم  قبيل  اين  برگزاری  از  پليس 
ساز ماجراهای بزرگ و  آميز... زمينهناراخت بود... اين اقدامات تحريک

  جا).»(همانبود ]1352[يعنی: سرکوب پنج تيِر بينی قابل پيش
های پيش  سالگونه مراسم بهی برگزاری اينبايد توجه داشت که ريشه

ی رواج  واسطهگردد که بهکمينترن نيز برمیشوروی و  و حتی به  1348از  
شد. اما سوی  برگزار می  شکل ميليتانتی شهری بهی مسلحانهی مبارزه ايده 

ی  ای از جهان که ايده ها در هر گوشهديگر واقعيت اين است که در آن سال
میمبارزه  پيدا  رواج  شهری  چريکِی  زندانی  داخل  در  نيز  کرد،  هايش 

های ايران در همين  وبيش شبيه زندانگرفت که کم کل میای شوضعيت تازه 
های بارزی بود. ايرلند و آلمان در اين رابطه نمونه  1352و    1351های  سال

  دهند. را نشان می
ها نه تنها ُکندَروانه َرویبنابراين، نقد رفتاری/اخالقی آقای پاينده از تند

تی را نيز درخود پنهان  ايسترين نگاه توده و پاسيفيستی است، بلکه راست
کرده است. اگر آقای پاينده از نگاهی جستجوگرانه و انقالبی برخوردار بود  

چنين  گرفت، و هم ايستی فاصله میو کمی از «نقد» رفتاری/اخالقی/توده 
های... جوان و  بچه»ی « تندروانهرفتار «  مکررگويِی)  رتوريک (يا  دست 

آباد  قلعه و عشرتهای زندان قزلويژگیداشت، و  برمی  ی زندان»تجربهبی
صورت،  نتايجی برسد که دلخواه خوِد اوست؛ در اينتا به  کردرا حذف نمی

آنبه براساس  وقايع  مکانيکی  مونتاژ  میجای  کيفيتاً چه  گامی  پسندد، 
و در    رونده االمکان پيشی حتیاگونهداشت و مسائل را بهجلو برمیروبه

  داد. ن مورد بررسی قرار میشاربط ذاتی/تاريخی
اين ترتيب بود: دو طرف حياط عمومی آن، قلعه بهواقعيت زندان قزل

آن  سری سلوليک در  بازجويی را  افراد زير  قرار داشت که  جا  انفرادی 
فهمد که صدای سرودخوانی  ای میداشتند. هرآدِم بازجويی پس داده می نگه

ها را در مقابله با  ظرفيت مقاومت آنبخشد و  ها روحيه و اميد میاين آدم به
شکنجه و  میبازجو  افزايش  چنين  گر  در  سرودخوانی  بنابراين،  دهد. 
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شرايطی ارزش کتک خوردن و از دست دادن امکانات رفاهی را داشت  
  ای، امکانات عمومی تغيير چندانی نکرد). جز کتک خوردن عده (که البته به

آب  عشرت  زندان  در  سرودخوانی  مورد  میدر  هم  که  اد  گفت  توان 
ارزش از دست دادن امکانات و تحت فشار قرار گرفتن را داشت؛ چراکه 

آباد پادگان آموزشی ارتش بود و صدها سرباز برخاسته از طبقات  عشرت
که  سرودی  موزوِن  صدای  و  داشت،  آموزش  تحت  را  جامعه  فرودست 

می خوانده  عصيانی/ضداستبدادی  شوِر  با  کم همراه  در  برآورِد  تريشد،  ن 
گذاشت که انفجار بمب در  همان اثری را روی سربازان پادگان می  ارزشیْ 

  ی شاه داشت. کنار مجسمه
درکنار حرف خهمه  باال را  بهو ی نکات  تا  بدهيم  قرار  پاينده  عمق  ِد 

بيش آن  پیمفهومی  «تر  پروژه ببريم:  بوداگرچه  پيش  در  که  [يعنی،  ای 
قبالً طراحی شده بود و جبراً  ،]  1352سرکوب زندان سياسی در پنج تيرماه  

اين264»(ص  افتاد اتفاق می نيز دو  )! نتيجه  اين مورد  پاينده در  آقای  که 
چيز است: يکی رفتار  معنی هيچ و همهدهد که بهموازی را ارائه مینظِر  

ی رژيم برای  شده   » از پيش تعيينطراحیها، و ديگری «ی زندانیتندَروانه
  ان و بيرون از زندان!؟سرکوب اساسِی زند 

اين احوال، نکتهبا همه آن انگشت  ی  پاينده روی  آقای  که  ی درستی 
از زندانیمی  بهگذارد، سيلی زدن يکی  که  های جوان  پاسبان مسنی است 
او گفته بود داخل بند بشود تا او دِر حياط را طبق مقررات زندان قفل کند.  به

آيد تا ببيند چه اتفاقی  شود و رئيس زندان هم میمیکشيده  زير هشت  ماجرا به
روبه زندان  رئيس  است:  بهافتاده  میپاينده  نماينده  « عنوان  اين  گويد:  پسِر 

تر است. اين پيرمرد نوه دارد.  او سيلی زده، بزرگپاسبان از اين آقا که به
  جا)؟ پس از تهديدهای رئيس زندان، »(همانخواهيد جواب بدهيدطور میچه

» با  میعذرخواهیمسئله  خاتمه  جوان  زندانی  به»  که  پاينده  عنوان  يابد. 
به مینماينده  بود،  شده  فراخوانده  هشت  «زير  بهگويد:  برگشتم،  وقتی  بند 

ها  ناراحت و معترض بودند و مورد بازخواست قرار گرفتم  ای از بچهعده 
در توضيح  جا).  »(همانکار هم شده بودندکه چرا عذرخواهی کرديد؟ طلب

توان  فتاد، میاها هم اتفاق میگونه وقايع که در رابطه با زندانیمختصر اين
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شود، روند برخوردهای  جاکه اساس هرحرکتی منحصراً نظامی میگفت: آن
گيرد. ضمناً اين را هم بايد بگويم  می  خود شدتطور خودبهآميز بهخشونت

ی  دوران رسيده ی تازه بهبورژوازکه ميزان خودخواهی و خودپرستی خرده 
هايی که ضمن جوانی،  ويژه در آن گروه پس از اصالحات ارضِی شاه، به

تر از  عهده دارند، خيلی بيش خلق را به ِکردند که رسالت رهايیاحساس می
  بورژوازی سنتی بود. بورژوازی و خرده 
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، از  1352های سرکوب پنجم تيرماه  زمينهپيشعلی پاينده در توضيح  
به اداره ها]  [زندانی  یمداخله«جمله  برای  در  تکليف  تعيين  و  زندان  ی 

کند  » و امثالهم اشاره میبند[داخل]  با حضور نگهبان در    مخالفت»، «پليس
دهد:  ی بين مسئوالن زندان با ساواک را از اين زاويه توضيح میرابطهو  
ساواک  ای که داشتند وقايع زندان را بهوظيفهان قصر بنا بهمسئوالن زند «

ی چهار،  اين نتيجه رسيده بود که زندان شماره دادند و ساواک بهگزارش می 
که مسئولين  ). طبيعی است265»(ص  زندانی آشفته و پُر هرج و مرج است

زندانی وضعيت  قصر  بهزندان  را  چه ها  (و  تحليِل  طورکلی  با  همراه  بسا 
چه ساواک  ـ آنساواک گزارش کنند؛ اما اوالً خاسته از معيارهای خود) بهبر

طراحی سرکوِب اساسی (در زندان شيراز و تهران) راهبر شد، نه را به
صرفاً وقايع جارِی زندان، بلکه کليت جنبش بود که زندان هم جزِء کوچکی 

ی وضعيت  ی خبری برای بررسـ منبع عمده آمد؛ و دوماً حساب میاز آن به
زندانْ  درونی  مناسبات  بهخبرچين  و  (مانند  های  سِرموضعی  اصطالح 

ـ پنهان  هردوها ـمسعود بطحايی) بودند که از ديد مسئولين زندان و زندانی
  ماندند. می 
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روابط  محدود بهکند که «»يی صحبت میها جزم انديشیآقای پاينده از «
داشتند.  يکديگر هم روامیها نسبت به»، بلکه زندانیزندانی و زندانبان نبود
دادرسی ارتش  های بند سه) بههمراه تعدادی از زندانیيک روز که او را (به
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برند  ظار میتاطاق اناش بهپرونده بُرده بودند، پس از اتمام کارهای مربوط به
زندانی بقيه  تتا  کارشان  نيز  او  همراه  بههای  و  شود  برگردانده  مام  زندان 

شود و ناگزير  شان میشوند. افرادی که منتظر آمدن ديگران بودند، گرسنه
می هزينهبه ساندويچ  ارتش  دادرسی  رستوران  از  خودشان  و ی  خرند 

ساندويچمی  از  تعدادی  بود.  خورند.  کالباس  ساندويچ  شده،  های خريداری 
  زندانْ د، همه را برای برگرداندن بهشوپس از مدتی که کار بقيه هم تمام می

زندان قصر،  در بازگشت بهافتد: «کنند، اتفاق ناگواری می سوار اتوبوس می
قصد  ی چهار هنگام خداحافظی با زندانيان شماره سه بهما زندانيان شماره 

به آقای  خداحافظی و روبوسی  نفر ازجمله  شيبانی سوی چند    دکتر عباس 
العمل تند آقای دکتر شيبانی مواجه شديم؛ معترضانه ما را  رفتيم که با عکس

با حرکت دو دست از خود راند. علتش هم اين بود که ما ساندويچ کالباس  
  ). 266»(ص خورده بوديم 

در آن زمان انواع  گويد: «می  266علی پاينده در پانوشت همين صفحه  
شد احتماالً  گراز يا خوک تهيه می کالباس با کيفيت باال و مخلوط با گوشت  

استدالل دکتر شيبانی براين مبنا قرار داشت کسانی که از محصوالت تهيه  
غذا شدن  اند و هرگونه تماس و هم کنند نجسشده از گوشت خوک استفاده می

  ». ها از نظر شرعی "حرام" استبا آن
  چه برمن گذشت» بارها پس از روايت رويدادی خاص پاينده در «آن
ها از آن رويداد نياموختند و پند نگرفتند،  که بقيه زندانیدر زندان، از اين

پاسبان ُمسن  کند. برای مثال، پس از شرح ماجرای سيلی زدن بهگاليه می
ای نشد و در بر همان گيری عاقالنهآور نتيجهاز اين ماجرای شرم گويد: «می 

میپاشنه قبالً  که  چرخيد  اما264»(ص  چرخيد ای  با    )؛  هم  هنوز  خودش 
برد که آغوش دوستی او را با اشمئزاز  نوعی احترام از عباس شيبانی نام می

ی پاينده  زند. احترام ويژه و تبختر و واالمرتبگِی پنهان در پِس مذهب پس می
کرد که دوبار پشِت    ه توان مشاهد آقای شيبانی را در اين عبارت مینسبت به

آقای دکتر  سوی چند نفر ازجمله  بهکند: « می هم از نام و القاب او استفاده  
».  مواجه شديم  آقای دکتر شيبانی العمل تند  رفتيم که با عکس  عباس شيبانی
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که اگر آقای پاينده و امثالهم، فراتر از ضداستبدادگرايی محض،  نتيجه اين
کنِش   همين  با  داشتند،  هم  مارکسيستی  و  مارکسی  ديدگاه  و  شعور  اندکی 

توانستند  ی مذهب پنهان است، میگرايانه که درپِس لفافهغيرانسانی/اشراف
هايی قرار  ی آن انسانتصور کنند که آقای شيبانِی در قدرت، در مقابل همه

برایمی  اعدام  داِر  و  میگيرد  برپا  میشان  چيزهايی  که  و  کند  خورند 
  ها نامعنوان حرام از آنهای او بهرديفکنند که شيبانی و هم کارهايی می 

برند. عباس شيبانی از اعضای مؤسس نهضت آزادی همواره ارتجاعی  می 
تسمه   چنين وزير کشاورزی هيئت دولت موقت و شورای انقالبْ بود، و هم 

جا (و همان حکومتی بود که پس از کشتار در همه ی انتقال قدرت بهنقاله
نسل سناريوی  کردستان)  و  ترکمن صحرا  در  سال  ازجمله  تابستان  کشی 

به  1367 جماعت  را  اين  سياسی/ايدئولوژيک  ماهيت  اگر  درآورد.  اجرا 
شد، اين  های زندان پنهان نمیپشت القاب و سال  شد، و حقيقتْ شناخته می
به میاحتمال  بتوان دست  وجود  اسالمی  استقرار جمهوری  از  قبل  که  آمد 

فیبه حاکمان  که  زد  اينعملياتی  موجود،  يکه الحال  برسر  چنين  تازانه 
همهقد البته  ننشينند.  تخيالتْ رت/چپاول/جنايت  اين  نظر    ی  مِد  را  افرادی 

ی آشنايی با«نيک»سيرتان  واسطهاسالمی و بهداردکه ازپِس همين جمهوری
  نان و نوايی نرسيده باشند.و «اصالح»طلباِن نظام اسالمی به
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ای از کادر نگهبانی زندان نيز  عمده ی تغييِر بخش  علی پاينده درباره 
و   1352با تغييراتی که پس از سرکوب پنجم تيرماه  گرايد: «می  اغراقبه

گريبان آن  جای  تبعات  سياسی  زندان  مديريت  گرديد  سياسی  زندان  گير 
». آقای  با مديران قبلی داشتند  تفاوت کيفیمديريت ديگری داد که  خودرا به

چنان   عبارت  اين  در  «پاينده  کيفیاز  میتفاوت  حرف  گويی  »  که  زند 
بهها رفتند و فاشيستسوسياليست آنها  اين  جای  او در توصيف  آمدند.  ها 

اوباشی در لباس پاسبان و افسر نگهبان زندان،  گويد: «» میتفاوت کيفی«
زندان سياسی  پناه، صارمی و... بهمانند: عبدی، ستار مرادی، ناميان، ژيان

ی کسانی  ». گرچه شخصيت فردی همه نی سياسی بودندآمدند که دشمن زندا
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»  تفاوت کيفیِ اند، يکی نيست؛ اما گفتگو از «ی خاصی شاغلکه در عرصه 
افسر نگهبان  ويژه رفتار و برخورِد «رفتار و برخورد افسران شهربانی و به

» در  تفاوت کيفیآميز و غيرواقعی است. وقوع «العاده اغراق » فوقزندان 
گير اجتماعی، پذيرفتنی تحوالت چشم ها، البته مشروط بهشغلِی پاسبانرفتار  

با   رابطه  در  تفاوتی  چنين  اما  استثناهای است؛  (منهای  شهربانی  افسران 
بسيار نادر) تنها زمانی قابل پذيرش است که تحول اجتماعی حال و هوای 
عوامل   دخالت  بدون  (يعنی:  ملی/دمکراتيک  الاقل  يا  سوسياليستی 

  اليستی) داشته باشد. يرامپ
اوباشی در لباس  عنوان « نام ستار مرادی هم بهآقای پاينده از پاسبانی به

های  برد. اما همين ستار مرادی که با شخص من درگيری» نام میپاسبان
سال   در  داشت،  از  (نزديک  57بسياری  گفتگوی شخصی  در  آبان)  های 

رد و اخبار وقايع بيرون  کهای قبل اظهار پشيمانی میرفتار خود طی سال
جامعه، ازجمله  طورکلی، نگاه طبقاتی بهآورد. بهاز زندان را برای ما می

پيش اين  استدارای  پاسباننهاده  دستهکه  و  رديف  دو  در  افسران  و  ی  ها 
آن زيرا  بگيرند؛  قرار  پايهمتفاوت  شروع جاکه  سرکوب  دستگاه  های 

طرفی اختيار  ز سيستم حاکم عمالً بیهايی که اکند، اولين گروه لرزيدن میبه
  ها هستند. ها و امثال آنکنند، همين پاسبانمی 

درباره  مقولهپاينده  بهی  بهای  احترام  ُسنت  باالی عنوان  کادرهای 
بهزندانبان میها  «درستی  سنتگويد:  از  فضای  يکی  بر  حاکم  غلط  های 

ن بود که هنگام  های سياسی و غيرسياسی اي ها و بازداشتگاه ی زندانهمه 
ی باال، زندانی موظف بود برای ادای احترام از جای  ورود مأمورين با رتبه

  ». خود برخاسته و سالم کند
؛ ويا 3و    2ای که ما در زندان شماره يک قصر (اعم از بندهای  چاره 

آن با کتک و سلول انفرادی  )  برای اين اجبار (که عدم تمکين به6و    5و    4
داخل  محض ورود اين جانوران بهانديشيده بوديم، اين بود که بههمراه بود)  

بلند می  بندْ  کرديم که شديم و طوری خودرا سرگرم میهمه از جای خود 
ترتيب، اولين کسی که متوجه ايم. بدينگويا متوجه رفت و آمد خاصی نشده 

تا  ديگران، داد و ديگری هم بهديگری خبر میشد، بهآمدن اين جانوران می
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کردند. ضمناً چنين برخوردی در هيچ جلسه يا گفتگويی  همه اطالع پيدا می
مطرح نشده بود، و در واقع، يک سنت تدافعی در مقابله با سنتی ارتجاعی 

ای  شد؛ اما چاره ی اين مسئله میو تهاجمی بود. گرچه زندانبان نيز متوجه
  تدار او بود. ی اقکننده هرحال بيانجز پذيرش ظاهر امر نداشت که به 

  
ويژگی از  لودگی  و  بددهنی  و  فحاشی  و «...  زمانی  سرهنگ  های 

حدی رفتار سرهنگ زمانی زننده بود که برخی مواقع  اش بود. بهدارودسته
در يکی از بازديدهای    1355کرد. در تابستان سال  زندانی را عاصی می

ايرج يوسفی  ی چهار زندان شماره يک قصر،  سرهنگ زمانی از بند شماره 
که شکايت  سرهنگ زمانی شکايت کرد. با اينها بهاز رفتار يکی از پاسبان

ی زندان و طبق روال جاری در زندان بود سرهنگ  نامهايرج مطابق آيين
بهزمانی به توهين بسيار زشت و زننده شکايت، بهجای رسيدگی  ای  ايرج 

گوش سيلی محکمی به حدی اهانت سنگين بود که ايرج بالفاصله  کند. بهمی 
سرهنگ زمانی زد... سرهنگ زمانی که شوکه شده بود،... بند را ترک  

ای که يوسفی  انفرادی بردند و کتک زدند. سيلیها يوسفی را بهکرد و پاسبان
را  به او  بعد،  سرهنگ زمانی زد موجب سرشکستگی زمانی شد و مدتی 

يحيايی رئيس زندان شماره يک   ». آری  قصر شدمنتقل کردند و سرگرد 
طور قابل توجهی با سرهنگ زمانی متفاوت  درست است، سرگرد يحيايی به

ی  کرد. نکتهکننده نيز پرهيز می بود و از برخوردهای تحقيرآميز و تحريک
ايرج آوردند و حتی يکی از نظر از فشارهايی که به که صرفمهم اين است

زندان لشگرکشی  به رهنگ زمانیسآسيب ديد؛ اما   شدتبه های او هم گوش 
به  و  برنيامد  گرفتن  انتقام  درصدد  هم  يحيايی  سرگرد  و  ايجاد  نکرد 

  تر مبادرت نکرد. های بيشمحدوديت
وار بايد بگويم که دليل  که توضيح مفصل الزم باشد، اشاره بدون اين

ی ساواک  زندان، خيال آسوده تر و عدم  لشکرکشی بهگيری بيشعدم سخت
ی تا هشتم تيرماه (که خانه  1355که از آغاز سال  از جنبش چريکی بود  

چريک را    40تيمِی مهرآباد ضربه خورد و حميد اشرف کشته شد)، حدود  
عبارت ديگر، همان منطق و تحليلی  کشته بود. به  ی مختلفهادر درگيری
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آباد شيراز و زندان قصِر تهران راهبر  سرکوب زندان عادلکه ساواک را به 
منطق همان  انتقام   گرديد،  از  بيشهم  فشار  اِعمال  و  و  جويی  ساواک  تر 

جويی  بر انتقام های مبتنیی بحثکه همه شهربانی جلوگيری نمود. نتيجه اين
ی شخصی و تشکيالتی نادرست، غيرديالکتيکی و عاميانه بوده و  و کينه

  اند. هنوز هم عاميانه
  

 کمون لباس 
 کمون لباس  }1

زاده، در اوين و سپس نهاد غالم ابراهيم پيشبه قبالً توضيح دادم که  «
پاييز  قزل اواخر  در  بود.  شده  تشکيل  لباس  کمون  زندان    1351قلعه  در 

ی  جلسهفکرانش "کمون لباس" را بهزاده و هم ی چهار، غالم ابراهيم شماره 
نهاد کردند. گفتند ما با مالکيت خصوصی مخالفيم... از جوراب  کمون پيش

زيرپ  و  اشتراکی و شورت  و  بايد عمومی  شلوار،  و  کت  تا  گرفته  يراهن 
  ). 268»(ص  شود...

ی  ی کمون لباس در زندان شماره گرچه من اطالعی از بحث درباره 
اما اين بحث که در قزل قلعه هم مطرح بود و من هم  چهار قصر ندارم، 

به بودم،  پاينده مطرح میشاهد آن  آقای  که  کند، نبود؛ و غالم  اين غليظی 
»[!؟]  بسيار شريف و واالچنين هپروتی، باورمند و « زاده نيز ايناهيم ابر

خالصه، در مخالفت با کمون لباس  کند: « نبود که آقای پاينده او را ترسيم می
غالم   نپذيرفتند.  کرديم،  فرهنگی  و  بهداشتی  تئوريک،  استدالل  هرچه 

بخواهد  ابراهيم  هرکسی  گفت  کند  زاده  نفی  را  بودن  اشتراکی  [يعنی:  اين 
. اين را در کمال ُحسن است  [يعنی: نپذيرفته]، کمونيسم را نفی کرده  نپذيرد] 
زاده انسان  طور که پيش از اين توضيح دادم غالم ابراهيم گفت. هماننيت می

گفت اعتقاد داشت  چه میآنی وجود بهبسيار شريف و وااليی بود که با همه
هاِی زندان شماره  ت بحث). منهای جزئيا269»(ص  کردآن عمل می و به

نما) از  ی تصويری دفرمه (اما واقعيتی کمون لباس که ارائهچهار درباره 
آن تا  اما  نيست؛  غيرممکن  جنبهآن  و  تحصيالت  زندگی،  که  عملی  جا  ی 

ی شاه تا کشته شدنش  اش در دوره های غالم (قبل از آخرين دستگيریدانسته



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  454 
 

لوح  سواد و ساده تا اين اندازه بیدر رژيم اسالمی) حاکی از آن است، او  
کار اش، در بحثی اساساً نظری به» را با عمدگِی عملی نفیی «نبود که واژه 

در  نفی«  ببرد و عمدگِی عملی مفهوم  به» را  آن،  عمدگی بخشيدن نظری 
،  [يعنی: نپذيرد] هرکسی بخواهد اين اشتراکی بودن را نفی کندمنحل کند: «

  »!! است   نی: نپذيرفته][يعکمونيسم را نفی کرده 
ی هوشياری، جسارت، دانش، برخوردهای معقول،  جاکه درباره از آن

تجربه و توان سازماندهی غالم ابراهيم زاده بسيار شنيده بودم؛ و از طرف  
عنوان جلودار تشکيل کمون جاکه آقای پاينده چندبار غالم را بهديگر، ازآن

کند، و  ها معرفی می ی زنداندر همه  ترين شکل متصورْ لباس در افراطی
چپ تصويری  او،  شرافت  و  صداقت  از  تعريف  غيرمعقول،  منهای  رو، 

دهد (که گرايانه از او ارائه میسطحی و در اسارت نوعی بالهِت ماورائيت
ها اوليه جنگ ايران و عراق را تداعی  های خط اول جبهه در سالالهیحزب

تر غالم با يکی ازکسانی  و دقيق  تررو، برای شناخت بيشکند)؛ از اينمی 
 ی نزديک با او، از او آموزشی مشترک و رابطهپرونده که ضمن داشتن  

های  جا حرفگرفت، تماس گرفتم و سؤاالتی را مطرح کردم. در اينهم می
طورخالصه  مسئولت خودم، بهی غالم ابراهيم زاده با  اين شخص را درباره 

بيانمی  در  گامی  شايد  تا  ابراهيم   آورم  غالم  زندان،  کليت  حقيقِت  و  زاده 
ی غالم  جنبش در زمان شاه برداشته باشيم. اين دوست بسيار عزيز درباره 

  گويد: می 
در عشرت  ديدم،  قلعه  قزل  در  را  اما  من غالم  بودم؛  او  با  هم  آباد 

دانم که در قصر باهم بندِی ديگری از او ندارم. در واقع، نمیی همحافظه 
تشکيل  از  يکی  او  بود.  فعالی  خيلی  آدم  غالم  ولی  نه.  يا  دهندگان بوديم 

«ستاره سرخ» معروف  های بزرگی بود که به «ستاره سرخ»، يا آن محفل 
شدند؛ و حتی خيلی از افراد مؤثِر «ستاره سرخ» را خوِد او پرورش داده 

روع کرد که تعدادی آدِم بود. غالم بحث کمونی کردن لباس را از جايی ش
ای قرار گرفته بودند زاده در قزل قلعه در کنار عده   مرفه و تقريباً اشراف 

لحاظ وضعيت مالی در شرايط بسيار بدی قرار داشتند. منظور غالم که به 
پرونده طور که خودش برای من (يعنی: برای کسی که هم از کمون لباس، آن 

عريف کرد، ازبين بردن اين تفاوت فاحش  حال تحت تعليم او بود) ت و درعين
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آورم که  ياد نمیها بود. با وجود اين، من بهروی زندانی   مالی و اثرات آنْ 
نمی  شرکت  لباس  کمون  در  که  بهکسانی  و  کردند،  بورژوا  عنوان 

حرف  قبيل  اين  و  تفاوت  ضدکمونيست  اين  توضيح  برای  شوند.  طرد  ها 
و حدود    3، در زندان قصر (شماره  گويم که بعدهاای را برايت می نمونه

  ) برای خوِد من پيش آمد.1351تابستان و پاييز 
رفت  آمد، او می ای میاول توضيح بدهم که وقتی برای يک نفر بسته 

داشت و  اش را برمی گرفت، وسائل شخصی و شخصاً بسته را تحويل می 
به  يا ميوه و غيره) را  از پول  (اعم  تحويل می مابقی  تا مسئول کمون  داد 

مصرف کمونی و عمومی برساند. يک بار که برای من بندی کند و بهدسته 
مالقاتی آمد و وسائلی ازجمله ميوه هم برايم آورده بودند، مثل بقيه اعضای  

ام را برداشتم و مابقی (و ازجمله  ی کمون رفتم، تحويل گرفتم، وسائل شخص
به ميوه را  کوتاهیها)  مدت  از  پس  دادم.  کمون  که    مسئول  شدم  متوجه 
اينميوه يعنی  بريزند!  دور  تا  بودند  گذاشته  کنار  را  من  ميوههای  ی  که: 

خانه  در  بود. مصرفی  ريختنی  دور  زندان  در  مصرف  برای  ما  ی 
ی سه] بودم، اشتراک  جايی که من در زندان قصر [شماره هرروی، تاآن به

به بهلباس  داشتم  الزم  پيراهن  اگر  که  بود  صورت  مربوطه  مسئول  اين 
ی من بود، دراختيارم اندازهکردم و او هم چند تا پيراهن که به مراجعه می 

گذاشت تا هرکدام را خواستم برای خودم بردارم. فقط در قزل قلعه بود  می
لباس میکه  هم  روی  را  میها  میريختيم،  و ضدعفونی  تا  شستيم  کرديم 

ای در قصر هم طور اشتراکی مصرف کنيم. بنابراين، اگر چنين رويهبه
ام. شايد در زندان شماره چهار بود، من چيزی در مورد آن نديده و نشنيده

با  زمان  گذشت  اثر  در  هم  شايد  نبودم.  قصر  در  من  که  بود  زمانی  ويا 
   دانم.تصورات ذهنی آميخته باشد؛ نمی 

چه برمن گذشت»، غالم ابراهيم زاده اما برخالف ادعای کتاب «آن
ها نبود. او کسی بود که تعداد َروی و اين قبيل حرف وجه اهل چپ هيچبه

انديشه و ديدگاه چپ راهنمايی کرد و تحت  قابل توجهی از مجاهدين را به 
در شکل  مؤثر  بسيار  افراد  از  يکی  او  داد؛  قرار  هم  جريان تعليم  گيری 

های قوِی خود  گرفت؛ او کسی بود که با استدالل   نام   4خط  ای بود که  فکری 
روی، راست به   حال نسبت گرفت و درعينروی را می هرگونه چپ جلوی  

چنين مواضع ليبرالِی مطرح در آن زمان واکنش  مواضع ارتجاعی و هم
که کرد که جلوی آن را بگيرد. منظورم اين است داد و سعی می نشان می
  رو هم نبود.کار و راست وجه سازش هيچروی، به اش با چپ در مقابله

طرف   ايناز  وجود  با  رابطه ديگر،  پُر  شخِص  غالم  بود، که  ای 
حاشيه  در  پاينده  آقای  نمیبرخالف  بيتوته  رابطه ها  فعال  آدِم  و  های  کرد 
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کس توسط  شدت هم شکنجه شده بود؛ هيچزاينده بود، و چندبار دستگير و به 
  زندان نيامد. او لو نرفت و با او به 

عنوان آدمی اهل غالم بهچه برمن گذشت» از  تصويری که کتاِب «آن
کند، درست نيست. در اين مورد مثالی در مورد خودم  تُندَروی ترسيم می

ای  ماده   لدادرسی ارتش بردند. دفعه او بار برای بازپرسی به   3دارم. من را  
سال    10سال و حداکثر    3که قرار بود براساس آن محاکمه شوم، حداقل  

چنين در برخورد در زندان و همبينی کرده بود. پس از چند  حبس را پيش 
به  دوباره  اينبازجويی  و  شدم  برده  مادهبازپرسی  مجازاِت  بار  اشد  با  ای 

ی ديگری هم که اشد مجازات  ام اضافه شد؛ و دفعه سوم، ماده پروندهاعدام به 
های آمدها برای بازپرسی وام افزوده شد. اين رفت پروندهآن هم اعدام بود، به 

افزايش   و  اعدامْ ماده مجدد  عده   های  که  بود  داده  اين روی  از  از  بعد  ای 
بودند و علی بروبچه  ايدئولوژيک کرده  دادگاه دفاع  در  های ستاره سرخ 

خواهی که فرجامعلی، بدون ايناعدام محکوم شده بود. البته بهشکوهی هم به
ل شد. در چنين وضعيتی من ي زندان ابد تبدکند، عفو خورد و محکوميتش به 

گفت کشته  قصِد دفاع ايدئولوژيک داشتم که غالم با آن مخالف بود، و می   هم
ای  شدن تو در زندان هيچ اثِر مبارزاتی ندارد. اصالً مگر توچه کار کرده

کشتن بدهی؟ گفتم ی دفاع ايدئولوژيک خودت را به واسطه خواهی به که می 
جان  راه  اين  در  بايد  و  هستيم  چريک  ما  کنيم!  باالخره  اگر بازی  گفت 

بتوانی می زندان  اتمام  از  پس  تا  بکن  حقوقی  دفاع  کنی،  مبارزه  خواهی 
که نه  طورکلی اين است مبارزه ادامه بدهی. منظورم به ِبَروی بيرون و به 

تنها در اين مورد، بلکه در موارد ديگر هم غالم من را زير پوشش منطق  
همين دليل هم به داشت؛ و  َروی کردن بازم  و استدالل خود گرفت و از چپ 

نمی چپ اصالً  اهل  غالم  که  بپذيرم  اينتوانم  و  تندروی  و  گونه  روی 
به برچسب  باشد.  ازآنها  «آنطورکلی،  کتاب  گذشت»  جاکه  برمن  چه 

چپ  راست عبارات  عبارت  مثل  درست  را  تندروی  و  َروی، روی 
به ونباتنقل می گونه  قسمت اطراف  در  و  به پاشد  هم  مختلف  افراد های 
  دهد، ارزش ندارد که جدی گرفته شود. اوتی گير میمتف

   
  کمون لباس  }2

های نو و  «... لباسنهاد که کند که حتی اين پيشآقای پاينده روايت می
تا  جا جمع کنيم...شود در يکرا که وارد بند می  اضافیی  پوشيده نشده   «

نگرفت؛ و  هرکس نياز داشت، از آن استفاده کند، هم مورد موافقت قرار  
لباسگفتند وقتی همه« تر است و هم  ها را روی هم بريزيم هم عادالنهی 
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صرف269»(ص  ترراحت اين).  از  بحثنظر  جزئيات  مربوط که  های 
میبه فضايی مطرح  در چه  لباس  استداللکمون  و  و  شد  بود  چه  آن  های 

غيربهداشتِی شستن مشترک  ی  شد، اما منهای جنبهتبادل گذاشته میچگونه به
بهلباس توجه  با  (البته  اشتراک  ها  بين  بسياری  تفاوت  زندان)،  امکانات 

» وجود دارد.  اضافیی  های نو و پوشيده نشده لباسی «عمومی لباس و ارائه
علی تفاوت،  ظاهریاين  سادگِی  نقضرغم  اما  انگيزه کننده اش،  های  ی 
درعين و  تشآرمانی  در  نهفته  تخيلی  ارائهحال  است.  لباس  کمون  ی کيل 

نشده لباس« پوشيده  و  نو  بهاضافیی  های  بخشِش  »  نوعی  لباس  کمون 
به استثروتمندان  دوستی  همان  مثل  درباره کسانی  او  با  غالم  که  ی 

که ريشه در ی کمون لباس بيش از اينزاده گفتگو کردم. شايد ايده ابراهيم 
ارزشمند با شد، تخيلی بود؛ اما هرچه بود و  امکان واقعی داشته و حقيقتاً 

ی  » فاصلهاضافیی های نو و پوشيده نشده لباسنبود، از اشرافيِت بخشِش «
دارِی  بر نظام سرمايههای مبتنیای  از بقای بخششبسياری داشت؛ فاصله

  جانبه برابر! دنيايی همه «دلرحم»[!!] تا تخيل به
  
  کمون لباس  }3

دهد، از  مخالفان کمون لباس ارائه می آقای پاينده در گزارشی که از  
  ارکان تشکيل کند که پس از سرنگونی شاه بههايی شروع میمخالفت مسلمان

"اول که «ی جمهوری اسالمی تبديل شدند. منهای احتجاجاتی مانند ايندهنده 
اعتقادات سياسی" )، اين  270و    269»(صص  اصول و فروع دين، بعداً 

مسئله رجماعت  لباس  کمون  بدينی  میا  تبيين  «"اعتقادات  کردند:  ترتيب 
اساساً  ،  سياسی ما در خدمت دين است نه دين در خدمت اعتقادات سياسی"

که ). اين270»(ص  آيدکمون لباس با عقايد و مناسک مذهبی ما جور درنمی
بهمسلمان بعد  سال  دو  که  ضدکمونيستیهايی  رفتارهای  در  دليل  شان 

فاالنژ  هم  با ساواک،  و چنين عمل کنند،  سويی  ناميده شدند، چنين بگويند 
برانگيز است که چرا آقای  حال پُرسشآور و درعينطبيعی است؛ اما تعجب

کند؟  پاينده گزارِش مخالفين کمون لباس را با اين جماعِت مرتجع شروع می
گرچه پاسخ اين سؤال را خوِد پاينده بايد بدهد، اما درعدم حضور فعلی او،  
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ها دستهــ افزودن بهآگاهانه يا ناآگاهانهر کرد که قصد راوی ــتوان تصومی 
که با طرح کمون لباس مخالف بودند و اين امر حقانيت او  هايی استوگروه 

  دهد!؟تر نشان میرا پُررنگ
فاالنژ/مسلمان از   پس  پاينده،  هم جناب  و  ضدکمونيست  سوبا  های 

هايی  س، و بيان افراد و گروه ساواک، در تجزيه و تحليل هواداران کمون لبا
آن هواداری  میکه  بود،  دروغين  و  قالبی  « ها  انگيزه گويد:  و  های  داليل 

يک لباس  کمون  نبود.  موافقان  آسان  کردن  به  ها صادقانهناکثر  اشتراکی 
می تبليغ  را  آن  و  داشتند  اعتقاد  که  لباس  بودند  تعدادی  اشتراکی بهکردند. 

روی و مخالفت  که انگ راستولی برای اين  کردن لباس اعتقادی نداشتند
روِی جريان حاکم بودند. چون "مخالف" تفسيربردار  ، دنبالهها نخوردآنبه

کار و حتی پليس برداشت  بود؛ امکان داشت از آن منفعل، ارتجاعی، سازش
هايی کرده بودند که از  کاریدر جاهايی خرابشود. تعداد کمی از موافقان،  

تندرویطريق اين   اينخواستند جبران کنندها میقبيل  ای  که وجهه. برای 
کمون لباس نداشتند.  دست آورند وارد اين قضيه شدند وگرنه اعتقادی بهبه
کردند ولی وقتی در برابر پليس  روی هم میدور از چشم پليس، چپها بهآن

  ی اين احوال )؛ با همه 270»(ص  شدندرسيدند آن وقت چيز ديگری میمی 
ضروری است که اکثريت موافقان کمون لباس اگر   [نيز]ذکر اين نکته  «

های تطبيق آن با شرايط را  تجربه و سواد الزم علمی بودن مبارزه و شيوه 
های صادقی بودند و  نداشتند، اما از نظر اعتقادی و گرايش انقالبی، انسان

ها که کم  آن  که تعدادی ازباورهای خود اعتقاد راسخ داشتند. چناننسبت به
هم نبودند يا در برابر جوخه آتش قرار گرفتند يا پس از آزادی از زندان  

سازمان خود پيوستند و جان در راهی پرخطر نهادند و مرگ با افتخار  به
  )!!! 271»(ص را پذيرا شدند 

نظر  طرفانه بهگونه و ظاهراَ بیقول باال تصويری گزارشگرچه نقل
ی القايی آن شيدايِی  ای است که نتيجهای پوشيده هرسد؛ اما حاوی تناقضمی 

داران ايجاد کمون لباس است. بنابراين، بايد نگاهی  ی طرفصادقانه/ابلهانه
  هوده نزده باشم: بيندازيم تا تهمت بی های پوشيده در سادگیْ اين تناقضبه
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به  ـاوالً  پاينده  آقای  که  بههنگامی  و  آشکارا  راوی،  نقش    عمدْ عنوان 
میسنجش بازی  نيز  را  می گر  و  «کند  زندانی  اگرنويسد:  های  [اکثر 
  های تجربه و سواد الزم علمی بودن مبارزه و شيوه   دار کمون لباس]طرف
مبارزه «  یندارنده ی  دسته بودن  علمی  الزم  سواد  و  و  تجربه    ی دارنده » 

ِسَمت  کند و خودرا که  » تقسيم میتجربه و سواد الزم علمی بودن مبارزه «
تجربه و سواد  ی باالی دارندگان «کشيد، در رده يدک مینمايندگی را نيز به

ی هرصورت طبقاتی و پادگانی است؛ و در زمانهکند که به » القا میالزم 
ای از زندگی از همان هرگوشهکنونی نگرش و نگاه طبقاتی و پادگانی به

آننقطه (حتی  آغازينش  بهجاکه  ی  درنمیصراحاً  جامعهبيان  را  آيد)،  ای 
ها رغم بعضی تفاوتی آرمانی) در تصور دارد که علیی جامعهمثابه(به

کليِت وجودیي با وضع در  اما  بورژوايی    اشْ ت موجود،  و طبعاً  طبقاتی  
  است!؟

 ً «  ـدوما که  انسانکسانی  انقالبی،  گرايش  و  اعتقادی  نظر  های  از 
های تطبيق  علمی بودن مبارزه و شيوه تجربه و سواد الزم  اند؛ اما «»صادقی

از نظر اعتقادی  » ندارند، درست همانند افرادی هستند که «آن با شرايط را
اما »های صادقیانسانجراحی خود و ديگران «به  نسبت  »و گرايش اند، 

عمل جراحی خود ويا ديگران  » برای اقدام بهتجربه و سواد الزم علمی«
» را صرفاً از  انقالبیی توصيفِی «ای پاينده کلمهکه آقرا ندارند! نتيجه اين

می  قرار  استفاده  مورد  جهت  طرفاين  اکثر  که  لباس دهد  کمون  داران 
که کم هم نبودند يا در    [نيز] ها  تعدادی از آن» و «های صادقی بودندانسان«

به آزادی از زندان  از  گرفتند يا پس  قرار  سازمان خود برابر جوخه آتش 
».  ن در راهی پرخطر نهادند و مرگ با افتخار را پذيرا شدندپيوستند و جا
جان در  » گرفتن، « در برابر جوخه آتش قرارنظر آقای پاينده « بنابراين، به

های بارز  » شدن از نشانهمرگ با افتخار را پذيرا» نهادن و «راهی پرخطر
  گرايی است.انقالبيون و انقالب

بيش که بگذريم،  از بررسی جزئياِت  آقای علی  تر  تصور  تصوير و 
انقالب سوسياليستی ندارد  پاينده از انقالب، هرچه باشد و نباشد، اما ربطی به

 ترين صورت ممکنْ طلبی ماورايی، در راديکالنظر از شهادتصرف  و
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کند. چرا؟  سوسيال دمکراتيسمی را در نظر دارد که ميليتانت هم عمل می
انقالبی   انقالب سوسياليستی و سوسياليستِ که فهم و حتی تصوِر  برای اين

» بدون  علمیبودن،  الزِم  سواد  و  انقالب  تجربه  راستای  در  طبقاتی  و   «
بيان ديگر، انقالِب  بورژوايی و فريبنده است. بهای خرده سوسياليستی خرافه

به تنها  نه  انقالبی،  تئوری  بلکه همانند  هيچبدون  نيست،  وجه سوسياليستی 
ی جراحی، شکم بيمار را  دون آموزش آناتومی و تجربهکه بجراحی است

  کند! ها) باز میی قصابشيوه (به
 ً پاينده    ـسوما بهطرف  اقليتِ آقای  را  لباس  کمون  تقسيم  دار  دسته  دو 

صداقتمی  فاقد  که  «کند  که  هستند  افرادی  دسته  يک  جاهايی اند:  در 
بودند کاریخراب کرده  میهايی  و  خراب»  اين  «کاریخواستند  را  از  ها 

ی ديگر، ضمن اين که ». و دستهها.... جبران کنندطريق اين قبيل تندروی
روی  که انگ راستبرای اينباس نداشتند، فقط «اشتراکی کردن لاعتقادی به

به مخالفت  دنبالهآنو  نخورد،  "مخالف"  ها  چون  بودند.  حاکم  جريان  رو 
کار و حتی  تفسيربردار بود؛ امکان داشت از آن منفعل، ارتجاعی، سازش

که متدلوژی و منبع شناخت آقای  ». بنابراين، بدون اينپليس برداشت شود
دار کمون لباس از او براين باور است که اکثريِت طرفپاينده مطرح باشد،  

پذيرفتند که عنوان عضو کمون می يک طرف افرادی را در ميان خود و به
پليس  اشتراکی کردن لباس و از ترِس انگِ حتی قابل تعبير بهبدون باور به

شدند؛ و از طرف ديگر، پذيرای افرادی در کمون بودن وارد کمون لباس می
بودندکاریدر جاهايی خرابدند که «لباس بو  خواستند  » و می هايی کرده 

  »!؟ها.... جبران کننداز طريق اين قبيل تندرویها را «کاریاين خراب
ی اصلی  که بدنهگرچه قصد آقای پاينده از اين عبارات بيان اين است

بودند؛ اما    ديکتاتورو    هالوهايی در نوسان بين  آدم   داران کمون لباسْ طرف
گزند  برفرض   از  و  باشد  واقعيت  عين  ما  عزيز  روای  روايت  که 

نگاری و بعضاً عمدی نيز در امان باشد، سؤال  ی وقايعهاِی ويژه کاریدست
تواند  کند که کمون لباس میاين ِشق فکر نمیکه چرا آقای پاينده بهاين است

بدون برای کسانی باشد که  انکشاف  قابل نقد و  فعليت سياسی در    آغازِی 
زندان افتاده ويا همانند خوِد راوی در حاشيه جريان مبارزه  اپوزيسيون به
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داشته به  قرار  شده و  گرفتار  هم  دليل  تجربههمين  سازماناند؟  و ی  يابی 
می نشان  کارگری  افراد  سازماندهی  از  ناچيزی  چندان  نه  کميت  که  دهد 

سويی  »، در هم ها نخورد آنروی و مخالفت بهکه انگ راستاينخاطر «به
ای که زمان دارند، اما طی پروسهظاهری با تحرکات کارگری گام برمی

شوند و  ی طبقاتی بستگی دارد، جذب محافل کارگری میمبارزه   شدتِ آن به
بهبه نيز  تدريج  مبارزاتی  میلحاظ  پيدا  اينفعليت  از  گذشته  ی  جنبه  کنند. 

خواهند  اند و می»هايی کرده کاریخراب  در جاهايیمسئله، آن افرادی که « 
[مثالً حضور در کمون ها  از طريق اين قبيل تندرویها را «کاریاين خراب

تر از وجه  طور ميانگين، سنگينشان، به»، وجه مثبت....  جبران کنندلباس]
آنم ايننفی  نتيجه  يکهاست.  برخورِد  و  نگاه  با  پاينده  علی  سويه،  که 

آگاهانه  های قابل نقد و بررسی اين افراد ــکنشمنشانه بهفپاسيويستی و اشر
بسا  ی چهــ زمينهی طبقاتیای از انسان و مبارزه ی درِک حاشيهواسطهيا به

کند، و عمالً ها را در عمل و نظر حذف می نه چندان وسيع رشد و تکامل آن
  گيرد. سويی قرار میبا ارتجاع حاکم در هم 

   
  لباس کمون  }4

ی مالکيت شخصی  مثابهی تفاوت لباس بهاستدالل آقای پاينده درباره   نقدِ 
منظور  است: «اين ترتيب  بهمالکيت خصوصی    مثابهو ابزارهای توليدی به

از مالکيت خصوصی، مالکيت بر ابزارهای توليد است که موجب استثمار 
در مورد    جا). گرچه اين نظر»(همانی مارکس است...شود. اين گفتهمی 

طورکلی (و نه در دقت استدالل)  تفاوت مالکيت خصوصی و شخصی به
ی قابل توجه اين است که آقای پاينده درستی نظر  نادرست نيست؛ اما نکته

های مقدس  و روايت  کتابخود را درست مانند گفتگوهای حوزوی مستند به
اصطالح استدالل و  بهگونه »! اشکال اينی مارکس استاين گفتهکند: « می 

ها و مارکس (که امروزه رواج هم دارد) اين است که بيان ويژگی استناد به
زمانی (يعنی:  را  «حال»  زمان  نيست)  قانونمندی  زنده  ديگر  مارکس  که 

کند که از اساس با نگرش و های مارکس می تعبير و تفسير نوشتهمحدود به
است.روشی متناقض  بود،  آن  مدافع  مارکس  به  که  الزم  توضيح  ضمناً 

که تفاوت مالکيت خصوصی  جاکه من اطالع دارم، ضمن اينکه تا آناست
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و  و مارکس  درآثار  «ا  مالکيت شخصی  اما  است،  روشن  ی  »گفتهنگلس 
  مشخص و تيترداری دراين زمينه ندارند. 

ی مالکيت خصوصی و  ی گفتگوهايی که آقای پاينده در باره مجموعه 
» نقل  1351اواخر پاييز  ی چهار در « ان شماره مالکيت خصوصی از زند 

نشانهمی  که کند،  است  مارکسيسم  و  مارکس  از  سطحی  بسيار  اطالع  ی 
اند. برای  ها کسب شده های پراکنده در ديگر کتابقولعموماً هم از ميان نقل

به کنيم: «مثال،  توجه  که  اين عبارات  مارکس  بهپرسيديم  همه  زيبايی  اين 
فرهنگ بورژوازی است  ر کجا گفته که سليقه منحصر به، دداد اهميت می

ايد،  ايد، يا اگر خوانده و پرولتاريا سليقه ندارد؟ يا شما آثار مارکس را نخوانده 
ايننفهميده  يا  می ايد  غرض  اعمال  سادگِی 268»(ص  کنيد که  منهای   !(

نقلروستامنشانه اين  در  که  بحثای  عمومِی  فضای  و  نهفته  های قول 
دهد که من شخصاً هم شاهد  ح تئوريک آن زمان زندان را نشان میاصطالبه

ی  توان گفت: ميانگين مطالعهمی  برآوردْ که بهآن بودم؛ اما واقعيت اين است
بهزندانی از آثار مارکس و انگلس حتی  با  بيست صفحه هم نمیها  رسيد. 

های طبقاتی پرش  تحليلی چريکی/شهرِی جنبش که از روی  جنبهتوجه به
ی سگ زنجيری  مثابهاش ضديت با سلطنت شاه بهکرد و اساس وجودیمی 

هم  و  بود،  بهامپرياليسم  توجه  با  هم چنين  چندانی  آثار  که  واقعيت  از    اين 
انگليس و  درصد  به  مارکس  دو  حتی  و  بود  نشده  ترجمه  فارسی  زبان 

ها (و ازجمله خوِد آقای  ندانیچه زدانستند، آنها هم زبان خارجی نمیزندانی
هايی که در ميان آثار قولجز نقلدانستند، (بهعلی پاينده) از مارکسيسم می

به و  بودند  خوانده  بهغيرمارکسی  و  شفاهی  مارکسيسمْ طور  نقِل    عنوان 
های انتشارات انستيتو  تعداد ناچيزی از ترجمهای پيدا کرده بود)، بهدوباره 

مح میمارکسيسم/لنينيسم  بهدود  بهشد.  بايد  پاينده  آقای  سؤال  هرروی،  اين 
»  دادزيبايی اهميت میمارکس که اين همه به جواب بدهد که معنِی عبارت «

زيبايی چه معنايی دارد و مارکس در کدام آثارش چيست، اهميت دادن به
داده است؟ نتيجه اينزيبايیاين همه به« های  که توصيف زندانی» اهميت 

ی مارکسيسم  مارکسيست و استفاده از کلمهمذهبی آن زمان بهسياسی غير
ها را  نادرست است. اين بخش از زندانی  در مورد خداناباوران آن زمانْ 
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ی «چپ» يا سوسيال دمکرات توصيف کرد که طيفی را تشکيل بايد با واژه 
بهمی  که  اين  دادند  بود.  تقسيم  قابل  نيز  ميليتانت  چِپ  و  راست  ميانه، 

ويژه پس از  و به  57بندی همان چيزی است که در جريان وقايع بهمن  تقسيم 
ی بورژوازی در پوشش ايدئولوژيِک اسالم شيعی، فعليت  استقرار دوباره 

  دوباره و آشکاری در رابطه با قدرت سياسی حاکم پيدا کرد. 
  
  کمون لباس  }5

 » کشِف  از  پس  پاينده  انگيزه کسانیآقای  با  و که  شخصی  نفع  ی 
ها را قبالً  طلبانه وارد کمون و کمون لباس شده بودند، بهترين لباسفرصت

برای خود    [را]ها  ا تمهيدات مختلف آنبرفتند و  گبرای خود در نظر می
)، در بيان مضرات کمون 272و    271»(صص  پوشيدندداشتند و می برمی

  شوند. ای متقاطع واقع می رود که در نقطهمی سراغ دو مسئلهلباس به
نخست مسئله بهی  به،  نسبت  پليس  مقدماتی  لباس واکنش  کمون 

« می  بلکه پردازد:  نکرد  مخالفت  لباس  کمون  با  تنها  نه  پليس  ابتدا،  در 
مباحث  جای مباحث بنيادی بهداد زندانيان بهرضايت هم داشت. ترجيح می

ارتقاحاشيه زندانيان  سياسی  آگاهی  و  فرهنگ  سطح  و  باشند  سرگرم    ای 
اين اطالعات را چگونه  272»(ص  ابدني پاينده بپرسيم که  آقای  از  ). اگر 
ای جز اين ندارد که در جواب بگويد: استنباط شخص  دست آورده، چاره به

هم چاره  بنابراين، من  اين عناد  خودم است!  بگويم:  که  ندارم  اين  ای جز 
کنيد  یگردد. اگر شما تصور مها راهبر می گونه استنباطاينشماست که به

های سوسيال دمکراِت مثالً  های اتحاديهکه کادر نگهبانی زندان در کالس
دوره  سازماندهی  بلژيک  در  و  کرده  تمام  را  مارکسيسم  مختلف  های 

داشتهارگان شرکت  نيز  بلشويک  حزب  محلی  درصد  های  صد  اند[!!!]، 
هوش    جايی عقل وای شما تا آنو حاشيه  کنيد. عناِد خودخواهانهاشتباه می
هايی که حتی فرق بين يابو و االغ را هم  تان پرانده که از پليسرا از کله

کهنهنمی کارشناسان  تصويِر  می دانستند،  را  می کاری  که  چه  دهيد  دانند 
دهد، يا  » میارتقا» را «سطح فرهنگ و آگاهی سياسی زندانيانچيزهايی « 

  کند. » میای سرگرم مباحث حاشيهها را با «آن
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  ود کمون ــ رضايت پليس از وجکه به پاينده پس از اين  ،ی دوممسئله
به مقولهلباس  «عنوان  سرگرم حاشيهی  «ای  مقابل  در  مباحث  »کننده 

»  ارتقا  [را]   سطح فرهنگ و آگاهی سياسی زندانيانتوانند «» که میبنيادی
پردازد که ناشی از وجود کمون لباس  مشکالتی میگويد، بهدهند، سخن می

» لباسبود:  لباس، بخصوص  اثر اشتراکی شدن  دو مشکل  در  زير،  های 
ی ما را از نظر بهداشتی دچار بحران  وجود آمد و زندگی روزمره جدی به

های پوستی و ديگری شپش بود...  کرد. اين دو مشکل، يکی شيوع بيماری
های پوستی مثل  مدت کوتاهی از تشکيل کمون لباس نگذشته بود که بيماری

،  سابقه نداشت  هرگزشپش هم که در زندان سياسی  و گال شايع شد.    قارچ
اين ترتيب نقل  ). داستان به272»(ص  داد کردطور گسترده شايع شد و بیبه

گذاشتند  نفر کارگر می  6يا    5ای دوبار  شود که اعضای کمون لباس هفتهمی 
پاشی کرد،  بار زندان را سم س را درهم بشويند؛ سيستم نگهبانی چندينتا لبا

بهداری  هرنوبت که بهجا). «ها از بين نرفتند(هماناما شپش و ديگر بيماری
قارچ مبتال شده بود  دادند تا هرکسی بهرفتيم چندين بطری يک ليتری می می 

که زود خوب  خوشبختانه بيماری قارچ، بيماری استاز آن استفاده کند...  
سم   شدمی  بود...  ما شپش  اصلی  گرفتاری  کردن  ولی  و ضدعفونی  پاشی 

کرديم؛ با اين  جوشانديم و ضدعفونی میهايمان را میکارساز نشد،... لباس
از بيماری پوستی و   ی زندان را فراگرفته  که همه  مخصوصاً شپشحال 

  ). 273»(ص بود، در امان نبوديم
مخالفان  بيمارهای نوپيدا «ی  پاينده می گويد: با شدت پيدا کردن مسئله

به لباس  میکمون  من  بهسراغ  و  میآمدند  تأکيد  و  بهاصرار  اين  خواستند 
داران کمون جا). اما گفتگوی پاينده با طرف»(همانجريان خاتمه داده شود

آن روی  تأثير  نمیلباس  «ها  شماره گذارد.  زندان  معاون  ی  يکی/دوبار... 
شماره  و  کچهار  صدا  را  من  سه،  جمع  ی  را  بساط  اين  گفت  و  رد 

جا). آقای پاينده پس از گفتگو با معاون زندان، باالخره جناِب  »(همانکنيد
می  اتاقگويد:  معاون  تمام  نگهبان«...  شده  های  شپش  از  پُر  ها 

زندانی»(هماناست مقايسه  از  پس  زندان،  معاون  و  جا).  قبلی  های 
میزندانی تهديد  با  بساطگويد: «های حاضر  لباس]    اين  کمون  را [يعنی: 
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نمی خودتان  اگر  کنيد.  جمع جمع  را  آن  ما  کنيد،  جمع  را  آن  توانيد 
  ). 274»(ص کنيم می 

ها گذارد و آنآقای پاينده مسئله را با مسئولين کمون لباس در ميان می
اشتراکی کردن لباس ناشی  گويند: « ی خصوصی می پس از برگزاری جلسه

پل و  است  ما  عقايد  و  افکار  هم از  لباس  کمون  مخالفان  با  شده  يس  سو 
ها مخالفان کمون لباس سنگين بود، آنجا). اين حرف که برای  »(هماناست

به طرفرا  باالخره  و  واداشت،  تهديد  واکنش  با  لباس  کمون  داران 
جلسهبه «برگزاری  کمون  عمومی  رجوع  به ی  و  رفع  را  قضيه  نوعی 

  ».را پس گرفتند  س]مخالفين کمون لبا[به شانکردند... و حرف
عبارت آخرين  در  پاينده  اينآقای  بدون  قسمت،  اين  دربارههای  ی  که 

طور همانگويد: «ی قارچ و شپش حرفی بزند، میادامه يا تمام شدن مسئله
اين قبيل مسائل  ، پليس مايل بود که زندانيان سياسی بهکه قبالً اشاره کردم 

ادامه    1352ی چهار تا تيرماه  . کمون لباس در زندان شماره سرگرم باشند
  ». داشت و با سرکوب زندانيان سياسی، کمون لباس هم منحل شد

ی پليِس زندان  اين نتيجه هم رسيد که شبکهتوان بهقول باال میاز نقل
ها ی سرکوب آنهای ساديستی تشکيل شده بود و انگيزه از افسران و پاسبان

سرکوب بود! اگر غير از اين  هنه سياسی، که ناشی از اعتيادشان نسبت ب
زندانی چرا  پس  بهبود،  که  کردند  سرکوب  را  «هايی    [ی] مسائلهمان 

  » سرگرم باشند؟پليس مايل بود» بودند که خوِد « سرگرم 
  

  ی چگونگی مقابله با شپش: چند نکته درباره 
شپش  هايی برخورد کردم که به تر از ايران با آدم در هلند بيشمن  ـ   1
وهوای هلند بسيار شايع است.  با آب  یکشورهاي  بودند؛ چراکه شپش در آلوده  

که ش است) عفونتی انگلی استپترين نوع ش شپِش سر (که شايعطورکلی،  به
شود. اين بيمارى نام پديکولوس هومانوس کاپيتيس ايجاد میتوسط انگلی به

  شود.مشاهده مىوفور  در سراسر دنيا حتى در کشورهاى توسعه يافته نيز به
طريق شامپوهای مخصوص    ـ درمان شپش بسيار ساده است و از2

شوند، بنابراين برای مقابله ها جزو حشرات محسوب میشپشعملی است.  
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  شکل شامپو يا کرمِ کش استفاده کرد که بهبايست از يک حشره ها میبا آن
   .قابل شستشو ساخته شده است

اجتماعی خاصی نيست و تمام افراد    طبقهشپش منحصر بهآلودگی بهـ  3
به  است  جامعه  ممکن  ساْل  سرد  فصول  در  آن  خصوص  شوند.  با  درگير 
تر  تر است و دختران بيششپش در کودکان در سنين مدرسه، شايعآلودگی به

به پسران  میاز  مبتال  پادگانشوندآن  در  شپش  براين،  عالوه  مهد  .  ها، 
  است. ها نيز شايع ها و زندانکودک
درمان سريع  با  با جدا کردن بيماران درمان نشده از افراد سالم و  ـ  4

میآن مکانها  (در  کرد.  جلوگيری  بيماری  انتقال  از  هم توان  چون  هايی 
توان مانع  ها و…) با رعايت بهداشت تا حد زيادی میمدارس و پرورشگاه 

هرچند تخم  . ودرزيرا انگل بر اثر مواد شوينده از بين میايجاد بيماری شد.  
  .انگل خيلی مقاوم است 

اند  زده در ارتباط بوده هايى که با فرد شپشها و مالفه لباس  یـ همه 5
درجه   ۵١ درجه حرارت باالتر ازبايد تا حد ممکن با آب داغ شسته شوند. 

جاى  توان بهوسايلى که قابل شستشو نيستند را می   برد.ها را از بين میشپش
  .مدت دو هفته در يخچال قرار داددور انداختن در يک پالستيک در بسته به

ها  شپش باعث ازبين رفتن شپشها و وسايل  آلوده بهـ جوشاندِن لباس6
  رود.دليل عدم وجود شپش) از بين میشده و امکان سرايت (به

شد؛  های کمون لباس مانع سرايت شپش مین لباسکه جوشاندنتيجه اين
بسا  اطالعی و چه چنين سرواِن معاون زندان از سِر بیو آقای پاينده و هم 

تر روی آن  ی شپش (که راوی تأکيد بيشکمون لباس را موجب اشاعه  عنادْ 
  کنند. دارد) معرفی می 

  
  ی تشک مسئله 

  ی تشک مسئله }1

زمستان  « بحبوحه1351در  در  مسئول ،  لباس،  کمون  قضايای  ی 
اند  ما اجازه داده زندان شماره چهار آمد و گفت بهفروشگاه زندان قصر به

بدهيد تا سفارش  ها تشک بياوريم... اگر می برای زندانی خواهيد صورت 
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آيد که اين خبر  ). از روايت آقای پاينده چنين برمی275»(ص  بدهيم بياورند
جنبه آسايشمنهای  نسبتاً  و  مقطعی  او  ی  برای  تشک،  از  استفاده  بخِش 

همراه داشته است. اگر چنين نبود، پس از  معنوی هم  شيفتگِی قابل تعبير به
ای برای تحقير ديگران و چسباندن مدال خردمندی  عنوان وسيلهسال به 48
مسئله بيندازيم تا    ُکلکرد. ابتدا نگاهی بهی خويش از آن استفاده نمیسينهبه

  تر گردد.  ی بررسی و برخورِد تحقيرآميز جناب پاينده فراهم زمينه
ی امکان خريد تشک  اين ترتيب است که پس از طرح مسئلهداستان به

» طرف  زنداناز  فروشگاه  جلسهمسئول  می»،  تشکيل  عمومی  شود:  ی 
به« مذهبی  و  چپ  يکافراطيون  تشکطور  خريدن  يا  آوردن  با    پارچه 

تلقی رياضت و  از  مخالفت کردند. نوعی درک  که در خيلی  داشتند  کشی 
داشتمسائل روزمره  بازتاب  زندگی  نظريه  »(همانی  اين  مقابل  در  جا)؛ 

بچه« درصد  بيست  تا  بهپانزده  که  و  هايی  بودند  وابسته  مختلف  جريانات 
  »(ص اين نوع رفتار نداشتند، موافق آوردن و خريدن تشک بودنداعتقادی به

تشکيل «276 از  پس  جلسه).  هشتاد  چهار/پنج  آن  باالخره،  عمومی...  ی 
ندارد خريدن تشک  کمون است حق  که عضو  هرکسی  گفتند  و  درصد   «

واقعيت اين بود که در آن  ». اما «از کمون خارج شودصورت «درغيراين
ی چهار چنين امکانی وجود نداشت که کسی بتواند  زمان در زندان شماره 

  جا).»(هماندانستند ها هم اين را میون با آسايش بسر بُرد و آنبيرون از کم
ی  گويد: پس از همه ی تشک میی پُر غصهی قصهآقای پاينده در ادامه
ها قبوالنديم که افراد در کمون بمانند و  آنباالخره بهاين مباحث و تهديدها «

باشنداجازه  داشته  هم  اما «ی خريدن تشک  به».  اکثريت    مخالفت با توجه 
نظر کردند، ولی هشت  از خريد تشک صرف  ای از موافقانْ عده »، «کمون

[که آقای پاينده هم  ها تشک آورد  يا ده نفر اسم نوشتند و فروشگاه برای آن
آن و]جزو  بود؛  بيشبه  ها  تشک   خريداران  تعداد    [هم] تر  تدريج 

  جا). »(همانشد
  

اين «نتيجه  مقابل  در  پاينده  آقای  تلقی  که  و    بر] [مبتنیدرک 
تدريج گسترش  گيرد که به ای را پيش میی خردمندانه»، شيوه کشیرياضت
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بهمی  بهيابد.  پاينده  آقای  ديگر،  شيوه عبارت  زندگی همان  و  برخورد  ای 
کنند: مطلقاً درست و مطلقاً  آل برخورد و زندگی میکند که رهبراِن ايده می 

  بدون خطا!!؟
  
  ی تشک مسئله }2

چه برمن گذشت» يک شيطان رجيم و های «آندر بسياری از قسمت
های اين  ها و سالوسیملعون وجود دارد تا آقای پاينده در روايِت دوگانگی

بهی خدايی خويش را بيشجلوه شياطين،   نمايش بگذارد. شيطان رجيم  تر 
» و  ده سال زندان محکوم شده بودکه بهپور است «حسين راهمی  اين قسمتْ 

اين ده سال زندان چيزی نيست که گويد «ی خريد تشک می در مقابل مقوله
به را  خودمان  خرده خصلتبخواهيم  زيرمان های  و  کنيم  آلوده  بورژوايی 

).  275»(ص  خوابم تشک بيندازيم... من اين مدت کوتاه را در کنار در می
يد: گومی  275ی روايت خود در پانوشت همين صفحه  آقای پاينده در ادامه

[يعنی:  قصر برگشتم، همين شخص  حدود دوسال بعد که از قزل حصار به«
پرسيدم:  » بود، « تررا ديدم که قطر تشک او از همه بيشحسين راهمی]  

»  قانع گويد: با جزنی صحبت کردم و من را «پور می». راهمیداستان چيه؟ 
می ادامه  پاينده  « کرد.  اگر  دهد:  نيست.  چيزی  چنين  بودم  متوجه  من 

[که بيژن  ی جزنی گوش بدهد، بايد همان دو سال پيش  گفتهخواست بهمی 
کرد. خودش بعد از دو سال از آن کارها  گوش می بود] 3در زندان شماره 

ميان که رفتارش را توجيه کند، پای بيژن را بهخسته شده بود و برای اين
  »!!؟کشيدمی 

می توضيح  پاينده  آقای  که  بود  و  چه خوب  کدام  داد چگونه  براساس 
پای پور برای توجيه خودش «ای فهميد که حسين راهمیچه شيوه شاهد و به
چه برمن گذشت»  » کشيده بود. اين چندمين بار در کتاب «آنميانبيژن را به

اش، مثل پيشواهای  ی تحقيقاتیاست که آقای پاينده بدون استدالل و بيان شيوه 
کند؛  ی نوسنگی، حکم صادر میسازهای دوره پوست ويا بارانقبايل سرخ

کشد  ها بيرون میفرِد بخصوصی را از ميان جمع زندانی و در احکام خودْ 
ها  ريزد!! آيا در اين پته روی آب ريختنمی روی آب  ی او را  و مثالً  پته 
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ی کسانی  هايی نهفته است ويا قصد آقای پاينده پا گذاشتن بر گرده حسابُخرده 
  نظر او خطاکار بودند؟  است که به

تر چند روز  تر و ساده من شخصاً شاهد بودم که افرادی از من جوان
سال تا ابد،    10پس از برگشتن از دادگاه و بر کول داشتن حکم زنداِن از  

کردند.  های فدايی خلق معرفی می چريکخودرا چريک و عضو سازمان  
آدم  اين  که  بود  داده  روی  بهچه  و  ساده  بیهای  پاينده  آقای  و  قول  تجربه 

چريک تبدل شده و عزم کرده بودند که همانند  نيازموده طی چند روز به
اين بدون  بپردازند؟  نيز  را  آن  تاوان  و  کنند  که مجال يک چريک زندگی 

ی  مثابهبه[روح زمانه  جا باشد، بايد روی  ر اينتحليل نسبتاً جامع مسئله د
که تحت تأثير    مکانی خاص /ايدئولوژيک در زمان/طبقاتی/هژمونی سياسی

ی جهانی، در مقابله با ساختار سياسی  در عرصه  ی طبقاتیمبارزه پتانسيل  
(برخالف وضعيت    1351يابد] انگشت بگذارم که در سال  حاکم  فعليت می

به ميان بخشويژه  موجود)  از خرده در  بورژوازی جهانی، گرايشی  هايی 
ايجاد  ميليتانت و  شونده  ساده  جوان  که  بود  اساس  برهمين  بود.  کرده 

ای  کننده ای که دانش مبارزاتی هم نياموخته بود، در مقابل باِر ُخردتجربهبی
خاست  های نازک او گذاشته بود، مثل فنر از جا برمیکه رژيم روی شانه

  ام! زد: من چريک فدايی خلقد میو فريا
(که برخالف برخورد   ی مسلحانهرغم مخالفتم با مشی مبارزه من علی

ی عملی)،  ی آقای پاينده، هم زمينه نظری داشت و هم پشتوانهفاشرا/دوپهلو
ی آن با احترامی  و پيامدهای تندروانه  امفرياِد من چريک فدايی خلقدرمقابِل  

شدم، رهبران دروغين  اگر درگير هم می   کردم؛ وآميز برخورد میاحتياط
اکثريت پيوستند تا سپاه  ها بهگرفتم، که اغلب آنباز را هدف میو سياست

سال خور    40پاسداران بدون سالح سنگين نماند!!! اما آقای پاينده پس از  
ی غيرمستقيم  که احتماالً بری از الِس خشکه م اسالمیخواب در همين نظا   و

دست برای  است،  نبوده  هم  باواسطه  سرها  و  ميان  در  سری  کردن  وپا 
  حتی زنده نيستند که از خود دفاع کنند.   اغلبدهدکه افرادی گير میبه

بر تجهيز نظری،  داشتند که عالوه اگر کادرهايی در زندان وجود می
ی مردم فرودست آزموده  را نيز در ميان توده   انهگرکاِر آموزشی/سازمان
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عنوان   شايستگی  و  بودند  کمونيست  حقيقتاً  که  افرادی  (يعنی:  بودند 
داشت  وبيش اين امکان و احتمال وجود میگاه کم «کادر»ی را داشتند)، آن
درس طرح  با  تحقيقاتی/اقتصادی،  تا  تحقيقاتی/تاريخی،  های 

جوانانی که فنرآسا زير فشار ساواک  به  د آنْ شناسانه و مانن تحقيقاتی/جامعه
ايستادند تا زندگی کنند و سالم بمانند، موضوعات ديگری  برقامت خويش می

تبادل بگذارند؛  ی رفاه در زندان را بهجز تشک و لباس اشتراکی و درجهبه
اين سادگی سوار  ـ بههم بسا جمهوری اسالمیـ شد، چهتبادلی که اگر واقع می 

های ی توطئهواسطهشد، و بههای مردم نمیعصيان ضدسلطنتی توده موج  
جنگ  اصطالح چپ و با توسل بهسرمايه جهانی، خيانت آشکاِر بخشی از به

از   بيش  خرافات،  و  جنايت  نمی  40و  باقی  قدرت  برسرير  و  سال  ماند، 
و  ارزش استثمار  لگدماِل  اندازه  اين  تا  را  انسانی/مبارزاتی/انقالبی  های 

  کرد. اول و سرقِت آشکار نمیچپ
که بعد از دو سال ای از آن جوانانی استپور نمونهاگر حسين راهمی

برداشتند،  وانه  ر تندکشانه و  قول آقای پاينده رياضتدست از برخوردهای به
ها  گونه بحثچه اشکالی داشت که آقای پاينده و امثال او بدون تقابل با اين

هاست، مثالً يک سال را آنخشيدن و تداوم  معنی رسميت ب(که در عمل به 
پور آموزش راهمیطورکه زندگی بهکرد تا همانتر زندگی میکمی سخت

به می داد،  آموزش  نيز  «ديگران  و  تشک  بهداد  خريداران  تعداد  تدريج 
که اگر آن جوانانی که آقای  شد؟ حقيقت اين استتر هم می» و بيشتربيش

عنوان چپ تحت  آنرو  پاينده  از  تندرو  میو  ياد  چپها  حقيقتاً  و  کند،  رو 
به هم  پاينده  آقای  امثال  بودند،  راستتندرو  کالم  دقيق  کندرو  معنی  و  رو 

به يکی  و  است  متفابل  دخترخالگی  و  پسرخالگی  هويت  بودند.  ديگری 
  بخشد. می 

  
  ی تشک مسئله }3

خردمندی  پاينده در همين قسمت هم بيژن جزنی را در باالترين حِد  
مخالفت  ی فراخردمندی دست يابد: «مرتبهنشاند تا در «انتقاد» از او بهمی 

برطرف کرد.    3با استفاده از تشک و مالفه را بيژن جزنی در زندان شماره  
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ها توضيح داد و گفت چرا بايد روی زمين  با مخالفان بحث کرد. برای آن
تب بپوشيد. روی تشک  کارها چه معنا دارد؟ لباس مرسفت خوابيد؟... اين

  ». اين حرکات نيست...بخوابيد. انقالبی بودن به
آن ياد میاستدالل ای  کند، مقوالت و مباحث پيچيده هايی که پاينده از 

ها استفاده کند؛ براين اساس، با اين  نيستند که حتی خوِد او هم نتواند از آن
استفاده از    مخالفت باشويم که چرا بيژن جزنی توانست «سؤال مواجه می

» کند، اما علی پاينده در  برطرف  3تشک و مالفه را... در زندان شماره  
شماره   به  4زندان  توسل  و  حرف  همينبا  معقول  پاسخ  نتوانست؟  ها 

اين سؤال بسيار ساده است: علی پاينده فاقد اعتبار و  حال تجربی بهدرعين
نيز    3ان شماره  های زند دهندگی بيژن جزنی بود؛ و زندانیتوان سازمان

زندانیبه با  سياسی  دريافِت  و  پيچيدگی  کيفی    3های شماره  لحاظ   تفاوت 
  ی زندان کشيدِن طوالنی هم بودند. تجربهداشتند و مجهز به

توانايی توصيف  در  رفتارِی پاينده  مديريت  در  جزنی  بيژن  ها 
سيقی  پخش شدن يا نشدن فيلم يا موها، ازجمله از دخالت او نسبت به«زندانی

تلويزيون از  که موجب اختالف بين زندانی» تعريف میپاپ  ها شده  کند، 
پسند و بازاری  شدت مخالف فيلم و موسيقی عامهها بهای از بچهعده بود: «
هميشه  که «اين ترتيب بود که با گفتن اين). دخالت جزنی به277»(ص  بودند

نمی نمیکه  که  هميشه  کرد.  تماشا  اخبار  فيلم  شود  کرد،    جدیشود  تماشا 
جا). پاينده  »، مسئله را حل کرد(همانهم الزم است  تفريحیموسيقی و فيلم  

اين ادامه می روايت خودرا  گفتهدهد: «طور  اين  اآلن  ی جزنی جزو  شايد 
به و  وضع  بديهيات  بلکه  نبود  بديهی  تنها  نه  دوره  آن  در  ولی  بيايد  نظر 

اف به پا  پيش  و  ساده  مسائل  اين  که  بود  بهصورتی  بايد  را  ياد  خيلیتاده  ها 
جا). اگر توصيف و روايت آقای پاينده خيلی از واقعيت دور نشده  »(همانداد

می جوهره باشد،  که  گفت  بايد)  واقع  در  (و  جزنی  توان  بيژن  استدالل  ی 
بيگانهبه و  بيگانه  کاِر  شناختن  ويژگی  رسميت  بارزترين  که  است  ساز 

ايجامعه  برای  چرا؟  است.  طبقاتی  « نی  امور  امور  جدی که  »(يعنی: 
کننده نيستند) را در مقابل امور  آور که چيزی جز انجام کار بيگانهکسالت

کسالتتفريحی« و  بيگانه  کار  انجام  از  فرار  و  گريز  قرار  »(يعنی:  آور) 
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های باال نه کوچک شمردن بيژن جزنی،  دهد. اما قصد راوی از حرفمی 
های او ها و رسايیی تصويری از توانايیارائهکه در واقع بيان بزرگی و  

طور افواهی و بازاری در حاشيه مناسبات  براساس آن مفاهيمی است که به
  سياسی آموخته بود. 

آورم که قول از آقای پاينده میهرروی، در پايان اين قسمت دو نقلبه
ی  ه کند؛ و دومی با اشاراولی تصويری مقتدر و خردمندانه از او ترسيم می

  کند. تری راوِی «نقاد» را القا میهای جزنی، بزرگضعفگنگ و مبهم به
بارها و بارها شاهد بودم که بيژن در برابر افرادی که قول اول: «نقل

رفتند، ايستاد و جريان را کنترل کرد. در  کردند و تند میخيلی افراط می
کشاندند و  یجاهای باريک مها داشتند کار را بهيکی/دو مورد که بعضی

ها ايستاد و  های خطرناکی بکنند، بيژن در برابر آنخواستند ماجراجويیمی 
می که  را  کاری   دهند نگذاشت  انجام  ).  278و    277»(صص  خواستند، 

پور با اهميت رابطه حسين راهمیآور است! آقای پاينده ماجرای بیتعجب
بسيار مهم بيژن  کند؛ اما بيان کارهای  تفصيل روايت میخريد تشک را به

کارهايی داشته  ی گذرا و مبهمی بهکند تا اشاره امتناع برگزار میجزنی را به
ها برای بيژن جزنی ای از چپای که پاره باشد که در مقايسه با حد و اندازه 

  آيد!؟حساب میای بهپا افتاده   قائلند، امور پيش
باهی نداشت و  خواهم بگويم جزنی اشتوجه نمیهيچبهقول دوم: « نقل

تمام اقدامات او در زندان مثبت بود. بيژن هم اشتباهات خودش را داشت و  
کرد او در قبال گيری و عملولی موضع  شددر مقاطعی اسير جو حاکم می

که   بود  تأثيرگذاری  و  کارهای خوب  از  و...  مخالفان تشک  لباس،  کمون 
زهم آقای علی پاينده  ». باها منجر شدها در اين زمينهمتعادل کردن بچهبه

اسير جو حاکم  [که بيژن جزنی]  مقاطعی  ی چيستی و چگونگی آن «درباره 
  کند!!؟»، سکوت میشد می 

   
  های ناگوار حادثه 

ام و شايد بازهم بنويسم،  دفعات نوشتهبه  بازخوانیطور که در اين  همان 
ی  ام که جريان مبارزه اين فکر نبوده من هرگز (حتی برای يک دقيقه هم) به
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به و  است  انقالبی  جريانی  غيرمستقيم)  مسلحانه،  يا  (مستقيم  نحوی 
چشم می  راستای  در  انقالب  توانست  تاريخی/اجتماعی/طبقاتِی  انداز 

باش داشته  کارآيی  بهسوسياليستی  همهد.  در  دليل،  عرصههمين  و ی  ها 
نحوی  ی طبقاتی نيز بهمبارزه ام و مسائل مربوط بهمناسباتی که حاضر بوده 

آن  نظری/عملی  پتانسيل  با  تناسِب  در  است،  داشته  تبادل  موضوعيت 
  ی مسلحانه و تبعات اجتماعی مناسبات، درعمل و نظر، نقاد جريان مبارزه 

ر بيرون از زندان) بوده و هنوز هم هستم. در  طبقاتی آن (در زندان و دو  
ی اصطالح صنفی با مجموعه کاری نسبی در امور بهزندان شاه، ضمن هم 

های سياسی/جنبشی، مواضع و رفتار مستقِل سياسی خودم را داشتم  زندانی
  انداز جنبش چريکیْ مسائل برآمده از ديدگاه و چشم حال نسبت بهکه درعين

هايی  نوشتهی  مطالعهنسبت به  1349ين دليل از همان سال  همنقادانه بود. به
آن موضوعی  محوِر  برخوردی  که  است،  بوده  چريکی  جنبش  نقِد  ها 

داشته انگيزه سمپاتيک  از  يکی  و  برمن «آن  بازخوانی های شروع  ام؛  چه 
مطالعه و تدقيق  ی حاضر) نيز همين گرايش بهگذشت» (يعنی: همين نوشته

  ی با مضمون نقد جنبش چريکی بوده است.هاينوشتهنسبت به
تری را  که تدقيق و جستجو و تحقيق بيش  بازخوانیرفت اين  اما با پيش

بيشمی  هرچه  بهطلبد،  کتاب تر  موضوعی  محور  که  رسيدم  نتيجه  اين 
در جنبش    ی آنْ کننده چه برمن گذشت»، نه جنبش و نقش راوی و تدوين«آن

نما ی تصويری عاميانه، واقعیه ارائهطورکلی و در جنبش چريکی، بلکبه
به زيرکانهو  بهطور  جنبش  اين  از  تحقيرآميز  بزرگای  نمايی نفع 
شمول در بيان خويشِی  از خويش است. اين «خويشتِن» جهان  کارانهکاسب

های رود که با نوشتهجايی پيش میحتی گاه (نه همواره) تا آن  خويِش خودْ بی
  کند. عتمداری هم رقابت میمنتشر شده در کيهاِن شري

«آنبه کتاب  از  قسمت  اين  اگر  من،  [يعنی:  نظر  گذشت»  برمن  چه 
شد،  طور مستقل نوشته می]، به284تا    278ی ناگوار»، از صفحه  «حادثه

می هم  مناسبی  اُجرِت  آن،  انتشار  ازای  در  شريعتمداری  پرداخت.  کيهاِن 
چه برمن گذشت» اثبات اين  ی بازخوانِی اين قسمت از «آنبنابراين، وظيفه

ی  توانند عقربهکننده میکه درصورت عدم اثبات، راوی و تدوين  ،ادعاست
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بازخوانی اين قسمت بپردازيم تا  بچرخانند. پس، بهمن سمت گير را بهنشانه
  تری برای اثبات حقيقت فراهم شود. ی مناسبزمينه
  

  های ناگوار حادثه }1

ای  شروع بازخوانی اين قسمت، چند جملهنظرم بهتر است که قبل از  به
ی ناگوار  دو حادثهی القايی اين قسمت بنويسم. آقای پاينده بهی نکتهدرباره 

شماره  زندان  می   4ی  در  زندانی اشاره  يک  خوردن  کتک  يکی  که  کند 
غيرسياسی است؛ و ديگری ماجرای دفاع سياسی بهرام براتی، محکوميت  

سال است! من نه در زندان، نه در    3س از  اش پ ابد او و عفونامه نوشتن
ی بسيار نزديک شخصی و  بيرون از زندان و نه از خوِد بهرام (که رابطه

عفونامه نوشتن او نشنيدم؛ ضمن    ای درباره سياسی با او داشتم) هرگز کلمه
ای نبود  گونهاش تا دَِم مرگ بهچنين زندگیکه رفتار او در زندان و هم اين

  از پشيمانی و عفونامه نوشتن را بازبتاند. ای که شائبه
های رویی ادامه چپمثابهها را بهی بايکوت پاسبانآقای پاينده مسئله

کند زمينه مطرح میعنوان پيشها، با آب و تاب، و بهی اکثر زندانیابلهانه
دفاعيه سراسر فحاشِی    هايی که برای امثال بهرام براتیشارالتانتا برسد به

  ی ديگر مثل خوِد بهرام براتینوشتند، و باالخره دستهصطالح سياسی میابه
به ديگران  حرف  با  می که  چاه  چاه  از  آمدن  بيرون  برای  و  رفتند 

  افتادند. خوری» میُگه«به
غير از چند نفری  به  1350  هاِی زندانِی پس از سالکه چپنتيجه اين

به پاينده دستای برای بزرگعنوان پلهکه  آقای  بقيه چين مینمايی  شوند، 
  از  ناشیهای  بازی رذيالنه و خريتروانه، شارالتانهای چپدرگيِر بالهت

چپبی سلطنت  نظام  با  تقابل  در  که  نيرويی  آن  و  بودند؛  روی  شعوری 
ی  درگير مبارزه  خريتْ و بدون آلودگی بهبازی نبود    کرد، اهل شارالتاننمی

ی  اند و جامعههايی بودند که اينک در قدرتهمين  ، اسالمی/سياسی بودند
  اند!!؟کرده بديل گلستان ت ايران را به

  

  های ناگوار حادثه }2

  شدند.  ُرخ میديدند و ُرخ  بهها همديگر را میهرروز زندانی و پاسبان«
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ای که روابط  ُعرف معاشرت در جامعه، جامعه هايی بودند که براساس  بچه
گاه خودرا حفظ کرده  چنان جایگری در آن هم شهریای و هم قومی و قبيله

کردند.  می  ای هم صحبتچند کلمهها سالم و عليک و گاهی  با پاسبان  بود.
ساز شد. گردانندگان سياسی کمون از من  ها مسئلهصحبت کردن با پاسبان

ها بگويم با پليس حرف نزنند. پرسيدم چرا حرف نزنند؟ گفتند  بچهخواستند به
ما زندانی سياسی هستيم و بايد عوامل و کارگزاران پليس را بايکوت کنيم.  

کردن صحبت  اين  در  که  بودند  زندان  اطالعها،  نگران  اخبار  و  ات 
  ). 278»(ص شود ها منتقلپاسبانبه

ها و تشديِد تقابل  » پاسبانبايکوتدرستی ويا نادرستِی « که بهقبل از اين
که » بپردازم، بهتر استعوامل و کارگزاران پليس» با «زندانی سياسی«

 دليِل واقعیچريکِی مسئله، به/جويانههای رفتاری/ستيزه با کنار گذاشتن جنبه
زمينه که  کنيم  نگاه  ملموسی  بود:  و  کرده  فراهم  را  حکمی  چنين  ی 

کمون« سياسی  «گردانندگان  صحبت  »،  اين  در  مبادا  که  بودند  نگران 
پاسبانها  کردن با  کردن  زندان] [يعنی: صحبت  اخبار  هاِی  و  اطالعات   ،

  ».ها منتقل شودپاسبانزندان به
و ابراِز دوستِی او با    سابقهبهداليل آقای پاينده که آشکارا و بنا  حاال به

های ساواک و با سرهنگ  های زندان (ازجمله با ساقی، با گروهباننگهبان
ارتش، با معاون رئيس زندان موقت شهربانی و...)،    501رئيس بيمارستان  

مبتنی گفتگوی  «موافق  جامعهبر  در  معاشرت  نگاهی ُعرف  است،   «
روابط  هايش «کند که از ويژگیر میای را تصويبيندازيم. علی پاينده جامعه

ويژه  » است!!؟ آيا شهرهای بزرگ و به گریشهریای و هم قومی و قبيله
صراحت  ای بود؟ پاسخ بهچنين جامعه  1351و    1350های  تهران در سال

به نه و  (و  اجتماعی  بقايای  است. چراکه ضمن وجود  منفی  قاطعی  طور 
» پاره قومیروابط  توليدی)  در  ن»  از  بهای  (که  ايران  کردستانْ قاط    جز 

»ای نيز  قبيلهروابط...  حضور چندانی هم در مبارزات سياسی نداشتند)، «
تاريخی خود را بهبا فروپاشی حکومت قاجار، پروسه سرانجام  ی انحالِل 

دهه از  پس  و  «رسانده  نداشت؛  رنگی  چندان  چهل  روابط...  ی 
آنگریشهریهم  هم  روايتچنان»  پاينده  آقای  مختص  می  که  کند، 

  ها و شهرهای کوچک بود. شهرستان
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ی نادرست آقای پاينده  شناسانهاصطالح جامعه نظر از تصوير بهصرف
« درباره  قبيلهجامعهی  و  قومی  روابط  که  هم ای  و  آن شهریای  در  گری 

گردانندگان سياسی »، اما نگرانِی «گاه خودرا حفظ کرده بود چنان جایهم 
نسبت  کمون «به»  انتقال  بهاحتمال  زندان  اخبار  و  »  هاپاسباناطالعات 

ها و ی صحبتمتأسفانه، همهکند که «دليل نبود؛ زيرا خوِد پاينده نقل میبی
شد؛ اگر زير هشت منتقل می وقايع زندان در مدت زمان خيلی کوتاهی به 

ها گرفتيم، فردا صبح پليس از تمام صحبتشب جلسه داشتيم و تصميمی می 
های آن جلسه با خبر بود... رئيس زندان... فردا صبح نماينده را  تصميم   و

  )280»(ص ايدگفت شما اين کارها را کرده کرد و میصدا می
در باال (يعنی:    ی مطرح شده نظر از درستی يا نادرستی دو نکتهصرف

از  شناسانهتصوير جامعه گردانندگان کمون  نگرانی  و  پاينده  آقای  ی غلط 
جاکه من در اکثر زير هشت)، اما واقعيت زندان تاآناخبار زندان به  انتقال
(بهزندان سياسی  احتماالً   4جز زندان شماره  های  که طول عمرش  قصر 

ديده   18حدود   بود)  بهماه  که  هيچام،  نداشت  وجود  سنتی  چنين  وجه 
« زندانی سياسی  پاسبانهای  کلمهبا  چند  گاهی  و  عليک  و  هم  ها سالم  ای 
نه تنها يکصحبت از  » کنند. من شخصاً  (اعم  با مأموران زندان  بار هم 

 » غيره)  و  کلمهپاسبان  چند  گاهی  و  عليک  و  صحبتسالم  هم  »ی  ای 
  سياسِی غيرجنبشی های  جز زندانیآوردم که بهخاطر نمیام، بلکه بهنداشته

ها سالم و  با پاسبانشان جاسوسی بود) کسی «(برای مثال، افرادی که جرم 
کلمه عل چند  گاهی  و  صحبتيک  هم  بدينای  باشد.  کرده  اگر  »  که  معنی 

ی بين زندانی و زندانبان  ی رسمی رابطهآمد، حول مسئلهصحبتی پيش می
جنبه احتماِل  و  داشت  آن)،  جريان  وجوِد  فرِض  بر  (البته  آن  شخصِی  ی 

»  صحبت های حيِن « ها و نگاه دهم زمان و حالتلحاظ کّمی/کيفی حتی يکبه
چنان که شخصاً  تر، هم داد. حتی از اين هم مهم خود اختصاص نمیهم به را

،  1352ام، پس از سرکوب پنجم تيرماه  ام و از ديگران نيز بسيار شنيده ديده 
پاسبانبه زندان،  مسئولين  «دستور  حق  مطلقاً  زندانیصحبت ها  با  های  » 

  سياسی/جنبشی را نداشتند. 
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ايننتيجه تا  که  بهای  نسبت  پاسبانی  قولهمجا  و  زندانی  و تقابل  ها 
که  توان گرفت، اين است» میعوامل و کارگزاران پليسْ ی بايکوِت «مسئله

اما   بايکوتْ گرچه « بود؛  نادرست  چند «  تقبيح»  گاهی  و  عليک  و  سالم 
ها (يعنی: همان چيزی که اصوالً در  » کردن با پاسبانای هم صحبتکلمه 

نظر از خط و مشی سياسی، يک  داشت)، صرفن های سياسی رواج  زندان
به توجه  با  ديگر،  طرف  از  بود.  جنبشی  ستيزه اصِل  و  جويانهفضای  تر 

  3ی چهار (در مقايسه با زندان شماره  تِر زندان شماره ميانگين سنِی جوان
که ی يک)، و اين، و بعدها زندان شماره 1352و    1351های  در همان سال

رأی دادند که نبايد    [ی عمومی کمون]د حاضر جلسهتقريباً نود درصد افرا «
رسد که نظر می )، چنين به280و    279»(صص  حرف زد  [ها]با پاسبان

  » نه تنها در زندان شمارهای هم صحبتسالم و عليک و گاهی چند کلمه «
ـ احتمال وقوع حتیـ  3رايج نبود، بلکه در مقايسه با مثالً زندان شماره    4
  تری هم داشت. کم 

ستيزه  فضای  تأثير  منهای  بهجويانهبنابراين،  تعبير  قابل    واکنش ی 
ترين  زندانی بودن خود، عمده ميليتانِت زندانِی با باورهای چريکی  نسبت به

پليس و ها، همان انتقال اخبار زندان به» پاسبانبايکوت«ی راهبر بهمسئله
ای پاينده هم، گرچه  خبرچينی چند نفر معدودی بود که خوِد آقبسا شک بهچه
از طريق بايکوت صحبت کردن  آن اذعان دارد: «عنوان تالشی بيهوده بهبه

  »! ها را بگيرندخواستند جلوی خبرچينها میبا پاسبان
طور که در پاراگراف باال هم اشاره کردم،  ی اين احوال، همانبا همه 

ی انتقال خبر از  عنوان عامِل بازدارنده ها را بهآقای پاينده بايکوت پاسبان
می بيهوده  زندان  استداخل  باور  براين  زيرا  «داند؛  برای  که  خبرچين 

های خاص خود را دارد و پنهان از چشم  و روش  گزارش دادن خود راه 
طوری که شايد رئيس زندان  دهد بههمه و کامالً در خفا کارش را انجام می

  )!؟278»(ص خبر باشد هم از خبرچين بودن او بی
درباره   آقای که  شيوه پاينده  پنهانی  سّری  خبرچينهای  که کاری  ها 

از  « هم  زندان  رئيس  باشدبی  [آن]شايد  عبارتخبر  می»،  کند،  پردازی 
ها و ی تحريم پاسبانبعد از جلسهگويد: «تر از دو صفحه می ی کم فاصلهبه
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احضارم کرد و گفت  [مسئول زندانبانی]  چی  ها، تجزيهصحبت نکردن با آن
به از  برو  دست  بگو  بردارند دوستانت  کارها  ساواک  اين  پای  نگذارند  ؛ 

بهاينبه و  آمدم  من  شود...  باز  میبچهجا  تهديد  دارد  پليس  گفتم  و  ها  کند 
قدر قدرت داريم که بتوانيم  چی را تکرار کردم. گفتند ما آنهای تجزيهگفته

ها و صحبت نکردن با  پاسبانی تحريم  بعد از جلسه». عبارت « مقابله کنيم 
دليل برگزاری همين جلسه بود؛  کند که احضار پاينده به» چنين القا میهاآن

کند که  »، اين مفر را باز میبردارند  اين کارهابگو دست از  اما عبارت «
که  نظر من بعيد استی احضار مسائل ديگری را هم دربربگيرد. بهمسئله

  ناآگاهانه باشد. ی بيان تصادفی ويا اين شيوه 
که دو/سه روز پس از شود  اين ترتيب روايت میهرروی، داستان بهبه

زاده  غالم ابراهيم ها و پيام تهديدآميز مسئول زندان، «ی بايکوت پاسبانجلسه
پس از هشت يا  برند؛ «» میی مشترککميتههمراه دو/سه نفر ديگر بهرا به

ها  آنشود که «» میمشخص«  فاصلهبال  »؛ وگردانند ها را برمیده روز، آن
گويد:  شود و غالم می» میجلسه تشکيل» بودند. « را برای اتمام حجت برده 

برنداريد با خشونت رفتار   کارهايتاندست از اند که اگر ها تهديد کرده اين«
"اين تهديدها توخالی است و پليس هيچ  ». اما جلسه براين بود که «کنيم می 

  )!؟281و  280»(صص تواند بکند" نمیغلطی 
به اينمن  را  باال  دليل روايت  میسه  پاينده  که علی  باور  طور  گويد، 

ی تصويری  درآمدی برای ارائهگويی را پيشی اين روايتکنم؛ و همهنمی
اين دليل  دانم!؟ يکی بههرصورت عنادآميز از بهرام براتی میدروغين و به

اند که اگر دست از کارهايتان  ها تهديد کرده يناگويد: « که وقتی غالم می
)؛ هم غالم و هم ساواک (البته 281»(ص  کنيم برنداريد با خشونت رفتار می

پاينده دست آقای  توسط  ماجرا  ُکِل  بهاگر  باشد)  نشده  و کاری  رفتار  کليت 
ها در تناسب با تحرکات  های سياسی آنکنشها (يعنی: برهم سلوک زندانی
يرون از زندان) اشاره کرده بودند؛ درصورتی که ترتيب و چريکی در ب

بهنحوه  پاينده  آقای  روايت  بايکوت  گونهی  را  مسئله  سرمنشأ  که  است  ای 
کند که امری اخالقی و رفتاری  ها القا میروی زندانیها و نهايتاً چپپاسبان

ی  لهکه مسئطور که قبالً هم نوشتم) اين استهرروی، واقعيت (هماناست. به
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ها، نگاه و عمِل ميليتانت و  روی و بايکوت پاسباناصلِی پنهان در پِس چپ
ی سياسی در زندان و بيرون از  چنين مبارزه زندگی و هم چريکی نسبت به

داری از  جانبی جنبشی جاری و اثرگذار بود که در شعار  مثابهزندان به
میخلق برامپرياليسم خود  و مرگ  اگر  نمايان ها، مرگ برشاه  بنابراين،  د. 

ها (يعنی: خاستگاه  که نقدی صورت بگيرد، اين نقد بايد از ريشهقرار است
به ايدئولوژيک  نگاه  و  مبارزه طبقاتی  و  مختصات  زندگی  در  سياسی  ی 

که هم  ای استزمانی/مکانی آن روزگار) شروع شود. متأسفانه اين مسئله
  يلومترها از آن دورند. چه برمن گذشت» کآقای علی پاينده و هم کتاب «آن

مثابه طورکلی، گرچه ساواک و دستگاه نگهبانِی زندان سياسی (بهبه
ها  قدر ابله نبودند که برای بايکوت پاسبانکار بودند، اما آنيک کليت) جنايت

به رفتار  چپو  بهاصطالح  که  بگيرند  قرار  روندی  در  سرکوب روانه 
پنج  و  شيراز  آباد  عادل  زندان  در  تهران  فروردين  قصِر  زندان  در  تير  م 

نبايد فراموش کرد که تحقيق در مورد آن چه پاينده پس از  بينجامد. ضمناً 
زاده (که زنده نيست) و آن دو/سه نفر  ی مشترک بردن غالم ابراهيم کميتهبه

نامعلوم  (که  او  آن  همراه  در  که  افرادی  کردن  پيدا  درصورت  حتی  اند)، 
امری تقريباً غيرممکن است. چراکه مسئله    بودند،  4زمان در زندان شماره  

ها ی آنشود که احتمال شناسايی و گفتگو با همهاز دهان افرادی گفته می
کسانی فقط  هم (نه  پاينده  آقای  با  بهکه  و  حساب میخط  دشوار  بسيار  آيند) 

  بسا غيرممکن است. چه
  

ده  های آقای پاين حرفدقت و حتی صحت دليل دوم من در عدم باور به
می  پاسبان(که  بايکوت  از   تراژيک  تصويرپردازِی  با  و  خواهد  ها 

چپبه از  زندانیطورکلی  القا  ريشهها،  روی  را  قصر  زندان  سرکوب  ی 
بعد از تهديدهای معاون  که احتمال واکنش سريع ساواک «کند)، اين است

طور )، تنها درصورتی ممکن بود که مثالً پرويز ثابتی به280»(ص  زندان 
زاده و دو/سه نفِر همراه  تقيم با رئيس شهربانی برای انتقال غالم ابراهيم مس

های تيمِی بسيار مهم  ی يکی از خانهگرفت. اگر پای محاصره او تماس می
تماس چنين  احتمال  باشد،  بهدرميان  نسبت  اما  است؛  بسيار  بايکوت  هايی 
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اس تحليل و تعقل  رسد. بنابراين، براسنظر میها تقريباً غيرممکن بهپاسبان
می حال  ماترياليستی/ديالکتيکی  در  ساواک  که  گرفت  نتيجه  چنين  توان 

زندان سرکوب  روی  بهمطالعه  جنبش  ها  پازِل  قطعات  از  يکی  عنوان 
ی نهاد خاصی (که اطالعی از واسطهچريکی بود و مسئولين زندان نيز به

ر داشتند؛  آن در دست نيست) در جريان اين آزمون و خطای مطالعاتی قرا
پاسبان بايکوت  بهانهو  را  بهها  افرادی را  که  دادند  قرار  تهديد  ی  کميتهی 

جويی زندان و  رزم   مشترک ببرند تا شايد بتوانند از طريق تهديد و ارعابْ 
را سرکوب کنند. نتيجه    4ی زندان شماره  گرانهجويی ستيزه خصوص رزم به

مناسباين زندانیکه  که  جوابی  زند ترين  شماره  های  توانستند  می  4ان 
روحيه  به با  تناسب  در  بدهند،  رژيم  کليت  و  شهربانی  و  ساواک 

شان همان جوابی بود که آقای پاينده با تأسف و ضمناً  گرانهجويانه/ستيزه رزم 
اند که اگر دست  ها تهديد کرده اينکند: «ها القا میی بالهت زندانیمثابهبه

هرصورت ). به281»(ص  کنيم رفتار می  از کارهايتان برنداريد با خشونت
[يعنی:   نظورشانمگويد: «زاده میخوِد آقای پاينده هم از قول غالم ابراهيم 

پاسبانها]  ساواکی بايکوت  َمِدنظر  [ها]  فقط  را  تندروی  ُکل  بلکه  نبود 
«»(همانداشتند تندرویجا)؛  با  ُکل  مخالفت  برای  رمزی  اسِم  نيز  »ها 
ی مسلحانه و تبعات آن در زندان بود. اين مسئله را در گفتگوی بين  مبارزه 

همين    478در صفحه  بيينم که  چی نيز میآقای علی پاينده و سروان تجزيه
  بازخوانی نقل شده است. 

  
مبارزه  استتاريخ  داده  و سياسی نشان  که شکسِت درحال  ی طبقاتی 

است مواجه  احتمال  اين  با  همواره  نابرابر،  بهنبردی  سنت  مثابهکه  ی 
بسا نوينی بازتوليد  اشکال گوناگون و چه سينه نقل شود و بهسينه به  مبارزاتیْ 

عقب که  درصورتی  زرين  شود؛  سينی  در  را  حق  نبرد،  بدون  نشينِی 
  کند.کاران تقديم میحاکمان و جنايتبه

  1352تا    1350های از  ی زندانيان سالمده که عاست  آری، اين درست
نحوه  و  طبقاتی  خاستگاه  با  نگرشمتناسب  چپبی  شانْ ی  روی  محابا 

(علیمی  پاينده  آقای  امثال  افرادی  اما  همهکردند؛  دويدنرغم  و  ی  ها 
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زندانیتالش رفاه  جهت  در  که  بههايی  میها  آن  خرج  برابر  در  دادند)، 
  چرخيدند. راست میتر بهيشمحابا، هرچه بهای بیرویچپ

  

های آقای پاينده  حرفدقت و حتی صحت  دليل سوم من در عدم باور به
می  پاسبان(که  بايکوت  از  تراژيک  تصويرپردازِی  با  و  خواهد  ها، 

را نتيجه بگيرد)،    ی سرکوب زندانريشهها  روِی زندانیطورکلی از چپبه
ی همين قسمت، در تحليل  ادامهکه در  کاری مشخصی استی زشتمسئله

از «حادثه بهيکی  ناگوار»  میهای  همهآن  که  اين قسمت  پردازم  وقايع  ی 
زندانیمقدمه تا  است  آن  برای  بهای  و  ناگفته  را  بهشيوه ها  القايی  ابله،  ی 

  لوح/االغ تقسيم کند. شارالتان و ساده 
  

  های ناگوار حادثه }3

درصد    90ها با  » پاسبانيکوتبا ی «ی عمومی درباره ی جلسهنتيجه
» دارند،  با پاسبان و پرسنل زندان   ها][که زندانیهرکاری  رأی اين بود: «

تصويب شد اگر کسی نامه بنويسد  چنين « » بدهند. هم از طريق نماينده انجام «
به بخواهد  بدهد...  و  بخواندنگهبان  را  آن  نماينده  به  بايد  بعد  نگهبان  و 

فضايی ايجاد  گويد: «ی میدنبال همين مصوبهپاينده به).  280»(ص  بدهد...
می احساس  که  بهکردند  زندان  در  خودمان حصاری  خودمان  کرديم  دور 

آزاردهنده تنيده  اين  و  از محدوديتايم  تحميل  تر  ما  بر  که دشمن  بود  هايی 
محدوديت بود.  دشمنْ کرده  سوی  از  شده  تحميل  با    های  ولی  بود  طبيعی 

ل سرشار از اندوه و گاليه اجا). گرچه اين سؤ»(همانکردشد  دوست چه می
العمل معقول، رسد؛ اما پاسخ آن خيلی ساده و روشن است: عکسنظر میبه

درصورت صداقت در گفتار، استعفا از نمايندگی کمون و امتناع از خواندن  
زند.  جای روايت خويش، حرفی از آن نمیها، که پاينده تا اينی زندانینامه
حصاری  مناً اين امکان نيز وجود داشت که از کمونی بيرون بيايد  که «ض

  کشيد. های در حصار می» زندانیدوردر زندان به
  
ی مشترک،  » از کميتهزاده دو/سه روز بعد از برگشتن غالم ابراهيم «

به را  ديگر  نفر  و دو  میکميتهپاينده  آنی مشترک  در  ها را «برند.  مدتی 
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قصر  » بههاهمان تهديدها و صحبترند و پس از تکرار «می دا» نگهکميته
ی بسيار ناگوار  دو حادثهگردانند. در غياب پاينده و آن دو نفر ديگر « برمی

اتفاق افتاده بود: يکی ماجرای دادگاه بهرام براتی و ديگری ضرب و شتم  
  ). 281کند(ص  » میياد   [از او]نام "ح. گ"  به» که پاينده « يکی از زندانيان

 » پاينده  آقای  «»حادثهگرچه  خوردن  کتک  گ" ی  به"ح.  را  ميان » 
نمايش بگذارد؛  تر بهبهرام براتی را طبيعیی مربوط به»حادثهکشد تا « می 

آن از  میاما  انگشت  خشونتی  روی  ناخواسته  خاص جاکه  که  گذارد 
قرن گذشته است، نگاهی تحليلی و   70و    60ی  هاهای چريکی دههجنبش

ماجرای دادگاه بهرام  تری نسبت به«ی روشناندارم تا زمينهن میآگذرا به
نامه نويسی او داشته باشيم، که و اِبراز اطالع آقای پاينده از عفو  »براتی

السابقْ  کمافی  او  اطالع  اين  منبع  از  قبل  پاينده  آقای  است.  که الهی/لَدنی 
چه ناگوار (يعنی: آنی اصلی  » و در واقع حادثههای ناگوارحادثه«اصل  به

اش  نامهاو عروج ناشی از خريت بهرام براتی و سقوِط همراه با ُگه خوردن
گويد که نقش اول  ای از دفاعيه بهرام براتی میکند) برسد، شمهتصوير می

می  بازی  پاينده  جناب  را خود  « کند:آن  بهدفاعيهبهرام  را  که اش  داد  من 
به ُمهر کردن  بدهم.برای  استناد  نگهبانی  با  بود و  .. دفاعيه حقوقی نوشته 

او کمک ». در نوشتن دفاعيه دو/سه نفر بهقانون، اتهامات را رد کرده بودبه
آن  به  اگر اجازه بدهی من هم چند جملهگويد: «او میکرده بودند. پاينده به

» در  مطلبی». بهرام دفاعيه را که آقای پاينده هم «اضافه کنم... قبول کرد
بود، «آن نوش  دادگاه خواندته  ماده در  با شکستن  و  ادعای  »  که  اشرار  ی 

  جا).» محکوم شد(همانده سال حبسداستان ارتش بود، به«
دفاع    هايشْ پرونده جای دفاع سياسِی مورد توقع هم جاکه بهرام بهازآن

بود، « از سوی  حقوقی کرده  فقط  بار  اين  منتها،  بايکوتش کردند.  دوباره 
ها زير  ها بايکوت شد. اکثر بچهی ديگری از بچهيش و عده هاایپرونده هم 

هللا جعفريان  های بهرام، ولیایپرونده بار بايکوت بهرام نرفتند. در رأس هم 
کرد، خودش در  دفاع ايدئولوژيک میکه ديگران را وادار بهبود. او با اين

يکی  دادگاه دفاع سياسی کرد و ده سال محکوميت گرفت. فريدون بوشهری،  
چهار سال محکوم شد. اين دو نفر از  ديگر از افراد اين پرونده در دادگاه به
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بايکوت می فتوای  که  بودند  و طبق  282و    281»(صص  دادندکسانی   ،(
ها قرار ی شارالتانی آقای پاينده در رده صراحت اعالم نشده بندی بهطبقه

ها داشتم  آنا  داشتند؛ و من هم در زندان موقت شهربانی درگيری شديدی ب
  ام. ای از آن را ترسيم کرده شمه 355ی صفحهکه در 

شود که پاينده را  دادگاه تجديدنظر بهرام براتی در موقعی برگزار می
»، از نبود  متهم اول پرونده بودهللا جعفريان که «برده بودند. ولی  کميتهبه

می استفاده  پاينده  بهعلی  و  «کند  در  میبهرام  اگر  دفاع گويد  دادگاه 
ايدئولوژيک نکنی برای هميشه در بايکوت خواهی ماند. بهرام هم که جوان  

گويد تو دفاعيه  جعفريان میبود به[و از نظر آقای پاينده االغ]    تجربهو بی
دانست که بخواهد دفاعيه  چيزی از مارکسيسم نمی  را بنويس. جعفريان هم 

می ناسزا  و  فحش  سراپا  مطلبی  بهنويسد  بنويسد،  دفاعيه  و  عنوان 
خواند و  دهد. او هم آن را در دادگاه تجديدنظر می بهرام میايدئولوژيک به

  ».  شودزندان ابد محکوم میی اشرار با يک درجه تخفيف بهطبق ماده 
  
  های ناگوار حادثه }4

االمکان مطابق منطق (و نه الزاماً ترتيب  که بازخوانی را حتیبرای اين
«آنصفحاِت)   اينکتاِب  در  بدهيم،  ادامه  گذشت»  برمن  نگاهی  چه  جا 

ناگوار«به «حادثه...  آقای  خوردن  کتک  که  دوم  گ"»  است،  "ح.   «
بهمی  برسيم  تا  تجزيهمغازلهاندازيم  سروان  و  پاينده  آقای  (معاون  ی  چی 

دفاعيه مارکسيسم،  بررسی  در  زندانی زندان)  توان  و  ايدئولوژيک    های 
ای در مقايسه با توان زندانی کشيدن  ای سابق و عمدتاً توده هکشيدن زندانی

  شود!؟فتوای دروغين آقای پاينده ختم می به بهرام براتی، که سرانجامْ 
گ"« « "ح.  اصالً  نبود»  « سياسی  او  جرم  و  »؛  انسانيت  براساس 

شش ماه يک مجاهد فراری بود که به«» پناه دادن بههر علتیمردانگی يا به
آهنگی و سنخيت نداشت...  هم   [ی زندان]هابا بچه» شده بود؛ «محکوم زندان  

».  گشت که مثل خودش باشددنبال کسی می»؛ « تر بودها راحتبا پاسبان
ها  با پاسباندهد که «» میاو تذکرها بهاز طرف بچه[خوِد پاينده]    چندبار«

می صحبت جواب  در  او  نکند؛   «» نکنيد گويد:  تکليف  تعيين  من  .  برای 
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جاهل مسلک  ». ضمناً «بگذاريد اين شش ماه تمام شود و بروم پِی کار خودم 
انداخت و "يک َکتی"  خواباند، کُت را روی شانه میبود، پشت کفشش را می

  ». رفتراه می [هم]
که آقای پاينده در کميته  ها و درهنگامیپس ازتصويب بايکوت پاسبان

» نکند؛  ند که با پاسبان ها صحبتدهاو تذکر میها چند مرتبه بهبچهبود، «
گيرند که تصميم میی عمومی «ها در جلسهکند. زندانیاما او توجهی نمی 

ای او را چنان کتک  بهانهبهرو « »؛ از اينعنوان تنبيه او را کتک بزنندبه
  ».زنند که پانزده روز طول درمان برايش تعيين کرده بودند می 

ها، حتی اگر  م بعاً با کتک زدن آدمن (شخصاً) با اعدام، شکنجه و ط
بهجنايت شخصی  اگر  اما  مخالفم؛  باشند،  هم  بهکار  (حتی  دليل  هرعلتی 

مرگش) کودکی را (حتی  برای فرزند روبه  داروی خارج از نوبتدريافت  
بهاگر پدرش جنايت باشد)،  اسلحه روی شقيقهکار  او  گروگان بگيرد و  ی 

می محکوم  اسلبگذارد،  اگر  و  اختيار  دانم؛  در  تيرانداز  حه  و  باشم  داشته 
لحظه باشم،  هم  ماهری  بهبسيار  شليک  در  گروگانای  مفروض سِر  گيِر 

  کنم. درنگ نمی
از اين قرار   اين مثال فرضی را آوردم تا حقيقتی را بگويم. ين حقيقتْ 

مقدس، ورای مختصات  است آيات  همانند  که  ندارد  که هيچ حکمی وجوِد 
ی  جا درست باشد. بحث برسر مقولهمه، هميشه و همه زمانی/مکانی برای ه

درک هستی مادی (در نسبت و  فهم و  چه بهاستثنا و قاعده نيست، بلکه آن
که براساس دانستهکرانگی) کمک می در بی های  کند، اصل ويژگی است 

» "ح. گ"آقای «گشای شناخت و اداراک بوده است. حال بهراه   تاکنونی بشرْ 
  برگرديم. 

کند،  که آقای پاينده از او ترسيم میی مشخصاتیی درهم تنيده مجموعه 
نشاند که او ذهن زندانی سياسی می اين شک و ظِن نه چندان ضعيف را به

ارائه قرار از  آن  که در درون زندان در معرض  و اخباری  ی اطالعات 
  چندبار ويژه پس از « پليس ابايی ندارد. در چنين وضعيتی، بهگيرد، بهمی 

ی سياسی که مبارزه   او، واکنش فيزيکی/تدافعی از سوی زندانيانی» بهتذکر
ی  فهمند، طبيعی، و مقايسههای نظامی و چريکی می را در کنش و واکنش
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جا  ه در اينچاست. بنابراين، آن  آن با وضعيت ماقبل چريکی نوعی سفسطه
ای از رفتار) بايد مورد نقد و بررسی قرار بگيرد،  (مقدم بر شکل و هرگونه

مبارزه  عملی  و  نظری  بهاساس  مسلحانه  هم  مثابهی  و  تاکتيک  هم  ی 
مسئله است؛  برخوردی  استراتژی  در  پاينده  آقای  که  ای 

  زند. الس می فقط با آنْ  آلودْ نمايانه، مبهم و عشوه بزرگخويشتن
زنند  او را چنان کتک میگويد «رف ديگر، وقتی آقای پاينده میاز ط

»، بدون بيان چگونگی  که پانزده روز طول درمان برايش تعيين کرده بودند
کند که کُل مسئله  گزارش پليس تکيه میها، مستقيماً بهرويداد از زبان زندانی

می سؤال  زير  «را  که  معلوم  کجا  از  درمانبرد.  طول  روز   »پانزده 
بهفرماليته زندانیجانبای  از  «داری  که  نباشد  بچهای  زندان] هابا    [ی 

»؟ از کجا معلوم  تر بودها راحتبا پاسبان»، و «آهنگی و سنخيت نداشت هم 
کرد تحريک مسئولين زندان خبرچينی نمی» آگاهانه و به"ح. گ"که آقای «

اگر قصد تحريک  ها را تحريک کند؟ او  آورد تا زندانیو عمداً بازی درنمی
توانست بقيه زندانش را (که با احتساب زماِن بازجويی و مدِت  نداشت، می

مانده  باقی  زندان،  در  آنْ حضورش  لوطی  3حداکثر    ی  بود)،  منشانه  ماه 
هرروی، تحليل اين  طوری رفتار کند که مثالً نه سيخ بسوزد و نه کباب! به

عنوان  به  دهد که راویْ ن میهای خوِد آقای پاينده، نشاماجرا، براساس حرف
طرف زندانی خم شود، خيلی بيش از آن  که بهجای اينها بهی زندانینماينده 

طرف پليس خم شده است. همين  ی سياسِت نمايندگی است، بهحدی که الزمه
است دريافت  و  تجزيهروال  سروان  با  پاينده  آقای  گفتگوی  در  چی  که 

بهدرباره  شدت    ای غيرقابل باور و غيرقابل قبولْ گونهی زندان و زندانی 
که کتک زدن آقای  ی نهايی در اين مورد خاص، اين استگيرد. نتيجهمی 
اما ميزان محکوميت آنْ "ح. گ"« قابل تقبيح و محکوم است؛  لحاظ به  » 

به پاينده  آقای  که  نيست  مقداری  و  شکل  آن  القايی  گونه کمی/کيفی  ای 
  کشد. تصوير میبه

  

  های ناگوار حادثه }5

به را  پاينده  آقای  بهوقتی  او  با  که  دونفری  بودند،  همراه  برده  کميته 
با شما  گويد «پاينده می » بهچیسروان تجزيهگردانند؛ «زندان قصر برمیبه
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تنبيه گويد «رود. معاون می اطاق معاون زندان می»؛ و پاينده هم بهکار دارم 
داخل زندان گزارش مستقيم رد کرده بودند.  تو از طرف ما نبود. برای تو از  

جا دو اتفاق افتاده است  خواهی باور نکن. اما در اينخواهی باور کن، میمی 
جوابگوکه   با  283»(ص  باشيد   بايد  که  است  باری  اولين  برای  من   .(

چنين خودمانی و عاطفی بين زندانی سياسی و معاون زندان  ای اينرابطه
  شوم. مواجه می 

شدت  که، "ح. گ" را بهاينچی پس از بيان «، سروان تجزيههررویبه
عنوان  »، بهبهداری فرستاديم و بستری استفعالً او را به[و]  کتک زدانده  

آقای بهرام  گويد: «»ی که در نبودن آقای پاينده واقع شده، میاتفاقدومين «
م  بود. صدايش کرد  سرتا پا فحش و فضيحتای نوشته بود که براتی دفاعيه

تو  گيری.  او گفتم: اين دفاعيه را در دادگاه نخوان. اگر بخوانی ابد میو به
بِکشیمی  ابد  نه  ؟ بهتوانی زندان  بايد بِکشم  من جواب داد زندانش را من 
که کار او را قبول ندارم،  با اينگويد « معاون زندان می». آقای پاينده بهشما

چنين فضايی که بر زندان    دردادی.  اگر شما هم بودی همين جواب را می
درست است  گويد: «چی می». تجزيهطبيعتاً جواب همين بايد باشد  حاکم است 

خواهد زندان بکشد و خودش مسئول اعمالش است، ولی آقای پاينده  که می 
بهاين دفاعيه را نوشته داده اند و  اند، دفاعيه قبلی را خوانده بودم  دست او 

چی بازگشت بهرام براتی از دادگاه را  يهجا). تجز»(همانچيز ديگری بود 
کند: او را روی سر گرفتند و باالی اطاق نشاندند و او  طور تعريف میاين

از قهرمان اما  بازیهم  دادگاه حرف زد؛  ساعت بعد، ديگر   24هايش در 
شود زندان  اين طوری نمیگويد: «کسی با او کاری نداشت. او در ادامه می

توده  افسران  ما  ديده کشيد.  را  اينای  کشيدند.  زندان  طور  چه  که  ها  ايم 
  ».ها انگيزه داشتند، سواد داشتند ها باشند. آنتوانند مثل آننمی

سواد و  باسواد و بیها را بهچی که زندانی، جناب سروان تجزيهپس
عبارتی تجزيه کرده بود، پس از  توانا و ناتوان در زندان کشيدن تقسيم و به

تندی گاليه » به"ح. گ" ای، از کتک زدن «از افسران توده تعريف و تمجيد  
اند،  دست براتی داده که دفاعيه را نوشته و بهکند و شکايت خود از اينمی 

ها تذکر بدهيد که بس  آنعنوان نماينده از قول من به شما بهکند: « ابراز می
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دسيسه اين  از  و  بهکنند  زندان  کشاندن  و  تحريک  و  دبازی  ست  بحران... 
جای  دست آقای براتی داده، بهبرداريد... آن کسی که دفاعيه را نوشته و به

نشان  جا باز نکنيد که ما مجبور بهاينکشد... پای ساواک را بهاو زندان نمی
  ).284و  283»(صص شما بشويم العمل نسبت بهدادن عکس

نکتهمهم  و ترين  عاشق  گفتگوی  همانند  (که  گفتگو  اين  در  که  ای 
کنند)، از اين  ی آشتی را طی میای است که پروسههای قهر کرده وقمعش

چی از من پرسيد:  بند بودم تجزيهی رفتن بهموقعی که آماده قرار است: «
تحمل حبس ابد هست؟ گفتم  راستی آقای پاينده، ايشان (بهرام براتی) قادر به

  ). 284ص »(تواند گويم نخير، نمیصراحت میبه
ها که در کميته  شود و در مقابل سؤال زندانیپاينده داخل بند میآقای  

می بود،  خبر  «چه  ار  گويد:  شما  بعد  و  بگيرم  دوش  بگذاريد  اول 
رود  ». پاينده پس از استحمام سراغ بهرام میهايتان... تعريف کنيد هنرنمای

»؟  را کردی [يعنی: دفاع سياسی در دادگاه]    پرسد چرا اين کاراز او میو «
» نداشت او  معقولی  و  درست  ادامهجواب  در  پاينده  بدهد.  که  ی » 
ها  هايش، مطالِب تهديدآميزی را که در کميته شنيده بود، برای زندانیحرف

هايی که مخالف تندروی بودند،  غير از آنبهکه «کند. نتيجه اينتعريف می
  ». اند" بقيه گفتند "گُه خورده 

») را با اين  های ناگوار حادثه(يعنی: قسمت « آقای پاينده اين قسمت را  
بهرام را هم بدبخت کرديد. جلوی خودش اين  رساند: «می  پايانعبارات به

تواند حبس ابد بکشد. زندان کشيدن، آن  زنم. بهرام براتی نمیحرف را می
خاطر خارج شدن از  خواهد نه اين که بههم زندان طوالنی مدت، انگيزه می

ا  حبس  نشدبايکوت،  انگيزه  اين  بکشد،  در  284»(ص  بد  پاينده  جناب   .(
بينی من درست  متأسفانه، پيشنويسد: «می   284ی  پانوشت همين صفحه

  »!!!؟؟از آب درآمد و سه سال بعد، بهرام ندامت نوشت 
  

نهادهای مثبت و  ی پيشها و ارائهجای گفتن حرفکه آقای پاينده بهاين
تر زندان بکشد، در مقابل  تر و راحتسالم   بهرام، که کمک کند تاسازنده به

»، عمل عنادآميز و تواند حبس ابد بکشدبهرام براتی نمی گويد: «او میخوِد  
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گويد:  معاون زندان میجا که بهای است؛ اما در آنگونهحال موژيکدرعين
» زندان بکشد، عمالً تواند نمی  [بهرام براتی]گويم نخير،  صراحت میبه«
کند؛ و حرکت  سو حرکت میای با پليس هم هردليل شناخته و ناشناختهبهو  
هم هم  اشکال  از  يکی  پليس  با  اينسو  برای  است. چرا؟  پليس  با  که کاری 

زانو در آوردن و تبديل جو عمومی ی پليِس زندان سياسی بهترين وظيفهمهم 
يق شکستن  که از طرجّوِ يأس و پشيمانی است؛ و اين امری استمقاومت به

تر بايد شناسايی  شود. اما اين افراد ناتوان و ناتوانتر شروع میافراِد ناتوان
مهم  از  يکی  و  وظايف  شوند  ساواک  امنيتِی    یهاخبرچينترين  با  مرتبط 

شناسايی افرادی بود که توان و آمادگی چندانی برای زندان کشيدن نداشتند.  
به و  همه ساواک  در  سياسی  پليس  و جا  طورکلی  ناتوان  افراد  شناسايی  با 

پيچيده   ترْ ناتوان بهبازِی  را  وهويچ  چماق  میگونهی  شروع  تا  ای  کند 
همان سازی برقصاند که نياز  تابعيت خويش درآورد و بهترها را بهضعيف

صراحت  بهگويد: «معاون زندان میکه وقتی آقای پاينده بهدارد. نتيجه اين
» زندان بکشد، عمالً همان کاری را تواندنمی  [بهرام براتی]گويم نخير،  می 
  های مرتبط با ساواک است. يف خبرچيناکند که يکی از وظمی 

هايی  سويِی ناشی از دريافتکاری جناب پاينده فراتر از اين هم اما زشت
رود. او بدون ارائه هرگونه کارانه نيز میبينی کاسبای و خودبزرگحاشيه

هايش، همانند موارد  ای از شنيده پاره ون اشاره به، و حتی بدمدرک و نشانه
گويد:  کرد، می، احکام رنگارنگ صادر می» لَدنی «علمِ پيش که با تکيه به

بينی من درست از آب درآمد و سه سال بعد، بهرام ندامت  متأسفانه، پيش«
  »!!!؟نوشت

من نه در زندان، نه بيرون از زندان، نه در رفتار داخل زندان و نه  
وجه  هيچر جديت مبارزاتی و کارگری بهرام براتی پس از سقوط شاه، بهد

ی نديدم. بهرام  تای از پشيمانی و ندامت در بهرام برا و نشانه و مطلقاً شائبه
ای  از نزديک مورد اصابت گلوله  1357در جريان قيام همگانی در سال  

به و  پشت  از  که  گرفت  اسلحهقرار  از  قوی  بسيار  بهاحتمال  کمری  او  ی 
  شليک شد. اين گلوله از زير قلبش عبور کرد، و با شکستن استخوان ترقوه

گير شد، در   زمين  MSعلت بيماری  که به بيرون آمد. بهرام براتی تا زمانی



 

 

1352- 1351زندان قصر  489  

کارگر را با کرد، و چندين  کار میجنرال استيل  سازی  ی يخچالکارخانه
مبارزه  آندانش  از  و بعضی  کرد  آشنا  نيز در هستهی طبقاتی  را  های ها 

هايم  ها و شنيده ی ديده واسطهجا که بههرروی، تاآنآموزشی سازمان داد. به
يابی  لحاظ پراتيک مبارزاتی در راستای سازماناطالع دارم، بهرام براتی به

مدّبرتر از آقای علی پاينده بود که تر و  چنان پيچيده   سوسياليستی کارگرانْ 
ی تشکيالتی خود  عنوان زيرمجموعهماند و آقای پاينده را بهاگر زنده می

  ی آنْ واسطهبخشيد که بهاين َمرِد هميشه در سايه هويتی میپذيرفت، بهمی 
همه اين مسائل،  توانست ادعای سوسياليستی هم داشته باشد. با توجه بهمی 

مسائل و رويداهايی خودرا مطلع  ی پاينده چگونه نسبت بهدر شگفتم که آقا
کس ديگری جز خوِد او از آن مسائل و رويدادها هيچ  دهد که هيچنشان می

  اطالعی ندارد!!؟
در   باال  3من  و موژيکپاراگراف  از عمل عنادآميز  آقای  گونهتر  ی 

ات استفاده  او دارم) حرف زدم. چرا از اين کلمپاينده (که تعلق عاطفی هم به
که وقتی آقای پاينده از دفاعيه حقوقی بهرام براتی در دادگاه  کردم؟ برای اين

زند، لحن حرف زدنش تأييدآميز و عاطفی است؛  اول يا بدوِی او حرف می
به صحبت  وقتی  دادگاه  اما  در  بهرام  ايدئولوژيک  مثالً  و  سياسی  دفاع 

می پيش  دوم  يا  برانگيختهتجديدنظر  لحنی  با  در    آيد،  (حتی  تحقيرآميز  و 
  1354که اگر بهرام در سال  زند. سؤال اين استمقابل خوِد او) حرف می

سال محکوميت و دفاع    10ندامت کرده باشد، چه فرقی بين دفاع حقوقی با 
دادگاه   در  بهرام  اگر  آيا  داشت؟  وجود  ابد  حبِس  محکوميت  با  سياسی 

ساِل دادگاه بدوی تأييد    10کرد و مثالً همان  تجديدنظر هم دفاع حقوقی می
سال  می  در  او  نمی  1354شد،  اينندامت  نتيجه  آقای  کرد؟  لحن  تغيير  که 

به نسبت  عناِد  پاينده  او  طرف  از  ندامت  خبِر  جعِل  حتی  و  بهرام 
ی آقای  طلبانهای است که علت آن عدول بهرام از نظِر برتریگونهموژيک

  دانست.براتی میپاينده است که دفاع حقوقی را مناسب بهرام  
است درست  ريشهاين  من  بهکه  اما  ندارم؛  ی مطالعه جز  ی روستايی 
افرادی دارم که رفتار و برخورد  ی عينی هم نسبت بهرمان و تاريخ، تجربه

بهريشه روستا  از  و  دارند  روستايی  آمده ی  تفاوتشهر  منهای  های  اند. 
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هايی که از  ست؛ اما آنی رفتاری افراد مختلف ا ی عمده طبقاتی که شاکله
به میروستا  بهشهر  و  مناسبات  آيند  فرهنگ روستايی را در  نحوی همان 

کنند، مجموعاً رفتارها و برخوردهايی دارند که با استفاده  خود بازتوليد می
  است.  گونگی قابل توصيفاز عبارت موژيک

  
ی  حبس ابد شد؛ و پاينده هم مدعمحکوم به 1351بهرام براتی در سال 

« است او  بعد،...  که  سال  درسال  سه  نوشت]  1354[يعنی:  تا  ندامت   .«
هنوز    1354ام، سال  ياد دارم و از چند نفری هم سؤآل کرده جاکه من بهآن
ريزی  طور برنامه» نوشتن ُمد نشده بود و از طرف ساواک هم بهندامت«

يباً  ، تقر 1355ی نخست سال  شد. اين امر از ميانهشده و جدی تشويق نمی
که تدريج رواج يافت. ضمن اينمقارن با شکست قطعی جنبش چريکی به

آن ندامت کردند، دلبستگیاغلب  که  از  کننده های جذبهايی  بيرون  در  ای 
همان اما  داشتند.  لحظهزندان  تا  شاه  سقوط  از  پس  بهرام  زندگی  ی طور 

در  بستگی ديگری جز آرمان سوسياليستی  دلاو  دهد،  مرگش نيز نشان می
  آن ندامت بنويسد. يابی بهی دستبيرون از زندان نداشت که در وسوسه

  
همه  ايناز  همانی  گذشته،  بهها  قديم  از  که  گفتهطور  که درستی  اند 

احتمال يک در ميليارد فرض کنيم که بهرام  فرض محال، محال نيست؛ به
ی ارتباطات فوِق سّری از واسطهاينده هم بهبراتی ندامت نوشته و آقای پ

که علنی و مثالً افشا کردن  اين مسئله اطالع پيدا کرده است!؟ سؤال اين است
العاده پوشيده و پنهان و محرمانه کدام دردی را از مردم  ی فوقاين مسئله

  کند؟ی ايران دوا میی جامعهزده مصيبت
تکرارشونده  نکات  از  اينيکی  تا  که  «آنای  کتاِب  در  برمن جا  چه 

ها،  ی آقای پاينده با اغلب زندانباندالنهشود، دوستِی هم گذشت» مشاهده می
هاست. پاينده در  در مقابل ضديِت عنادآميز او در مورد بعضی از زندانی

» است، شواهدی  "ح. گ"دلی با آقای « با لحنی که گويای هم   284صفحه  
چگونه  گويد: «گذارد؛ و می، کنار میرا که دال بر احتمال خبرچينی اوست 
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بدهيد می  را  او  بچه  و  زن  جواب  و  خواهيد  پاينده  آقای  از  من  سؤال  »؟ 
های بهرام براتی را بدهيد  خواهيد جواب بچهخسروپناه اين است: چگونه می

  بينند؟شدت آسيب میکه از اين ادعای صددرصد دروغ شما به
رساتر   هرچه  صداِی  با  مؤدبانه،  بهبايد  جواِب  گفت:  پاينده  آقای 

فاصله با  درعينزيرکانه،  و  الزم  سياستمدارانهی  که به  حال  زندانبانی 
زندانیبه کشيدن  زندان  توان  آنارزيابی  مقايسه  و  میها  هم  با  نشيند،  ها 
لطفاً ُگه او، گفتِن عبارت  است. وگرنه جواب درست و حسابی به  دانم مین

چی (معاون زندان) از آقای پاينده  است. جناب سروان تجزيه،  زيادی نخوريد 
تحمل حبس ابد  راستی آقای پاينده، ايشان (بهرام براتی) قادر بهپرسد: «می 

میهست جواب  پاينده  «»؟  میبهدهد:  نمیصراحت  نخير،  »!!  تواند گويم 
پاينده گلبول جديدی را کشف کرده  آقای  اند که توان زندان کشيدن  احتماالً 

دهد. عيب اين کشف اين است که فرمول رازآميز آن  ها را نشان میزندانی
  چی است!؟فقط در خدمت جناب پاينده و جناب سروان تجزيه

  

  ی سهزندان شماره 
ندارد.   نقادانه  بازخوانی  برای  چندانی  موضوع  مجموعاً  قسمت  اين 

قسمت (همانند  آمده  قسمت  اين  در  که  بيشمسائلی  قبلی)  گزارهای  ش  تر 
نهايی که  است  پاينده  آقای  هدف  و  بينش  با  نتيجهآميخته  اش  ترين 

پاره  از  بهتصويرپردازی  رويدادها  آنای  جعل  القای  منظور  درجهت  ها 
  ی خردمندی فراتر از خردمندان است.  مثابهنام علی پاينده بهای بهمقوله

ساختمانی زندان  اند از: ترسيم وضعيت  اين قسمت عبارت  هایادرويد
مقايسه3شماره   شماره  ؛   زندان  بين  رفاه  تعريف  4و شماره   3 ميزان  ؛ 

به زندان  مديريت  در  جزنی  نقش  از  ايرادگيری  غلوآميز  و  آشکار  طور 
، که  4و شماره    3های زندان شماره  ضمنی از او؛ بيان تفاوت بين زندانی

نده که از گوهر  جز خوِد علی پايتر سطحی بودند و در عمق همه (به بيش
يک ذاتاً  است)  و ديگری  بزرگ  کموِن  دو  وضعيت  ترسيم  بودند؛  سان 

به تکیعالوه کوچک  توصيِف  ارائهی  باالخره  و  غيرجنبشی؛  ی  های 
گيرند.  ها مورد قضاوت قرار نمیها که برخالف چپتصويری از مسلمان
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نگاهی   آورم تاقول میگويی چند نقلتری از اين خالصهبرای ترسيم دقيق
  ها کرده باشيم. ها و قسمتی بخشهمه به

  
  ی سه زندان شماره }1

» پاينده  بيستآقای  اسفند  روز  به1351وهفتم  سه  ...  شماره  زندان 
ی  حياط زندان شماره گوش بود) نسبت بهشد. حياط اين زندان (که سه»  منتقل

، چهار 1348که در سال  علت اينبهگويد: «تر است. راوی میچهار کوچک
خواستند از اين حياط فرار کنند، دو متر  نفر از اعضای گروه جزنی می 

شديم احساس ارتفاع ديوار حياط اضافه کرده بودند. وقتی وارد حياط میبه
  ). 285»(ص کرديم در چاه قرار داريم می 

شماره « بهزندان  نسبت  سه  امکانات  شماره ی  و  وضعيت  چهار،  ی 
تعداد زند  بيشانيان کم بهتری داشت؛  بود و درنتيجه فضای  تری برای  تر 

دادند و مدت مالقات ای سه بار مالقاتی می خواب و استراحت داشتيم. هفته
  جا). »(همانتری پول از خانواده بگيريم توانستيم مقدار بيشتر بود. میبيش

»، توان  تری پول از خانواده بگيريم توانستيم مقدار بيشمیدر عبارت «
بيش خانواده پوِل  از   گرفتن  اين  تر  علت  است.  تلقی شده  قطعی  امری  ها 

مالِی    قطعيتْ  زندانی  80توان  اليهدرصدی  باالی  که  پايينی  هاست  های 
درصد از    20بيان ديگر، حدود  اصطالح متوسط قرار داشتند. بهی بهطبقه

الً  گشت، يا اصها برمیتوان مالی آنداليل مختلف که عمدتاً بهها بهزندانی
» را تر... پولمقدار بيشپولی برای پرداخت نداشتند ويا توان پرداخت «

به اکثر  نداشتند.  و  خودش  خانواده  مالی  وضعيت  پاينده  آقای  هرروی، 
ی او با کمون  بخشد؛ ويکی ازداليل مخالفت سرسختانهها را کليت میزندانی

است که   توضيحلباس همين وضعيت مالی خانوادگی اوست. البته الزم به
  .است  نه آماری)(و    یشخص   جا، اساساً برآوردهای ارائه شده در ايندرصد
  
  ی سه زندان شماره }2

ی چهار تفاوت داشت.  شماره ی سه نسبت بهفضای حاکم بر شماره «
به عمدتاً  تفاوت،  و اين  مسن  نسبتاً  افراد  و حضور  زندانيان  ترکيب  علت 
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از  »؛ «محکوميت قطعی داشتند »؛ همه «بود  باتجربه، جاافتاده و باسوادتر
آلوده خبری  وهم و  کمون لباس، تحريم تشک و اين قبيل اقدامات شتابزده  

لباس در شماره ». «نبود بود  البته کمون  هم مطرح شده  بيژن  ی سه  ولی 
ها و ها مالحظهشده بود. اگرچه بيژن بعضی وقت  جزنی مانع تشکيل آن 

با چيزهايی  گيریآسان گاهی  و  داشت  به هايی  نبود،  آنکه  معتقد  مقابله  ها 
، ولی دربرابر کمون لباس از همان ابتدا  گذشتها می کرد و از کنار آننمی

روان مشی مسلحانه از  که دنبالهشدت مخالفت و مقابله کرده بود... با اينبه
و  مطرح بودند  لباس  کمون  مسلحانه کنندگان  جنبش  پيشروان  از    جزنی 

استفاده نکردن از    آمد با کمون لباس و نخوابيدن روی تشک وشمار می به
بود مخالف  کارها  قبيل  اين  و  اين286»(ص  تشک...  بدون  بخواهم  ).  که 

ای  قول باال اشاره سه نکته در نقلبحث مفصل در اين قسمت داشته باشم، به
    کنم:مختصر می

آن1 از  «ـ  باسوادترجاکه  و  جاافتاده  حوزه باتجربه،  در  بودن  های  » 
ممکن و  مختلف  است؛  زمينه    کهجاازآنالوقوع  در  ايران  در  چپ  جنبش 

کارگری/توده  سازماندهی  و  سوسياليستی  تجربهآموزش  ی  ای/انقالبی 
باتجربه، جاافتاده  رسد که «نظری میطور بهمشهودی نداشته و ندارد، اين

رعايت  منهای  کند که  هايی میوضعيتنوعی اشاره بهبه  بودن  » و باسوادتر
اصطالح متوسط، اساساً  ی بهبسا بااليی طبقهميانی و چه  استانداردهای اليه

  . نظری و حتی رفتاری است
» کمون لباس بيژن جزنی مانع تشکيلگويد «پاينده میآقای  که  ـ اين2

بيش بهشد،  می تر  بيان  قصد  قرار  اين  او  از  فراتر  نقد جزنی،  با  که  شود 
کمون لباس مقابله    قلعه که نتوانست بابگيرد. حتی اگر جزنی، برخالف قزل

کننده  » آن شده باشد؛ عامل تعيينمانع تشکيل«  4ی  کند، در زندان شماره 
آن  ی باال به» بودنی است که در نکتهباتجربه، جاافتاده و باسوادترهمان «

  اشاره کردم. 
گروه 3 و  افراد  ميان  در  مسلحانهـ  جنبش  وارث  خودرا  که  ی  هايی 

دلی آشکار  ند، هستند کسانی که ضمن هم دان می  1355تا    1350های بين  سال
از پيشروان جنبش    [را]جزنی  حال «و پنهان با جمهوری اسالمی، درعين

به که بيژن جزنی  آورند. اما واقعيت تاريخی اين است» میشمارمسلحانه 
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بعضی از عوامل ی هوشياری خاصی که داشت، توانست با تکيه بهواسطهبه
ام) خطی از  ها داشتهآنبازخوانی اشاراتی به  دسِت دوم (که قبالً در همين

به را  تفکر  و  بهرابطه  هم  که  کند  آن را رهبری  و  بياورد  نهادهای وجود 
نفر ديگر را    8چريکی بيرون از زندان ضربه وارد کرد، هم خود جزنی و  

کشتن داد، و هم تداوم آن در استقرار جمهوری اسالمی  به  1354در فرودين  
  بار داشت. کل داد که سرانجامی خونای را شمغازله 
عنوان عامل ضمنی  که بيژن جزنی را بهـ قصد آقای پاينده، از اين4

گاه  که با بيان عبارِت «کند، اين استآرامش در زندان شماره سه معرفی می 
به که  چيزهايی  نمیآنبا  مقابله  نبود،  معتقد  آنها  کنار  از  و  ها  کرد 

ی باالتری  برفراز و او قرار بگيرد، و در پله  ی نقاد،مثابه»، بهگذشت می 
که امروزه  ای آن زمان استهای سياسيون حاشيهبنشيند. اين يکی از ويژگی

هايی که دانی، روزگار ديرين را با تصور تالشگونگی و همه با توهِم خدای
پاينده نمونهگذارند. من بهسر میکنند با سرخوشی پشتِ تخيل می های جز 

  شناسم. و را هم میامثال ا
  

  ی سه زندان شماره }3

ی سه، زندان معقول و منطقی بود  گويم زندان شماره البته وقتی می«
شماره به زندان  با  بنيادی  تفاوت  که  نيست  معنا  چون اين  داشت.  چهار  ی 

محصول يک شرايط تاريخی    تر اين افراد تقريباً حاصل يک دوران وبيش
های تر در روش ها بيشمغاير هم نداشتند، تفاوتبودند. فرهنگ و نظريات 

تدريج و با ها به ها و اختالفاجرايی و ميزان سواد و تجربه بود. اين تفاوت
  ». سان شدندآمدن روزافزون زندانيان جديد يک

نقل علیاين  توده قول  مفهومِی  محتوای  با  ایايستی/حاشيهرغم  اش، 
بهچهره  توسل  و  «پرفسورمنشانه»  نگرشبهجن ای  رفتاری/اخالقِی  ها ی 

ی ابعاد متصورش  واقعيت که در همه   هایجنبهيکی از  (يعنی: با تکيه به
برد  ی خودش را زير سؤال میگران زمانهی کنشاساساً عملی است)، همه

ی فردی است که آقای پاينده را  دنبال دارد: يکی، جنبهکه دو نتيجه را به
گرفتن،  به ايراد  زمانهِصرِف  میفراز  خويش  با  ی  ديگری،  و  نشاند! 

خرد و گيج و تندرو، تاج  های بیی متشکل از چپپردازش تصويِر دفرمه
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گذارد تا  های زندانی میسِر مسلمانافتخار سرنگونی دستگاه سلطنت را به
  سو حرکت کرده باشد. آگاهانه يا ناآگانه با جمهوری اسالمی هم 

گفتم،همان  هم  قبالً  که  طبقات،    طور  تنها  نه  پاينده  جناب  ديدگاه  در 
» مختلف  های اجرايیِ روشهای طبقاتی جايی ندارد، بلکه «مناسبات و کنش

شنده  خ بتواند هويتی پراتيِک) اجتماعی/سياسی/طبقاتی هم نمیمثابهنيز (به
شخصيت آدم و  تفاوت  که  کنيم  سؤال  پاينده  آقای  از  اگر  باشد.  ها  آفرين 

تفابه و  می طورکلی،  چگونه  را  شاه  زمان  اپوزيسيوِن  سياسيوِن  توان  وت 
احتمال خيلی قوی چه برمن گذشت»، بهتشخيص داد، براساس منطِق «آن

  دهد!!؟خودش را نشان می
  

  ی سه زندان شماره }4

ی سه، دو کمون وجود داشت: کمون ساکا و کمون  در زندان شماره «
به  ساکا  کمون  اعضای  وسيلهبزرگ.  حدوداً  ی  و  بود  شده  تشکيل  ساکا... 

ها از ابتدا  با کمون بزرگ توافق نداشتند و  ده/دوازده نفر عضو داشت. آن
بودند... داده  تشکيل  را  خودشان  «کمون  دوران  »؛  تمام  در  ساکا  کمون 

نه چپزندان، ميانه تندروی و  نه  نه راسترو بود؛  روی داشتند.  روی و 
اقدامی که مورد پذيرش و در  ت لزوم بهدرصورالبته منفعل هم نبودند و  

غير از افراد اين  . بهزدندشان بود دست میها و نظراتچهارچوب تحليل
می  درمجموع  بزرگ  کمون،  کمون  در  زندانيان  اغلب  گفت  توان 

  ). 288و  278»(صص بودند
چند نفر پيدا کرده  جا هم که آقای پاينده نظر نسبتاً مساعدی بهدر اين
»  روی روی و نه راستنه تندروی و نه چپرا با عبارت «  هااست، و آن

کند که حال بديهی و کلی صحبت میکند، چنان مبهم و درعيننيز تأييد می
به تکيه  با  فهميد.  شايد  را  آن  انضمامی  منظور  بتوان  حوزوی  «سواد» 

توانند  ای میو خودفروختگان حرفه  ، ولنگارانهرروی، تنها مزدوران به
ها و اقدامی که مورد پذيرش و در چهارچوب تحليلم بهدرصورت لزو«

  عمل بزنند!! » نباشد، دست بهشاننظرات
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  دادگاه تجدیدنظر 
 [ازجاکه اين قسمت (يعنی: قسمت «دادگاه تجديدنظر») را قبالً  ازآن

داده   بعد]به  321  صفحه بازخوانی قرار  به  ايم، دراينمورد بررسی و  جا 
»  نمايندگیی «توانيم بپردازيم، چيستی و چگونگی مسئلهای که میتنها نکته

زندان سرکوب  از  قبل  تا  که  ماه است  در  سال  ها  آغازين  ،  1352های 
دايره /علنی با  سرکوب  اين  از  پس  و  وظايف،  داوطلبانه،  محدودتر  ی 

بيژن جزنی    1351بعداز ظهر روز بيست و نه اسفند  ان بود: «ای پنهتااندازه 
ابراهيم  غالم  نماينده و  تو  گفتند  زندان  زاده  قضايای  گفتم  باش.  کمون  ی 

خواهم نماينده باشم. قانع نشدند و باالخره  ام کرده و نمیی چهار خستهشماره 
به را  گذاشتند نمايندگی  اين289»(ص  گردنم  تا  پاينده  آقای  ک).  تاب  جای 
وقت  » شدنش حرف زده است؛ اما هيچنماينده » و «نمايندگیچندين بار از «

روشنی  » بهنماينده ها، شرح وظايف و ميزان اختيارات «درباره مسئوليت
حرفی نزده و اين مسئله برای کسی که زندان شاه را نديده  لحاظ عملی  و به

  ماند. باشد، در ابهام می
ای از ابهاماتی  » تااندازه نماينده » و «نمايندگیی «که مسئلهاينبرای  

کند، بيرون بيايد، بعضی از مشاهدات زندان شاه را  که آقای پاينده القا می
بار در  برای اولين 1350آورم: حدوداً آخرهای فروردين سال  جا میدر اين

دستدره  از  گز  بعد  شدم،  به   5گير  از  روز  بعد  و  به   36مشهد  قزل روز 
تقلعه نهايتاً  ی  از  پس  شدم.  منتقل  انفرادیْ   10هران  عمومی به  روز  بند 
  قلعه وارد شدم. قزل

طور مشترک (يعنی: در يک کمون)  ها بهی زندانیدر قزل قلعه همه 
کرد. مديريت  تنهايی زندگی نمیکس تکی نبود و بهکردند و هيچزندگی می

وفتق امور  ی رتقاين ترتيب بود که ماهانه يک نفر را برازندگی جمعی به
جز غذای زندان از طريق خريد  چه بهعمومی (مانند تعيين ساعت غذا؛ آن

شد؛  آوردند، در کنار غذای دولتی سرو می ها میهايی که خانواده ويا بسته
های سکوت روزانه؛  چگونگی تقسيم ميوه و گاه تنقالت؛ نظارت بر ساعت

از امکانات موجود) از ميان    ها با استفادهطورکلی امور رفاهی زندانیو به
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کردند که «استاندار»  تر نبود، انتخاب میداوطليبن که معموالً يک نفر بيش
ترين وظايف «استاندار» نظارت برليست افراد  شد. يکی از مهم ناميده می

مسائل روزانه (مانند نظافت، شستن  نوبت بايد بهسالمی بود که هرروز به
پرداختند. اين  سفره و اين قبيل امور) میآوری  ظروف، پهن کردن و جمع

  ناميدند.افراد را «شهردار» می
قلعه در آن  ی تصوير گذرايی از وضعيت زندان قزلمنظور ارائهبه

به میزمان  خوراکیجرأت  از  بسياری  که  بگويم  مثال،  توانم  (برای  ها 
قزل  در  بار  اولين  برای  اتفاق می خاويار) را  بعضاً  که افتاقلعه خوردم؛  د 

شد و حتی  گزين غذای زندان می های آورده بودند، جایغذايی که خانواده 
مسواک زدن  که شروع و عادت بهماند؛ و باالخره اينبرای روز بعد هم می

وبيش  آباد و جمشديه هم کم قلعه شروع شد. وضعيت عشرتقزلمن نيز از  
  ی کيفی مثل قزل قلعه بود. و از جنبه

هم گذارینام  و  نحوه ها  روزانهچنين  کارهای  تقسيِم  مربوط ی  ی 
ای تغيير کرد. اين تغييرات  ها در زندان موقت شهربانی تااندازه زندانیبه

ی اداری و بوروکراتيک داشت. برای  که محتوايی باشد، جنبهبيش از اين
يار ناميده شدند و  شدند، کمونمثال، کارکنانی که قبالً «شهردار» ناميده می

راه رفتن سربازهای ارتش شباهت پيدا کرد؛  ی بهشان نيز تااندازه راه رفتن
کمون پست«استاندار»،  تعدادی  و  گرفت؛  نام  (مانند  دار  هم  ديگر  های 

های ديگر  خانه، ميوه، و مسئوليتپزی، کتابهای خوراکمسئوليت چراغ
سط ی زندان اضافه شد که توفعالين امور روزانهيادم نمانده است) بهکه به 
که من (قبل از علی پاينده)  طورکلی، هنگامی شدند. بهدار برگزيده میکمون 

سره رنگ  ی زندان يکزندان موقت شهربانی وارد شدم، گذران روزانهبه
به فشار  و  بود؛  کرده  پيدا  سياسی/نظامی  لعاب  و خصوصاً  و  «ديگران» 

تظامات» جديد  ی مسلحانه را قبول نداشتند ويا «انکسانی که مشی مبارزه به
نمی آنرا  بود.  و جمشيديه  چه در زندان عشرتپذيرفتند، شروع شده  آباد 

  زيور اصطالح نظری داشت، در زندان موقت شهربانی بهی بهعمدتاً جنبه
موقت  محض ورود بهعمل هم آراسته شده بود! برای مثال، بهاصطالح  به

قلعه ديده بودم، نزد من  لهايی را که قبالً در قزشهربانی دو نفر از زندانی
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اند؛ اما  اند و ما را بايکوت کرده ما برچسب پليسی زده آمدند و گفتند که به
مسلحانه آن مشی  پذيرش  عدم  است،  شده  ما  بايکوت  موجب  واقعاً  چه 
  ی انقالبی و سوسياليستی است. عنوان مبارزه به

شماره   زندان  وضعيت  از  اما    4گرچه  ندارم؛  دقيقی  اطالع  قصر 
زندان شماره  نماينده « در  زندان    3»  در  «استاندار»  وظايف  همان  قصر 

عهده داشت که ته رنگی از فضای زندان موقت شهربانی هم  قلعه را بهقزل
بهبه بود.  چسبيده  بهآن  الزم  استهرروی،  «توضيح  عالوه  نماينده که   ،«

ن حال که مورد اعتماد بود و از احترام نسبی هم برخوردار بود، درعيبراين
به شهربانی  موقت  زندان  از  ويژه (خصوصاً  هم  بعد) خصوصيات  را  ای 

»،  نمايندگیوظايف « ، عالقه بهارانهدطلبيد. خونسردی، مداراگرِی مردم می 
به حوصلهزندانیعالقه  داشتن  چانهها،  ـی  پليس  با  ـ  ازجملهزنی 

د يادآور شد  » الزم بود. اين را نيز باينمايندگیخصوصياتی بود که برای «
های ناشی دليل مشغوليت»، بهنماينده گير بود و «» بسيار وقتنمايندگیْ که «

پيدا   تحقيقی/نظری  کارهای  و  مطالعه  برای  چندانی  وقت  وظايفش،  از 
بهنمی توجه  با  امر  اين  زندان  کرد.  از  پاينده  آقای  که  توصيفی  و  تعريف 

می  4شماره   ارائه  بهقصر  مورد  دهد،  در  است.  ويژه  زندان صادق  اين 
قصر چنان    4» در زندان شماره  نمايندگینمايد که «عبارتی، چنين میبه

بسا وقت  کرد، و چهکوب میوظايفش ميخ» را بهنمايندهگير بود که «وقت
  گذاشت. ی جدی روزنامه هم برای او باقی نمیمطالعه 

رابطه از  پاينده  آقای  که  گوناگونی  با  توصيفات  خودش  ی 
سربازان  ر/نگهباناستوا غيره)،  و  قابلی  و  ساقی  (مانند  ساواک  های 

بهوظيفه که  پاسبانای  بودند،  شده  گماشته  معاون  نگهبانی  و  شهربانی  ها 
دهد، اين سؤال را در ذهن شکل  چی) ارائه میسروان تجزيهمثالً  زندان (

بهمی  پاينده  آقای  از  مأموران  اين  گزارش  که  چه  باالدستیدهد  خود  های 
ضمونی داشت: مثبت، خنثی يا تأييدکننده؟ سؤال ديگری که از همين مسئله  م

  5سال محکوميت آقای پاينده به    10که آيا کاهش  گيرد، اين استنشأت می
گزارش از  تجديدنظر)،  دادگاه  (در  مأموران سال  اين  مثبت  احتماالً  های 
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يا نه؛ کاهش محکونسبت به تأثير گرفته بود؛  پاينده  ميت علت  رفتار آقای 
  ديگری داشت؟

  
ی ديگری در اين قسمت بايد روی آن مکث داشته باشيم، عبارت  نکته

». بدون  ی کمون باشزاده گفتند تو نماينده ... بيژن جزنی و غالم ابراهيم «
خواهم بپرسم که  ای در مورد صحت اين عبارت شک کنم، میکه لحظهاين

ابراهيم  و غالم  جزنی  بيژن  او    نزد  باهمزاده  چرا  از  و  آمدند  پاينده  آقای 
چنين دعوتی اقدام  خواستند که نمايندگی کمون را بپذيرد؛ و چرا ديگران به

های خوِد راوی پيدا  کمک حرفکنم جواب اين سؤال را بهنکردند؟ سعی می 
بار از جزنی سخن گفته و گرچه او  جای کتاب چندينکنم. آقای پاينده تا اين

جزنی تأکيد  های او نسبت بهاست؛ اما اساس حرفعيبی نداسته  را انسان بی
تازی او بوده است. از طرف ديگر، دعوت  روی قدمت، خردمندی و پيش

زاده  معنی که جزنی و ابراهيم از پاينده دعوتی از طرف کمون است؛ بدين
می  دعوت  پاينده  از  که  بودند  کمون  سياسی  رهبران  و  تا  نمايندگان  کنند 

رفاهی/ص امور  بپذيرد.  نمايندگی  است،  که سياسی/صنفی  را  کمونی  نفی 
که می  نتايجی  اين استازجمله  يکی هم  اين عبارات گرفت،   از  که توان 

توانايیمجموعه  ابراهيم ی  و  اگر يکهای جزنی  در  زاده،  نبود، البد  سان 
  سانی نسبتاً برابر قرار داشتند. هم 

جسور و    آيد که چراکه آقای پاينده تصويریحال اين سؤال پيش می
ابراهيم  از  برکف  جان  و  میصادق  ارائه  درعينزاده  و  را  دهد  او  حال 

سردستهبه چپنوعی  رياضتی  و  بهروها  و  خردستيزان  کشان  طورکلی 
می  میمعرفی  سؤال  اين  جواب  در  پاينده  آقای  قصد  کند؟  که  بگويد  تواند 

رابطه ايجاد  از  هم جزنی  مثالً  و  نزديک  تااندازه ی  و  هم سو  با  سای  ان 
زاده، آموزش و راهنمايی او بود! اگر اين جواب را بپذيريم، بازهم  ابراهيم 

می مواجه  سؤال  اين  زندانیبا  بقيه  آيا  که  بهشويم  ابراهيم اندازه ها  زاده  ی 
پاينده   آقای  را  سؤال  اين  جواب  نبودند؟  برکف  جان  و  صادق  و  جسور 

همان   از  کمون  اعضای  اغلب  که  گفته  و  داده  غالم  سيره پيشاپيش  ی 
  زاده بودند. ابراهيم 
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ی رفع ابهام در پذيرش  های تاکنونی، چاره ی داده که بنابرهمهنتيجه اين
وخوی  ها، تجارب، ارتباطات و خلقی دانستهاين واقعيت است که مجموعه 

ی او  شانهای ارزشمند بود که جزنی شانه بهآن اندازه زاده بهغالم ابراهيم 
ی هم تکيه بزنند. بنابراين، نظراتی از اين دست که  شانههبايستد و متقابالً ب

بُرهه از زندگی آن  او، متأسفانه در  فاقد تجربه  ابراهيم زاده و امثال  شان 
الزم و کافی بودند و از سواد تئوريک و سياسی الزم و کافی برخوردار  

  نبودند، نادرست است. 
مالحظه و بررسی قرار  چه برمن گذشت» را با دقت مورد  اگر «آن

های مختلف را  ـ مسائل و رويداداغلبشويم که آقای پاينده ـدهيم، متوجه می
جهِت گردشش،  کشد که بنا بهسنجش میدر حول محور غيرقابل رؤيتی به
و    ـ افرادند، نه کنشاغلبی محور نيز ـسازای نيک و بد است، و گراننده 

  های طبقاتی/اجتماعی!؟ کنشبرهم 
  

  فرار اشرف دهقانی
  فرار اشرف دهقانی  }1

به قسمت  می اين  ترتيب شروع  تحويل سال  بچه«شود:  اين  برای  ها، 
بودند  1352 ديده  تدارک  مراسمی  نوروز،  عيد  که »؛ «و  مراسم  اين  در 

همه خوش  بهجنبشی شرکت کردند و «  هایِ »، همه زندانیخوب برگزار شد
زندان  «  ). 289»(ص  گذشت رسم  پنجم  طبق  تا  اول  روزهای  قصر، 

ها ». پاينده در يکی از اين مالقاتدادندما مالقات حضوری میفروردين به
» دايیاز  از  زن  يکی  فرار  می ن ز»اْش  را  زنان  زندان  اين    شنود.های 

است برگزاری  در سال  کهتوضيح الزم  ندرتاً  بعد  را های  مراسمی  چنين 
  نيز دادند و از مالقات حضوری  های بسيار) اجازه می(البته با محدوديت

    خبری نبود.
ماه قطع شد.    9مدت  » بهسياسی  زنانعلت فرار... مالقات زندان  به«

ها گفتند خانمی که فرار کرده،  در آخرين روِز مالقات حضوری، خانواده «
زاده   جالل  ناهيد  شده،  دستگير  که  خانمی  و  است  دهقانی  اشرف  اسمش 
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«است دهقانی»؛  اشرف  فرار  محدوديت  ...  زندانيان  اگرچه  برای  هايی 
زن تبه  [ان]سياسی  ولی  داشت  ما دنبال  شرايط  و  وضعيت  بر  أثيری 

  ). 290»(ص نگذاشت
  
  فرار اشرف دهقانی  }2

فرار اشرف دهقانی خيلی با ارزش و مهم بود... انعکاس اين فرار  «
از   يعنی زندانی سياسی توانست  بود؛  در جامعه و در زندان خيلی مثبت 
ُکشت؛ هم   بازجوی خودش را پيدا کرد و  فرار کند، جستجو کرد،  زندان 

). آقای پاينده در  290»(ص  انتقام رفقايش را گرفت و هم انتقام خودش را... 
» صحبت  انتقامی «دارانهی واکنشِی پيشاسرمايهقول دوبار از کلمهاين نقل

  »! انتقام خودش» و «انتقام رفقايشکند: « می 
واهم منکر کار جسورانه و بسيار ارزشمند فرار اشرف  که بخبدون اين

که بخواهم تأثير برانگيزاننده و  چنين بدون ايندهقانی از زندان بشوم؛ و هم 
های سياسی انکار کنم؛ اما جامعه بسيار ارزشمند اين فرار را روی زندانی

اساساً با   1352کش و فرودست) در سال های کارگر، زحمتمعنی توده (به
چنان آشنايی  آن  های نظامیْ های مرتبط با کنشويژه باسياستاست و بهسي

  ی اشرف دهقانی تأثير بگيرد. نداشت که بتواند از فرار دليرانه
ی اين اغراق را کنار بگذاريم و از آقای پاينده  کننده ی گمراه اگر جنبه

فرار  انعکاس اين  کند که «نپرسيم که براساس کدام آمار و تحقيقی ادعا می
کند  ی طبقاتی و سوسياليستی حکم می»؛ وظيفه... خيلی مثبت بوددر جامعه

با تأکيد بر مقولهکه به  که  پاينده يادآور شويم  يا  انتقامی «آقای  »، خواسته 
تأييد می  قصاصی  ناخواسته، مسئله کند که حتی حقوق بورژوايی هم  را 

طور پوشيده و در لباس کاال و مناسبات کااليی و تحت عنوان خسارت  تنها به
  . [&]فرد و جامعه پذيرای آن استبه

[&] http://www.refaghat.org/index.php/literature-and-art/books/296-theory-of-law 

  
طور پنهان هنوز  هايی که آشکارا يا بههرروی، آن مناسبات و کنشبه

پذيرند، هرچه  عنوان جزيی از هدف می» باور دارند و آن را بهانتقام «به
چه و  نيستند؛  سوسياليستی  قطعاً  نباشند،  يا  آرزومندِی  باشند  قالب  در  بسا 
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تازه ی استقرار ارتجاع بهسوسياليستی، عمالً جاده  جای  ای را بهاصطالح 
می صاف  کهنه  مثالً  بهارتجاع  ازآنکنند.  من،  دهقباور  اشرف  انی  جاکه 

احتمال بسيار قوی قصد او از سازماندهی  داند، بهخودش را کمونيست می
تصور مطلقيت قدرت دستگاه آريامهری از  »، که ضربه بهانتقام فرار، نه «

طريق تقابل دو نيرو بود. چراکه در قياِس منطق صوری، تلقی از مطلقيتی  
مورد بحث  که از نيرويی جز خودش تأثير بگيرد (و در رابطه با موضوع 

 شکند. شود و فرومیتصوری نسبی تبديل میما ضربه بخورد)، به
  

  

  فرار اشرف دهقانی  }3

ی رژيم شاه، موارد متعددی تالش برای فرار  در تاريخ سياسی دوره «
تالش اين  است؛  گرفته  انجام  زندان  سياسی  از  فرار  مانند  مواردی  در  ها 

در مواردی مثل فرار  خسرو روزبه و فرار رهبران حزب توده موفق و  
  ). 291»(ص  چهار نفر از اعضای گروه جرنی، ناکام بود

 »] موفق[«فرار  سياسی  توضيح چندانی نيست که مقايسه بين «نياز به
چهار نفر  »]  ناکام [«فرار  » با «خسرو روزبه و فرار رهبران حزب توده

بيش  نه الزاماً انقالبی)،   (لحاظ تأثيرات سياسی» بهاز اعضای گروه جزنی
اين بهاز  سازماندهندگیکه  پتانسيِل  با  برانگيزانندگی   حقيقتی  حداقل    ويا 

حال  کننده، القايی/تبليغاتی و درعينی گمراه راهبر باشد، يک بلوف/سفسطه
گاه همه و قربانپندارد، بهچه را خودی میلوحانه است که خود و آنساده 

کنم  فکر میگويد: «نده میهمين دليل است که آقای پايبرد!؟ بههرچيز می
عنوان گروه  نفر از افراد گروهی که به  4[يعنی:  ها  آن  1347اگر در سال  

شدند فرارشان تأثيرگذارتر از  فرار میموفق بهشود]  جزنی از آن ياد می
افراد سياسی مطرح روزگار  از  نفر  بود. چون چند  دهقانی  اشرف  فرار 

دهقانی   اشرف  که  درحالی  بودند،  کسی خودشان  فرار  از  قبل  را 
  ). 291»(ص شناخت نمی

ی  گونه ابراز نظرات و طرح فرضيات چيزی جز محاسبهگرچه اين
فرشته تعداد  با وها بر سِر نچرخيدن  رابطه  اما در  ک سوزن نيست[!!]؛ 

» و عدم معروفيت اشرف دهقانی بايد بگويم که نظر آقای هاآنمعروفيت «
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غلط  اساس  از  هم  مورد  اين  در  اين  پاينده  برای  چرا؟  وسعِت  است.  که 
در    های سياسیفعاليتی  اساساَ با محدوده   1352درسال    جنبشکيفی  ـکمی 
نهايتاً    1347قابل مقايسه نيست. وسعت فعاليت سياسی در سال    1347سال  

ويژه دانشگاه تهران) دورتر  ها (و بههای برخی دانشگاه از بعضی دانشکده 
ی چريک  ی مسلحانهجنبش مبارزه رفت؛ درصورتی که وسعت توجه بهنمی

که ن ايناش)، ضمالمللیاصطالح ملی و بيننظر از داليل بهشهری (صرف
ها پذيرشی وسيع و عملی داشت، وسعت  در ميان دانشجويان اغلب دانشگاه 

جا گسترده بود که حتی شاملو هم برای  اش نيز تا آنفکرانهپذيرش روشن
  سرود. آن شعر می

 1352گروه جزنی در سال  فيت گروه موسوم بهواز طرف ديگر، معر
( هيچبه محبوبيت  و  اعتبار  با  مقايسه  قابل  مردمی)  وجه  نسبتاً  محفل حتی 

جز صمد بهرنگی، بهروز دهقانی [برادر  سياسی/فرهنگی تبريز نبود که به
اشرف دهقانی] نيز يکی از سرآمدان آن بود که در زندان شاه کشته شده  

به همهبود.  دهقانی،  اشرف  فرار  خبر  محفل  هرروی،  اعتبار  ی 
همه و  تبريز  دهقسياسی/فرهنگی  بهروز  خوِد  اعتبار  بهی  را  اشرف  انی 

به و  کرد  منتقل  گسترده دهقانی  گروه طور  روی  مناسبات  ای  و  ها 
توده روشن (نه  اين  فکرانه  گذاشت.  برانگيزاننده  و  مثبت  اثر  مردم)  های 

اشرف دهقانی اولين زنی  گرفت که  اثرگذاری از اين واقعيت نيز تأثير می
  . کرددر ايران بود که از زندان فرار می 

ح اين  از  میوقتی  روی  رف  اساساً  دهقانی  اشرف  فرار  که  زنم 
بهروشن که  گذاشت  اثر  کسانی  و  بهفکران  وضعيت  واسطهنحوی  ی 

های مردم)  معنی توده اقتصادی/فرهنگی خويش، سياسی بودند، و جامعه (به
زنم که خوِد آقای  تأثيری از اين فرار نگرفت؛ در واقع، همان حرفی را می 

دی کتاب (يعنی: «فرار ناموفق چهار نفر از گروه  پاينده در انتهای قسمت بع 
تأثيری که اين  گذارد: « طور ضمنی انگشت تأييد روی آن میجزنی») به

واقعاً   بود.  جالب  خيلی  گذاشت  زندان  بيرون  در  ناموفق  های بچهفرار 
احساس کردند که زندانی هنوز تسليم نشده است و نپذيرفته در زندان    سياسی

  »!؟. تأثير خيلی مثبتی داشت بماند و منفعل شود



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  504 
 

  فرار ناموفق چهار نفر از گروه جزنی
  فرار ناموفق چهار نفر از... }1

آباد و در عشرت  1350فرار از زندان قصر را بيژن جزنی در سال  «
سال   در  کالنتری  کردند.  1353سعيد  تعريف  برايم  قصر  زندان  در   ،

هايی باهم  جزئيات تفاوتچنين عزيز سرمدی، در  توضيحات اين دو و هم 
ياد دارم  داشت. اکنون بعد از گذشت بيش از چهل سال، عمدتاً کليات را به

  ). 291»(ص ام و برخی جزئيات را فراموش کرده 
که اين شانس را نداشتم که سعيد کالنتری و عزيز سرمدی  ضمن اين

های خوِد او گفتهها با علی پاينده جز  ی آنرا ببينيم و از چگونگی رابطه
تا حدود خرداد    1350جا که از آذرماه سال  گونه خبری ندارم؛ اما تاآنهيچ

به  1351 پاينده و بيژن جزنی  آباد بودم،  زمان در عشرتهم طور  با علی 
ترازی بين بيژن جزنی و علی پاينده  سو و هم شاهد چنان رابطه نزديک، هم 

زند از  فرار  جزئيات  جزنی  بيژن  که  بهنبودم  و  خودش  نقش  و  ويژه ان 
برای علی پاينده تعريف کند. اين مسئله را از دو    آنْ   جرایهمسرش را در ا

آباد  زمان با بيژن جزنی و علی پاينده در عشرتطور هم نفر ديگر هم که به
  بودند، پرسيدم که مجموعاً نظر من را در اين رابطه تأييد کردند.  

ازآنبه بهاوالً   کهجاهرروی،  اين  ـ  از  ظاهراً  پاينده  آقای  که  دليل  اين 
»[ند]،  هايی باهم داشتدر جزئيات تفاوتوايت را شنيده که «فرار سه ر

 ً ... و برخی جزئيات  [د]ياد دارعمدتاً کليات را بهاين خاطر که او «ـ بهدوما
ً را فراموش کرده  که دانستن جزئيات فرار  اينـ با توجه به» است، و سوما

مفروض ی  فرار، عمدتاً تکنيکی است و برای خواننده جز تصميم بهکه به 
اين از  است؛  معنی  بهفاقد  فقط  بازخوانی  اين  در  و جنبهرو،  سياسی  های 

  گذرم. کنم و از بيان چگونگی انجام آن درمیمبارزاتی اين فرار اکتفا می
  
  فرار ناموفق چهار نفر از... }2

گويد اين  علت آشنايی که با زندان قصر داشت، می... بيژن جزنی به«
عملی نيست و    ر براساس آن صورت گرفت] [يعنی: طرحی که فراطرح  

[يعنی: وضعيت حفاظتی و با ارزيابی اين وضعيت  ». «برويد  توانيدنمی
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رسد که احتمال موفقيت فرار بسيار  اين نتيجه می، بيژن بهنگهبانی زندان]
مخالفت  رغم توضيحات و  ها بهگويد، ولی آنها میآنکم است. داليلش را به

گويد  ها می آنی فرار را اجرا کنند. بيژن بهگيرند برنامه، تصميم میجزنی
  ). 292»(ص توانيد فرار کنيد کنم. اگر میشما کمک میآيم ولی بهمن نمی

نظر در ابهاِم چرايی و چگونگی آشنايی جزنی با زندان قصر،  صرف
علی بااو  بهرغم  «اينور  رفقايش]طرح  که  نيست  [فرار  بهعملی  ها آن»، 

بهمن نمیگويد: «می  »! در مقابل اين سؤال که  کنم شما کمک میآيم ولی 
... بعداز آماده شدن  گويد: «ها کمک کرد؟ آقای پاينده میآنجزنی چگونه به

کنند، بيژن جزنی ها، شبی را برای فرار تعيين میوسايل و آخرين بررسی
میبه قريشی،  ميهن  اتومبيل  گويد  همسرش،  با  ساعت  اين  در  شب  فالن 
  )!293و  292»(صص ها باشدخيابان سرباز بيايد و منتظر آنبه

به باور  عدم  وجود  با  بيژن جزنی  است!  طرح  موفقيت  خيلی عجيب 
کمک کند!؟ از هرجهت که نگاه ها  آنخواهد که به فرار، از همسرش می

کاری بزند که احتمال شکست آن  دمی نبود که دست بهکنيم، بيژن جزنی آ 
ی فرار که  که منهای اصل مسئلهتر از موفقيت آن باشد. نتيجه اينخيلی بيش

کاری همسر بيژن جزنی با اين طرح  اند، اما هم آن پرداختهمنابع متعددی به
  رسد. نظر می کاری شده بهنامعقول و دست

ناديده  ، چه ضرورتی داشت که بسو   از ديگر يژن جزنی ساواک را 
ی فرار از زندان با ديگری و ی شرکت همسرش در پروژه بگيرد و درباره 

چه  1348که واقعيت در سال  مثالً با علی پاينده هم صحبت کند؟ منهای اين
که آن واقعيت، امروزه توسط افرادی مختلف و  نظر از اينبود، و صرف

چگونه   قريشی  ميهن  خانم  خوِد  توسط  میحتی  شرکت  روايت  اما  شود؛ 
های شوهرش غيرعقالنی ایپرونده همسر بيژن جزنی در فراری دادن هم 

  ها روايت شده است. کاریرسد؛ و احتماالً با بعضی دستنظر میبه
طور که طرح دانم از چه کسانی و در کدام زندان، شنيدم که هماننمی

آباد لو رفت، طرح فرار از زندان قصر هم قبل از  از زندان عشرت  رفرا
معنای پذيرش  ها بهکه بيان اين شنيده توضيح استاقدام لو رفته بود. الزم به

که می  است  نيست. حرفی  آن  نداشته درستی  هم  و اساسی  پايه  تواند هيچ 
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ظريفی سورکی و  ی جزنی،  ام که رابطهنيز شنيده را  اين  من  ضمناً    باشد.
 اين رابطه  تیحو عملی و    یهای بينشنه تنها ارگانيک نبود، بلکه با تفاوت

(که نياز    هاگونه شنيده با تنافرهايی همراه بود. منهای درستی يا نادرستی اين
ی اجرايی پيدا  رغم نظر جزنی جنبهکه فرار علی، همينتحقيق جدی دارد) به

  گروه جزنی است. اد موسوم بهکند، حاکی از عدم ارتباط ارگانيک افرمی 
  
  فرار ناموفق چهار نفر از... }3

کنند و  اين چهار نفر را دستگير می ی فرار، «پس از شکست پروژه 
شدت کتک  ها را، بخصوص عزيز سرمدی را بهبرند و آنانفرادی میبه

ی بيژن  عالوه که هرچهار نفر را به». نهايت اينکنند زنند و بازجويی میمی 
قبل از همهتبعيد میجزنی به اما  آنفرستند.  ی  مثابهچه بهی اين رويدادها 

» که  بود  اين  افتاد،  اتفاق  فراگروهی  سياسی  فرار،  رويداِد  بعداز  روز 
زنند و  ها را کتک میکنند و زندانیی سه حمله میزندان شماره کماندوها به

زی را که در جريان  کنند. هرچيشان بود شکسته و پاره میچه در دسترسآن
کنند... تمام امکانات رفاهی فرار مورد استفاده قرار گرفته بود، ضبط می

کنند. شرايط  ی سه داشتند يا ازبين بردند يا ضبط میرا که زندانيان شماره 
تدريج...،  آورند. البته بهوجود میبسيار دشواری برای بقيه زندانيان دربند به

می پس  را  وسايل  از  نمیدهبحشی  پس  ديگر  را  بعضی  و  اين  ند  دهند. 
گفتند  ای از زندانيان شده بود. میوضعيت موجب ناراحتی و نارضايتی عده 

به اين را  ما  زندگی  آسايش  و  آرامش  و  ريختند  فرار  و طرح  آمدند  هم ها 
ی طوالنی را نقل کردم تا آخرين  ). اين قطعه295و    294»(صص  زدند

عبارِت «  [يعنی:  آن  وعبارت  بهاين  را  ما  آسايش  زدندضعيت.....  »]  هم 
پيشواسطهبه روشنزمينهی  معنای  معنای  اش،  اين  و  باشد؛  داشته  تری 

بهروشن نيز  اينتر  مقابل  در  پاينده  آقای  پاسخ  ياری  فهم  گونه اعتراضات 
بيخبری  دانستند يا دانسته خودرا بهنمی[يعنی: معترضين]    هاآنبرساند: «

زندانی است... دوستان ما ُسرنا را از سِر گشادش    زده بودند که فرار حق
بايستی مکانی درحال تحرک و چالش  می زدند و زندان سياسی را که  می 

  )!!295»(ص گرفته بودند... گاه و هتل اشتباه باشد با استراحت
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»  فرار حق زندانی استاز مقوالت عاميانه و فاقد معنی روشن، مانند «
ها نه تنها دوگانه، بلکه مصادق  پاينده با زندانی  که بگذريم؛ اما برخورد آقای

ملموس   و  هواعينی  دو  بام و  آن  يک  فرار  بنگريم،  که  ست. از هرجهت 
شدند که احتمال آن بسيار ناچيز  فرار میگروه چهارنفره (البته اگر موفق به
ها  گداشت. اوج موفقيت آنل کشور نمیخبود)، تأثيِر ملموسی روی جنبش دا

اموزان خارج  جويان و دانشکنفدراسيون دانشور و پيوستن بهخروج از کش
پيوستنی بود.  کشور  اثرگذاریاز  پتانسيل  نهايت  افشای  که  اش 

های ساواِک قبل از آغاز جنبش مسلحانه بود که در مقايسه با  گيریسخت
سختگيریسخت هم  چندان  مسلحانه  جنبش  بعداز  بههای  حساب  گيرانه 

موفقيت فرار بود، که ها مشروط بهی اينداشت که همه آمد. بايد توجه  نمی
سازمان به نسبتاً  پشتيبانِی  عدِم  زندانْ يافتهدليل  از  بيرون  برای    ی  شانسی 

موفقيت نداشت. همين که (واقعی يا غيرواقعی)، همسر جزنی (خانم ميهن  
ارتباطی  شود، نشاِن بیعنوان پشتيباِن بيرون از زندان مطرح میقريشی) به

عنوان پشتيبان  سياسی گروه فرار با جامعه و با افرادی است که بتوان به
آن بهروی  کرد.  حساب  ز ها  از  فرار  ديگر،  هم ندان  بيان  با  بدون  آهنگی 

که پای جان زندانی در  جايی درست و معقول استتنها آن  بيرون از زندان
خطِر   1348بحث و بررسی چندانی نيست که در سال  ميان باشد. نيازی به

قدر جدی بود که برای زندانيانی  ی فرار همانجانی برای گروه چهار نفره 
دوستان ما ُسرنا را از سِر گشادش  «  گويدها می ی آنکه آقای پاينده درباره 

  ». زدندمی 
به نسبت  را  پاينده  آقای  قضاوت  سالزنذانیحاال  تا    1350های  های 

رفتار زندانی  1352 بررسی  در  پاينده  نظر بگيريم. همين جناب  های  در 
سوادی، تندروی،  تجربگی، بی، چندين بار پای بی1352تا    1350ی  دوره 
زندانیچپ و...  بههايی  روی  ايدئولوژيک،  را  خاستگاه  که  کشيده  ميان 

مبارزاتی نظری گروه چهارنفره سياسی و  اساساً  (برخالف هويت  ی  شان 
طور غيرمستقيم  جايی که به فرار) جنبش واقعاً و عمالً مسلحانه بود. و آن

کمون ساکا کند، بهی خود را در زندان بيان میتيپ رفتاری مورد عالقه
هايی نزديک بودند که او تحت عنوان کسانی  همان زندانیکند که بهاشاره می
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کمون ساکا در تمام دوران زندان،  »: «زدندُسرنا را از سِر گشادش میکه «
روی داشتند. البته منفعل  روی و نه راسترو بود؛ نه تندروی و نه چپميانه

اقدامی که مورد پذيرش و در چهارچوب  هم نبودند و درصورت لزوم به
  ). 288و  278»(صص زدندشان بود دست میها و نظراتتحليل

کمون ساکا قصد توهين و تحقير  ام بهکه با اشاره توضيح استالزم به
ی اولم در آذرماه  دفعه  چه قبالً هم گفتم، من شخصاً قبل از آزادیندارم؛ چنان

کمون برای مدت کوتاهی عضو کمون ساکا بودم. قصدم از اشاره به  1351
مقايسه زندانیساکا  رفتار  سياسیی  مبارزاتِی  خاستگاه  با  با  هايی  کاری 
آنافرادی است و نظامیکه خاستگاه مبارزاتی  اين  ها چريکی  بود.  کاری 

جا  نکته را نيز بايد توضيح بدهم که خاستگاه سياسی و ايدئولوژيک در اين
ی  ز طبقهخاستگاه طبقاتی سياسيون مورد بحث ندارد (که اغلب اربطی به

  اصطالح متوسط شهری آمده بودند). به
حساب  هايی که برای او خودی بهکه آقای پاينده در مقابل آننتيجه اين

شود، و در مقابل  شدت ميليتانت ظاهر میکار و بهآيند، در جلد نظامیمی 
ها بزرگی  آنو ايرادگيری از  آيند  یحساب نمهايی که خودی بهافراد و گروه 

ال را  میاو  سياسیقا  تنها  نه  می کند،  بيانات  کار  از  هم  ابايی  بلکه  شود، 
شيوه محافظه اين  ندارد.  ديپلماتيک  ظاهری  با  تنها کارانه  نه  رفتاری  ی 

بههيچ ربطی  بهآموزه گونه  بلکه  ندارد،  سوسياليستی  عمل  و  لحاظ  ها 
  اش عميقاً ضدسوسياليستی و ضدکارگری است. ايستیی توده جوهره 
  

  پورنام بهشتیای به مسئله 
  پور نام بهشتیای بهمسئله }1

می چنان روايت  پاينده  علی  بهشتیچه  محکومين کند،  از  يکی  پور 
تجزيهپرونده  تشکيالت  عالوه طلبانهی  که  بود  االحواز  خبرچينی،  ی  بر 

زندانیمزاحمت برای  هم  ديگری  میهای  فراهم  او  ها  تحريکات  کرد. 
ها مورد ضرب و شتم  نفر از زندانی  3رسد که باالخره توسط  جايی میبه

توان روی آن انگشت  ای که در اين قسمت میترين نکتهگيرد. مهم قرار می
نفر بودند) از زندانبان    80تا    70ون (که بين  گذاشت، تقاضای اعضای کم
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به او  انتقال  ديگری است. علیبرای  آکسيون گروهی اعضای زندان  رغم 
  گيرد. ها مورد موافقت قرار نمیکمون، اما درخواست آن

مهم  نکتهاوج  درخواسِت  ترين  با  پاينده  آقای  تقابل  قسمت،  اين  ی 
بهشتی انتقال  بهغيرمعقول  ديگر  پور  الزمهزندان  که  آنْ است  توضيح    ی 

  و مستندی از کليت رويداد است.  تصوير خالصه ارائه
  
  پور نام بهشتیای بهمسئله }2

 التحرير عربستان  ی سه چند نفر از اعضای "جبههدر زندان شماره «
نمی از خودمان  را  افراد  قبيل  اين  ما  بودند....  االحواز"  دانستيم هرچند  ـ 

ها از دِر تعامل درآمده بوديم. ولی در مجموع،  درحد روابط انسانی با آن
ها مناسب نبود...  دليل عدم تجانس و سنخيت، رفتار و برخورد ما با آن به

کردند... يکی از ها... کارهايی ازجمله خبرچينی می بعضی از اعضای آن
ی پايين "جبهه التحرير"  رده پور از اعضای  اين افراد [عبدالزهرا] بهشتی

به... بهشتیکردکه...  خبرچينی می بود   خواست  هراتاقی که دلش می پور 
خوابيد... رختخوابش را وسط اتاق پهن  خواست میرفت و هرجاکه می می 
بهمی  بچهکرد...  بهدفعات  وادار  او را  بودند  و  ها سعی کرده  رعايت نظم 

بود. نرفته  زيربار  که  کنند  بچهانضباط  از  يکی  به..  که ها  گفت...  من 
  ).  296»(ص کندپور، مواد غذايی را سرقت میبهشتی

به رابطه  همين  در  پاينده  میبهشتیآقای  بهپور  اگر  غذايی  گويد  مواد 
ی پنج نفر هم  اندازه حتی اگر بهمن بگو تا برايت فراهم کنم، «نياز داری به

اآيد وجود نمیبخوری مشکلی برای ما به انکار کرد و در آخر  ما او « »؛ 
ی  »! طبق گفتهايد جرم دزدی دستگير شده گفت دزد خود شما هستيد که به

بدرفتاری بهشتی پاينده  استفاده پور و هم علی  بدون اجازه چنين  از  ی  او  ی 
می پيدا  ادامه  تاجايی  آشپزخانه  در  شده  ذخيره  غذايی  بهمواد  که  او  کند 

پور هم در  ». بهشتیآشپزخانه بيايیداری بهبعد، حق ناز اين بهگويد: « می 
  ).297»(ص کنم رئيس زندان شکايت میبهگويد: « جواب می

[رئيس زندان]    کميليانگويد: «ی ماجرا میآقای پاينده در توضيح ادامه
». پاينده  کنيداز شماها نيست، اورا اذيت می مرا صدا کرد و گفت چون اين
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گونه افراد  کند که تعداد اينی چهار اشاره میه زندان شماردر رد اين اتهام به
کند.  اما او واقعاً دزدی میآمد: « تر بودند و مشکلی هم پيش نمیجا بيشدر آن

مواد  نهاد کردم هرچه نياز دارد، از من بگيرد ولی بدون اجازه بهاو پيشبه
حدود  دهد. امکانات و پول ما مکند و اهميتی نمیغذايی دست نزند. توجه نمی

به توان خريد کردن ما محدود است،  کنيم.  اندازه نيازمان خريد میاست، 
کند، بخصوص که زندانی هم  غير از اين، وقتی از از ما سوِءاستفاده میبه

شويم. ضمناً، شما از جو زندان خبر داريد. امکان دارد  باشد، ناراحت می
ليان گفت برويد.  کمي»؛ «ها را تحريک کند و کتکش بزننداين کار او بچه

پور را صدا کرد و با او حرف زد. بهشتی  کنم. بهشتیمن با او صحبت می
اش را از آشپزخانه بُرد و ماهم از پزیپور، تقريباً ده روز چراغ خوراک

  جا).»(هماننظر مواد غذايی با او مشکلی نداشتيم
  
  پور نام بهشتیای بهمسئله }3

آمد و همان  آشپزخانه میبعد از ده روز، دوباره بهپور « اما آقای بهشتی
ريخت  هم کرد. يک روز در اتاق نشسته بودم که زندان بهکارها را تکرار می 

،  وسال زندان جوانان کم سنو صدای داد و فرياد بلند شد... ديدم سه نفر از 
بود    گردن کلفتپور که  بهرام براتی، محمدعلی بيگدلو و محسنی، با بهشتی

شده در کتکگير  و  می اند  که 298و    297»(صص  کنندکاری  هنگامی   .(
کتک درگير  افراد  کردن  جدا  مشغول  بهشتیپاينده  بود،  « کاری  سه پور 

». جروبحث ادامه چيز تقصير تواستهمه گويد «زند و میاو می» بهسيلی
اتاق  بهپور و پاينده را «شوند و بهشتی» می ها وارد بند «نگهبانداشت که  

داخل بند  برند. کميليان پس از صحبت با پاينده او را به» میرگرد کميليانس
  فرستد. می 

اند  ها آماده شده داخل بند برگشتم، ديدم بچهبهگويد: « پاينده در ادامه می
ی سه پشت در  پور در زندان شماره حضور بهشتیعنوان اعتراض بهکه به

کنند  اعتراض  و  آن دو299»(ص  جمع شوند  در  اين).  اعتراض  ره  گونه 
شد  مذاکره منجر مینوعی  کرد تا باالخره بهرسم بود و چنان ادامه پيدا می
ها  بچهبهيافتند. «توافق دست مینوعی  بهشده  و در رابطه با خواست مطرح  
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جا بردند. اگر  کند... شايد او را از اينگفتم صبر کنيد ببينيم کميليان چه می 
  جا).»(همانگيريم د آن وقت تصميم میخواستند او را برگردانن 

کتک درگير  که  نفری  سه  از  پاينده  درباره  آقای  بودند،  شده  کاری 
زمينی و  ديديم دارد سيبگويد:« ها می پرسد که آنچگونگی وقوع دعوا می

گويد:  ». پاينده میدعوا کشيداو اعتراض کرديم و کار بهدارد. بهپياز برمی
موضوع  « نداردشما  بهاين  و    ربطی  آشپزخانه  مسئول  جوابگوی من 
آن    حاال من بايد جوابگویايد و  اين بهانه درگير شده . بهها هستم وکسریکم 

  جا).»(همانباشم
گويد:  کند و می حدود يک ساعت بعد کميليان، آقای پاينده را صدا می

ری  ام... آدم بدبختی است، کاپور بهداری نوشتهفعالً پنج روز برای بهشتی«
و  به کنم  می  را عوض  اتاقش  برگشت  بهداری  از  وقتی  باشيد.  نداشته  او 

می  آشپزخانه  از  هم  را  بهبردچراغش  پاينده  برمی ».  بند  و  داخل  گردد 
میزندانیبه معترض  «های  اينگويد  میکميليان  بهگويدطور  که  معنی  » 

بايد او را  گفتند بعد از پنج روز نها «عوض کردن اتاق و نه بند او بود. بچه
بياورند.  اينبه نمیجا  که  ما  بهگفتم  را  او  نداريد  بگوييم حق  ما  توانيم  بند 

پور زندانی است و بايد در جايی زندانی بکشد. گفتند  باالخره بهشتی  بياوريد.
جواب دادم او که زندانی عادی نيست؛ حاال ما زندان عادی ببرند.  او را به

  »!! ظر رژيم، زندانی سياسی استدانيم ولی از ناو را سياسی نمی
بهبهشتی روز  پنج  از  بعد  را  برمیپور  سه  شماره  و زندان  گردانند؛ 

ها مجدداً پشت دِر زندان جمع شدند و اعتراض کردند. اين بار سرگرد  بچه«
، ايشان ساکن اين  چه بخواهيد و چه نخواهيدها گفت شما  بچهکمليان آمد و به

کنم. اين کارها را نکنيد    ی ساواک تعيين تکليفبراتوانم  بند است و من نمی
کميته  ای را بهگيرد... دويا سه مرتبه عده که گرفتاری آن گريبان همه را می

اند... سِر هيچ و پوچ اين آسايش و  ها اخطار کرده آناند و بهمشترک برده 
  )!! 299»(ص هم نزنيدآرامشی را که داريد به

خواهد  طور می راحت گفت ساواک اينصکه سرگرد کميليان بهبا اين«
که جزو    یهايتوانم برخالف نظر ساواک عمل کنم، چند نفر از بچهو نمی 

شماره  زندان  جوابسردمداران  بودند  سه  نسنجيده  ی  و  نامناسب  های 
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ی سه  پور در شماره بهشتی  هرروی][بههای سرگرد کميليان دادند.  گفتهبه
  ». ماندگار شد

  
  پور نام بهشتیای بهمسئله }4

اين از  بهقبل  محور نکتهکه  اين    یی  بخِش زندان  از    قسمتو اصلی 
همين منظور بپردازم (که مقدار قابل توجهی از آن را به  1352ـ1351قصر  

ی  ی فرعی اشاره داشته باشم که گوشهيکی/دو نکتهنقل کردم)، بهتر است به
چه ی علی پاينده از روايت کليت «آنی آقابسيار کوچکی از شيوه و انگيزه 

  دهد. برمن گذشت» را نشان می
، بهرام  وسال زندانجوانان کم سنديدم سه نفر از  گويد: «آقای پاينده می

بود درگير    گردن کلفتپور که  براتی، محمدعلی بيگدلو و محسنی، با بهشتی
کتکشده  و  میاند  نمیکنند کاری  را  محسنی  بيگدلو  ».    20يا    19شناسم، 

سال سن داشت که    23ساله، کمی هم ريزنقش بود؛ اما بهرام براتی حداقل  
سال   2هنگام نوشتن «رِد تئوری بقا»،  در مقايسه با سن اميرپرويز پويان به

ميانگين سن چريکجوان بود. ضمناً  که  ته شده و آنهايی که کشتر  هايی 
ها با علی  سال بود، و اختالف سنی آن  26يا    25زندان افتاده بودند، نهايتاً  به

سال بود. بنابراين، تأکيدهای مکرر آقای پاينده روی جوانی    5پاينده حدوداً 
جريان  طورکلی جوانی نسل جديدی از مبارزين که عمدتاً بهها و بهزندانی

ش از هرچيِز متصوری، بيان نوعی بزرگی است  چريکی گرايش داشتند، بي
کرِد کسوتی و برتری خودش را القا کند که با ديدگاه و عملخواهد پيشکه می 

    سويی است.مارکسی و مارکسيستی فاقد هم 
شده  نقل  مطلب  همين  در  پاينده  با  آقای  نفر  سه  درگيری  از  باال،  ی 

چه اين عبارت  آن  »!بود  [هم]گردن کلفت  کند که «پور صحبت میبهشتی
»  گردن کلفت بودچنان «پور آنرساند، اين است که بهشتیطورضمنی میبه

شدند. اگر آقای پاينده اندکی از برج  بايست با او درگير می که سه نفری می 
آورد  ياد میکرد، بهآمد و اندکی هم فکر میو باروِی ذهنی خود پايين می

توانست  تيم ملی بود، و میی  آستانهکه بهرام براتی بوکسور وزن سوِم در  
پور را نقش زمين کند. من عين  با يک مشت، فقط يک مشت، آقای بهشتی



 

 

1352- 1351زندان قصر  513  

در ميدان شهناز سابق (امام حسين امروز)   1363اين صحنه را در سال  
پَت هيکلی  با  متری،  دو  آقاِی حدوداً  بهوديدم. يک  شدن  پهن  هنگام سوار 

و بهرام کرد. هرچه بهرام خواهش و تمنا   منفحاشی بهاتوبوس شروع بهبه
تر شد. مردم که متوجه شده و دخالت کرده  کرد، وضعيت طرف تهاجمی

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  

کلفت هم با فحش  مردم با پوزخند و آقای گردنمشت روی زمين پَهن بشی!  
بهرام جواب داد. بهرام عصبانی شد و يک مشت حواله خواهر و مادر به

تاپاله که  ی گاو روی زمين پهن شد. نتيجه اينفک طرف کرد. يارو عين 
اينبهرام علی از مبارزه به  که يک دوره رغم  ی مسلحانه و  دليل فهم غلط 

اج  طبقاتیْ  گارد  می نقش  بازی  را  زندان  سياسی  رهبران  اما  رايی  کرد؛ 
هميشه مواظب بود که همانند يک بوکسور ورزيده وارد درگيری نشود.  
اين روحيه، همان چيزی است که آقای پاينده از  باالی برج و باروِی ذهنِی  

  خواهد که ببينيد. تواند و نمیخود نمی
  

آن سه نفر با آقای  وجو از چگونگی درگيرِی  علی پاينده پس از پُرس
گويد:  ها میآنزمينی ارتباط داشت، بهدزدی پياز و سيبپور که بهبهشتی

موضوع  « نداردبهاين  ربطی  و    شما  آشپزخانه  مسئول  جوابگوی من 
آن    حاال من بايد جوابگویايد و  اين بهانه درگير شده . بهها هستم وکسریکم 

توان گذشت که اين لحِن  نمی  »! از جزئيات که بگذريم، از اين واقعيتباشم
اربابسرپرست حتی  و  تهی مآبانه  رفيقانه  رئوفت  هرگونه  از  که  منشانه 

برکف   جان  چريک  خودرا  که  کسانی  مقابل  در  و  زندان  در  است، 
دانستند، خريدار نداشت. بنابراين، روايت آقای پاينده در اين مورد هم  می 

  ت. وچيلی شده اساصطالح الزم چرببيش از حِد به
  
  پور نام بهشتیای بهمسئله }5

بهنکته قسمت  اين  اصلی  اعضای  ی  اکثريت  با  پاينده  آقای  جروبحث 
شود.  زندان ديگر مربوط میپور بهدرخواست انتقال بهشتیکمون نسبت به



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  514 
 

ما که  گويد: «کنند، میپور را مطالبه میهايی که انتقال بهشتیزندانیاو به
»! اين عبارت، نه تنها بند ما بياوريدنداريد او را بهتوانيم بگوييم حق نمی

زندانیبه نشدنِی  و  نادرست  و  نامعقول  درخواست  انتقال  معنای  برای  ها 
اين معنی  پاراگراف انتهايی اين قسمت بهپور است، بلکه با توجه بهبهشتی

ی سرکوب پنج  جا و نادرست، زمينههای نابهکه همين درخواستهم هست
اينرا فراهم کرد: «  1352تيرماه   صراحت گفت  که سرگرد کميليان بهبا 

توانم برخالف نظر ساواک عمل کنم، چند  خواهد و نمی طور میساواک اين
های  ی سه بودند جوابداران زندان شماره های که جزو سردم نفر از بچه

ی پور در شماره بهشتیهای سرگرد کمليان دادند.  گفتهنامناسب و نسنجيده به
  ». سه ماندگار شد 

اين  ی که زندان را منطقه  1351های ميليتانت سال  که زندانینتيجه 
کردند، نتوانستند انتقال  دانستند و خود را حاکم زندان تصور میآزاد شده می

به را  زندانی  بايک  هم  پاينده  آقای  خوِد  و  بقبوالنند؛  انتقال    زندانبان  اين 
  دانست. مخالف بود و آن را نادرست و غيرممکن می 

به پاينده  آقای  برای  تجربه  همين  نمیآموزه اما  تبديل  در ای  که  شود 
چند  قلعه «چه برمن گذشت» نگويد: در قزلهمين کتاِب «آن 116ی صفحه

بودند.   فلسطين  گروه  از  صبوری  احمد  و  رنجبر  سالمت  مثل  هم  نفری 
از آن بهها را بههرکدام  قلعه منتقل کرده بودند.  قزلعلتی از زندان قصر 

ی تلويزيونی با مقام امنيتی (پرويز  بعد از مصاحبهمثالً احمد صبوری را  
تقاضای انتقالش را  هايش در زندان قصر بايکوت کرده و  پرونده ثابتی) هم 

. گرچه  قلعه منتقل کردندقزل»؛ و ساواک و شهربانی هم او را بهبودند   داده
ثابت کردم    117تا    115های خوِد پاينده در همان صفحات  براساس حرف

که اين روايت از اساس نادرست و دروغ است؛ اما اگر فرض را بر درستی  
رسيم که در مقايسه با مخالفت  اين نتيجه میروايت جناب پاينده بگذاريم، به

بهشتی انتقال  با  پاينده  بهآقای  تپور  نه  ديگر،  درباره زندانی  حرفی  ی  نها 
آورد،  زبان نمیزندان ديگر بهنادرستی درخواست انتقال احمد صبوری به

وجه وجود نداشت، درخواست انتقال احمد  هيچبلکه با جعل وضعيتی که به
کند! اين وضعيت جعلی را آقای پاينده در صفحه صبوری را تأييد نيز می
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ی  ادارهع هنوز پليس در  در آن مقطکند: « طور روايت می کتابش اين  117
بندها داخلی  زندان  امور  اعمال  در  مؤثری  و  جدی  دخالت  سياسی  های 

نمینمی نشان  خود  از  زيادی  تسلط  سياسی  کرد،  زندانيان  نتيجه  در  داد؛ 
بکنندمی  کارها  اين  از  میتوانستند  هم  دبستانی  کودک  هر  که  »!  فهمد 

ی امور  اداره ديگر «  زنداندرخواست انتقال يک زندانی از يک زندان به
جا  های سابق، آقای پاينده در اينچينقول حروفبه  » نيست؛ وداخلی بندها

  را کاله بگذارد.   هاامور زندانی ناآشنا بهکشد تا سِر خواننده اليی می
آقای   يک بام و دو هوایی ديگری از مصداق  هرروی، اين هم نمونهبه

حال کسی های سابق: وای بهچينقول بعضی از حروفپاينده است. بازهم به
  هردليلی با او کج بيفتد!!؟که پاينده به

  
  هایی از تندروی درنمونه

  ی سه زندان شماره
جانب در  هم  قسمت  اين  در  پاينده  مسئولين  آقای  از  عاطفی  دارِی 

السابق بهرام براتی هم  ی ها را (که کمافنگهبانی زندان، بخشی از زندانی
ی شيطان در مقابل ديگر فرشتگان خدا که همان مثابههاست) بهيکی از آن

می  قرار  بررسی  موضوع  باشند،  زندان  زندانیمسئولين  و  را  دهد؛  ها 
دستهبه مستقلچهار  سياستی  صادق،  تندروهای  دنبالهها،  و  روها بازها 

  کند. تقسيم می
  
  هايی از تندروی در... نمونه }1

ی چهار نسبت شماره ی سه بهکه فضای حاکم بر زندان شماره با اين«
  ماجراجويی   ايی که گاهی بههرویدتن ی سه هم  تر بود، ولی در شماره معقول

کمون ساکا که متعادل غير از  بود، وجود داشت. به  خطرناکشد و  تبديل می
و رفتاری درحد توان و ظرفيت خود داشت،    کردمیبود و از تندروی پرهيز  

تندرویبچه بزرگ  کمون  افراطهای  و  می  ها  توجه کاری  بدون  و  کردند 
که بهبه سرکوب احتمالی توجه  طور ضمنی بهاخطارها و تأکيدهای پليس 

  ). 300»(دادندها ادامه میها و ماجراسازیماجراجويیچنان بهداده بود هم 
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»  ماجراجويیهای «قبلِی همين بخش هم از واژه   قسمتآقای پاينده در  
» صحبت کرده بود؛ اما تفاوت در اين است که در مورد قبلی  خطرناکو «

... برابر  «در  )، بيژن جزنی حضور داشت که  278و    277(يعنی: صفحات  
ايستاد و جريان را    [می]رفتند،  کردند و تند میافرادی که خيلی افراط می

اين»کرد[می]کنترل   در  اما  به؛  جزنی  بيژن  از  تنها  نه  عنوان  جا 
» خبری نيست، بلکه با توجه  خطرناک»های «ماجراجويیی «کننده کنترل

رسد که جناب  نظر میبندی چهارگانه او، چنين بهی سوم از دستهدستهبه
به  راویْ  گرچه  هم  را  «جزنی  شريِک  ضمنی،  »های  ماجراجويیطور 

به«کند:  » معرفی می خطرناک« که  بودند  داليل مختلف  نوع سوم کسانی 
حمايت   حرکات  اين  از  و  بودند  شده  هيجانی  و  تندروانه  فضای  اسير 

تندروی معتقد نبودند و چنين کاری با  کردند؛ و اين درحالی بود که به می 
  300»(صص  سويی نداشت...ها هم شأن و شخصيت و رفتارهای سياسی آن

طور خصوصی با بعضی  چندبار به«  ). علی پاينده مدعی است که301و  
دادند ما برای  صراحت جواب میبه» صحبت و انتقاده کرده است، « هااز آن

که بتوانيم اين جوانان را درچارچوب نظرات و مواضع خودمان حفظ  اين
  )!؟301»(ص  کنيم ناچاريم از اين فضای ولو غلط، پيروی کنيم 

تقسيم  پاينده،  در  آقای  اولِ دستهبندی  مواضع  زندانی  ی  با  اقليتی  ها، 
های هيجانی و تند شرکت  حرکتوجه در «هيچمستقل بودند که نه تنها به

به300»(ص  کردندنمی بلکه  حرکت)،  چنين  وقوع  اطاق هنگام  در  هايی 
، تندروهايی بودند که ضمن ی دومدستهآمدند.  ماندند و بيرون نمیخود می

در راستای  تند و تحرکات تندروانه را «کاِر خود باور داشداشتن اکثريت، به
خود   مبارزاتی  مشی  راستای  در  و  شاه  رژيم  با  مبارزه 

سوم دستهجا).  »(هماندانستندمی  می   ی  که  بودند  «افرادی  برای  گفتند  ما 
که بتوانيم اين جوانان را درچارچوب نظرات و مواضع خودمان حفظ  اين

کن  پيروی  غلط،  ولو  فضای  اين  از  ناچاريم  باالخره  يم کنيم  و  ی  دسته». 
دادند  گری می  افراططلبانه تن بهطور فرصتکسانی بودند که... به، «چهارم 

ضربه بحرانی...  مواقع  در  وارد  و  زندانيان  شخصيت  بر  را  سختی  ی 
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فراوانیمی  دردسرهای  و  و...مشکالت  زندانیکردند  برای  به»  وجود  ها 
  ). 301آوردند(ص  می 

کمون ساکا... متعادل بود و از تندروی  سد: « نويوقتی آقای پاينده می
داشت  کردمی  زپرهي و ظرفيت خود  توان  حد  رفتاری در  بهو  سادگی  »، 
ی اول  ی او همان دستهبندِی چهارگانهها در دستهتوان فهميد که ساکايیمی 

دادند... مواضع  اقليت کوچکی را تشکيل میها هستند که «و درواقع بهترين
  ». عالوهکردندهای هيجانی و تند شرکت نمیدر حرکتمستقل داشتند و  

نشستند  های خودشان میها در اتاقشد، آندر مواقعی که تندروی میبراين «
». بنابراين، الگوی زندگی در زندان برای آقای پاينده  کردند و مداخله نمی

)  جز افرادی امثال حسن اردينها (بهها بودند که درصد بااليی از آنساکايی
ويژه تا قبل از سقوط شاه، دست از مبارزه کشيدند و از  پس از آزادی، و به

بازنشسته شده بودند. مقايسه آزادِی خوِد آقای  اين جهت  ی زندگِی پس از 
شباهت نيز  زندانیپاينده  با  بسياری  آزادهای  دارد.  شده   های  ساکايی  ی 

پسنديد  زندان را می  ای از رفتار و زندگی درهرروی، علی پاينده آن شيوه به
هايی  ها و کمون ساکا الگوی آن بودند. ساکايیداند که ساکايیو درست می

ها بودم، ضمن شرافت اخالقی  که من شخصاً حدود يک ماه عضو کمون آن
ی  مبارزه   ی عملیِ جنبهلحاظ  دهنده، اما اکثراً بههای محترمانه و ياریو کنش

اين بدون  (البته  طبقاتی  و  بهسياسی  بازنشسته که  را  خود  بياورند)  زبان 
  دانستند. می 

که او در اغلب  يکی از نکات بسيار جالب در مورد آقای پاينده اين است
جزنی و انتقاد ضمنی از او (که فراتر از او موارد ضمن اقتدای نظری به

القا می را  بهبودن  و جريا کند)،  میگروه  گرايش  اعالم  بهنی  که  نظر  کند 
(هم  سیچنانجزنی  تاريخ  در  تحت  می  اشسالهکه  انتها  تا  ابتدا  از  گويد) 

کردند. (البته من اين نظر  کنترل پليس بودند و حتی برای پليس هم کار می
  دانم). جزنی را ايدئولوژيک، سياسی و نادرست می

پاينهمان  آقای  الگوی  گفتم،  هم  قبالً  که  نحوهطور  با  رابطه  در  ی  ده 
گذاری کرده بودند.  ها پايهایکه توده ای استزندگی در زندان، همان شيوه 

ها قرار داشت و اين دو  ها در مقابل ساکايیایگرچه تبيينات نظری توده 
جنبه از  جنبهگرايش  از  اما  بودند؛  يکديگر  مقابل  در  نظری  عملِی ی  ی 
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باهم داشتند که برای علی پاينده نيز    های بسياری شباهت  زندگی در زندانْ 
التقاطی  جذاب است. واقعيت اين است که ديدگاه سياسی آقای پاينده ضمن 

هايی  که او در اغلب موارد، با پديده اين معنیپذير نيز بود. بهبودن، التقاط  
اش را زير  چسباند تا کليتخودش میای از آن را بهشود، تکهکه روبرو می 
حال  که با همه حشرونشر دارد، درعينهمين دليل ضمن اينبهسؤال ببرد.  

گيرد. او که خود می اصطالح نقاد بهچيز وضعيتی بهدر مقابل همه و همه 
پيشينه دائم  فاقد  فيزيکی  تکاپوی  در  است،  تحصيلی  حتی  و  مطالعاتی  ی 

میبه بهآرامش  دويدنرسد.  پِس  از  دليل  بههمين  نمايندگی  خوبی  های 
جاکه او د و عمالً هم داوطلب نمايندگی بود. از طرف ديگر، ازآنآمبرمی

کاری با دستگاه پليس نبود، مورد اعتماد  اهل سازش و هم   لحاظ شخصيتیْ به
عهده  ی سنگيِن نمايندگی را بهخواستند که وظيفهها بود و از او میزندانی

ده است؛ او  ی اين احوال، علی پاينده دچار اشتباه بزرگی شبگيرد. با همه 
دهد که او اين درايت را میکند که زحمات ناشی از نمايندگی، بهتصور می

درمقابل همه و هرچيز در وضعيتی قرار بگيرد که در نگاه نخست نقادانه  
  رسد. نظر میبه

چه برمن گذشت»، با استفاده  جای کتاِب «آنکه او تا اينجهت نيستبی
دهد؛ اما ی مسلحانه نشان میفق مبارزه بيانات ضمنی/القايی، خودرا موا از

ی  مبارزه که ناشی از باور بههايی مخالف استحال با کنش و واکنشدرعين
  ی هم استراتژی و هم تاکتيک در زندان است.مثابهمسلحانه به

  
  هايی از تندروی در... نمونه  }2

» محترم  ماجراجويانهبهروای  اقدامات  از  نمونه  زندان  دو  در  ای 
دنبال داشته  توانست عواقب ناگواری بهمیکند که «» اشاره میی سهشماره 

ی عمومی کمون تشکيل ، يک روز جلسه1352در فروردين ماه  »: «باشد 
افسر نگهبان بسيار خوبی بود و با زندانيان  شده بود... سروان عاليی که  

  ). 301»(ص شودوارد بند می کردسياسی خيلی خوب و انسانی رفتار می
»  افسر نگهبان بسيار خوبکند که «داستان از اين قرار ادامه پيدا می 

شود، از سکوت سنگين حاکم  » وارد بند میخيلی خوب و انسانیبا رفتار «
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کشد تا  ها سر میی اتاقهمهکند، و از روی کنجکاوی بهبر بند تعجب می
سروان عاليی در  تا  ی کمون در آن برقرار بود. « اتاقی که جلسهرسد بهمی 

قدم درگيری با  اتاق را باز کرد، بهرام براتی که در آن دوره هميشه پيش
فالن شده، چرا وارد اتاق و حريم زندگی ما پليس بود، بلند شد و گفت فالن

). سروان  302و   301»(صص  سينه سروان عاليی زدای بهشدی و ضربه
العملی نشان نداد، بلکه  نه تنها هيچ عکسها  انتظار زندانیمظلوم برخالف  

نداد« دليل اعدام هم  اعدام شد  1360در سال  ». او «حتی گزارش هم   .«
های  گويند که ايشان با چريکای هم میعده مجاهدين بود، البته «سمپاتی به

چه مطلب نقل شده از  ). آن302»(ص  کاری و ارتباط داشتفدايی خلق هم 
اتِی خشن و متجاوز در برابر  کشد، بهرام برتصوير میی عاطفی بهجنبه

  سروان عاليی مجاهد يا چريک فدايی است!!؟
کند،  ای تصوير و القا میطور آگاهانهچه آقای پاينده بهنظر من آناما به

که گزارِش نصف يا بخشی از  درست عکس حقيقت است. چرا؟ برای اين
ز چنين  تواند گزارشی غيرواقعی باشد، و در اغلب موارد نيمی  يک رويدادْ 

اين  توسط پليس جنايی به  های وقوع جرم و جنايتْ است. بازسازی صحنه
می که حتیدليل صورت  که  االمکان جلوی گزارشگيرد  را بگيرند  هايی 

کنند. علی پاينده بدون ترسيم وضعيت  ی واقيعت را بيان نمیهردليلی همه به
وان عاليی  که چرا وقتی سرروحی/روانی آن روز زندان، بدون بيان اين

»، بدون  ها نيستبيند کسی در اتاقکند، میها سرکشی می اتاقيکی يکی به«
طورکلی بدون ترسيم دقيق گفتگوی بين سروان عاليی و بهرام براتی، و به

تا سروان  گويد « وهوای آن روز و آن لحظه، میی تصويری از حالارائه
فالن شده،  د و گفت فالنعاليی در اتاق را باز کرد، بهرام براتی... بلند ش 
سينه سروان عاليی  ای بهچرا وارد اتاق و حريم زندگی ما شدی و ضربه

کاری شده، و در واقع گزارشی آميخته  نظرمن اين گزارشی دست». بهزد
دروغ است؛ چراکه نيمی از يک حقيقت، يک دروغ کامل است؛ و نيمی به

،  زمينهم عدم بيان پيشاز حقيقِت درگيری بهرام براتی و سروان عاليی ه
به و  بهفضای عاطفی  آن کسانی استويژه عدم اشاره  پاينده  نقش  که خوِد 

اين  تر بهبرد. اگر کمی دقيقها نام میاز آن  گردانندگان کمونتحت عنوان  
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«نمونه شماره ی  زندان  در  سهتندروی  میی  کنيم،  نگاه  به»  احتمال توان 
پاينده   از  بايد  همين شک،  براساس  کرد.  هم شک  پاينده  آقای  عنادوزری 
پرسيد چرا برخورد بهرام براتی و اعدام سروان عاليی را در يک پارگراف  

ای بيان کرده که دومی اولی را تداعی کند؛ و همين تداعی، بهرام  گونه و به
  کند؟  رحم و ضدجنبشی معرفی می بی کله، خشن، براتی را فردی بی

  
  هايی از تندروی در... نمونه }3

ارديبهشت  « اوايل  يا  فروردين  اوايل  ناهار  1352در  حياط  در   ،
بهمی  شنيديم.  بند  داخل  در  را  چيزی  شکستن  که صدای  سرعت  خورديم 
طرف محل صدا دويدم. ديدم قاِب عکِس بزرگی که عکِس شاه  در آن بود  به

ی قاِب  زمين افتاده و شيشهی هشت نصب شده بود بهاتاق شماره   ديوارو به
کند، اين کار طورکه پاينده روايت می). آن302»(ص  شکسته است  عکسْ 

» انجام شده بود؛ اما  ابتکار و تصميم خودشانها بهدو نفر از بچهتوسط «
» دو  ابتکار و تصميم بههای من حاکی از اين است که اين کار نه «شنيده 

ديگر،  ن طرف  از  بود.  شده  انجام  زندان  تشکيالت  تصميم  با  بلکه  فر، 
بيژن  تشکيالت چريک تحت رهبری  که عمدتاً  فدايی خلق در زندان  های 

چنين کار خطيری  داد که خودسرانه دست بهافراد اجازه نمیجزنی بود، به
بود:  پايين  ای و از باال بهای/خوشهبزنند. مناسبات تشکيالتِی زندان زنجيره 

ها در ارتباط با سه  سان که سه نفر در باال قرار داشتند و هريک از آنبدين
بدين و  بودند،  ديگر  تشکيالِت  نفر  در  کمون  اعضای  اغلب  ترتيب 

بايست کنش و واکنش سياسی خودرا  ای عضو بودند و میای/خوشهيره جزن
  دادند.  باال سامان میی همين تشکيالت، روبهواسطهبه

[!!] عکس شاه  ی سرنگونیِ ی اجرای پروژه ی نحوه علی پاينده درباره 
رود و کاغذی را آتش  ی ديگری میيکی باالی شانهگويد: از آن دو نفر « می 
می می  عکس  قاب  پشت  و  بهگذزند  و  خارج  ارد  اتاق  از  سرعت 
درصورتی»(همانشوندمی  تجزيهجا).  سروان  وقتی  می که  و  چی  آيد 
«می  کيه؟ پرسد  زندانیکار  و  می »  « ها  بهگويند:  و  است  افتاده  ما خودش 
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«... يکی کاغذ آتش زده پشت قاب عکس گذاشته گويد  »، میربطی ندارد
جا). قصدم از نقل  »(همان..سوخته.و اين هم کاغذ نيم   اين نخ سوختهاست.  

به گفتگو اشاره  آتش  اين نخ سوخته«عبارت  اين  » است؛ چراکه کاغذ را 
ی آن باقی  »سوخته» ندارد که «نخزدن و پشت عکس انداختن نيازی به«

چه من از چند نفر در مورد شکسته شدن عکس شاه  هرروی،آنبماند!؟ به
ترتيب  » پشت آن بود! بدينگذاری«بمب  شنيدم، علت شکستن آن قاِب عکسْ 

سازند  ی قابل اشتعال و انفجاری میسِر چندين چوب کبريت بسته  مواد از  که  
گذارند و از طريق آتش زدن نخ نيز منفجرش  و پشت عکس شاه کار می 

  کنند. می 
» آتش زدن عکس شاه نرفت، پاينده را زير  زير بارکس «وقتی هيچ

می احضار  و میهشت  «کنند  قاب  ما  گويند:  باشيم.  بايدجوابگوی ساواک 
» و شما درستش  کنيم عکس بايد سرجايش قرار بگيرد. ما شيشه  تهيه می

کنند و  ها قبول نمی گويد و زندانیها میکنيد. پاينده قضيه را برای زندانی
  ».  ساواک گزارش بدهندبروند بهگويند: « نصايح کميليان میتوجه بهبی

ادامه در  میپاينده  ماجرا  «ی  اين  بچهگويد:  و  ندادند.  تغييرعقيده  ها 
بدهد.   نشان  شديدی  واکنش  پليس  داشتيم  انتظار  همه  که  بود  درحالی 
باورکردنی نبود که در زنداِن ديکتاتور باشيم و با عکس او چنين رفتاری  

و عکس علیبشود  ندهند.  نشان  نکرد. العملی  کاری  پليس  ما  انتظار  رغم 
نفع ما تصميم گرفت و عمل  و در حقيقت بهسرگرد کميليان خيلی منطقی  

می گزارش  او  بهکرد.  قاِب عکس  آمده  و  باد  افتاده و شکسته  دهد  زمين 
اين ترتيب خاتمه پيدا کرد. دوستان ما متوجه اهميت اقدام  است. ماجرا به

به را  آن  نشدند،  تندرویکميليان  و  گذاشتند  خودشان  قدرت  و  حساب  ها 
  ». کردند ترها را بيشماجراجويی

آن رويداد  اين  با  رابطه  پليس در  که  است  اين  است،  مسلم  چه 
تالفیعکس بالفاصلهجويانهالعمِل  استی  اين  سؤال  اما  نداد؛  نشان  که  ای 

سرگرد کميليان خيلی منطقی و در حقيقت  آقای علی پاينده از کجا فهميد که «
بادآمده  داد که «»  گزارش» و «تصميم گرفت و عمل کردها «» زندانینفعبه

»؟ اگر منبع اين اطالعات خوِد  زمين افتاده و شکسته استو قاِب عکس به
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به البد  نباشد؛  ساواک  يا  و  پاينده  کميليان  جناب  لَدنی  «دانش»  همان 
اين هم چندينبرمی که پيش از  با آن مواجه شده گردد  بهبار  هرروی،  ايم. 

اين گويد گزارش داده بود، بعيد  یطور که پاينده محتی اگر کميليان واقعاً 
بهاست عيناً  را  مسئله  بهکه  چراکه   بگويد؛  آشنا  پاينده  کامالً  پليِس  عنوان 

شکلی از  دانست که ساواک احتماالً  و به های پليسی مملکت، می سيستم به
  َکند! کند و پوست از سر او نيز میاشکال متصور، از مسئله اطالع پيدا می

آن اياما  در  من  شنيده چه  باره  استن  قرار  اين  از  گزارش  ام  که 
های طريقی و شايد هم از کانالگذارِی کبريتِی پشت قاِب عکس شاه بهبمب

جا هم دستوِر  رسد و از آندربار میمختلف (و از جمله از داخل زندان) به
اش گرانههای سرکوبسياستشود. ساواک هم که بنا بهسرکوب صادر می
ی  فاصلهبخشد و بهها بود، عمليات را سرعت میزندان  در تدارِک سرکوب

زندان نگهبانی/زندانبانی  سيستم  از طريق  اندکی  را  تهران  و  های شيراز 
  کند. کارانه عوض میيورشی جنايت

زدند که بگويم ُگه کرد، وقتی من را کابل می بهرام براتی تعريف می
به ُگه  بغل دستیخوردم،  که  نگاه کردم و ديدم  خوردِم خودش را گفت،  ام 
تر شده بود، اما از ترس  تر و مقاومت هم سختکه درد کابل بيشضمن اين

بهاين بعدها  تککه  گفتم  دليل  هم  من  نگيرم،  قرار  انتقاد  مورد  َروی 
  خوردم!! گُه 

پشت بند برده  هايی که به ی آنکه همه های من حاکی از اين استشنيده 
تا در اثر کتک بگويند، گُ  ه خوردم؛ گفتند ُگه خوردم. در نتيجه مهم  شدند 

  نيست که بغل دستی بهرام چه کسی بود. 

  
  1352جشن اول ماه مه  

های سياسی  رويدادهای ماقبل سرکوب زندانآخرين  اين قسمت که به
می شاه  حاکميت  ايندر  ضمن  نشانپردازد،  دريافت  دهنده که  ی 

مه و سرود   ايدئولوژيک/چريکی از سنت مبارزاتی/انترناسيوناليستی ماه 
که حال حاکی از اين واقعيت استانترناسيونال در آن زمان است، درعين



 

 

1352- 1351زندان قصر  523  

(اعم از مجاهد و فدايی و ديگران) تحرکات  برای رهبران سياسِی زندانی  
هم  دستسويیو  راستای  در  سياسی  بههای  سياسیْ يابی  بر    قدرت  مقدم 

های تاريخی  يافتی و ره تهای طبقاتی، سوسياليستی، انترناسيوناليسپرنسيپ
چنين روايتی از برخورد نسبتاً تندی بين آقای پاينده با  بود. در اين قسمت هم 

درستی هم روايت  سعود رجوی وجود دارد که حتی اگر بهبيژن جزنی و م 
ی  آن، مسئله  رسد که علت بروز و حتی روايتنظر میشده باشد، چنين به

برآوردی از آن  توان بهی ديگری است که فقط با حدس و گمان می ناگفته
  دست يافت. 

  
  1352جشن اول ماه مه  }1

که  « بود  مراسمی  از  يکی  مه،  ماه  اول  چپ  جشن  سياسی  زندانيان 
کردند؛ حتی در شرايط نامناسب هم  هرسال و در هرشرايطی برگزار می

).  303»(ص  شدصورت محدود و مخفی برگزار میجشن اول ماه مه به
که روز «  نظر از اينصرف ماه مهحقيقت  نه روز «اول  که جشن»،   ،«

ن است؛  ی جهابستگی کارگران همه ی طبقاتی و بيان هم روز تشديد مبارزه 
در زندان قصر عمالً خبری    1357تا    1354که از سال  اما واقعيت اين است

هم تبريک  ای دِرگوشی بهاز برگزاری اين روز مبارزاتی نبود. شايد عده 
های دِرگوشی تقليل دادن،  تبريکگفتند، اما روِز آکسيوِن مبارزاتی را بهمی 

گونه است. اين  و مذهب روزی برای نيايشی ويژه در واقع تبديل آن روز به
ها در دوران سرکوب و ایی برگزاری روز اول ماه مه ميراث توده شيوه 

سالمتی استالين عرق شدند و بهخفقان بود که چند نفری دوِر هم جمع می 
  خوردند. می 

پاينده «  آقای  مه، بهطبق روايت  طور برای برگزاری جشن اول ماه 
برنامه کرده مفصل  بودند(ص  ريزی  به304»   .(» اجرای  از  جز  يکی 

برشتنامهنمايش برتولت  بههای...   « » رحمانیکارگردانی  »،  نژاد ناصر 
میعده « خوانده  بايد  که  سرودهايی  هم ای  و  رقصشد  که  چنين  را  هايی 

می تمرين  بود،  شده  گرفته  شدند.  درنظر  مشخص  هم  سخنرانان  کردند. 
عهده گرفتم... فهرست  هی غذا هم مطرح شد که من مسئوليت آن را ببرنامه
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فروشگاه سفارش داديم در حد غذايی مفصل و آبرومند بود.  باال بلنديی که به 
گوشت، کباب کوبيده که  سه نوع غذا پختيم: رولتبرای جشن اول ماه مه، 

ياد ندارم. شربت و شيرينی  سفارش داديم سيخ کباب آوردند، غذای سوم را به
ها در آنی اين تدارکات (که دسترسی بههمه ).  305»(ص  هم تهيه کرديم... 

اينزندان از  بيش  است)  غيرممکن  اروپايی  کشورهای  مقدمه های  ی  که 
به مه  اول  روز  مبارزه   مثابهبرگزاری  تشديد  اعالم  روِز  و  طبقاتی  ی 

  کشان و فرودستان باشد، از ی کارگران و زحمتبستگی جهانی مبارزه هم 
فرهنگی/روشن می  فکرانهجشنی  محدوده حکايت  در  که  جغرافيای  کند  ی 

» جشن اول ماه مهشد. تفاوتی که برگزاری «تر زندان برگزار میکوچک
ی  ها داشت: محدوده ایبا سُنِت خاِص توده   1352در زندان قصر در سال  

بزرگ گسترده جغرافيايی  حضور  زندان،  شرکتتر  افراد  (در    کننده تر 
تر، و احتماالً  از زندان)، محدوديت سياسی کم   مقايسه با مراسم محفلِی بيرون

  نبود عرق و مشروبات الکلی بود. 
های کارگری در بعضی از کشورهای اروپای غربی و شمالی اتحاديه

ً (که   بورژوازی خودی حرکت می  عمدتا کنند)، معموالً در راستای منافع 
ِت کارگری دهند و متناسب با ُسنفراخوان می  یهای خيابانبرپايی آکسيونبه

ای را برای تظاهرات و احياناً طرح  ی هريک از اين کشورها، عده ويژه 
ويژه هنگام  آورند، و طی برگزاری مراسم (بهخيابان میمطالباتی معين به

شود)، از تظاهرکنندگان  سخنرانی که معموالً در پايان تظاهرات برگزار می
ه مراسم در خدمت حاضرين  گونای که در اينکنند. غذا و نوشابهپذيرايی می

ی عالوه گيرد، اغلب نان و پنير با يک اليه کالباس بهدر آکسيون قرار می
  کنند. ای است که در ايران با عنوان سانديس از آن ياد میآبميوه 
  
  1352جشن اول ماه مه  }2

که مقدمات برگزاری جشن اول ماه  ، درحالی1352در فروردين ماه  «
فراهم   را  پراکنده می مه  خبرهای  درگيری کرديم،  و  رويارويی  از  ای 

ها در  ما رسيد. خانواده زندانيان سياسی زندان [عادل آباد] شيراز با پليس به
ما های زندان شيراز شنيده بودند بهی درگيریچه درباره هنگام مالقات، آن
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به شيراز  وقايع  از  که  اخباری  بهگفتند...  رسيد  صورت ضدونقيض...  ما 
ها در مقابل مأموران پليس و ساواک بود. برای  عمدتاً حاکی از مقاومت بچه

دو  ها بهالعملی نشان دهيم؟ بچهما اين پرسش مطرح شد که بايد چه عکس
بستگی با زندانيان شيراز، بايد ما  ای گفتند برای هم جناح تقسيم شدند: عده 

و گفتند ما از علت  ای مخالفت کردند  جا با پليس درگير شويم. عده در اين
ترتيب بود  ). بدين304و    303»( صص  درگيری و ابعاد آن اطالع نداريم 

ی  از حربه» و درصورت لزوم استفاده «اخبار صحيح و کاملکه بحث « 
بستگی و نظر موافقان برای بروز هم »  پيش آمد؛ و سرانجام، «اعتصاب

دوستان ما که  نهادهای  سرکوب زندان شيراز عملی نشد... پيشاعتراض به
روحيه   داشتن  و  جوانی  هيجان  و  شور  و  احساسات  روی  از  تماماً 

خوانی و سنخيتی سرکوب هرحرکتی بود، هم جويی با دشمن مصمم بهستيزه 
)؟ اگر از آقای پاينده سؤال کنيم که منهای بحث ناروشن  304»(ص  نداشت

و اعتراض  بستگی  بُروز هم ترين دليل کنار رفتن بحث «و مبهِم سنخيت، مهم 
های  ای و دانستههای حاشيه» چه بود، منهای بحثسرکوب زندان شيرازبه

جايی که مراسم جشن  ازآنای جزاين ندارد که بگويد: « پيامبرانه/لَدنی چاره 
تدارک  را  آن  تر  اول ماه مه در پيش بود و برای برگزاری هرچه مفصل

میمی  آماده  و  بحثديديم  بهشديم،  مربوط  حدودی  زندان  های  تا  شيراز 
ای در ميان نبود، اما اين  جا)!!؟ شايد طرح آگاهانه»(همان فروکش کرد...

جشن اول ماه  هايی (امثال آقای پاينده) از «احتمال نيز وجود دارد که معقول
ی پرچم سفيد تسليم استفاده  مثابه» آن بهترِ برگزاری هرچه مفصل» و «مه

ها زندان  ایسبک توده توانيم بهبفهمانند که ما نه تنها می پليس  کرده بودند تا به
نهادهای... تماماً از روی پيشبکشيم، بلکه از اين توان نيز برخورداريم که «

داشتن روحيه ستيزه  هيچان جوانی و  و شور و  نيز  جويیاحساسات  را   «
  تحت کنترل بگيريم!؟؟

تی اگر تلقِی  نظر از ويژگی طبقاتی و کارگری اول ماه مه، ح صرف
  یا ه انداز ی آن نيز تاکننده بستهجويانه بود و ذاِت هم اندکی مبارزه   از اين روزْ 

آمد  وجود میصورت مفروض، اين احتمال و امکان بهشد، در اينحس می
ی سياسی اقدامی زد که هم جنبهجای جشن و کباب و شيرينی، دست بهکه به
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تگی با زندانيان سياسی عادل آباد شيراز  بس گيری داشته باشد، هم پيام هم چشم 
»  از روی احساسات و شور و هيجان جوانیرا بيان کند و هم خيلی هم «

غذای   اعتصاب  اعالم  به  5يا    3نباشد.  کنشروز  از  های  پشتيبانی 
زندان را کمی  شايد يورش پنج تير به  مبارزاتی/کارگری در ايران و جهانْ 

ی  نظر از چهره افزود، اما صرفز میانداخت و برشدت سرکوب نيجلو می
های  ی ارتباط سياسيون چپ با افراد و گروه اش، زمينهاعتبارآفرين جهانی

گرفت، شکی داد. اگر چنين اعتصابی صورت میکارگری را افزايش می 
نيست   اين  بهکه  در  آن  دانشگاهی و روشنخبر  فکری سرعت در محافل 

تر محافل و مناسبات کارگری هم از شد، بلکه کمی ديرتر يا زودمنتشر می
  ماندند.  اطالع نمیآن بی
  
  1352جشن اول ماه مه  }3

 آيد هفت هشت روز قبل از اول ماه يادم می کند: « پاينده نقل می یآقا
برای غذای  کردم که مسعود رجوی آمد و گفت  مه، در آشپزخانه کار می 

بايد سنگ تمام بگذاريد تو چه  بهاو گفتم اول ماه مه  . بهجشن اول ماه مه 
دارد  پشِت ربطی  و  رفت  رجوی  حرفی.  يک  بگويد،  و  بيايد  بيژن  اگر  ؟ 

سرش بيژن جزنی آمد؛ پرسيد چی شده؟ گفتم اين طوری شد. گفت نبايد توی  
های  نام مارکسيستزدی. گفتم اول ماه مه جشن کارگری است و بهذوقش می

دوران  بورژواهای نازپرورده تازه بهاين خرده جهان ثبت شده چه ربطی به
توانستم با اين  رسيده دارد. بيژن عزيز اين حداقل برخوردی بود که من می

قول بايد  ». در رابطه با اين نقلسواد پُرمدعا داشته باشم آدم سطحی و بی
اشاره چند  به را  نکته  مفصل  تحقيق  و  بحث  و  باشم،  داشته  تلگرافی  ی 
  بگذارم:  بازخوانیی مفروض اين ی خواننده عهده به

مه«  الف)  ماه  هيچاول  در  هيچ»  و  جهان  «جای  نام  بهوقت 
اين روِز کارگری » نشده است؛ اين نوع نگاه بهثبتهای جهان  مارکسيست

ی طبقاتی مارکسيسم قرار   نه تنها در تغاير با جوهره و انترناسيوناليستی  
  بورژوايی/بقالی است. دارد، بلکه خاستگاه آن نيز خرده 
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ها ربطی داشته باشد (که دارد)،  مارکسيست» بهاول ماه مهاگر «   ب)
  ضد ی کارگر و وجه مبارزات اجتماعی اين طبقه بر واسط اين ربط طبقه

درصد    همين دليل همْ تن از آن است. بهميزان دستمزدها و امکان فراتر رف
کنند،  بسيار بااليی از کسانی که در مراسم مبارزاتی اين روز شرکت می

  مارکسيست نيستند. 
ی طبقاتی کارگران و » روز تشديد مبارزه اول ماه مهجا که «ازآن  پ)
های کارگر و  بستگی جهانی توده چنين روز يادآوری هم کشان، و هم زحمت
اينزحمت از  است؛  مارکسيستکش  هم رو،  خودرا  که  ذاِت  بستهها  ی 

دانند، از حضور حقيقی (و نه پليسی) همه و  ی کارگر می برخويِش طبقه
اول  که عبارت «کنند. نتيجه اينهرکس در اين مراسم مبارزاتی استقبال می

برای غذای جشن  »، در برابر اين حرف که «تو چه ربطی دارد ماه مه به
  »، هيچ سنخيتی با مارکسيسم ندارد. ول ماه مه بايد سنگ تمام بگذاريد ا

اندازه به  ت) بههمان  ربطی  رجوی  مسعود  که  کارگری ای  مبارزات 
به هم ربطی  پاينده  علی  آقای  خوِد  و طبعاً  بيژن جزنی  مبارزات  نداشت، 

همين   اما  مشاهدات حضوری،  منهای  ديگر،  از طرف  نداشتند.  کارگری 
تو  اول ماه مه بهدهد که عبارت «ه برمن گذشت» هم نشان میچکتاب «آن

توان از  رو، می »، روتيِن گفتاری آقای پاينده نيست. از اينچه ربطی دارد
مسئله که  زد  حرف  شک  ايناين  در  (که  ديگری  مانده ی  مسکوت  )،  جا 

آورد،  ذهن هجوم میی بيان اين عبارت بوده است؟؟ شک دومی که بهانگيزه 
؛  اشتن پرچم سفيد در مقابل حساسيت کنونی رژيم از مجاهدين استبرافر
بهبدين نيامده ترتيب، نقِل عبارت  از گذشته میزبان  بياِن مخالفت  ای  تواند 

ها قول مادربزگسويی نسبی با رژيم باشد. بهدر هم   هميشگی با مجاهدينْ 
  هللا اَعلم!؟

جنايت  ث) مناسبمنهای  و  نظرات ضدانسانی  گانگستری  پيشگی،  ات 
سوی  ای بهيابنده طور شتابی مجاهدين خلق که از بدو سقوط شاه بهشاکله

امپرياليست برای  امپرياليستنوکری  جوجه  و  جهانی  منطقههای  ای  های 
تا آنحرکت داشته اما  نتايج عملی سالجاکه نظرات، نوشتهاند؛  های ها و 

چندانی بين مسعود رجوی،  فرِق    لحاظ کيفیْ دهد، بهنشان می  1352تا  1350
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بيژن جزنی و شخِص آقای پاينده وجود نداشت. بنابراين، اگر روايت آقای  
»، عيِن واقعيت باشد و  تو چه ربطی دارداول ماه مه بهکه «پاينده از اين
دست پاينده  دچار  آقای  توسط  شده  روايت  رويداد  باشد،  نشده  شديد  کاری 

مراتبی و تحقير طرف   ز برترِی سلسله» درصدد ابرااول ماه مهی «بهانهبه
  رابطه (يعنی: مسعود رجوی) بوده است. 

»، در مقابل عبارت  تو چه ربطی دارداول ماه مه بهاگر عبارت «  ج)
حداقل برخوردی  »، «برای غذای جشن اول ماه مه بايد سنگ تمام بگذاريد«

که میبود  پاينده  آقای  با يک « »  بیتوانست  پُرمآدم سطحی و  »  دعاسواد 
  داشته باشد، البد حداکثر برخورد، اعدام او بود؟!! 
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متِن سرود را نوشتند  خوبی برگزار شده بود، «در پايان مراسم که به
بچه بين  را  و  بتواند سرود  باشد  رفته  يادش  کسی  اگر  تا  کردند  توزيع  ها 

قسمت اول سرود (يعنی  ).  306»(ص  آهنگ با بقيه بخوانددرستی و هم به
نجات  ،  آخرين رزم ما انترناسيونال استخورده تا    برخيز ای داغ لعنت  :  از

سطر بعدی يعنی،  وقتی به» خوانده شد. «خيلی منظم و مرتب) « هانانسا
رسيديم، نظم سرود    "برما نبخشد فتح و شادی ـ خدا، نه شاه، نه قهرمان"

که سرود را از روی جا)؛ در واقع آن کسانی»(همانهم ريخت خواندن به
می  «کاغذ  بند  از  نه  خواندند،  شاه،  نه  خدا،  ـ  شادی  و  فتح  نبخشد  "برما 
معنی که اين بند را روی کاغذ  » پريده و آن را نخوانده بودند. بدينقهرمان"

گوهای نسبتاً تند درباره چرايی و  ننوشته بودند تا خوانده شود. پس از گفت
بعد از جلسه موکول شد. شايد حذف اين  چگونگی اين مسئله، بررسی آن به

سطر چندان هم تصادفی نباشد؛ چراکه نزد هر دو دسته، دوران ـ دوراِن   
ِکشتی بزرگ توده را    قهرمانی است: قهرمانانی که قرار است در نهايتْ 

  راه بيندازند! به
های  ای سازماندهی و برگزاری مراسم، از طرف بچهبر جاکه «ازآن

پرسيدند چرا اين سطر از  ها از او «»؛ بچهچپ بيژن جزنی تعيين شده بود
توافق  طوری بهسرود انترناسيونال را حذف کرده بوديد. بيژن گفت ما اين
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گفت  توافق رسيديد، «»! بيژن جزنی در مقابل اين سؤال که با کی بهرسيديم 
را حفظ کنيم اين سطر را    [با مجاهدين]که وحدتمان  ؛ برای اينبا مجاهدين

  ). 307»(ص برداشتيم
قول نشان  باشد، اين نقل  ای استدالل طوالنی و پيچيده که نياز بهبدون اين

میمی  سياسی،  وحدت  که  هم دهد  طبعاً  و  وحدت  سويی  تواند 
جاکه وحدت  ازآنايدئولوژيک/آرمانی/استراتژيک را پشِت سر بگذارد. و  

تصاحب ويا شرکت در قدرت سياسی است؛  هرصورت راهبر بهسياسی به
توان از وحدت  بنابراين، درجهت تصاحب يا شرکت در قدرت سياسی می

ايدئولوژيک/آرمانی/استراتژيک، راستای انقالبی/تاريخی آن، و از شيوه و 
دو  ـد) يکیانکشهای کارگر و زحمتبخش آن نيز (که توده نيروهای تحقق

ی مسلحانه هم استراتژی  و مبارزه (شايد هم سه/چهار) گام عقب نشست.  
ای از ِعرِق طبقاتی و کارگری، و حتی با حضور  با هردرجه  هم تاکتيک

در تشکيالتی    ایْ ی تشکل اتحاديهکميت قابل توجهی کارگر صنتعی با سابقه
ها و همين  مين سازشای جز هکرد، چاره انداز و عملبا اين ديدگاه و چشم 

های ظاهراً تاکتيکی و در واقع اساساً استراتژيِک پنهان در پِس  نشينیعقب
  ندارد.   خودتاکتيکِ 

ی حذف يک سطر از سرود انترناسيونال اساساً نظری و  گرچه مسئله
صرف اما،  است؛  شناختگذراست  تبييِن  و  توضيح  از  و  نظر  شناسانه 

که فرخ نگهدار ، واقعيت اين استی/عملی واحِد تئوردوگانهمتدولوژيِک  
دارودسته ـو  او  برای دستنيزی  بهـ  اسالمِی  يابی  رژيم  با  سياسی  وحدت 

های کارگر سه گام از وحدت سياسی با توده دوــظاهراً ضدامپرياليست يکی
  کش عقب نشستند!!؟و زحمت

  
که چرا  ی اينهرروی، پس از اعتراض و گفتگوهای بسيار درباره به

کنار   را  آن  خواندن  اصالً  چرا  و  کرديد  حذف  را  سرود  از  بند  اين 
به اصرار  مجاهدين  که  پاسخ  اين  و  و  نگذاشتيد[!؟]،  داشتند  آن  خواندن 

ی  ها برگزاری جلسهکار را کرديم، تعدادی از زندانیخاطر وحدت اينبه
می تقاضا  را  کمون  معمومی  رابطه  اين  در  پاينده  علی  گويد  یکنند. 
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میازآن« که  جلسهجايی  بهدانستم  رسيدگی  برای  عمومی  موضوع  ی  اين 
ای نخواهد داشت، تصميم گرفتم  شود و اگر هم تشکيل شود نتيجهتشکيل نمی

که اصول  علت ايناز کمون بزرگ خارج شوم. روز بعد... اعالم کردم به
و راضی کردن    سازش با مجاهدينخاطر  ايد و بهرا فدای مصلحت کرده 

صورت واحد و با آهنگ واحد خوانده  ها، سرودی را که در تمام دنيا بهآن
بعد، نماينده کمون نيستم و از کمون خارج  ايد، از امروز بهشود ُمثله کرده می 
جزنی و  ). پس از اعالم خروج آقای پاينده از کمون، «308»(ص  شوممی 

جاکه  کنند، ازآنبماند و اخطار می  خواهند که نماينده » از او میچند نفر ديگر
بچهعده « از  خارج  ای  کمون  از  بودند  کرده  تهديد  چپ  های 

نام تو نوشته  جا) اين احتمال وجود دارد کمون بپاشد و به»(همانشوندمی 
ی عمومی توضيح داده نشود  تا در جلسهگويد «شود! پاينده در جواب می

صورت صحيح  د انترناسيونال بهچرا اين کار را کرديد و در آن جلسه، سرو
»  نام من بپاشدبه[کمون]  گردم... بگذار  کمون برنمیو کامل خوانده نشود به

ترتيب، پاينده از کمون بزرگ بيرون  جا). بديننام من نوشته شود(همانو به
رغم شدت  های ناراضی هم علیپيوندد. بچهها میکمون ساکايی آيد و بهمی 

  شان، اما در کمون ماندند. عصبانيت و نارضايتی
  

به پاينده در پانوشت صفحه  اينبا توجه  ی تغيير کلمهبه  306که آقای 
بهپارلمان« انترناسيونال  سرود  در  «واژه »  میقهرمانی  اشاره  کند،  » 

"برما نبخشد فتح و شادیـ  خدا، نه شاه،  العمل او در برابر حذف بنِد «عکس
انگيزاند.  م سؤاالت بسياری را برمیآور است و ه» هم تعجبنه قهرمان"

ی » بود؟ آيا اين کار نتيجهخدا ی «خاطر کلمه آيا علت حذف بند مذکور به
زد که راست را  رقم میگيری چرخش بهحال جهتسازشی بود که درعين

ـ باشد؟ آيا خروج علی  هردو» ـشاه » و «خدا ی «توانست کلمهنماد آن می
مشام  ی اين بود که بوی سرکوب پنجم تيرماه تندتر بهنتيجهپاينده از کمون  

  رسيد؟می 
دراينبه متصور،  و  ممکن  به  هرصورِت  اين  هيچبازخوانی  از  يک 

گونه اينتوان داد؛ چراکه جواب روشن و قاطع بهسؤاالت پاسخ قاطعی نمی
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ی  ی اين بازخوانای است که از عهده سؤاالت مستلزم تحقيق پيچيده و گسترده 
  آيد. برنمی
  
  1352جشن اول ماه مه  }5

غير از من کسی از کمون خارج که به با اينکند: «آقای پاينده نقل می
به کمون  فضای  ولی  روز  نشد،  شرايطی،  چنين  در  بود.  متشنج  شدت 

ای را که من  ، از بلندگوی زندان اسامی عده 1352وهشت ارديبهشت  بيست
زندان قزل حصار خواندند. حدوداً سی  ها بودم، برای انتقال بههم جزو آن

تر از پنج سال بود. اغلب اين  های ما پنج سال يا کم نفر بوديم که محکوميت
کمون بودند. شايد از سی نفر،  وی و از معترضان داخلافراد ازمخالفان تندرَ 

  ).309و  308»(صص پنج يا شش نفر جزو معترضان نبودند 
»  چراآيد که «اين سؤال پيش می های انتقالیْ زندانیترتيب، برای بدين

»؟ پاينده  ی سه را تضعيف کردندزندان شماره    جناح معتدلها «با انتقال آن
« می  تيرماه  گويد:  وقايع  از  به1352بعد  ما  ،  انتقال  که  رسيديم  نتيجه  اين 

رو ی جناح تندخواست تغيير شيوه کار میريزی شده بود و پليس با اينبرنامه
بهانه تا  کند  تقويت  برای  را  را  الزم  پروژه ی  اجرای  يعنی  اشتوجيه   ،

).  309»(ص  دست آوردی زندانبانی بهسرکوب زندان سياسی و تغيير شيوه 
درباره  پاينده  آقای  «تئوری  آورد بهی  «»[ندست  الزم بهانه]  برای    ...ی 

پروژه  اجرای  ساده توجيه  و  غلط  صددرصد  سرکوب،  است؛  »ی  لوحانه 
به سلطنتی  رژيم  و  ساواک  قدرت  ارکان  از  يکی  ايجاد    طورکلیْ چراکه 

المللی نبود، سرکوب تيرماه  های بينهراس در جامعه بود؛ و اگر فورماليته
  کردند. را حتی از تلويزيون هم پخش می 1352

نقل اين،  باال حاوی نکتهبا وجود  ناگفتهقول  ای  ی ضمنی و صراحتاً 
اين مسئله  توان بهقول میدارد. براساس اين نقلاست که جای تأمل بسيار  

چنين وضعيت  های انتقالی و هم بُرد که وضعيت کمی/کيفی زندانینيز پی
زندانْ کم  کلی  داشت.    وکيف  قرار  پليسی  دستگاه  و  ساواک  نظارت  تحت 

می نتيجهبنابراين،  نيز  چنين  از  توان  توجهی  قابل  بخش  که  کرد  گيری 
ـ از چشم  نيزها باهم ـگفتگوهای دِرگوشی زندانی  بساتحرکات زندان و چه

 ماند.و گوش ساواک پنهان نمی
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ی زندان را ايجاد زمينه روغيرتُندعلی پاينده که دليل انتقال جناح مثالً  
حال  داند، درعين» میبهانهدست آوردن « و بهو  ربرای تندروِی جناح تند

قزل  ليست انتقال بهدرضمن، مشخص شد غالب کسانی که در  گويد: «می 
با   حصار قرار داشتند اشخاصی بودند که مخالف مشی کمون در سازش 
سياسی  گردانندگان  سوی  از  که  دستوراتی  تأثير  تحت  و  بودند  مجاهدين 

می صادر  نمی کمون  قرار  اين»(همانگرفتندشد  نتيجه  ساواک  جا).  که 
بيرون    یافرادی را از زير چکش سرکوِب سرهنگ زمانی و تيمسار محرر

  لحاظ مارکسيستیْ قزل حصار فرستاد که هم مستقل بودند، و هم بهکشيد و به
گرايی را برپيشانی داشتند!!؟ پس،  ناپذيری و عقلُمهر ارتدوکسيسم، سازش

ناپذير  طور هم تصور کرد که جناح عاقل و مارکسيست و سازشتوان اينمی 
تيرماه    ساواکْ  سرکوب  به  1352مسئوليت  دارا  بهعهده  و  منظور  شت 

ی از پيش طراحی شده، «رفقای»[!!!] خود را نيز از  اجرای اين پروژه 
  زير تيغ سرکوب بيرون کشيد!!؟  

پاينده در عبارتی که در انتهای اين پاراگراف می ، نشان  دآورجناب 
قزل حصار موفقيت  در توجيه انتقال به  او  ريسمون بافتنو  دهد که آسمون  می 

، و مسئله را بايد در مختصات ديگری مورد بررسی چندانی نداشته است
» داد:  سال  قرار  ساواک  به  1352البته  و  را  زندان  سال سرکوب  عنوان 

از زندان   در زندان  بيرون  ... و  بود  گذاشته  برنامه خود  و  هم  در طرح 
ای اين  کار را  بهانهيابی بهای با دستمترصد فرصتی بود که طی برنامه

دهد.   سال  يبنابرا انجام  ابتدای  در  را    1352ن،  زندان  سرکوب  عمليات 
اقدام   خود  تصميم  کردن  عملی  برای  کوتاه  مدتی  در  و  ديد  تدارک 

 ). 309ص»(کرد
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چه برمن گذشت» بهتر  در آغاِز اين قسمت از اين بخش از کتاِب «آن
کتاب بپردازيم    12پيوست شماره  يکی از نکات مطرح شده در  که بهاست

قبالً   کرديم.  بعد]  به  428  صفحه  [ازکه  درباره بازخوانی  نکته  ی  اين 
روش و منابع تحقيقی آقای جعفری است که طبعاً تأييد  نگاری، بهتاريخچه

که يکی از احکام  هم با خود دارد. اين نکته ضمن اينرا  آقای علی پاينده  
تاريخچه جعفری/پاينده  نادرست  آقای  میرا  ای  درعينتصحيح  حال  کند، 

پاينده و آقای جعفری است.  ی يکی از وجوه مشترک آقای علی  دهنده نشان
می  تأييد  را  يکديگر  متقابالً  که  محترم  «محقق»  دو  در  اين  کنند، 

بهنگاریتاريخچه هرچيز  از  بيش  میحافظهشان  تکيه  خود  و  ی  کنند 
ی پندارند. اين امر عرصهگذشته میی نگاه بهعبارتی خودرا تنها دريچهبه

  تجاعی هم عمل کند: تواند ارگستراند که میجا میخطا را تاآن
تعدادی از زندانيان زندان قصر    52ی پنج تيرماه  پيش از واقعه«

دانستند چه  قزل حصار منتقل کردند. انگار مسئولين زندان میرا به
بار بندی در قزل حصار برای اولين خواهند در قصر بپزند. آشی می

زندانيان شد.    برای  آماده  زندانی سياسی  پای  تاريخ  آن  از  پيش  تا 
حصابه  سياسی بهقزل  زندانيان  انتقال  با  بود.  نرسيده  قزل ر 

  . »حصار...
 

های سياسی را  هم زندانی  1352که قبل از پنج تيرماه  برای اثبات اين
جمعی زير را از زندان قزل حصار  فرستادند، عکس دستهقزل حصار میبه
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از زندان    1352ها قبل از تيرماه  ها مدتکنم که تعدادی از آنضميمه می 
  شده بودند. آزاد  

 

  

  
بههمه   با الزم  احوال،  اين  استی  زندان  توضيح  شخصاً  من  که 

نديده قزل را  و  حصار  زندان  اين  وضعيت  از  هم  اطالعی  هيچ  و  ام 
چه در صفحات  ياسی و غيرسياسی) نداشتم؛ و آنس از  اعم  های آن (زندانی

جا، و مناسبات درونی/بيرونی آن  های آنی اين زندان،  زندانیبعد درباره 
ی بعضی از گفتارهای آقای پاينده  ی نخست بيان خالصهدر درجهنويسم،  می 

آن تعقلی  بررسِی  درجهو  در  و  پُرسها،  حاصل  بعدی  معدود  ی  از  وجو 
تجربهزندانی که  است  قبلی  رژيم  داشتههای  را  زندان  اين  معهذا  ی  اند. 

نادرستی يا  درستی  اين  مسئوليت  در  که  نکاتی  و  میمسائل  نويسم،  جا 
  ی من است. عهده به



 

 

حصار زندان قزل  535  

  حصار زندان قزل }2

 زندان قزل حصار در پنج/شش کيلومتری جنوب غربی کرج قرار«
رفت و  «  دليل عدم گسترِش آن روزگاِر کرج در مقياس کنونیْ » و بهدارد 
  ). 311»(ص دشوار بودجا «آن» بهآمد

از دِر اصلی زندان، و گذر از يک « ی بسيار  محوطهپس از عبور 
بهوسيع می «»،  زندان  «رسيديم ساختمان  وارد  »؛  آن  از  که  بود  دری 

می بهراهرويی  که  میشديم  زندان  بزرگ  از سمت جنوب  هشتی  رسيد... 
»  شديم... در َسمت چپ آن يازده بند زندان هشتی وارد سالن اصلی زندان می 

های آن  درَسمت راست سالن، سرتاسر ديوار بود که پنجره قرار داشت و « 
بسياربه می   محوطه  باز  زندان  امکانات  وسيع  حصار  قزل  زندان  شد... 

داشت و  ورزشی و کارگاه  نجاری، آهنگری، جوشکاری و...  های متعدد 
[بسيار ناچيزی]    کردند و مزدها کار می زندانيان غيرسياسی در اين کارگاه 

  جا). »(همانگرفتندمی 
ها  که سياسیی بندها که يک دِر ورودی داشتند، فقط بند دو  از ميان همه

هرو باز  اردو دِر ورودی داشت... هرکدام از اين دو در، بهدر آن بودند، « 
شد و اين دو راهرو موازی هم بودند و حد فاصل دو راهرو، ده يا يازده  می 

شديم، روبروی دِر ورودی  ها که میاتاق قرار داشت... وارد هريک از اتاق
والت را نپوشانده بودند. البته  اتاق، سنگ توالت ايرانی قرار داشت. سنگ ت
داد... روی سنگ توالت يک  فاضالب آن کامالً خشک شده بود و بو نمی

تختخواب سه طبقه گذاشته بودند و در سمت راست اتاق يک تختخواب ديگر  
خوابيد و ساکنان اتاق ساک و چمدان  بود که در طبقه باالی آن کسی نمی

  ). 312و  311»(صص گذاشتندخودرا روی آن می
ها سياسیکه اين زندان به». قبل از اينحياط بند دو وسيع و با صفا بود«

زندانی از  يکی  شود،  داده  بهاختصاص  غيرسياسی  ثروتمنِد  ی  هزينههای 
 » بود.  خودش  کاشته  مو  درخت  و  زده  فلزی  داربست  را  حياط  سرتاسر 

بههای مو روی داربستدرخت بود و سايبانی  آها را پوشانده  ورده  وجود 
توانستيم  علت داربستی که زده بودند، در حياط نمیبه). « 312»(ص  بود

نداشتيم؛ زندان قزل حصار چندين زمين فوتبال،   نيازی هم  ورزش کنيم. 
سازی داشت.  پنگ و وسايل بدنواليبال و بسکتبال استاندارد، ميزهای پينگ
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به را  ما  بعدازظهر،  دو ساعت  و  دو ساعت صبح   زمين ورزشهرروز 
  ).313و  312»(صص  بردند می 

پس از دهد که «توضيح می   313آقای پاينده در پانوشت همين صفحه  
  ». درگيری، استفاده از اين فضا و امکانات متوقف شد

  
  حصار زندان قزل }3

وجود داشت. غالب    يک جمع محدودو  يک کمون  در قزل حصار «
بچه کمون  محدود  های طرفاعضای  جمع  ولی  بودند  مسلحانه  مشی  دار 

کاری هم تمايلی به  متشکل از دوستانی بود که بدون مالحظات مشی سياسیْ 
نداشتند کمون  اين313»(ص  با  پاينده ضمن  آقای  درباره  ).  توضيحی  که 

شان صرفاً  اوتدهد که ظاهراً تف» نمیجمع محدود» و «کمونتفاوت کيفی «
اين باهم يک « کّمی بود؛ و بدون بيان  » را تشکيل  يک کمونکه چند نفر 

جز نام  دادند؛ به» را سامان میيک جمع محدوددادند و چندنفر باهم « می 
ی چرايِی  »، حرفی هم درباره جمع محدودبردن از پنج نفر از اعضای آن «

غالمحسين  زند: «نمی  »کمون» به«جمع محدودی « عدم تمايل افراِد شاکله
پرويز   و  برومند  گرسيوز  مهدوی،  عبدالحسين  اصغرنيا،  اصغر  فرنود، 

کسانیآدميت   اين    ازجمله  در  که  محدود بودند  زندگی  جمع   ،
  جا). »(همانکردندمی 

توان  (يکی: قطعی، و ديگری: احتمالی) می   قول باال، دو نتيجهاز نقل
تر  » بيشجمع محدودحاضر در «  که تعداد افراداين دليل گرفت: قطعی، به

داند  » میازجمله کسانیاز پنج نفر بودند؛ زيرا آقای پاينده اين پنج نفر را «
دليل که حضور  » حضور داشتند. احتمالی بهجمع محدودکه در آن « اين 

» همانند  برومندشخصی  « گرسيوز  آن  در  محدود »  نشانجمع  ی  دهنده » 
همين مسئله احتماِل نه چندان ضعيفی  ويژگی اساساً سياسی آن جمع است، و  

به میرا  «   نشاندذهن  اعضای  حضور  عدم  علت  محدودکه  در  جمع   «
  نظرکرده است. که آقای پاينده ازبيان آن صرفسياسی بوده » اختالفکمون«

ارائهبه ويژگیمنظور  و  شخصيت  از  تصويری  گرسيوز ی  های 
  Confederation of Iranian studentبرومند، مطلب زير را از سايت   

  کنم: نقل می
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شهر  در زاده در محله امام  ١٣٢٢گرسيوز برومند (گرسى) در سال  
هاى آخر دبيرستان ل متوسط زاده شد. گرسى در سا ایدر خانواده  و  جهرم

ايتاليا رفت  براى ادامه تحصيل به  ١٣۴٠و در سال    ،سياست روى آوردبه
کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی پيوست. او در و همان سال به 
يکی از فعالين کنفدراسيون تبديل شد و پس از چندى توسط  مدت کوتاهى به

اصله براى آموختن مسائل سازمان انقالبى جذب شد و بالفخسرو صفائى به 
کوبا رفت. گرسى پس همراه گروهى به  ١٣۴۵سياسى و نظامى در تيرماه  

 ١٣۴٩. او در سال  آمدايران  )، به طور علنى به١٣۴۶از بازگشت از کوبا (
و   دستگير  اصفهان  زندان   ٣در  از  آزادى  از  پس  او  شد.  زندانی  سال 

  قايش فرستاده بود نوشت: رفرای  مبارزه ادامه داد و در پشت عکسى که ب به
 »[عبارت نقل شده عين آن چيزی است اى مرد تا آخرين قطره ادامه دارد «

  برده مندرج است]. که در سايت نام
در  ،کارى کسب کرده بودتجاربى که در مخفى یرغم همههگرسی ب 

اش دستگير شد خانه  یصبح در جلو  ۵ساعت   ١٣۵۵چهاردهم ارديبهشت 
شکنجه رفت و زير شکنجه نيز کشته شد. يکى از رفقايش  و بالفاصله زير  

گرسى اصوالً جوانى «شناخت نوشته است:  که از نزديک گرسى را مى
. برايش گرمى و سرما، روز و شب، بود  بسته بود. کم حرف و کم ادعا

اين دنيا بود.  اعتنا بهتفاوت بود. او اصوالً کم گرسنگى يا سيرى تقريباً بى
العمل نشان هاى اجتماعى عکسعدالتىديگران و بىظلم بهتنها در مقابل  

 ».دادمی

  
ادامه در  پاينده  می  یآقای  همهروايت خود،  از  ی «گويد:  که  کسانی 

به منتقل شدند دراينقصر  جا وارد کمون شدند. هم از طرف قزل حصار 
به سراغم آمدند که وارد کمون و جمع  کمون و هم از طرف جمع محدود 

کار شماها  خواهم تنها زندگی کنم و کاری بههردو گفتم میها بشوم ولی بهآن
  ). 313»(ص ندارم 

به« فضيلت کالم  پاينده میسراغ عباس  می»  او  از  و  که رود  خواهد 
به و  میوارد کمون بشود،  ايناو  کار اسم محافظهصورت « گويد: درغير 

آقای  گذارندروی تو می پاينده در جواب  فضيلت کالم نطق طوالنی و »! 
تا بوده است.  هم چه برمن گذشت» بیجای «آنکند که تا اينا»يی می«غرّ 

درعين نطق  موضعاين  نوعی  واقع: حال  در  (و  فراجناحی  سياسِی  گيری 
و  تک است،  مبارزاتی)  روش  تعريف  فاقد  و  افق  بدون  زودگذر،  جناحِی 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  538 
 

می نشان  را  بيشمانوری  که  بهدهد  اجتماعی امعامله تر  مناسبات  در  ی 
سياق ارزش اضافی در  دنبال کسِب اضافه اعتبار اجتماعی (بهماند که بهمی 

  ) است.رابطه بين کار و سرمايه
هستم و در اين راه هم    عنصر سياسیعباس گفتم: ببين، من يک  به«
از موجوديت سياسیهای الزم را پرداخت کرده هزينه تا بتوانم  دفاع  ام  ام 

 ی کمون بزرگ نماينده ندارم. در قصر    وحشتیها اصالً  ن حرفکنم. از اي
و راضی   سازش با مجاهدينخاطر  ها را درآوردند و بهبودم که آن بازی

آن بينکردن  سرود  يک  را  ها  کردند المللی  آدم تحريف  همان  حاال،  ها  . 
اگر من وارد همان کمونی بشوم که در اعتراض از آن بيرون  جا آمدند.  اينبه

ها (همان جمع محدود) با  دانم اين؟ نمیخندیمن نمیام، آيا خود تو بهه آمد
چه موضعی از کمون بيرون آمدند. برای خودم اصولی دارم که طبق آن 

می دهنرفتار  آدم  دنبالهکنم.  و  و  بين  ببندم  را  چشمم  که  نيستم  هم  رويی 
م کمونی ه  که فضای غالب با کمون است وارد کمون بشوم؛ آنِصرف اينبه

ام ندارد. يا صرفاً  که ترکيبش تفاوت چندانی با کمون قصر که از آن جدا شده 
های متعادلی هستند وارد جمع بشوم. بنابراين،  آدم   که جمع محدودْ دليل اينبه

کنم و  آيد يک هفته، ده روز تنها زندگی میچون از زندگی تکی خوشم نمی
ديدم، بدون هيچ    تر سازگاربيش  با مشی خودم سنجم. هرکدام را  هردو را می

  ). 314و  313»(صص شوم ای وارد آن میمالحظه
های پاينده را  ا حرفاصطالح غرّ آقای فضيلت کالم پس از اين نطق به

»  صورت تکی زندگیبه  [را]  مدتیهم «  َمرِد هميشه نماينده پذيرد، و  می 
غذای زندان هيچ  غير از بهرغم اين که پول هم داشت، اما «کند؛ و علیمی 

ديگری  « چيز  باالخره،  و  نخورد؛  ترجيح »  گذشت  که  روز  »  ده/پانزده 
که شماها های کمون گفتم با اينبچهبه» بپيوندد: « کمون بزرگبهدهد «می 

اين  کمون شما بيايم. هروقت بهام بهرا قبول ندارم، ولی االن تصميم گرفته
نمی که  برسم  کنم،  نتيجه  زندگی  شما  با  میتوانم  بيرون  کمون  روم. از 

  )!!؟ 314»(ص  ی کمون انتخاب کردندعنوان نماينده پذيرفتند و بعد من را به
  

ی طوالنی باال، برای برطرف کردن  قبل از بررسی عبارت نقل شده 
که در همان زمان  دانم نظر خودم را، برفرض اينام، الزم میبرانگيختگی
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چه با  در کمون قزل حصار بودم، بگويم. در چنين صورت مفروضی، آن
  گفتم، اين شعر حافظ بود:  های علی پاينده میچشم نگاه مستقيم به

  

 سرزده وارد مشو، ميکده حمام نيست
 ی هر خام نيستاين سخن پير ماست، گفته
 !ی رندانه زنبر در ميخانه شو، بوسه

 گه عام نيستميکده، سجده خاک درِ 
 

 ی مستانه زنيک دو سه پيمانه زن، نعره
 شوی، صحبت ايام نيستمست ابد می

 
 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
 

 نمست شوند عاشقان، چرخ خورند عارفا
 کسی رام نيستد نادمان، هيچتوبه کنن

 
 هر که رهد زين جهان، سير کند المکان

 طائر قدس ملک، کفتر هر بام نيست
 

 ، پا ز گليمت فرا»احمدا«مست شدی 
 ای اکنون چرا، حرف تو بر کام نيستهشته

 
 آن که دهد داد عشق، پاک و منزه بود

 ، همچو تو را جام نيستورنه در اين ميکده

  
ی هميشه نماينده،  علی پاينده حافظ بهتر بود که به جای شعر  شايد هم به

گفتم: چه خبرته! مگر نوبرشو عبارتی رهبِر هميشگی رهبران[!!] میو به
کنم در مقابل مانور بسيار زشت علی پاينده  هرصورت فکر نمیآوردی!! به

  پذيرفت.  چنين ماندم که او را ايندر همان جمع يا کمونی می 
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وار و با  عبارات نقل شده از پاينده وجود دارد که فهرستنکاتی در  
  آن می پردازم:ترتيب الفبايی به

ام  که شماها را قبول ندارم، ولی االن تصميم گرفتهبا اينعبارِت «  الف)
بهبه بيايم. هروقت  نمیکمون شما  برسم که  نتيجه  با شما زندگی  اين  توانم 

که ظاهری فردی/حقوقی دارد؛  »، ضمن اينرومکنم، از کمون بيرون می
شدت از باال و تحقيرآميز  اما در واقع امر (البته اگر واقعيت داشته باشد) به

چنين  است. از طرف ديگر، پذيرِش علی پاينده که وضعيت خودش را اين
معنی » بهعنوان نماينده به» او «انتخاب ويژه « کند، و بهبا تبختر تحميل می

شم ناچيز  و  تحقير  همه پذيرش  همه ردن  حتی  و  کمون  اعضای  ی ی 
  های حاضر در زندان قزل حصار بود. زندانی

«  ب) خودرا  پاينده  سياسیعلی  عنصر  انقالبی  يک  الزاماً  نه  و   «
می دغدغهتوصيف  اگر  انقالب  کند.  (يعنی:  انقالب  او،  جان  و  دل  ی 

بودن    انقالبی» بودن، روی  سياسیجای تکيه روی «سوسياليستی) بود؛ به
کرد. استفاده از  های انقالبِی زندگی در زندان تأکيد میها و روشياستو س

هايی  کار بردن واژه » بودن و امتناع از بهيک عنصر سياسیی «کرشمه 
چه برمن که تاريخ انتشار «آن 1399مانند سوسياليست و انقالبی، در سال 

بيان نباشد،  عمدی  اگر  است،  گوينده گذشت»  هپروتی  نگاه  اين  ی  کننده 
ی اين سخنان باشد. حقيقتاً  کننده بسا عمدی) تدوينتوجهی (چهعبارات و بی

» بودِن  عنصر سياسیاش «آور است! فردی که بارزترين مشخصهشگفت
ی اجتماعی است و از کلمهو    طبقاتی  ،تاريخی  گيریِ فاقد تعريف و جهت

پرهيز می بودن  کمونيست  و  عبارِت «سوسياليست  گفتن  با  که اينبا  کند، 
»، نه  کمون شما بيايم... ام بهشماها را قبول ندارم، ولی االن تصميم گرفته

گيرد که خودرا سوسياليست و کمونيست  تنها مورد پذيرش کسانی قرار می
بهمی  را  او  واالنمايی  بلکه  میدانند،  بهجان  و  هم  خرند،  نمايندگی 
قزل حصار که از   دليل شرايط و ترکيب کمونبهکنند؛ و «»ش میانتخاب«

يک نماينده هم  کند که «» مینهادبرخوردار بود، پيش  های خاصیويژگی
» باالخره يک نماينده  »، که پس از «بحثْ از طرف مجاهدين انتخاب شود

شود تا متناسب  تر: انتصاب) میبيان دقيقهم از سوی مجاهدين انتخاب (يا به
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زندان قزل حصار) عمل شده  اين زندان (يعنی:    ی بيان نشده های  با ويژگی
  باشد.  

کمونی    پ) وارد  حصار  قزل  در  پاينده  مجموعه علی  که  ی شد 
ی آن را قبول نداشت! چرا اين کار را کرد؟ برای اين که  هشتاد/نود نفره 

تکی« زندگی  نمی از  خوشش   « » وارد  اگر  خوب،  محدودآمد!  »ی  جمع 
» پرهيز کرده  زندگی تکیاز  نفر عضو داشت، بازهم «   10شد که حدوداً  می 

به که  نشد  جمع  اين  وارد  چرا  پس،  «بود.  سياسیلحاظ  هم  مشی   «
چه نظرمن (که برداشتی از همين «آن»ی با کمون نداشت؟ بهمالحظات«

علی پاينده  علی  است)،  گذشت»  « برمن  که  ادعا  اين  دهنرغم  و  آدم  بين 
ه فضای غالب با  کِصرف اينبهاش را ببندد و «» نيست که چشم رويیدنباله

کمون وارد  است  بدون  کمون  او  که  است  اين  حقيقت  اما  بشود،   «
وقتمشغوليت وظايف  و  کمون  که  درعينهايی  و  حال  گير 

آورد، قادر  برايش فراهم می   نمايندگِی کمونای که  کننده/ارضاکننده سرگرم 
همانبه زيرا  نبود.  زندان  آرام  گذران  و  «آنزندگی  که  برمن طور  چه 

ی دهد، او نه تنها آرام و قرار الزم برای تحقيق و مطالعه نشان می گذشت»
ی عملی و مناسبات سياسی نيز همواره  تحقيقی را نداشته است، بلکه از جنبه

، هميشه  1349اش در سال  همين دليل هم تا زمان دستگيریسيال بوده و به
يالت سياسی ای فاقد مسئوليت تشکيالتی، درحاشيه تشکدهنده عنوان ياریبه

ی  مدت پاينده، نحوه ه کوتا  زندگی تکیگرفت. بنابراين، در رابطه با  قرار می
توان چنين  دهد، می » میجمع محدودکمون و تصويری که از «ورودش به

قزل حصار شروع و با ورودش ای که از ورود او بهبرآورد کرد که در بازه 
زنی برای  ه[!؟]، ِگرد چانهکردکرده ويا نمیشود، هرچه میکمون ختم میبه
  گرفت.» فعليت میکمونی «عنوان نماينده » خودش بهانتخاب«

مشخص شد غالب کسانی گويد: «می   309علی پاينده در صفحه    ت)
قزل حصار قرار داشتند اشخاصی بودند که مخالف  که در ليست انتقال به

دستوراتی که از سوی  مشی کمون در سازش با مجاهدين بودند و تحت تأثير  
  308»؛ در صفحه گرفتندشد قرار نمیگردانندگان سياسی کمون صادر می

، پنج يا شش نفر  قزل حصار][انتقالی بهشايد از سی نفر  گويد:  « هم می
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نبودند معترضان  حدوداً  جزو  با  پاينده  علی  بنابراين،  که   25».  نفری 
تحت تأثير دستوراتی  » و «مخالف مشی کمون در سازش با مجاهدين بودند «

»، در  گرفتندشد قرار نمی که از سوی گردانندگان سياسی کمون صادر می
ی  قول خود او در صفحهسويی با او وارد قزل حصاری شدند که بنا بههم 

انتقالی325 احتساب  با  (يعنی،  کالً   ،» زندان قصر)  نفرهای  »  هشتاد/نود 
سو و همراه او از همان بدو ورود  که آقای پاينده و گروه هم بودند. نتيجه اين

بهبه تشکيل میيکقزل حصار نزديک  با  سوم جمعيت زندان را  دادند. و 
به همهاينتوجه  «که  نيز  واردها  تازه  کمونی  بودند،  وارد  شده   «

می درصورتی کمون  وارد  مستقيماً  دستِ که  میشد،  يک  کم  توانست 
امد، تشکيل بدهد. اما روايت  نچه او تندروی میاپوزيسيون قوی در مقابل آن

ی  گويد: آقای پاينده ترجيح داد، پس از يک دوره چه برمن گذشت» می«آن
  ای َسرَورانه و مشروط وارد کمون بشود. گونهکوتاه وبه
تاريخچههمان  ث) پاينده  آقای  که  زندانطور  دوره ی  را  های  شاه  ی 

ر اثری بيان  را د  1357تا    1349ی سال  طورکلی و خصوصاً در بازه به
همين روال هم وقايعی را گذشت» است، به  برمن چه  کند که نام آن «آنمی 

است، طوری   ها چيزهايی شنيده ی آنها حضور داشته ويا درباره که در آن
که بيان  » را در محور آن قرار دهد. اين درست استمنکند که «بيان می
بههرواقعه  ممهور  ناگزير  هرکسی،  توسط  شخ ای  ديدگاه  ُمهر  و  صيت 

پاينده با بسياری از روايتکننده بيان اما تفاوت  کنندگاِن  ی آن واقعه است؛ 
کنند که متأثر  ها تصاويری از گذشته را پردازش میکه آنديگر اين است

که آقای پاينده تصاويری را در  هاست، درصورتیگاه آنداز شخصيت و دي
» «منمحوريت  و  می »منيت»  پاش  از  که  مربوط  اره پردازد  وقايع  ای 

  برمن چه  گيری و توليد «آنبيان ديگر، علت شکلاند. بهگذشته تأثير گرفتهبه
ارائه اين وقايع  گذشت»  نه خوِد  پاينده است،  دلخواه از علی  ی تصويری 

های آتی. برای  ی فکری و تجربی برای نسل کنونی و نسلی توشهمثابهبه
می  قسمت  همين  پاينده در  « مثال،  بزرگنماينده در قصر  گويد:  کمون    ی 

ضی و را   سازش با مجاهدينخاطر  ها را درآوردند و بهبودم که آن بازی
آن بينکردن  سرود  يک  را  ها  کردند المللی  آدم تحريف  همان  حاال،  ها  . 
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اگر من وارد همان کمونی بشوم که در اعتراض از آن بيرون  جا آمدند.  اينبه
بهآمده  تو  خود  آيا  نمیام،  سرود  خندیمن  از  بخشی  نخواندن  پاينده  »؟ 

می تحريف  را  دربسته  زندان  در  ضمنانترناسيونال  اما  با  اين  داند؛  که 
واژه جابه کلمهجايی  و  «قهرمان»  ارائه  ی  ندارد،  مشکلی  «پارلمان»  ی 

تصويری تحريف شده از مارکسيسم توسط خسرو گلسرخی در مقابل چند  
بيننده  ستايشميليون  نيز  را  تلويزيون  میی  روايت  بهآميز  هرروی، کند. 

ايت همين دو  تر باشد، از چگونگی روتحليل گسترده که نيازی بهبدون اين
ی اصلی علی پاينده نه حقايق  اين نتيجه رسيد که مسئلهتوان بهواقعه هم می

» خوِد او در همان روالی است که منيتِ » و «منگاه «تاريخی، بلکه جای
ی مسئله،  آن ندارد. گذشته از اين جنبهجز ايراد گرفتِن مداوم، هيچ نقدی بهبه

ده روزی که آقای پاينده تکی زندگی  که طی آن ده/پانز اما سؤال اين است
عضويت    کرد، چه تغيير و تحولی در کمون يا خوِد او واقع شد که سرانجامْ 

به پذيرفت؟  را  درباره آن  پاينده  که  طورکلی،  کمونی  تحوالت  و  تغيير  ی 
که آيا پس از ی اينزند؛ درباره عضويت آن درآمد، حرفی نمیباالخره به
جز  کند؛ و باالخره بهخنديد يا نه، سکوت میاو  کمون کسی بهورودش به

»، حرف قابل فهم و روشن و معقولی هم  زندگی تکی«عدم تمايل نسبت به
آورد؛ و حل  زبان نمیاش بهی چرايی امتناع اوليه و پذيرش بعدیدرباره 

  گذارد!؟گر میی نقاد و پُرشسی خواننده عهده اين معما را به
ن قزل حصار که توسط آقای پاينده روايت  تنها مورد تندروی زندا  ج)

»  اعتصاب ريشها تحت عنوان «شود، نتراشيدن ريش است که زندانیمی 
آن  تر بهاين دليل بگذريم که در ادامه بيشکردند. از جزئيات بهاز آن ياد می

تنها تندروِی زندان قزل    که در جريانِ پردازيم، داستان از اين قرار استمی 
» بند  عده حصار  نفری  هشتاد/نود  جمعيت  از  نفر  ده/دوازده  حدود  در  ای 

مخالف بودند و در اعتصاب   [يعنی: تندروی]سياسی، با "اعتصاب ريش" 
و پنج  ). بنابراين، بخش قابل توجهی از آن  بيست325»(ص  شرکت نکردند

های زندان قصر مخالف  ینفری که طبق روايت خوِد آقای پاينده با تندرو
آقای پاينده را نيز همراهی کردند،    زندان جديدْ بودند و درجريان انتقال به

اعتصاب  «تندروها  پيوستند  و در  در زندان جديد (يعنی: قزل حصار) به
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فاقد مشخصه  یوتندردرنتيجه    » شرکت کردند!ريش قابل  در زندان  های 
ی بين  کند، ُکنشی برخاسته از رابطهچه اين کلمه بيان میتعميم است، و آن

گری  ای که از اين نتيجهزندانی و زندانبان در مختصات معينی است. نتيجه
استمی  اين  گرفت،  اينتوان  تا  پاينده  آقای  همهکه  در  روايتش،  ی جای 

اش تقابل با  گاهی قرار گرفته است که بارزترين مشخصهها در جایزندان
به و  مخاتندروی  بهلفطورکلی  نسبت  اگر خوانی  است.  موجود  وضعيت 

ی قبل از دستگيری  مناسبات سياسِی روايت شده عقب برگرديم و بهکمی به 
زيز ما در  وی عارشويم که  نگاه کنيم، متوجه می  1349آقای پاينده تا سال  

به که  بود  گرفته  قرار  وضعيتی  در  موارد  آن  اغلب  اپوزيسيون  نوعی 
  کند. ها را القا میوضعيت
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ای داشتيم. در مقايسه با  در قزل حصار زندگی بسيار راحت و آسوده «
مرتبه،   دو  هرروز  بود.  بسيار خوب  حصار  قزل  امکانات  قصر،  زندان 

های  بردند. چراغی ورزش میمحوطهصبح و عصر، ما را برای ورزش به
شب باز بود و پزی داشتيم. دِر حياط از صبح تا ساعت ده  متعدد خوراک

کريدم، دِر حياط را باز ماليمت اصرار میاگر بعد از ساعت ده شب هم به
هرمبلغ پول که نياز داشتيم،  تری هم داشتيم؛ «»؛ مالقات راحتگذاشتندمی 
توانستيم از خانواده بگيريم. سه روز در هفته مالقات داشتيم و هرمقدار  می 

می  که  خانواده غذا  می خواستيم  ما  توانست ها  برای  مالقات  روزهای  در  ند 
غذای زندان  بهشد و  بياورند. در آن سه روز، غذای يک هفته ما تأمين می 

»  عکاسکه به«های قزل حصار ضمن اين». زندانی...چندان نيازی نداشتيم 
ها » آنکارکاری به» هم «هاپاسبان» هم دسترسی داشتند، و « سلمانیو «

انداختند  » میی دو نوبت بازرسی، شرابفاصلهدر حال، « نداشتند؛ درعين
» کرده بودند(صص  تقطير[هم]  درجه    حتی سه بطر الکل نود و هشتو «

ی توليد و  ی نحوه ). افسوس که راوی دانای مطلق ما درباره 315و    314
هم در  درجه در نيم قرن پيش، آن 98ی خلوص الکل  چگونگی تعيين درجه

دهد، ولی اگر اين مملکت در و پيکر  نمیزندان قزل حصار، هيچ توضيحی  
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دستِ  جايزه داشت،  با  را  ايشان  بايد  لقب  کم  سال  شيمی  مرد  درخور،  ای 
استمی  اين  واقعيت  سالدادند.  آن  در  در  که  استفاده  برای  که  الکلی  ها، 

از  آزمايشگاه  شمالی  اميرآباد  انتهای  در  اتمی  مرکز  در  تحقيقاتی  های 
(کارخانه آلمان  مرک  واck KGaAMerی  می)  بهرد  درجهشد،  ی اين 

  شد. خلوص نزديک می
  

کند،  اما تصويری که آقای پاينده از زندان سياسی قزل حصار ارائه می
انگيز  هوس  الحال موجوِد زندگِی مردِم فرودستْ در مقايسه با امکانات فی

بهاست چنين  می.  اداره نظر  اگر  که  زندانرسد  جمهوری ی  دولت  های 
کند، داوطلِب زندانی اسالمی برای آن زندانی که آقای پاينده توصيف می

برای گذراندان يک دوره  بپذيرد، زمان انتظار  ی زندان  ی دوسالهکشيدن 
ی نوبت زندانی کشيدن نيز در  باالی دو/سه سال هم برسد و برگهـ بهحتیـ

به سياه  ابازار  گرچه  شود.  فروش  و  خريد  تومان  ميليون  ستاندارد  چندين 
گيری باالتر  طور چشم ی شاه بههای سياسی دوره خورد و خوراک در زندان

توده  زندگی  ميانگين  استاندارد  زحمتاز  و  کارگر  بههای  در  کش  ويژه 
ی زندان قزل حصار (يعنی:  ای و محروم بود؛ اما مجموعهمناطق حاشيه

ی چهار  ستهها و سيستم زندانبانی) يادآور يک هتل دربی زندانیمجموعه 
داوطلب   البته  (که  کتاب  مشروب،  تنقالت،  ورزش،  غذا،  است:  ستاره 

کنشمطالعه  و  نداشت)  چندانی  در  ی  فقط  آن،  مانند  و  هنری/تئاتری  های 
می اوالً زندانی  که  فراهم شود  زندانیتواند  بخشـ  از  آن  ی های طبقههای 

اسر مملکت از ها در سر ی زندانیـ مجموعه متوسط برخاسته باشند؛ دوماً 
بيش نفر  هزار  ً يکی/دو  سوما و  نباشند؛  مجموعه تر  و  زندانبان  برای  ی  ـ 

سرکوب نيز   ِدستگاه  را  آزمايش  حال  درعين  و  پاداش  از  نوعی  پليسی   
  دربرداشته باشد. 

ادامهازآن برای  بحِث  جاکه  پليسیدوگانهی  پاداش/آزمايِش  در    ی 
تری از سازوکار اين زندان  يشفاکتورهای بقزل حصار به  زندان/آزمايشگاهِ 

کنيم که اطالعات جايی موکول می ی بحث را بهرو، ادامهنياز داريم؛ از اين
  کافی را از روايت آقای پاينده دريافت کرده باشيم. 
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روزانه   بتوانند  که  بود  برخوردار  امتياز  اين  از  حصار  قزل  زندان 
نماينده  «توسط  تا  زندان  بهی  بار  پاسبانسه  خريد  »  همراه  فروشگاه  از 

در اين رفت و آمدها با زندانيان ). طبق روايت آقای پاينده «315کنند(ص  
جا). البته اين کار مجاز » داشتند(همانديگر در راهروی سرتاسری تماس

نظر  )؛ که به315شد(ص  » گرفته میها ناديده پاسباننبود، اما از سوی «
بر  دستوری مبنی گيرْ های آساننپاسبااين دليل بود که گيری بهمن اين آسان

گيری نيز  گيری دريافت نکرده بودند، و اين عدم صدور دستور سختسخت
  ناشی از بالهت مقامات باالی زندان و ساواک نبود!؟

بر امکاناتی که خودمان داشتيم، برخی چيزهای مورد نياز را  عالوه «
ديگر   بندهای  ساکن  غيرسياسی  زندانيان  طريق  تأمين  از 

ترتيب که آقای پاينده (درست مانند موارد متعدد  جا). بدين»(همانکرديم می 
» بود  چند نفر آدم مناسب پيدا کرده فروشگاه «پيشين) در حين رفت و آمد به

انجام  های سياسی «» زندانیکه با پول يا از روی دوستی کارهايی برای«
» را در  تراشیريش  تيغ» و « کاربن). چيزهايی مانند «316»(ص  دادندمی 

بيشازای پرداخت «  قيمتخيلی  از  آنتر  می»  تهيه  مثال  ها  برای  کردند. 
ای  های سياسی دانه» از زندانیای دو لایر بودتراشی اگر دانهتيغ ريش«
ترين قلمی که آقای پاينده در اين رابطه به طور  ». مهم گرفتنددو تومان می«

تيزی  توانستند از آن  که میستيل استکند، قاشق اآن میای بهضمنی اشاره 
  » کنند. جای کارد آشپزخانه استفاده از آن بهبسازند و «

مبادله با  رابطه  در  غيرسياسی  پاينده  زندانيان  با  کااليی/امکاناتی  ی 
رعايت اخالقيات و  چيزی نياز داشتند، با توجه بهها هم بهاگر آنگويد: «می 

). راوی  316»(ص  داديم ها میآنامکانات بهحفظ شئونات خودمان و در حد  
ادامه قرصدر  مانند  چيزهايی  از  روايتش  با «ی  ترکيبات  هايی  درصدی 

ی  دادند؛ اما درباره ها نمیآنبرد که به» نام میقرص مسهل» و «مواد مخدر 
از  زند(هماندادند، حرفی نمیها میآنچيزهايی که به جا). اين هم جزئی 

  يی جناب پاينده است! گوی روايتشيوه 
» را برای دفع سريع  قرص مسهلهای غيرسياسی «هرروی، زندانیبه

بسته مخدر  شده مواد  قرصبندی  و  داشتند؛  الزم  داده  قورت  با ی  های 
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مخدر« مواد  ترکيبات  بهدرصدی  و  مستقيماً  هم  را  خودشان  شيوه »  ی 
  کشيدند. عنوان مواد مخدر میکردند و حتی بهمصرف می
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ها با نوعی مذهبیچه برمن گذشت» نسبت بهجای «آنعلی پاينده تا اين
اما در ی که مسئله جااين احتياط و حتی احترام ضمنی حرف زده است؛ 

خوری  ها با مشروبمقابل مخالفت مذهبی آيد، درمشروب الکلی پيش می
يرماه را در آرامش خرداد و تگويد: «کند، و میصراحت اعالم موضع میبه

گرفتيم، در اطاق  های مختلف مراسم میمناسبتبه  هااغلب شبگذرانديم...  
ما گفتند  های مذهبی يکی/دو بار بهبچهخورديم  بستيم و مشروب میرا می

کرديم و کار  ها توجه نمیتذکر آن. ما بهشما حق نداريد شراب درست کنيد
  ). 316»(ص داديم خودمان را انجام می

توان نوشت که ای از طنز میدر لفافه  گرچه در حاشيه اين بازخوانیْ 
را  زندانی آن  سياسی  بند  رژيم  که  آوردند  شانس  قزل حصار  زندان  های 

تعدادی  شدن  الکلی  احتمال  و  کرد  به  تعطيل  را  اما  صفر  زندانی  رساند؛ 
معموالً   که «کند  اين ترتيب ادامه پيدا میگو، روايت بهگذشته از طنِز حقيقت

نظافتساعت هشت کارگران  نُه شب،  و  "تی"  ونيم  را  بند  راهروی  کار، 
عنوان  شد بههای مذهبی، هروقت که نوبت او می کشيدند. يکی از بچهمی 

ماند. يک شب دِر اتاق را باز کردم  تی کشيدن نيم ساعتی پشت اتاق ما می 
خوريم،  مشروب میخواهی بفهمی ما  گردی؟ اگر میو پرسيدم دنبال چه می

می داريم  بهبله،  برو  مشروب خوريم...  ما  که  بگو  دوستانت 
  )!! 317»(ص خوريم...می 

اين درباره تا  پاينده  روايت  مشروبجای  با  ی  او  برخورد  و  خوری 
ذهنم نشسته  ی اين مسئله را که تايپ کرده بودم، اين فکر بهها درباره مذهبی

شيوه  پاينده  چرا  که  اح بود  گفتار  محترمانهتياطی  نسبتاً  و  نسبت  آميز  اش 
ای با خودم گفتم:  ها را تغيير داده است؟ پس از چند لحظهمذهب و مذهبیبه

ادامه ببينم  تا  جلوتر  است:  بروم  قرار  از چه  داستان  بعد، خودم  ی  «روز 
آيد و استراق  گفتم فالنی، پشت دِر اتاق ما می  مجاهدينهای  مسئول بچهبه
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جا بود که متوجه شدم، طرِف برخورد  جا)! تازه در اينن»(هماکندمیسمع  
مذهبی پاينده  بهآقای  گرچه ها  که  بودند  مجاهدينی  بلکه  نبودند،  طورکلی 

جنايت و  رژيم  همانند  ماهيتی  حاکمان امروزه  همين  اما  دارند،  کارانه 
بههم  مجاهدين  با  آنجنس  از  درباره شدت  تقابل  و  متنفرند،  ی  ها 
بهشروبم را  مذهبی  مجاهِد  با  حزبخوری  با  تقابل  مذهبی  پای  الهی 

،  318که برخورد آقای پاينده با مجاهدين در صفحه  گذارند. نتيجه ايننمی
بهعلی اشاره  پنج«رغم  نمازهرروز  « بار  و  خواندن  جماعت»  » نماز 

، در مختصات سياسی 1352» در سال  روزی يک بار در راهروخواندِن «
ها و  ) نه تنها دولتی1399چه برمن گذشت» (يعنی: سال  ن «آنسال تدوي

نمی را  چهحاکمان  نَفْ رنجاند،  آنبسا  برای  مجاهدين  با  برخورد  با  ِس  ها 
  خشنودی ضمنی نيز همراه باشد. 

  
  حصار سرکوب در بند سياسی قزل

  حصار سرکوب در بند سياسی قزل  }1

وقايع تيرماه زندان قصر از  تدريج اخبار  ، به1352از اوايل مرداد  «
). اخبار دريافت شده  318»(ص  زندان قزل حصار رسيدطريق مالقات به

» (اعم از مجاهد يا فدايی)  مشی مسلحانه معتقد بودندتوسط  افرادی که به«
مسئوالن  رسيد. «» میشانخودسازمانِی « دست مسئوالن خبرِ بايست بهمی 

تاق خبر را (که چند نفر بيش نبودند)  مسئوليت ا  اتفاقْ اين دو جريان که به
  ها و مناسبات طبقاتِی حاکم و محکوم] ی نظام [همانند همهدر اختيار داشتند  

می نشودتصميم  يا  شود  منتشر  خبر  کدام  به»(همانگرفتند  هرروی،  جا). 
را گونه جمع اين امکان  اين  فدايی/مجاهد  برای جمع  توزيع خبر  آوری و 

می اخبار  فراهم  که  «کرد  شده را  دريافتتحريف  با  متناسب  و  و  »  ها 
زندانیخواست اختيار  در  خود  سياسی  بدينهای  بدهند.  قرار  ترتيب،  ها 
تيرماه  «  ی درباره  جريان    1352وقايع  در  شدند  مدعی  قصر...  زندان 

). هنگامی 319»(ص  اند های... زندان قصر پنج زندانی کشته شده درگيری
» اخبار  خبرکه  توسط  اتاق   « » شد،  خوانده  نادرست  مستقل  اتاق  افراد 

هرحال، قضايای  بهها را جعلی برچسب زدند. « ها هم اخبار مستقل»یخبر
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اين طريق،  صورت نادرست و مبهم مطرح کردند و بهزندان قصر را به
  ». ها تحريک شدندبچه

زاده (سربازجوی  در اواسط مرداد، يک روز ساعت ده صبح حسين«
جاه/شصت نفر پاسبان و تعدادی ساواکی وارد بند شد.  همراه پنساواک) به

» رفت. حدود نيم ساعت  حدود ده/پانزده دقيقه داخل بند گشت زد و... بيرون
به پاسبان  تعداد  همان  بهبعد  زندان)  (معاون  معيری  سروان  عنوان  همراه 

می بند  وارد  «بازرسی  کتابشوند:  مارا،  اموال  چراغتمام  های  ها، 
های مشروب را تراشی ... حتی شيشهها، ماشين ريشفهپزی، مالخوراک

  جا). »(همانبردند
نماينده بدين و  پاينده  وقتی  بهترتيب،  قبلی  وقت  با  مجاهدين  سراغ  ی 

اين  گويد: «کنند، او می روند و سؤال میسرهنگ ستوده (رئيس زندان) می 
»  يای قضا«». رئيس زندان با اشاره بهتصميمی است که ساواک گرفته است

می قصر  «زندان  اينگويد:  باشد  نامعقول  رفتارتان  بهاگر  هم  صورت  جا 
  جا)!»(همانآيدزندان قصر درمی

» حرف معقولکه وقتی رئيس زندان سياسی از برخورد «بعيد است 
باشد؛  می  مارکسی  يا  اسپنوزايی، هگلی  ارسطويی،  تعقل  او  منظور  زند، 
وچرا از دستوراتی ِت بدون چونفهمد، اطاع می  تعقلی  چه او از واژه آن

امنيتی صادر می است مقامات  از سوی  اينکه  نتيجه  آمدن  شود.  مانوِر  که 
بهحسين دعوت  و  زندان  غيرمعموِل  بازرسِی  رئيس  زاده،  جناب  تعقل 
ی  معناست که انتخاب با خودتان است: يا زندگی در هتل چهارستاره بدين

ای همانند زندان  بيغولههارستاره بهی قزل حصار يا تبديل اين هتل چدربسته
  توانيد تسليم شويد و نبازيد!! ها تسليم نشدند، باختند؛ شما میقصر!؟ آن

روند و وقتی پاينده و نماينده مجاهدين مجدداً پيش سرهنگ ستوده می
ها طی بازرسی برده  کنند که پاسبانبازگرداندن وسايلی را درخواست می

از   ليست  يک  او  می بودند،  میوسائل  و  «خواهد  هفته گويد:  دو  طی  من 
راشی،  تريش  یها پزی و ماشينجز چراغ خوراکتدريج اين وسائل را بهبه
کنند  طلب میرا  ی وسايل  ها همه). اما زندانی320»(ص  گردانم شما برمیبه

تراشی چگونه ريش خود را بتراشند،  که بدون ماشين ريشو در مقابل اين
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می «رئيس  برای  گويد:  لایر،  دو  صورت  اصالح  برای  سلمانی.  برويد 
د و اصالح  يدهاصالح سر سه لایر و سروصورت در مجموع چهار لایر می

چراغمی  مورد  در  خوراککنيد.  عالوه های  بگويم  بايد  هم  غذای  پزی  بر 
که مالقاتی آنزندان، هرمقدار  از  بياورند  میها  بهها  و  شما تحويل  گيريم 

ضمن،می  در  بهمی  دهيم.  که  توانيد  هرغذايی  و  برويد  زندان  آشپزخانه 
بهمی  هم  بپزيد. چای  خودتان  برای  بهاندازه خواهيد  کافی  می ی  دهيم.  شما 

  جا). »(همانفعالً مراعات کنيد تا اين بحران برطرف شود
زندانی حرف  اين  مقابل  در  زندان  «رئيس  که  که ها  نداريم  پول  ما 

جا)!  »(هماناشکالی ندارد مجانی اصالح کنيدگويد: «می»،  سلمانی بدهيم به
چنان پافشاری  ی بسيار کمی هم غير از عده ها بهی اين احوال، زندانیبا همه 

که ماشينمی  با عدم تمکين  های ريشکنند  تراشی را پس بگيرند. و وقتی 
  اصالً ها «ی آنجاکه مسئلهشوند، و ازآنزندانبان با خواست خود مواجه می 

سروصورت میاصالح  تصميم  نبود،   «» سروصورت  گيرند  اصالح  از 
کنند  بدينخودداری  آن».  که  بود  « ترتيب  ريش"  چه  به"اعتصاب  بعداً... 

  جا).»، شکل گرفت(همانمعروف شد
ها بلند شد  » که ريشتقريباً ده روزکند که پس از «آقای پاينده نقل می

معترضخانواده و « مینماينده » شدند، سرهنگ ستوده  ها  را  و  ها  خواهد 
می آنبه «ها  بهگويد:  بحران  اين  نشويم  بگذاريد  مجبور  تا  بگذرد  آرامی 

بهبيش اين شدت عمل  از  بدهيم تر  تذکرات مکرر 321»(ص  خرج  اما   .(
» پايان نداد، بلکه در تناسب با روح  اعتصاب ريش«رئيس زندان نه تنها به

ويژگی و  چريکیْ زمانه  به  های جنبش  در  نياز  را  مقابله  حتی  و  مقاومت 
  ها افزايش داد. زندانی

، يک  1352در اواسط شهريورماه  گويد: « روايت می  راوی در ادامه
نماينده  اعالم کرد  ده شب سرهنگ ستوده  رفتيم.  شب ساعت  ما  بيايند.  ها 

تان را  دهم که سروصورتشما مهلت میگفت تا بيست و چهار ساعت به
آيد.  غير اينصورت کاری از دست من برای شما برنمی  اصالح کنيد، در

رئيس زندان    ها با شنيدن پيام ». زندانیکندساً اقدام میأ آيد و رساواک می
  جا)!»(همانهای اصالح را پس بدهندبايد ماشينگويند: «می 



 

 

حصار زندان قزل  551  

شود، ضمن تمديِد  ها مواجه میسرهنگ ستوده وقتی با جواب زندانی
ای  گونههای تحبيببرای تراشيدن ريش، حرفاالجل  ی ضربساعته  12
مقاومت رفقای شما  نبودند: «  زند که در واقع چيزی جز تهديدی زيرکانهمی 

ضعف نشان  ها شکسته شد، بلکه  در زندان شکسته شد؛ نه تنها مقاومت آن
کشم آن را  ها خارج شد که خجالت می ای از آنو کلماتی از دهان عده  دادند

). يا سرهنگ ستوده يک ساواکِی در سطح 322و    321»(صص  تکرار کنم 
آمو حرفزباال  پاينده  آقای  ويا  بود،  ديده  را  ش  سرهنگ  جناب  های 

به واسطهبه که  ِمهری  بيان زندانبانی  خودش  شخص  زاويه  از  دارد،  ها 
اگر گويد: « می   319که جناب سرهنگ در صفحه  کند. چرا؟ برای اينمی 

»، يعنی  آيدصورت زندان قصر درمی جا هم بهاين  نامعقول باشدرفتارتان  
» بود؛ در  نامعقولهای زندان قصر از زاويه نگاه او « که رفتار زندانیاين

های قصر (و نه از  » دادن زندانیضعف نشانجا از « که در اينصورتی
آن غيرعقالنی  میبرخورد  حرف  «ها)  از  و  دهان  [که]    کلماتیزند،  از 

  کشد! » میخجالترج شد... ها خاای از آنعده 
ی سياسی (يعنی: ذات مفاهيمی که ضدرژيم بودن را بيان  منطق مبارزه 

پيشمی  چنين  از ضعف  کنند)  اپوزيسون  در  نيروهای  فقط  که  دارد  نهاده 
(يعنی:   پوزيسيون  در  نيروهای  و  بزنند  حرف  اپوزيسيون  در  نيروهای 

زمانی/مک مختص  يک  در  موجود  سياسی  وضعيت  از کارگزاران  انی) 
بالند. بنابراين، با اين  آن میزنند و بهزيرکی و توانايی خودشان حرف می

کند که  شويم که چرا سرهنگ ستوده از عباراتی استفاده میسؤال مواجه می
های اپوزيسيون ندارد؟ در  عنوان رئيس زنداِن زندانیاو بهاصوالً ربطی به

زيرکِی رئيس زندان    ديدگی وهرصورت مفروض، حتی اگر فرِض آموزش
ی آقای پاينده با رئيس زندان شماره چهار  را هم بپذيريم، در قياس رابطه
کند،  ی توان زندان کشيدن بهرام براتی میقصر و ابراز نظری که درباره 

ی پاينده و رئيس زندان قزل حصار  توان چنين هم برآورد کرد که رابطهمی 
به  ممزوج  عالقه هم  راوهمان  که  بود  بهای  نسبت  ما  ابراز  زندانبانی  ها 

موقعی کند «نقل می   284  کند. فراموش نکنيم که آقای پاينده در صفحهمی 
آماده  بهکه  رفتن  تجزيهی  بودم  پاينده،  بند  آقای  راستی  پرسيد:  من  از  چی 
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گويم  صراحت میتحمل حبس ابد هست؟ گفتم بهايشان (بهرام براتی) قادر به
  ». تواند نخير، نمی

کند.  ها بازگو می هرروی، پاينده پيام رئيس زندان را برای زندانیبه
خواهد روحيه ما اين حرف دروغ است. میگويند: «ها درمقابل میزندانی

کند واکنش زندانی322»(ص  را تضعيف  گرچه ظاهر  به).  های حرفها 
،  چه در زندان قصر اتفاق افتاده بود نقل شده آقای پاينده و در مقايسه با آن

نمايد؛ اما حقيقتی در آن نهفته است که از تضاد بين زندانی و  نادرست می
می سرچشمه  زندانیزندانبان  بهگيرد.  (نه  اطالعات  واسطهها  و  تحليل  ی 

به الزاماً  نه  طبعاً  (و  چريکی  روحيه  براساس  اما  اتکا)،  ی  واسطهقابل 
که قصد رئيس  درستی دريافته بودند  ی مارکسيستی)، بههای پيچيده آگاهی

تمکين و تسليم است، و  ها بهها و واداشتن آنزندان تضعيف روحيه زندانی
به به که  اخباری  کليت  هم  دليل  آنهمين  تضغيف  رئيس  قصد  سوی  از  ها 

به را  بود،  شده  ارائه  زندانی  درستیْ زندان  اين  کردند.  برآورد  ها دروغ 
ی سياسی (که حتی براساس خاستگاه طبقاتی و دريافت چريکی از مبارزه 

مبتنیمی  شنيده تواند  اخبار،  تصويرپردازیبر  و  باشد)  ها  هم  درونی  های 
درستی حس  ی ساواک را دريافته بودند و بازهم بهجانبهتهاجم همهدرستی  به

مبارزه می  در  که  عقبکردند  برای  جايی  شهری  چريک  وجود  ی  نشينی 
ای  ر وجود نداشته باشد، چاره ندارد. بنابراين، اگر راهی برای تهاجم يا فرا

  جز مقاومت نيست. 
می  نقل  پاينده  که  آقای  بچهکند  تحريک  برای  خبر"  ها  «"مسئولين 

ها درجريان مقاومت زندان قصر کشته  چندبار گفته بودند پنج نفر از بچه
بهشده  من  و  داشتم اند  آن شک  کشته  »(همانصحت  اسامی  از  راوی  جا). 
میشده  بهها  اما  بهپرسد؛  واقعيت  بيان  میجای  « او  بعداً  گويند:  را  اسامی 

می شايع»(همانکنيم اعالم  که  بود  درصورتی  اين  خبر  جا).  اين  کنندگان 
هايی... که هم در زندان قصر و هم در زندان  خانواده براساس اطالعات « 

دانستند که مسئله کشته )، می322»(پانوشِت ص  قزل حصار زندانی داشتند
ها از جعل اين خبر  قصد آندر زندان قصر واقعيت ندارد، و  شدن پنج نفر  

  ها برای مقاومت بود. بيش از هرچيز تقويت روحيه زندانی
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  حصار سرکوب در بند سياسی قزل }2 

بين صفحه که  پاراگرافی  در  پاينده  مشترک    323و    322های  اقای 
تيرماه زندان قصر می  پنج  قبالً است، تصويری کلی از سرکوب  که    دهد 

پاراگراف  ايم. بنابراين، با گذر از اين پاراگراف بهآن پرداختهتر بهمفصل
چه برمن گذشت»،  جای «آنپردازيم که برخالف تزی که تا اينبعدی می

زندانبه سرکوب  علت  ضمنی،  و  آشکار  تندرها  طور  جوانی،  ی،  ورا 
نگاهی که  دانست، با حفظ همان  ها میهای زندانیسوادی و ماجراجويیبی
ای  حزب توده) است، تااندازه ايستی (و نه الزاماً وابسته بهنظر من توده به
نکات ديگری  گردد و بهی جامعه برمیی سياسی در عرصهزمين مبارزه به

  می پردازد. 
ای  طورکلی، برای جدا کردن سره از ناسره در اين پاراگراف چاره به

همه تقريبی  نقل  بتوجز  تا  نداريم  آن   بهی  تحليلی  نگاهی  و انيم  چگونگی 
» وقوع  ريشچرايی  تحليل  اعتصاب  و  ارائه  از  قبل  اما  بيندازيم؛   «

مشترک است)،    324و    323ی  های اين پاراگراف (که بين صفحهقولنقل
» و روايِت چگونگی سرکوب آن اعتصاب ريشسرانجام «که از  الزم است

پاراگراف   تحليل  و  نقل  بنابراين،  باشيم.  هم مطلع  و  بررسِی  مذکور  چنين 
واکنش و  کنش  نيز  و  حصار،  قزل  زندان  موجوديت  متقابل  چرايِی  های 

بعد (يعنی، هنگامی و دستگاه پليسی رژيم (و ازجمله ساواک) را به زندانی
ی روايت آن مطلع شديم)  که از چگونگی سرکوب زندان قزل حصار و نحوه 

  کنيم. موکول می 
  

روايِت  چگونگی وقوع سرکوب را نقل کند، به  کهآقای پاينده قبل از اين
پيشگونهتحليل میزمينهی  افرادی  و  «ها  در  که  ريش پردازد  »  اعتصاب 

» نداشتند:  و  داشتند  عده همانشرکت  کردم،  اشاره  که  حدود  طور  در  ای 
ده/دوازده نفر از جمعيت هشتاد/نود نفری بند سياسی، با "اعتصاب ريش"  

اعت  آن  در  و  بودند  نکردندمخالف  شرکت  مخالفين  325»(ص  صاب   .(
به«  که  زنداناعتصاب  می سلمانی   «» اتمام رفتند،  از  سرهنگ  بعد  حجت 

دهند؛ و پس از بررسی احتماالت مختلف، بحث  » میای تشکيلستوده، جلسه
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»  العملی نشاناگر مورد تهاجم قرار گرفتيم چه عکسرسد که «جا میاينبه
به سرانجام  نتيجه  بدهيم؟  که «می اين  بهرسند  و صالحديد  هرکسی  اختيار 

  جا). »(همانخودش عمل کند
علت اتخاذ چنين تصميمی...  گويد: «ی اين تصميم میآقای پاينده درباره 

هم  که  بود  هيچآن  بود.  ما صرفاً صنفی  نفز  بستگی  ده/دوازده  ما  از  کدام 
 عضو يک تشکيالت واحد نبوديم که بخواهيم براساس آن وجه مشترک عمل

ادامه»(همانکنيم  از  قبل  روايتْ جا).  به  ی  براساس الزم  که  است  توضيح 
گذارد،  اختيار میدر» درباره آقای پاينده  چه برمن گذشتاطالعاتی که «آن
ها وقت مسئوليتی را که اعضای تشکلاش از زندان، هيچاو تا هنگام آزادی

میبه بهعهده  در  گيرند،  هميشه  درنتيجه  و  نگرفت  جريانات  عهده  حاشيه 
گرفت. ضمناً هيچ  مختلف و بعضاً در حاشيه چند گروه متفاوت قرار می

فعاليت سياسی/اپوزيس نشانه از فعاليت تشيکالتی و اصوالً  ونی او  يای هم 
  اش نيز در دست نيست. پس از آزادی

در   شرکت نکنندگاناز   ی روايِت خودْ هرروی، آقای پاينده در ادامهبه
ريش « رواعتصاب   « » فکریی  میاختالف  انگشت  می»  و  گويد:  گذارد 
را که در بند  هايی  یتندرواوالً  ی مشترک ما، صرفاً دو چيز بود:  جنبه«

گيری دانستيم و آن را نوعی موضعشد اصالً حرکت سياسی نمیانجام می
های اصالح  کرديم و قبول نداشتيم. ثانياً وقتی ماشينتلقی میخام و نارس  

ازجملهرا   را  آن  و  نکرديم  ريش شرکت  اعتصاب  در  اقدامات  بردند،  ی 
ها هم که معتقد بودند اعتصاب ريش  نادرست دانستيم. البته بعضی از بچه

آن کردند.  شرکت  اعتصاب  در  بودند،  مخالف  آن  با  و  است  در  غلط  ها 
  دانيمکه می گفتند ما با اين حرکت مخالفيم و با اينشان میتوضيح علت اقدام 

کنيم. اگر درگيری با پليس پيش بيايد  ها همراهی می کارشان غلط است با آن
با پليس درگير شده و مقاومت می ).  326»(ص  کنيم در کنار اعتصابيون 

به احترام  ادای  از  ضمناً  بايد  کردند؛  آن شرکت  در  که  اعتصاب  مخالفين 
م، علی  طور که کمی باال نوشتای بنويسم. همانتعجب خودم نيز چند کلمه

که از تندروی و بدون اين  324و    323ی  پاينده در پاراگراف بين صفحه
ی   مبارزه زمين  ای بهشکل ويژه اين قبيل سخنان واالمنشانه حرفی بزند، به
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اندازد؛ اما پس از سه صفحه  سياسی و سرکوب در کليت جامعه نگاهی می 
» باز گيری خام و نارسموضع » و «هایتندروآسمانِی «رتوريِک  بازهم به

  گردد!؟می 
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حجت سرهنگ ستوده، متوجه شديم که رفت صبح روز بعد از اتمام «
پاسبان آمد  بيشو  افسران  و  زمانی  ها  مدت  است...  قبل  روزهای  از  تر 

داخل بند آمد و گفت تا ظهر مهلت داريد. دِر بند  نگذشت که يک پاسبان به
يک  تان را اصالح کنيد. يک ربع بهباز است، برويد سلمانی و سروصورت

می سرپاسبان  میربع،  تکرار  را  مطلب  و  هيچآمد  بچهکرد.  از  ها کدام 
  ). 326»(ص سلمانی نرفتندبه

»  جلسه اضطراری » در مواجهه با اين وضعيت « گردانندگان سياسی«
گويد:  های سرهنگ ستوده، میگفتهتشکيل دادند؛ پاينده در اين جلسه با نقل 

 » است بهمسئله  جدی  «نظرم  که  مجاهدين  نماينده  نسبت  »؛  درضمن 
طور تلويحی جدی بودن قضيه  تری داشت... بهديگران سن و سال بيشبه

[بود]  رقابتی  ». ضمناً علت نظر دادن تلويحی نماينده مجاهدين «را تأييد کرد
)، وگرنه در جمع خودشان با صراحت  جا»(همانهای فدايی داشتندکه با بچه

در    نکنندگانشرکتکرد. پاينده پس از بيان وضعيت  تری صحبت میبيش
هريک از افراد  اعتصاب و واگذاری چگونگی برخورد با يورش احتمالی به

اعتصابآن از  میها،  « کنندگان  مقاومت پرسد:  و  مقابله  آمادگی  شما  آيا 
بهيجه رسيده اين نت داريد؟ شما برچه مبنايی به طور جمعی مقاومت ايد که 

اين در  کرد؟  چريکخواهيد  اصلی  اعضای  از  کسی  و جا  فدايی  های 
مجاهدين نيست و همگی هوادار و دوستدار اين دو سازمان هستند و تعدادی  

ی )؟! راوی در ادامه327»(ص  کاری می کنندطور پراکنده با شما هم هم به
آبروی زندانی  اش، از «خواهانهتسليم و    طور ضمنی بازدارنده های بهحرف

» زندانی سياسی وجود دارد و عقل و تدبير»، از تصوری که از «سياسی
پليس  ها]آن[ايستادگی  از توان « برابر  بهدر  از انتظاراتی »، و  طورکلی 

می غيرسياسیصحبت  که  سياسیکند  از  همهها  با  اما،  دارند.  اين  ها  ی 
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جا هم (همانند  ». آقای پاينده در اينند مقاومت کنندتصميم گرفت ها«احوال، آن
به ديگر)  میجاهای  اشاره  علی افرادی  که  مخالفتکند  «رغم  دليل بهشان، 

  جا). نهستند(هما » که موافقکاری،...وانمود کردند محافظه
حدود ساعت يک بعداز ظهر... حدود پنجاه/شصت پاسبان وارد بند  «

اش  گفتهندان قصر بودند و سرهنگ ستوده بهها گارد ضدشورش ز شدند. آن
های قزل حصار را از  که پاسبانمبنی براين پاينده قول داده بود] [که قبالً به 

» و گفتهجا). تأکيد روی «»(همانکشم، عمل کرده بود اين جريان کنار می
تعجب ضمن  ستوده  سرهنگ  قرار  و  درعينقول  بودنش،  هال  آور 

پردازد  در مخالفت با قهرمانی، خودرا طوری می  ای کهافزاست! پاينده غم 
قهرمان  و  قهرمانی  از  گذر  در  بهکه  استحاله  گرايی  خردمندان  خردمنِد 

  خوانندهخودش و به يابد، در روايت از اولين گاِم عملی سرکوب پليسی، بهمی 
شنونده  میو  انگشت  ستوده  سرهنگ  قرار  و  قول  روِی  که  اش  گذارد 

حصپاسبان« قزل  کنارهای  جريان  اين  از  را  باتون ار  که  گويا  کشيد.   «
ی  واسطهآورد و سرهنگ ستوده بهتر درد میهای قزل حصار بيشپاسبان

باتون اين  از  استفاده  بهعدم  که اختيار تراشيدن ويا  های دردآورتر  کسانی 
به است!!؟  کرده  لطف  نداشتند،  هم  خودرا  ريش  هرروی،  نتراشيدن 

وارد  پاسبان« که  يقهها  پشِت سر  از  بچهشدند،  از  يکی  که ريش ی  هايی 
بيرون او زدند و از در بهبلندی داشت و نزديک در بود، گرفتند و لگدی به

  جا).  »(همانپرت کردند
اعالم کردند هرکسی صورتش را اصالح نکرده است از بند  وقتی «

همه بيايد.  بيرون  بيرون  بند  از  داشتند  ريش  که  را  کسانی  تمام  ی  بردند. 
ی ها را هم گشتند که مبادا کسی پنهان شده باشد. همهها و حتی زير تختاتاق
ها را بردند و فقط دوازده يا سيزده نفر که صورتشان اصالح شده بود،  بچه

). آقای  128و    127ها نيز کاری نداشتند(صص  » ماندند و با آنداخل بند
ً   128پاينده در پانوشت صفحه   گويد که مسن و محترمی می   از شخص نسبتا

 » بهبدون  ريشاعتقاد...  و  اعتصاب  بود  کرده  همراهی  اعتصابيون  با   ،«
آن  که  بههنگامی  را  پنهان  ها  تخت  زير  او  فراخواندند،  زندان  از  بيرون 

  » کرديم. هرمکافاتی بود  ريش او را کوتاهبهشود: باالخره «می 
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را  [ی اعتصابی]  ها  ی بچههارونيم بعد از ظهر همه ساعت چهار/چ«
آن ولی  بهبرگرداندند  را  بهها  ما  که  بردند...  بند  جنوبی  دو  قسمت  بند  آن 

آن بند يک  در آن قسمت که به نکنندگان]  [يعنی: اعتصابگفتيم، و ما هم می 
شد، بستند ولی  حياط باز میگفتيم، بوديم. دِر راهرو آن قسمت را که بهمی 

دانستيم  ها خبری نداشتيم و فقط میحياط برويم... از بچهتوانستيم بهما می 
).  328» (ص  اند ها را تراشيده اند و سر، ريش و سبيل آنها را کتک زده آن

اعتصاب پاينده:  آقای  بهطبق روايِت  ازجمله خوِد راوی  حياط  نکنندگان و 
  پرسند چی شد؟ند، و میکنها صحبت میبا آن  »های اتاقاز پنجره رفتند و «

روايت پاينده  واقعجناب  و  گرايانهگويِی  معين  مورد  اين  در  را  اش 
دهد  رساند و انکشاف میاوج میچنان به  لحاظ تحقيق و بررسی حقيقتْ به

ی اندازد، بلکه در مقابل مقولهحيرت میی خوِد واقعيت را بهکه نه تنها بيننده 
فريبنده  بهی حماقتجعلی و  با سر  خشم میهای صادقانه نيز چنان  آيد که 

لحاظ فکری برای يکی/دو ماه  کوبد تا بهبينی می ديوار منيّت و خودبزرگبه
ها با اولين کسی که صحبت کرديم، "علی. ن" بود. گفت بچها برود: «کمبه

خوردند ضعف    ها وقتی سه/چهار باطوم هرکدام از ايناند و  را با طوم زده 
و   دادند  مینشان  پليس  که  تکرار می کلماتی را  . سروصورت  کردندگفت 

داقل  و ما هيچ کاری نتوانستيم بکنيم. من توقع داشتم حاند  تراشيده همه را  
انفرادی ببرند ولی متأسفانه حتی يک  ها را بهيک عده مقاومت کنند و آن

ولی نتوانستم    تر کتک خوردم من از همه بيشنفر هم نبود که مقاومت کند.  
به اختالف  ما  بين  االن هم  کنم.  (آنمقاومت  ما  است.  آمده  که وجود  هايی 

اين حرکت  يم که به ها گفت آنرغم مخالفت، در اعتصاب شرکت کردند) بهعلی
به و  نداشتيم  هيچاعتقاد  ولی  خورديم،  کتک  شماها  شماها  خاطر  از  کدام 

  ). 328»( ص ... شما اعتراض داريم بهمقاومت نکرديد و جا زديد و ما 
» واقعاً وجود داشت؛ و روايت  "علی. ن"نام «فرض کنيم شخصی به
ای پاينده اين بود که های اوست. اما انتظار از آقآقای پاينده دقيقاً عين حرف

پايان  ی بهنظر، تحليل و روايت خود را در رابطه با اين اعتصاب و نحوه 
با تحقيقی گسترده  آن  از فقط حرفرسيدن  آقای «تر  » در  "علی. ن"های 
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می قرار  ديگران  آنمقابل  زيرا  شکلداد.  بدو  از  پاينده  آقای  گيری  چه 
دهد، حدود هفتاد هيکل  رار میدر مقابل مخاطب خود ق  اعتصاب تا پايان آنْ 

گرايی، حتی  نظر از تعقل و دانش و حقيقتکه صرف(و نه حتی آدم) است
شود.  های هفت/هشت ساله هم حساب و کتاب سرشان نمیی بچهاندازه به

ای برسيم؟ از کنار  نتيجهچه  ُخب، فرض کنيم که واقعيت همين بود، بايد به
بزرگ نصايح  و  اخالقی  نتيجهمنشاننتايج  بگذريم،  که  اينه  نهايِی  گونه  ی 

نما نه  های آدم که اين هيکلاصطالح سياسی، اين استهای به کنش و واکنش
ای در تخالف با دستگاه سلطنتی  های مجموعه ها و صالحيتتنها از ويژگی

ی زندگی خود را هم در  ی گذران ساده تهی بودند، بلکه توان مديريت نحوه 
شويم: کدام نيروها  جا با يک سؤال اساسی مواجه میاينزندان نداشتند! در  

ای در مقابل دستگاه  مثابه اپوزيسيون، از صالحيت رهبری عصيان توده به
آن بودند؟ طبق  پنهان است،  سلطنت برخوردار  پاينده  آقای  روايت  چه در 

ها و مجاهديِن زندانِی قبل از سرنگونی شاه که نبودند، پس کدام نيرويی  چپ
جواب   چنين صالحيتی بود؟ هرکودک دبستانی هم با اندکی تمرکزْ   دارای

داند: دستگاه  آيد، می اين سؤال را که از بطن روايت آقای پاينده بيرون می
که رانت (يعنی: همين حاکميتی  و طويل روحانيت شيعه  خواری  عريض 

که حتی گروهی از چپ  مستقيم و غيرمستقيم را چنان گسترش ها و داده 
  را نيز دربرگرفته است.  های همين رژيم بسا زندانیو چه ها سابقزندانی
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واکنش  و  کنش  توصيف  در  پاينده  بهجناب  و های  سياسی  اصطالح 
افراد خوب و در زندان سياسی که «  نماِی زندانیْ های آدم اعتراضِی هيکل

بر و  بودند  هم  اعتقادی  با  و  ايمان  اعتقاداتبا  و  ايمان  رفتار  اساس  شان 
در قزل حصار   سرکوب زندان سياسیگويد: «)، می324»(ص  کردندمی 
ُگه خوردن گفتن با سه/چهارتا باطوم]  [به های جنبهبيان رمزگشايی شده: 

های منفی، تأثير آن در روابط ما با زندانيان  يکی از جنبه  مختلفی داشت؛
زندانی سياسی بود. يک روز جلوی دِر بند خودمان ها از  عادی و تلقی آن

می از زندانيان عادی رد  بودم يکی  ديدْ ايستاده  که  و من را  و    شد  ايستاد 
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ی زندانيان سياسی هستيد؟ گفتم بله. گفت شما آبروی ما پرسيد شما نماينده 
طور؟   چه  پرسيدم  برديد.  می را  ما  اينگفت  بهدانستيم  خشونت  خرج  ها 

العملی  ود يک ماه صبر کرديم و منتظر بوديم تا ببينيم چه عکس . حددهندمی 
دهيد. اين ضعفی که نشان داديد روی زندگی ما اثر بدی گذاشت و  نشان می

ما هم پُررو شود. چهار/پنج تا باطوم خورديد و  باعث شد که پليس نسبت به
. هرطور شان درآمد، گفتيد... گفتم اتفاقی است که افتادهها از دهان هرچه آن

بعد از  گويد: «». آقای پاينده در ادامه می دانيد قضاوت کنيد که صالح می 
بچه خوردن  کتک  برای  ماجرای  ديگر  حصار  قزل  عادی  زندانيان  ها، 

  ). 331»(ص زندانيان سياسی احترامی قائل نبودند 
های ی زندانیکه اين زندانی غيرسياسی ميزان شکنجهاينبا اشاره به
گويد، و » بيست درصد باالتر می "علی. ن"ايسه با آقای «سياسی را در مق

زند؛ فرض  » حرف می چهار/پنج تا باطوم » از «سه/چهار باطوم در مقابل « 
کنيم که روايت برخورد و گفتگوی آقای پاينده با زندانی عادی مذکور در  

گر اجتماعی ابراز وجود  پاراگراف باال [که در واقع، در موقعيت يک تحليل
کاری باشد. حداقِل توقع از آقای کند(!)] صددرصد واقعی و بدون دستمی 

به را  موضوع  که  بود  اين  بهجنبهپاينده  اصوالً  و  ديگر  برخورد  های 
زندانیکارانهجنايت سياسی/طبقاتی  مطالبات  پليس،  و  ی  سياسی  های 
دلی  هم  ای ابراز تسليم وکه از همان زاويهکشاند تا اينها می طلبی آنعدالت

  های غيرسياسی است. کند که نگرِش پليسِی زندانی
ی بيان، موضوعاِت انتخاب شده برای روايت و نيز دستگاه  اما شيوه 

دهد که توقع تبديِل برخورد منفی/پليسِی زندانی  مفهومی آقای پاينده نشان می
به پايندهْ غيرسياسی  آقای  از  نابه  برخوردی سياسی/طبقاتی  جاست،  نه تنها 

ای هم نامعقول است. برای فهم دستگاه فکری راوی عزيز نگاه  که تااندازه بل
گر  های زندان قزل حصار روشنتوصيف او از وضعيت زندانیگذرايی به

  خواهد بود: 
سماجت  درباره « بيش[واژه ی  که  بچهای  درباره  و  تر  تخس  های 

به نکن  گوش  میحرف  برده  گرفتن  شود]  کار  پس  برای  اصرار  و 
ی مهمی نبود، بايد گفت بخشی از اين  های اصالح، که اصالً مسئلهماشين
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به که  هيجانی  و  شور  و  تفکر  وضعيت  همان  از  ناشی  بود  آمده  وجود 
صورت  سازی" در زندان بهصادقانه ولی خام چريکی و تصور "روحيه

اش ضعف آگاهی و عدم اطالع از ايدئولوژی  نظر من ريشهتصنعی بود. به
و اجتماعی بود. اگر شناخت و اطالعات باال بود و بر  و آگاهی سياسی  

کردند، شايد  بر ايدئولوژی عمل میبرداشت درست و منطقی مبتنی  پايه
تندرویهيچ قبيل  اين  دچار  نمی وقت  خطاها  و  متأسفانه،  ها  شدند... 

بر آگاهی سياسی و اجتماعی ها مبتنیها، طرز تلقی و شناخت آنبرداشت
به علتنبود  می   همين  مسائلی  و  مشکالت  عواقب گرفتار  که  شدند 

  ). 324»(ص  انگيزی برای زندان در پی داشتتأسف
جنبهصرف از  «نظر  عبارِت  معنايی  مغشوِش  از ی  اطالع  عدم 

آگاهی سياسی و اجتماعی که «ايدئولوژی و  اين توضيح  از  » و  اطالع 
مدرسه و  ی قبولی گرفتن دردرد نمره ها فقط به» يا ايدئولوژیايدئولوژی

خورد؛ اما با کمک ديگر عبارات  های دانشگاهی می بسا بعضی رشتهچه
چه آقای پاينده  توان گفت آنهای استفاده شده در پاراگراف باال میو واژه 

لفافه در  را  جسارت  عدم  اين  و  ندارد  را  آن  صريح  بيان  ی  جسارت 
هايی  ندانیپوشاند، اين است که زگويی فاقد معنِی روشن و صريح میقلمبه

تان را  که ريشبراين  مبنی  شدت تحقيرآميز پليسْ که در مقابل دستور به
های  بايد بتراشيد، تمکين نکردند و از فرديِت انسانی خود دفاع نمودند، آدم 

  ها نيز شکی وجود ندارد. لوحی آنبدی نبودند، اما در حماقت و ساده 
ها  قی و شناخت آنها، طرز تلبرداشتافرادی را درنظر بگيريم که «

تفکر صادقانه ولی خام »، اما «آگاهی سياسی و اجتماعی نبودبر  مبتنی
نما يا افراد مهجور های آدم » داشتند! آيا اين افراد چيزی جز هيکلچريکی

اند؟ آيا فردی را که زندان افتاده اند که اشتباهاً بهلحاظ ِدماغی بيماریو به
»  بر آگاهی... اجتماعی...... مبتنی[اش]شناختها، طرز تلقی و  برداشت«

مراقبت پزشکی نياز ندارد؟  دانيم، و بهنباشد، مهجور و بيمار روانی نمی
«به که  کسی  که:  داشت  توجه  بايد  و  برداشتهرروی،  تلقی  طرز  ها، 

مبتنی[اش]شناخت اجتماعی......  آگاهی...  براساس  بر  ناگزير  نيست،   «
کنش و واکنش خواهد داشت؛ و چنين وضعيتی    سازوکاِر اساساً زيستیْ 

  های روانی است. کم بسياری از) بيماریی (يا دستِ ی عاِم همهمشخصه
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به ديگری نسبت  ويا هرکس  پاينده  آقای  نهايی من نتيجهشايد  گيری 
ارائه روايت،  اين  از  قصدش  بگويد  و  باشد  داشته  تصويِر  اعتراض  ی 

» نبوده است.  اعتصاب ريش گان در « کنندديوانه يا بيمار روانی از شرکت
عدم  » تأکيد کرده است؛ «تفکر صادقانه ولی خام چريکیاو فقط روی « 

سوادی)  معنی بی» (بهاطالع از ايدئولوژی و آگاهی سياسی و اجتماعی
معنی عدم پذيرش استدالل) را در معرض » (بهسماجتکند؛ « را بيان می

می قرار  «ديد  ويژگی  باالخره،  و  زندان  حيه"رودهد؛  در  سازی" 
کند. من دهد) افشا میبار معنی می» را (که اقداِم زيانصورت تصنعیبه

های معترض مفروض ی حرفی اين بازخوانی) همهعنوان نويسنده (به
های  ی عبارتکنم اگر جمع معنايِی همهپذيرم؛ و از او سؤال میرا می

بار  يک اقدام عملِی زيانهای آقای پاينده، در جايی که بهبرگرفته از حرف
می راهبر  نابهنيز  نوعی  نابهگردد،  رفتاری،  ذهنی،  جايِی  سامانی 

خودپسندانه   شيفتگی  از  نوعی  باالخره  و  احساسی  برافروختگی صرفاً 
  نباشد، پس چيست؟

حقيقتبه  اپسيلون[!]  يک  فقط  حقيقتهرروی،  و  الزم  جويی  بينی 
ی غليظ تحقير  از آقای پاينده جوهره های نقل شده  تا از البالی عبارت  است

کوچک نتيجهو  ديد!؟  را  همهشماری  اينی  القای    هاْ شماریکوچک  ی 
  کند! است که اساساً خود را روايت می  گويیْ بزرگی آن روايت

مشی مسلحانه در زندان  ی زندانيان معتقد به«... در آن مقطع همه
سازمان فدايی    سوم و چهارم درجه قزل حصار از هواداران يا وابستگان  

و مجاهدين بودند و از اعضای اصلی اين دو سازمان کسی در زندان قزل  
ها کنم رفتار و اقدامات بچهکه، اگر هم بودند فکر نمیحصار نبود. گو اين

تفاوتی می قبيل رفتار و اعمال،  چندان  اين  ی  ، نتيجهتا حدود زيادکرد. 
پاينده در مقابل اين جاکه  ازآنجا).  »(همانبود  دوره   [آن]  وضعيت   آقای 

و نه اساساً  [  ،[ی] تا حدود زياداين قبيل رفتار و اعمال،  که چرا «سؤال  
کند؛  سکوت می»،  دوره بود  [آن]ی وضعيت  نتيجه  ای] جانبهطور همه و به

اين سؤال جواب بدهم:  جای او بهای جز اين نيست که بهبنابراين، چاره 
عنوان علی پاينده) که خدايی فرا/زمان و که پيامبران و خوِد من (بهچون
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« دوره فرا/« نيز  شناختبرداشت»ام  و  تلقی  طرز  مبتنی[ام]ها،  بر  ... 
  [ه است]»!!؟آگاهی سياسی و اجتماعی نبود 

   
  حصار سرکوب در بند سياسی قزل }6

به پليس خوب (که  با کشف  بار ديگر،  پاينده يک  معنی عامل آقای 
گردن زندانی نافرمان (يعنی: سرکوب خوب)، شرارت را با فرافکنی به

يک هفته بعد از سرکوب، سرهنگ ستوده احضارم  اندازد: « شرور) می
های من  گفتهصحبت کرد. گفت چرا به  بسا پدرانه][و چهآميز  کرد و گاليه

تان نداديد که اين وضعيت پيش  رفقایگوش نکرديد، چرا پيغام من را به
هايی  شما دادم، مأموران خودم را کنار کشيدم و آننيايد؟ طبق قولی که به

را کتک زدند از زندان قصر آمده بودند... سعی کردم تا  که رفقای شما  
شد  شود جلوی خشونت را بگيرم وگرنه بدتر از آن چيزی میجاکه می آن

که اين سرهنگِ مثالً دلرحم روايت چند صفحه  ». مثل اينکه اتفاق افتاد
»!  شد که اتفاق افتادبدتر از آن چيزی میقبل آقای پاينده را نخوانده بود!؟ «

ی خودتان در  توانست بشود؟ قصد شما تحميل اراده بايست و میمی چه  
تراشيدن يا نتراشيدن  ی زندگی فردی (يعنی: تصميم بهترين جنبهشخصی

ها هم که طبق روايت  ريش) بود که با استفاده از باطوم موفق شديد. زندانی
به و  کشيدند،  باال  را  جام...  زود  خيلی  پاينده  روی سلطهجناب  شما  ی 

های غيرسياسی نيز افزودند؛ مگر با بچه يا شيدا و دلداده طرف  زندانی
  گذاريد؟  هستيد که منت الکی می

به نبايد اتفاق میآنگويد: «سرهنگ میآقای پاينده  افتاد، اتفاق  چه که 
اجا بهزافتاد.  ما  زندگی  بدهيد  برگردده  سابق  میروال  سرهنگ  گويد:  ». 

». رئيس زندان پس  بايد تصميم بگيرد»]  رئيس زندان قصر[«  محرری«
گويد:  جا، میجايی افسران آناز توضيح تغيير و تحوالت زندان قصر و جابه

گويم که پيش خودتان بماند و  شما میبه  طور خصوصیبهيک مطلبی را  «
چی را يک درجه تنزل  يهزجايی بازگو نشود؛ سرگرد کميليان و سروان تج

خواستند  لياقت نبودند بلکه می اند... بیتی متهم شده لياقبی[درجه] کردند؛ به
موقعيت خودم  با مدارا و ماليمت رفتار کنند که نشد و االن هم من نسبت به
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نمی فکر  و  هستم  ايننگران  در  نتيجهکنم  هم  اين  بياورم.  دوام  عدم  ی  جا 
منهم  با  شماها  به  کاری  فقط  را  اين  کردم. است.  مطرح  گاليه  عنوان 

من درهرحال ندارد.  امکان  وضع  تغيير  و  بند  دِر  کردن  باز  که  بدانيد   ،
بدهد تصميم  بايد اجازه  و    329»(صص  گيرنده نيستم و سرهنگ محرری 

نتيجه330 اين).  تا  (البته  اخالقی  اينی  مبارزه جا)  بعدی  دور  در  ی  که 
به نکته  يک  مبارزاتیسياسی/طبقاتی  میمانيفست  اضافه  همهمان  ی  کنيم: 

تا او   اندکاری با رئيس زندانگونه هم همه به  شدگان جنبشی موظفدستگير
اين هم از نکات  !  تنزل درجه پيدا نکند  ،عنوان يکی از عوامل سرکوببه

  !!! های جناب پايندهپنهان در البالی تصويرپردازی
طور دربسته و بدون ها را به، تقريباً يک ماه، بچه1352تا اواخرمهر  «

تر شد و ما توانستيم  گيری کم ی دوم سختداشتند. البته از هفتهنگهمالقات  
تقريباً هرچيزی را که الزم داشتند مثل پول، غذا، لباس و ساير مايحتاج،  

ها اجاز دادند که از طريق پاسبان از فروشگاه خريد  آنها بدهيم و بهآنبه
شان  ای خود چشم ها با دستور رؤسکه پاسبان). البته فهم اين330»(ص  کنند

 ای است.بستند، امر ساده ها می رسانیی اين کمکرا روی همه
در اواخر مهرماه، سرهنگ ستوده احضارم کرد. بازهم از او خواستم  «

کم نرم شد و موافقت  که دِر بيِن دو بند را باز کند. و کمی صحبت کرديم و کم 
ات رعايت شود.  که مقرراينبه  مشروطکنيم  کرد... گفت درها را باز می

نمی ماشين پس  را  اصالح  بايد  های  سروصورت  اصالح  برای  و  دهيم 
می به قول  ولی  برويد؛  زندان  بهدهم سلمانی  سابق  که  مثل  شرايط  مرور 

و مساواتشود دلسوز  چه سرهنگ مهربان،  که حال استطلبی! خوش». 
«اين حصار)  قزل  (يعنی:  بهجا  عمل  شدت  قصر  زندان  داده  مثل  خرج 
بسياری  »(هماننشد شباهت  (که  سرهنگ  اين  ويژگی  از  جا)!؟ 
سروانگروهبانبه استوارها،  سرهنگها،  و  زندانها  در  قبلی  ها  های 

به که   بود  اين  طور کامالً «دموکراتيک» برای زندانی  داشت)، يکی هم 
دهد!  » هم می قولزندانی سياسِی ضدرژيمی «گذارد و در مقابل بهمی  شرط

  فهمم؛ هللا أعلم!!؟من که نمی 
ها با مهربانی يکديگر را  همان روز درها را باز کردند... عموم بچه«

تدريج  ». بهروال معمول خود بازگشتپذيرفتند و زندگی در بند سياسی به
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شدند که  ها متوجه می رسيد، زندانیقزل حصار میکه اخبار زندان قصر به
جا). در  »(همان اندچقدر در سرکوب قزل حصار با ماليمت رفتار کرده «

اما در قصر  حال اول درآمد. «چيز بهجا يک ماه بعد از سرکوب، همهاين
بودهمه  کرده  تغيير  «331»(ص  چيز  خوردن)؛  ظرف    غذا  در  دونفر 

ممنوع   ه يزهای ديگِر] دو نفر ». گفتگو [و بسياری از چمشترک ممنوع بود
گرفت تا بفهمند صحبت در باره چی بود و احتماالً مورد بازجويی قرار می

که وضعيتی که پاينده درباره زندان قصر  توضيح استبوده است. الزم به
دو نفر در ظرف    غذا خوردنگرفت. مثالً «تدريج شکل میکند، بهترسيم می

  412ه  صفح[از  قبالً  ه برقرار شد که  در بند دو/س  1353» در سال  مشترک
  6و    5و    4ام. اما  در همان زمان وضعيت بندهای  آن پرداختهبه  بعد]به

هم  گفتگوی دو نفره قدغن نشده بود؛    1353هرروی، در  طور نبود. بهاين
وکيل نگهبان  اما  (نه  (بهبندها  گفتگو  طرفين  از  دائم  جداگانه) ها)  طور 

میاينی  درباره  میکه چی  البته زندانیگفتند، سوال  که  از  کردند؛  قبل  ها 
  گذاشتند. انديشيدند و قرار الزم را میی آن را میشروع گفتگو چاره 

ی [که بعدها همه های سه و چهار  ... سرهنگ زمانی رئيس زندان«
بهزندانی را  کردند] ي  هشمارزندان  ها  منتقل  برای  ک  شرايطی  چنان   ،

ستوه آمده بودند.  وجود آورده بود که همه عصبی شده و بهاسی بهزندانيان سي
ها نبود. علت  ها و محدوديتگيریکدام از اين سختولی در قزل حصار هيچ

  جا).»(همانگشتی مديريت او بازمیسرهنگ ستوده و نحوه ی آن بهعمده 
  1357ی مشترک شدم تا دوم آبان  که وارد کميته  1353پائيز  اوائل  از  

ی مشترک و بندهای  نفر زندانی ديگر آزاد شدم، در کميته  1125همراه  که به 
همه عصبی شده  مختلف زندان قصر با وضعيتی مواجه نشدم که عبارت «

نظر از  ی آن باشد. برای مثال، صرفکننده » توصيفستوه آمده بودندو به
ت گذرا  هرصورها (که به حرمتیترين بیوضعيت توأم با شکنجه و سخت

های  بود)،  بند دو/سه زندان قصر در مقايسه با بند چهار/پنج/شش محدويت
رغم  تری هم همراه بود؛ اما علیگيری بيشتری داشت و با سختبسيار بيش

وجه نتوانستند  هيچکرد، بههايی که سيستم زندانبانی میميل باطنی و تالش
ايجاد کنستوهبه»کننده و «عصبیوضعيتی « امر هم »آورنده  اين  دليل  ند. 
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که در  طور مطلق) بيش از اينبه  ها (نه همهْ ی زندانیخيلی ساده بود: عمده 
امور گوناگونی سرگرم بودند  ی خويش باشند، بهفکر آسايش، رفاه و آينده 

به  جامعه  شاکلهکه  نيروهای  خاستگاه  و  زمانه  با  تناسب  در  ی طورکلی، 
هنگام  ای مواقع، مثالً بهايد درپاره جنبش، از زندانی سياسی توقع داشت. ش

آلوده بازرسی غذای  اثر خوردن  در  همه  که  يا موقعی  اسهال ها  ی زندان 
عصبی کمی  وضعيت  بودند،  میگرفته  زندانیکننده  اما  بهشد،  طور ها 

ند و با آن  نآمدها را مديريت کگونه پيشخود ياد گرفته بودند که اينخودبه
ی مسلحانه هم تاکتيک و  مبارزه موضع نقد مشی    کنار بيايند. گرچه من در 

و تبعات رفتاری آن در زندان قرار داشتم؛ اما محيط زندان    هم استراتژی 
ترين و  مجموعاً طوری بود که هنوز هم براين باورم که بهترين، سرخوش

  های زندان بود. ام همان سالی زندگیترين دوره مرفه 
رفاهی وضعيت  مقايسه  در  پاينده  زندان    آقای  با  حصار  قزل  زندان 

داند؛ اما در بيان ـ خيلی بهتر میدرستیبهقصر، وضعيت قزل حصار را ـ
ی مديريت  سرهنگ ستوده و نحوه ی آن بهعلت عمده چرايی اين امر که «

کند. شايد اين اشتباه ناشی از تعلق  »، صددرصد اشتباه میگشتاو بازمی
به براسعاطفی  اما  باشد؛  ستوده  اسناد  سرهنگ  نه  برآورد،  و  تحليل  اس 

توان گفت که زندان قزل حصاِر پس از سال دست آمده از ساواک، میبه
پروژه 1351 از  يکی  به،  که  بود  ساواک  آزمايشی  احتمالی های  دليل  دو 

ی چريکی و  شکست خورد و بساط آن را جمع کردند: يکی، تشديد مبارزه 
ار آن دسته و گروهی در  تشديد سرکوب؛ و ديگری، کاهش اقتدتصميم به

اصطالح  های بهی ديگر خواهان آزمايش شيوه ساواک که در مقابل دسته
کند،  آن اشاره میدموکراتيک سرکوب بود. همين نکته که خوِد آقای پاينده به

است می گامی  راهنمايیکه  «تواند  باشد:  مدت کننده  و  زندانيان  ترکيب 
رقيقمحکوميت در  هم  بها  سرکوب  شدن  نبود یتر  در  »(همان تأثير  جا). 
  پردازم. اين مسئله میتر بهادامه بيش
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زندان قزل حصار،  پس از برگشت آرامش و شروع زندگی عادی به
آورند که اين زندان می نفر زندانی غيرسياسی را برای مدت کوتاهی به 20
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يک و  صفحه  سه  پاينده  (از  آقای  صفحه  به335تا    332سوم  را  آن  ) 
لحاظ جنبشی و سياسی جاکه اين چند صفحه بهاختصاص داده است. ازآن

دنکته مهمی  اينی  از  برندارد،  خالصهر  بيان  با  آنْ رو  از  کوتاهی   ی 
می به قزل حصار  درباره ويژگی زندان  و  و چگونگی ی  پردازيم،  چرايی 

  کنيم. اصطالح نرم اين زندان بحث میسرکوِب به
» سرهنگ ستوده، آقای پاينده  1352ماه  در اواخر پائيز يا اوايل دی«

خواهيم بيست نفر  میگويد: «ها میآنبهخواهد و  و نماينده مجاهدين را می
به را  عادی  اينزندانی  کنيم.  منتقل  شما  بهبند  آنها  در  موقت  جا  صورت 

ها نداشته باشيم و اگر خالفی کار آن خواهند بود... از ما خواست که کاری به 
تأکيد گفت درست است که در زندان قصر  مرتکب شدند، اطالع بدهيم... به

زندانيعده  از  بهای  را  عادی  کرده ان  منتقل  سياسی  آنزندان  از  و  ها اند 
اند زندانيان سياسی را اذيت و آزار کنند؛ از ناراحتی دوستان شما خواسته

داريم،   نداريمهم اطالع  ما چنين قصدی  باشيد  اين  ... همهولی مطمئن  ی 
سطح  بيست نفر... حبس سنگين از پانزده سال تا ابد دارند... هيچ زندانی در  

  ). 332»(ص ها نشده است...نگهداری آنتهران حاضر به
ها کنند که اين زندانیآقای پاينده و نماينده مجاهدين هرچه اصرار می

دستور از  »؛ باالخره گفت: «او زير بار نرفت بند سياسی نياورند، «را به
جا).  »(همانام طرف سرهنگ محرری صادر شده است و من تصميم نگرفته

پاين  بچهوقتی  برای  را  مسئله  میده  بازگو  بند  «های  مخالفت  کند،  اول 
حرفکردند انتقال  از  پس  اما   ،«» ستوده  سرهنگ  شدند  های  ناچار 

  جا). »(همانبپذيرند
العاده شرور که هيچ زندانی در  زندانی فوق  20آقای پاينده از ميان اين  

يکی از  )؛  333»(ص  شناخت...سه نفر... را میپذيرفت «ها نمیتهران آن
[هم که يک نفر ها  يکی ديگر از آن» داشت؛ «نسبت خويشاندیها با او «آن

بود] نکرده  اعتراف  اما  کشته،  محلرا  بچه  بود(همان...  پاينده  جا).  » 
درباره به پاينده  آقای  آنهرروی،  حضور  علت  سياسی  ی  زندان  در  ها 

بوديم و    ی ما مشکوکوقتی اين بيست نفر وارد بند شدند، همهگويد: «می 
می  آنفکر  بهکرديم  را  آورده ها  ما  آزار  و  اذيت  چهار  قصد  و  بيست  اند. 
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ساعت نگذشته بود که متوجه شديم سرهنگ ستوده قصد آزار ما را ندارد  
جا). واقعاً چرا در قصر  »(همانو فقط دستور مافوق را اجرا کرده است

غيرسياسی   دهنده زندانی  به  آزار  میرا  منتقل  سياسی  کنند؛  زندان 
ه  آزار ندهند که در زندان قزل حصار، زندانی بسيار شرور، اما  درصورتی

میبه منتقل  سياسی  ادامه بند  در  بازی  يک  اين  آيا  سرکوب  شود؟  ی 
  اصطالح نرم نبود؟به

فوقزندانی زندانیهای  برای  مزاحمتی  شرور  سياسی  العاده  های 
 » و  بهنداشتند  بودسرشان  گرم  خودشان  از  )334»(ص  کار  بعضی   .

های شرور برآمدند؛  » اين زندانیاصالح» سياسی درصدد «خودشيفتگان«
ها نزديک  آنطور بهحتی بلد نبودند چهها «که ايناما نظر پاينده اين است

  جا).»(همانشوند
زدم و گاهی ناهار يا شام  ها سر می آن... من بهگويد: «آقای پاينده می

آن می با  شب  ها  يک  آنبهخوردم.  کشيدن اتاق  مشغول  ديدم  رفتم،  ها 
بعداً  شود:  «». پاينده متعجب میآمدن من هم اهميتی ندادنداند و بههروئين

بههايی که مراقبفهميدم از طريق همان پاسبان ها آنشان بودند، هروئين 
»  خيلی ناراحتکشيدند « ها هروئين میکه آن». پاينده از اينرسيده استمی 
در  خ آدم بسيار پست و رذلی بود ولی مواد مها که «يکی از آنهشود و بمی 

دانی که سرهنگ ستوده از ما  میگويد: «»، میکشيدو حتی سيگار هم نمی
کنيم... ولی  خواسته است کارهای شما را اطالع دهيم. ما اين کار را نمی 

تکرار    ها هم پذيرفتند و ديگر چنين چيزیجا از اين کارها نکنيد... آندر اين
). البته شکی در اين نيست که  335و    334»(صص  که ما نديديم نشد يا اين

؛  ها و آقای پاينده ادامه دادند ها کارهای خودشان را دور از چشم زندانیآن
  که اين وقايع عيناً اتفاق افتاده باشد!؟اينالبته مشروط به

  
مطالعه کنيم، متوجه  چه برمن گذشت» رابا دقت نسبتاً بااليی  اگر «آن

رود، گرايش سياسی  ی صفحات کتاب باالتر میشويم که هرچه شماره می 
کند. گرچه در ی آن بگويد، تغيير میکه چيزی درباره آقای پاينده، بدون اين

پاينده هيچ آقای  اين کتاب  قبول وقت درباره سراسر  ی مشی سياسی مورد 
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ای  گونهکند، بهعی که روايت می زند؛ اما در تناسب با وقايخودش حرفی نمی
نشان   خودش  از  را  سياسی  مشی  و  گرايِش  از  نوعی  ضمنی،  و  ناگفته 

بهمی  سمپاتی ضمنی  ابراز  از  تحول  اين  ملت  جبههدهد.  و حزب  ملی  ی 
به فروهر  بهايراِن  نقد  مبارزه گرايِش ضمنی  موضع  (البته در  مسلحانه  ی 
زندانی جانبرفتاری  مهای  مشی)  اين  آنیدار  از  و  بهرسد،  نوع  جا 

  شود. کاری» راهبر میسياسیای از مشی موسوم به«پوشيده 
جا در نقش شخصيت اول  ی اين احوال، آقای پاينده هميشه و همهبا همه

که با تبختِر  شود. براساس همين دو ويژگی الينفک اوستداستان ظاهر می
می « تحقيرآميزی  اينگويد  میجالب  کسانی  آنخواستن که،  [يعنی:  ها  د 

فوقزندانی را]های  به  العاده شرور  نبودند  بلد  که حتی  کنند  ها آناصالح 
نزديک شوند. البته تعداد خودشيفتگانی که ادعای اصالح جهان را داشتند  

تر  خواستند شروع کنند سه/چهار نفر بيشو برای قدم اول از اين چند نفر می 
ها مشتبه شده بود و سِالحی بودند که امر برآنگراهای بیها خلقنبودند. اين

طور که ردند از قدرت تأثيرگذاری بااليی برخوردارند ولی همانکفکر می
غير  ها هم خيلی زود عرق کرد. بهشود تب تند اينآتِش تند زود خاموش می

تفاوت داشت، بقيه  زندگی  از چند نفر که در بيرون از زندانْ  بقيه  با  شان 
روشنبچه همگی  می ها  فقط  که  بودند  مانفکرانی  افرادی  با  ند  توانستند 

های مختلف  ی رفتار و معاشرت با اقشار و تيپخودشان صحبت کنند. نحوه 
  ». جامعه را بلد نبودند

قول بار نسبتاً حقيری دارد،  » در اين نقلفکرروشنی «که کلمهچنانهم 
اين زندانی بودند.    های غيرسياسی هم در نقش پرولتاريا توهم شده ظاهراً 

پاينده  آقای  از آن  جرأت می   ميشه باالترينْ ی هميشه اول و هکاش  کرد و 
های شرور را داشتند.  برد که قصد اصالح زندانیسه/چهار نفری نام می

قبالً   مثال:  من  صفحه(برای  برخوردهای  درباره   )179و    8  هایدر  ی 
ام. همين برخورد  لنت اشاراتی داشتهکارگری آقای پاينده در کارخانه ايران

زمانی  بهکه   توده لحاظ  ميليونی  از عصيان  هم  مردم  چندان  در سال  های 
نشان  1357 بود،  نشده  از دهنده دور  مردمی  ارتباِط  ايجاد  ميل  و  توان  ی 
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است پس،الزم  است؛  پاينده  آقای  بهسوی  دوباره  نگاهی  صفحه  که  اين 
  بيندازيم. 

به بتواند  پاينده  جناب  «واسطهشايد  خويشاوندیی  هم نسبت  محله  »، 
های خطرناک ارتباط بر قرار کند و با  قبيل مناسبات با زندانیبودن و اين  

ها را  تواند آننهايتاً می  ها ناهار و شام بخورد، اما در رابطه با کارگرانْ آن
ی  مبارزه خوری دعوت کند؛ چراکه کارگران در مناسبات مربوط بهعرقبه

  رانند. را از خود می طبقاتی افراِد هميشه اول و باالترين
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، يک پارگراف نسبتاً طوالنی 324و     323ی  آقای پاينده در صفحه
ويژه سرکوب زندان قزل  طورکلی و بهها بهی چرايی سرکوب زنداندرباره 

حصار دارد که من در بازخوانی اين قسمت از آن پريدم تا پس از شيوه و  
فضای   با  نسبی  آشنايی  و  سرکوب  بهشدت  و زندان،  چرايی  عنوان 

  آن بپردازم. ی سرکوب، بهزمينهپيش
دستگاه امنيتی حکومت شاه    ،1352سال  براين باورم که از ابتدای  «

تر، در مدت زمان  های جديدتر و خشونت هرچه بيشبا روش  تصميم گرفت
موجوديت آن خاتمه دهد. علت  را درهم بشکند و به   اپوزيسيون چپکوتاه  
های فدايی و مجاهدين بود که با خط و های چريکرش فعاليتگست  آن همْ 

استقبال   و  توجه  مورد  مسلحانه  جامعهبخشمشی  از  ايرانهايی  قرار    ی 
اش مبارزه با جنبش چپ در جهان بود،...  گرفته بودند. آمريکا هم که اولويت

شد و    شروع  1352از ابتدای سال  داد. اين روند  شاه چراغ سبز نشان میبه
، کشته شدن حميد اشرف و 1355ضربه شديدتر و مؤثرتر در هشت تير    تا

در  تر ادامه پيدا کرد.  همراهانش در سرآسياب مهرآباد، با شدت هرچه تمام 
که رژيم تصميم گرفته است    دانستندزندانيان سياسی نمی  1352اوايل سال  

  داخل زندان، شدت سرکوب را بيش از پيش افزايش دهد و  در بيرون و در
آن چنان سرکوب کند که کسی يارای تکان خوردن و مخالفت  مخالفان را 

قمع   و  قلع  مشغول  بيرون  در  ساواک  باشد.  نداشته  را  با حکومت  کردن 
به و  بود  زندانی های  بهانهمخالفان  و  شکنجه  دستگير،  را  افراد  مختلف 
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د  ، تعدا 1354ی دوم سال  تدريج تا نيمهی همين روند، بهکرد. در ادامهمی 
نفر رسيد. تا آن زمان سابقه نداشت    4500حدود  زندانيان سياسی در ايران به

های ايران باشد. شکنجه بسيار شديدتر  که اين تعداد زندانی سياسی در زندان
هرطريق ممکن سرکوب و تر مخالفان را بهخواستند هرچه سريعشد و می

استراتژی سرکوب  ها بودند  ها در دسترس آنگير کنند. چون زندانیزمين
زندان شيراز    1352کردند. در فروردين    ابتدا از زندان شروعجانبه را  همه 

قزل و در پنجم تير همان سال زندان قصر را سرکوب کردند و بعد از آن به
های ديگر  ی آن سرکوب، زندان مشهد و زندانحصار آمدند و سپس ادامه

بهشهرستان را  کم ها  مرنگی دربرگرفت.  طور  پس  ما  قضيه  نبوديم  توجه 
و ساواک  پزی يک دام است های خوراکهای اصالح و چراغندادن ماشين

بهانهبه حصار دنبال  قزل  سياسی  زندانيان  کردن  سرکوب  برای  ای 
  ). 324و 323»(صص است

که حاوی نکات ی باال ضمن ايناز جزئيات که بگذريم، مطلب نقل شده 
ی همان کننده کاتی است که نقضی نحال دربردارنده درستی است، درعين

رسد که آقای پاينده در گفتگوهايی که نظر مینکات درست است. چنين به
درباره  ديگران  زندانبا  سرکوب  بهی  داشته،  و ها  رويداها  تحليِل  لحاظ 

ای خاص قرار گرفته نحوی تحت تأثير نظريهها بهچرايی سرکوب زندان
خواهد تماميت آن را بپذيرد.  و نه می  تواند آن نظريه را رد کندکه نه می

نظريهصرف پذيرش  عدم  دليل  بررسِی  از  ديگران  نظر  از  که ظاهراً  ای 
لحاظ عملی (نه الزاماً روايت درآمده التقاطی و بهچه بهشنيده است، اما آن

وجه کالمی و صوری) ناسازگار است. پس، اين عناصر ناسازگار را مورد 
  هيم:مالحظه و بررسی قرار بد

می پاينده  «آقای  باورگويد  استبراين   «» سال  که  ابتدای  ،  1352از 
های جديدتر و خشونت  دستگاه امنيتی حکومت شاه تصميم گرفت با روش

بيش و هرچه  بشکند  درهم  را  چپ  اپوزيسيون  کوتاه  زمان  مدت  در  تر، 
»،  دستگاه امنيتی حکومت شاه که «». منهای اينموجوديت آن خاتمه دهدبه

همانند دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی و دستگاه امنيتی هر رژيم ديگری،  
سرکوب و   اشْ » بودنش، تصميم هميشگیدستگاه امنيتیی ذات «واسطهبه
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جنبش با  مهار  متناسب  را  سرکوب  پتانسيِل  و  شکل  و  بود،  مخالف  های 
عاملی  تقابل با آن برخاسته بودند؛ اما تنها  کرد که بههايی انتخاب میجنبش
سرکوب تأثير بگذارد، خوِد سرکوب ويا » بهتصميمتوانست در اين «که می 

معنی سرکوب نسبی است. نتيجه ها بود که اين نيز بهالاقل مهار آن جنبش
  [های] دستگاه جايی سرکوِب کنش يا جنبشی در دستوِر سرکوب «نکه، آاين

»ی سرکوب فاقد هانهبعنوان «ای بهگيرد، مسئله يا مقوله» قرار میامنيتی
گِر تر/تثبيت» در تقابلی معنی دارد که طرِف قویبهانهمعنی است. چراکه «

نوعی خشم و برافروختگی مبتال شده باشد، و عامل اين خشم و  به  رابطهْ 
اش، خشم و خودیبرافروختگی نيز موقتی باشد و با فروکشيده شدن خودبه

قوی طرف  ـتر/تثبيتبرافروختگی  رابطه  بهنيزگِر  خود ـ  معمول  آرامش 
  گری خويش بپردازد. امور ناشی از قدرتمندی و تثبيتگردد و بهبر

ما متوجه نبوديم قضيه پس ندادن  گويد «بنابراين، وقتی آقای پاينده می
دنبال  است و ساواک به  دامپزی يک  های خوراکهای اصالح و چراغماشين
»، اساس  ی قزل حصار استبرای سرکوب کردن زندانيان سياس  ایبهانه

تصميم  ، دستگاه امنيتی حکومت شاه  1352از ابتدای سال  باور خودرا که «
که  کند. چرا؟ برای اين»، نقض میرا درهم بشکند   اپوزيسيون چپ...  گرفت

شدند ويا پس از اين  های قزل حصار درگير اعتصاب ريش نمیاگر زندانی
می  اعتصابْ  میعقب  تسليم  و  ادامه نشستند  سرکوب  روند  بازهم  شدند، 

همه می  در  بلکه  حصار،  قزل  با  رابطه  در  تنها  (نه  روند  اين  ی يافت. 
ها دست از مبارزه و مقابله با  شد که زندانیها) فقط آن جايی قطع میزندان

برمی لحظهرژيم  آن  نيازهای  با  متناسب  خودرا  کنِش  اين  و  ی  داشتند 
  دادند. نحو عملی نشان می» بهاه امنيتیدستگ«

ی آقای پاينده بايد روی  های نقل شده تری که از حرفکم   نکات با اهميت
  اند: اين ترتيبآن انگشت گذاشت، بدون تقدم و تأخر به

شاه «  ■ حکومت  امنيتی  «دستگاه  سال  »،  »  تصميم،  1352ابتدای 
» سرکوب کند.  ر تهای جديدتر و خشونت هرچه بيشبا روش نگرفت که «

با   ساواک)  تشکيل  از  قبل  (حتی  همواره  و  هميشه  امنيتی  دستگاه  اين 
روشخشونت که  بارترين  جنبشی  آن  ويژگی  با  متناسب  و  الزم  بايد  های 
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آميزترين سرکوب در  شد، اقدام کرده بود. برای مثال، جنايتسرکوب می 
  1325سال    ی شاه و دررابطه با «حکومت خودمختار آذربايجان» در دوره 

ی گونه نشانی از ساواک هم در ميان نبود. تغيير فاز مبارزه انجام شد که هيچ
به  سياسی/گروهی  عمدتاً  شکِل  از  چريکی/شهریْ سياسی  عمدتاً    شکل 

هايی که يکی از نمودهای  گير کرد و تعلل» رژيم را غافلدستگاه امنيتی«
زندان قبلآن وضعيت  تا  سياسی  عدم    1352سال    از  های  از  ناشی  بود، 

جريان با  مقابله  در  دستگاه  اين  اينآشنايی  نتيجه  بود.  چريکی  که های 
ی شهری  ی مسلحانه» از همان آغاز مبارزه دستگاه امنيتی حکومت شاه«
» اقدام  ترهای جديدتر و خشونت هرچه بيشروش» گرفت که با «تصميم «
گير شدن آن بود  و غافل  مادگیسرکوب کند؛ اما مشکل اين دستگاه عدم آبه

مانند   انگليس و  اسرائيل، آمريکا،  از تجارب  با استفاده  که طی يک سال 
طورکلی، تکيه آقای پاينده  دست آورد. بهتدريج آمادگی الزم را بهها، بهآن

» سال  روی  نشان1352ابتدای  هرچيز  از  بيش  نگاه  دهنده »  تعميم  ی 
ی  فراز و فرود مبارزه ست، و ربطی بهحسی/عاطفی و ويژگی نفِر اولی او

  » ندارد. دستگاه امنيتی حکومت شاه تصميمی «مسلحانه و تصميم و بی
که غلط نيست؛  » ضمن اينی ايرانهايی از جامعه بخشعبارت «   ■

و   20آفرين است. برای مثال،  اما ابهام  درصد از جمعيت ايران مجموعاً 
» طبقاتی/قشری  تمايزهای  ابخشبدون  جامعههايی  ايرانز  بهی  حساب  » 

معنی »، بهمورد توجهی مسلحانه «که جنبش مبارزه   آيند، در صورتیمی 
به  20سمپاتی،   نبود.  ايران  مبارزه درصد جمعيت  ی  ی مسلحانههرروی، 

» اساساً  توجهشهری  دانشمورد  از  بخشی  دانشگاه »  و  جويان  ها 
ها عمدتاً  تی آنکه خاستگاه طبقا   های روشنفکری قرار گرفتمحفل/گروه 

بورژوازی تازه شکل گرفته)  رشِد متوسط (ويا خرده (نه مطلقاً) قشِر روبه
  بود. 

زندانی«  ■ آنچون  دسترس  در  سرکوب ها  استراتژی  بودند  ها 
 ی»، نه تنها غلط است، بلکه زمينهجانبه را ابتدا از زندان شروع کردند همه 

به هم  را  بدفهمی  میاين  که  وجود  اصلی سرکوبْ آورد  و    سائق  شخصی 
ی بارِز  خود چهره خودِی  که زندان بهتوجه استجويانه است. الزم بهانتقام 



 

 

حصار زندان قزل  573  

بعد  ) به1352(و نه از    1350چه از سال  سرکوِب مداوم است؛ بنابراين، آن
نه «تدريجاً در زندان تدريجی  شروعها واقع شد،  » سرکوب، بلکه تغييِر 

ی شهری در  ی مسلحانهله و سرکوِب مبارزه ی سرکوب در تناسِب مقابشيوه 
تغيير شيوه  بود. گرچه  از زندان  بهبيرون  تغيير شيوه ی سرکوب  ی  کليِت 

بهمبارزه برمی ی ای محاط در مجموعهی مجموعهمثابهگردد، اما زندان 
جنبش، متناسب با ويژگی خويش از استقالل نسبی نيز برخوردار است که 

هايی نمايند. تقابل زندانی زندانی با زندانبان خودمینوع و چگونگی تقابلِ در  
به نظامی و فعال و نيز جنبش چريک شهری  که  اساساً  نهادی  از  پيروی 

مبارزه فی موجود،  را  الواقع  حقيقی  و  اصيل  مسلحانهمبارزه ی  هم    ی 
هايی بود که آقای  د، همان کنش و واکنشن دانستمی  استراتژی و هم تاکتيک

تحت   آن  پاينده  مانند  و  جوانی  از  ناشی  احساسات  و  تندروی،  عنوان 
گونه توصيفات  کند. مشکل آقای پاينده و امثالهم در ابداع اينشان میتوصيف

استتحقير اين  بوده آميز  «آن»  نه  و  هستند  «اين»  نه  همين که  و  اند، 
بهبودگِی حاشيههيچ ی «سابقه» برفرق هرگونه  مثابهاِی فعليت سياسی را 
يابی  های دستکوبند تا مانع آزمونی باشند که يکی از راه ت نوين میفعلي
  های تاريخی است. رهيافتبه

بههرروی، رابطهبه که  با جنبشی  است،  ی زندان  فعال  نهادينه  طور 
ای ديالکتيکی برخوردار است. زندان سياسی در  هميشه و همواره از رابطه

و   سلطنتی  استبداد  تحت  ـايراِن  مبارزه هميشهآخوندی  علنی  ارگان  ی  ـ 
نيز نه تنها از اين قاعده    1357تا    1350های  ضداستبدادی بوده است. سال

گام با  بعد، هم به  1355مستثنی نيست، بلکه بارزترين نمود آن را از سال  
بينيم. بدون  گسترش جنبش، در شعار «زندانی سياسی آزاد بايد گردد»، می 

که تر اين مسئله را داشته باشيم، حقيقت اين استشکه فرصت بسط بياين
و حتی پس از آن (گرچه با شدت    1352تا    1350های  های سالاگر زندانی

کم  نمیخيلی  تندروی  تاآنتری)،  طرفکردند،  خودرا  مبارزه  جاکه  دار 
بيان ديگر، تسليم  شدند. بهآن جنبش محسوب میدانستند، خائن بهمسلحانه می

سرکوب به(آن  بدون  است)  آن  مدافع  پاينده  آقای  که  مراتب  طور 
خردکننده  بهتحقيرآميزتر،  و  بازدارنده تر  جنبشی  که لحاظ  بود  آن  از  تر 
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ُگه خوردن بگويند و بازهم به طور  تندروی کنند، شکست بخورند، بعضاً 
  تقابل ادامه دهند. ای بهزيرکانه
آورم تا شايد در  میهای آقای پاينده  قول از حرفجا سه نقلدر اين ■
  ی نسبتاً روشنی برسيم: نتيجهها با هم بهی آنمقايسه
، دستگاه امنيتی حکومت شاه تصميم گرفت  1352از ابتدای سال  «  ــ 

روش بيشبا  هرچه  خشونت  و  جديدتر  کوتاه  های  زمان  مدت  در  تر، 
  .»موجوديت آن خاتمه دهد اپوزيسيون چپ را درهم بشکند و به

های  های اصالح و چراغما متوجه نبوديم قضيه پس ندادن ماشين«  ــ 
برای سرکوب کردن    ای بهانهدنبال  است و ساواک به  دامپزی يک  خوراک

  ». زندانيان سياسی قزل حصار است
همراه معيری (معاون زندان) وارد بند  «... پنجاه/شصت نفر پليس به  ــ

به و  ما  شدند  اموال  تمام  بازرسی،  کتابعنوان  چراغرا،  های ها، 
های مشروب را تراشی و... حتی شيشهها، ماشين ريشپزی، مالفهخوراک

»؛ پس از اين بازرسی غيرمعمول آقای پاينده و نماينده مجاهدين از  بردند
می ستوده  «سرهنگ  استپرسند:  قرار  چه  از  هم  جريان  سرهنگ  »؟ 

«می  در    تصميمیاين  گويد:  است.  گرفته  ساواک  که  قصر  است  زندان 
بازرسی،   اين  و  است  افتاده  اتفاق  در   یمقدمهقضايايی  وقايع  آن  تکرار 

اگر شما  اين توانيم قضيه را خيلی ساده  رفتار کنيد، ما می  معقولجاست. 
  صورت زندان قصربهجا هم  باشد ايننامعقول  برگزار کنيم؛ اگر رفتارتان  

  ند نکته توجه کنيم: چ قول بايد بهی اين سه نقلدر مقايسه ».آيد درمی
می پاينده  آقای  وقتی  «اوالًـ  ماشينگويد:  ندادن  و پس  اصالح  های 

«دام پزی يک  های خوراکچراغ از ضمير  و  بود  میما»  استفاده  کند،  » 
» اقدام کرده بودند؛  اعتصاب ريش «منظور واقعی او، آن کسانی است که به

» او  «[که]  قضيهچراکه  ستوده  سرهنگ  از  را  که »  است  تصميمی  اين 
ها را باور هم اين حرف »، شنيده بود و برخالف اعتصابيونْ ساواک گرفته

  کرده بود. 
 ً »  تصميم» و «دستگاه امنيتی حکومت شاه ـ وقتی خود پاينده از «دوما

» حرف  کوتاه » در مدت زمانی «اپوزيسيون چپآن برای درهم شکستن « 
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پيشمی  « ک  زند،  مانند  مسائلی  «بهانهشيدن  و  نوعیدام »  عمالً  تجاهل   » 
  است. 

»  نامعقولِ عمِل «های قزل حصار دست بهسوماًـ برفرض که زندانی
نمی ريش  سکوت  اعتصاب  زندانبان  و  ساواک  تعرض  مقابل  در  و  زدند 

تر صورت کار ساواک را راحت کرده بودند تا هرچه سريعکردند، دراينمی 
زندان بپردازد. اين مسئله خصوصاً از اين زاويه اهميت  جنبش بيرون از  به

می ساواک  که  است  نظر  براين  پاينده  آقای  که  «دارد  سرکوب  خواست 
  » کند!؟جانبه را ابتدا از زندان شروعهمه 

 ً های غيرسياسِی  ـ پس از سرکوب اعتصابيون و انتقال زندانیچهارما
را  1352زمستان سال گويد: «می  335ی خطرناک، آقای پاينده در صفحه

» و  بدون دغدغه و نگرانی ولی با چند مسئله خوش و ناخوش، گذرانديم 
می توضيح  مسئلهبعداً  که  بهدهد  ربطی  نيز  ناخوش  و  ی  نداشته  زندانبان 

کرد که حرف گشت، بايد توجه میپنهان کردن کتاب توسط مجاهدين برمیبه
صورت زندان  بهجا هم باشد اينقول  نامعاگر رفتارتان  سرهنگ ستوده که «

»، بلوفی بيش نبوده است؛ چراکه منظور او از رفتار نامعقول آيددرمی  قصر
» يا چيزی شبيه آن بود که با وقوعش مرز تعيين  اعتصاب ريشهمان «

هرروی، زندان قزل  سر گذاشته بود. بهی عقل توسط زندانبان را پشتِ شده 
» درنيامد. چون  صورت زندان قصربه«  حصار تا زمانی که برقرار بود،

به پاينده  آقای  دوباره که  ورود  خرداد  هنگام  سوم  در  زندان  به  1353اش 
صفحه در  «می  241ی  قصر،  زندانيان  گويد:  برای  قصر  زندان  شرايط 

تدريج با اين  طور اساسی تغيير کرده بود و از همان بدو ورود بهسياسی به
ها و شواهد باال، آقای پاينده  ما، با وجود نشانها   ».آشنا شديم [منفی]  تغييرات  

دوگانههم  بستر  بر  اغلب  چنان  بودن  داشتنی  دوست  و  تندرو  زندانِی  ی 
  دهد. روايت خود ادامه می ها بهنگهبان
  
  حصار سرکوب در بند سياسی قزل }9

آن اينبراساس  تا  شنيده چه  پاينده  آقای  از  هم جا  و  مطابق ايم  چنين 
  ام، وضعيت رفاهی زندان قزل که از ديگران شنيده هايیمشاهدات و حرف
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ويژه  بسا از زندان شيراز هم بهتر بود؛ و بهحصار از زندان قصر و چه
سرکوب اِعمال شده دراين زندان، درمقايسه بازندان شيراز وقصر، اصالً  

  ؟آمد. دليل اين تفاوت را چگونه بايد توضيح دادحساب نمیسرکوب به
های قزل حصار عمدتاً زير پنج  رسد که محکوميت زندانینظر میبه

ها  ها و زندانیها در مقايسه با بقيه زندانسال بود و رفتار و برخورد آن
هنگام انتقال از قصر  نمود. برای مثال، آقای پاينده بهتر مینوعی معتدلبه
  308 در صفحه  شدند،بايست منتقل میقزل حصار درباره افرادی که می به

تر از  های ما پنج سال يا کم حدوداً سی نفر بوديم که محکوميتگويد: « می 
از   افراد  اين  اغلب  بود.  داخل  پنج سال  از معترضان  و  تندروی  مخالفان 

،  1352در زمستان  گويد: « می  339ی  چنين در صفحه». هم بودندکمون  
حدی  آزاد شدند. تعداد ما بهها از زندان قزل حصار  ای از بچهتدريج عده به

همه که  شد  بهکم  را  سياسی  زندانيان  و  ی  کردند  منتقل  بند  يِک  قسمِت 
اتاقپنجره  را  های  غيرسياسی  زندانيان  و  کردند  را رنگ  دو  قسمِت  های 

  ». جا آوردندآنبه
ويژه اين مسئله که آقای پاينده و همراهان براساس اين دو پارامتر و به

» بودند، يک ماه و چند روز قبل از ز مخالفان تندرویااو را که اغلب «
جايی منتقل کردند که همانند زندان شيراز و قصر  سرکوب پنجم تيرماه به

بهدر معرض سرکوب شديد قرار نگرفتند، اين   که ذهن می برآورد  نشيند 
گردآوری و حضور آن هشتاد/نود نفر زندانِی قزل حصار که دارای وجوه  

بودن هم  بهمشترکی  که  تصادف،  سِر  از  نه  چندان ضعيف،  د،  نه  احتمال 
ی مسئله خوِد آقای  اين جنبهی خاصی بوده است. بهبراساس برنامه و پروژه 

به اذعان دارد: «پاينده هم  از وقايع تيرماه  نوعی  نتيجه  ، به1352بعد  اين 
ناح  خواست جکار میريزی شده بود و پليس با اينرسيديم که انتقال ما برنامه

اش،  الزم را برای توجيه اجرای پروژه   یبهانهتندرو کمون را تقويت کند تا  
»(ص  دست آوردی زندانبانی بهيعنی سرکوب زندان سياسی و تغيير شيوه 

صرف309 مقوله).  از  «نظر  درباره بهانهی  قبالً  که  اشاراتی  »  آن  ی 
نفر از    30حدود  ی اصلی اين است که اگر پليس با انتقال  ام، اما مسئلهداشته

تندرو کمون را    اصطالح][بهخواست جناح  میقزل حصار «زندان قصر به
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کند جناتقويت  انتقاِل  همين  اما  قصر  زندان    ویرغيرتنداصطالح  به  ح»؛ 
بهبه جناح  حصار،  را  آن  تندرویاصطالح  قزل  کرد.  می  تضعيفجا 
اسناد ساواک وجود ندارد، برای  جاکه امکان دسترسی بههرروی، از آنبه

به و قرائنْ حقيقت چاره تقرب  که براساس شواهد  اين نيست  دست    ای جز 
  های فرضی/تحليلی بزنيم.  سازیمدلبه

که  باشيم  داشته  مؤکد  تأکيِد  مسئله  اين  روی  بايد  هرچيز،  از  قبل 
سط نهادهايی مانند ساواک و شهربانی، از زاويه ديد  ها تو جايی زندانیجابه

منتقل منافع  مانند     کنندگانْ و  مسائلی  زمينه  اين  در  و  دارد؛  معينی  داليل 
معنی است. با توجه سرگرمی، هوا و هوس، يا دلسوزی و ترحم مطلقاً بی

گيرد که چرا ساواک هشتاد/نود  اين مسئله، اين سؤال در مقابل ما قرار می به
يک  نفر در  را  بهزندانی  امکانات  از  که  آورد  گرد  مدرن  جا  اصطالح 

کم  مقررات   معرض  در  قصر،  زندان  با  مقايسه  در  بود،  تر  برخوردار 
گيرتر  ای قرار داشت، و باالخره کادر نگهبانی آن نيز خيلی آسانمحدودکننده 

  از زندان قصر بود؟  
است که ساواک    حدس و گمان متوسل شويم، واقعيت اينبدون اين که به

ها را در پيش گرفته بود: يکی،  برای مدتی دو شکل از برخورد با زندانی
»  تندروها را «که آقای پاينده آنهايیبرای سرکوب زندانی  پتک استفاده از  

با  کند؛ و ديگری، جایتوصيف می آهنیِ گزينی پتک  به  چکش  طور (که 
از مخالفان هايی که «یزندانتر بود) برای سرکوب بهقابل توجهی هم سبک

رسيد.  پنج سال میها حداکثر به» بودند و مدت محکوميت اغلب آنتندروی 
دليل نبود اسناد ممکن نيست)؛  ی ساواک (که بهنظر از فهم دقيق نقشهصرف

جزئيات آن، ايجاد    که پروژه ساواک، منهای شکل و  است  اما قابل تصور
  » بود. تندرویمخالفان و « »تندرویدوگونگِی «

اين قابل اتکا در دست داشته باشيم،  بدون  که اطالع دقيق و مدارکی 
تحليلیْ  برآورِد  نظر  می  براساس  ابراز  دوگانگی،  کرد  توان چنين  اين  که 
می تداوم،  بهدرصورت  نگاه  توانست  افزايش  يکی،  خودبنماياند:  دوگونه 

ممکنْ سياسی آلترتيِو  بدون  عمالً  و  پاسيفيستی  با  د  کارِی  مقابله  ر 
کُ نظامی مقدمتاً  تأثيِر  و  فعال،  بازدارنده   ندکننده گرايی  نوع و سپس  اين  ی 
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مسلحانهسياسی تحرکات  بر  تدريجی  کاری  ايجاد  ديگری،  و  شهری؛  ی 
  1355های تقاضای عفو و بخشودگی، شبيه آن چيزی که در سال  درخواست

افتاد و جيمی فعليِت سياسراه  از  ِی توده کراسی و سپس وسعت گرفتن  ای 
رهبری و بسياری را نه تنها نجات داد، بلکه به  گسترش آن جلوگيری کرد

  اپوزيسيون نيز راهبر گرديد!؟
مینتيجه برآوردها  اين  احتمالی  همان ی  که  باشد  نيز  اين  تواند 

گزارش آقای پاينده خيلی زود درهم شکسته  »ی که بنا بهاعتصاب ريش«
که گروه بسا  شد، ساواک (و چه بندی خاصی در ساواک) را متقاعد کرد 

ی سياسی جدی از آن، چنان با بار نشستن اين دوگانگی و استفاده احتمال به
میمقاومت مواجه  بزرگ  احتماالً  و  کوچک  بههای  هم  اگر  که  بار شود 

استفاده و  تحرکات چريکی  گسترش  با  مقابله  در  ساواک  برای  ی  بنشيند، 
بازدارن يا  از  ُکندکننده  دوگانگیده  اين  مرگ  ايجاد  از  پس  نوشداروی   ،

همين دليل هم ساواک بند سياسی زندان قزل  سهراب خواهد بود. احتماالً به
  حصار را تعطيل کرد. 

های روی و حتی مقابله با کنش»/چپتندرویبا «  طورکلی، مقابلهبه
ی آلترناتوی معقول، ممکن و  بدون ارائه  سياسی آميخته با عصبيِت عاطفیْ 

يا    ترديرمعنای ترويج پاسيويسم است که ذاتاً خودرا  ــ بهعمالً قابل قبول ـ
هم ترزود موجود  با وضعيت  میـ  ايجاد  ساز  ساواک درصدد  احتماالً  کند. 

برنامه  آستانههمان  در  بعداً  که  بود  آريامهر»  «سپاس  جيمیی  کراسی  ی 
  در دستور کار خود قرار داد. بار ديگر يک

  
  مسائل خوش و ناخوش 

قصر   زندان  بخش  (يعنی:  بعدی  بخش  آغاز  تا  قسمت  - 1352اين 
گيرد، حاوی  ) را دربرمی341تا    335شش صفحه (از    ) که تقريباً 1354

مسئله نيست.  مهمی  سياسی  نمايشنامهموضوع  اجرای  خوش،  از  ی  ای 
هاست که های مذهبیی ناخوش هم افشای بدکرداریبرشت است؛ و مسئله

  اند. اين بار هم مجاهدين آماج قرار گرفته
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بدون دغدغ  1352زمستان سال  « چند مسئله را  با  ولی  نگرانی  و  ه 
ای  اجرای نمايشنامه  ). مسئله خوش،335»(ص  خوش و ناخوش، گذرانديم 

» کارگرانی شد.  نژاد ناصر رحمانی» بود که توسط «برتولت برشتاز «
نمايشنامه  « اين  قسمت  بهآخرين  آن  اسم  از  ذکری  پاينده  آقای  ميان  [که 

پايان  ی اعدام بهتوسط جوخهبا اجرای صحنه اعدام يک زندانی،  آورد]  نمی
شود که تفنگی براساس  ها داوطلب میجا). يکی از زندانی»(همانرسد می 

با   و  بود)،  پيدا کرده  در يک مجله خارجی  (که  ام/يک  تفنگ  از  عکسی 
»  آب و خمير نان... درست [پالستيکی]  ی  مقداری مقوا و لولهاستفاده از «

اصل را  آيد؛ و تفنگ مقوايی شبيه بهی آن برمیخوبی هم از عهده کند که به
می پنهان  جايی  «در  نمايش  اجرای  روز  تا  بار  کنند.  را    [هم]يک  بند 

  کنند. » میبازرسی
اتاقی که تفنگ را مخفی کرده   دردهد: « طور ادامه می آقای پاينده اين 

بوديم چهار ظرف شراب هم داشتيم. اين چهار ظرف را پيدا کردند و بردند؛  
چنان مخفی کرده بوديم  ها را پُر و پيمان برگرداندند. تفنگ را آنالبته، آن

جا). اما نگرانی عمده در اين زمان، احتمال »(همانرا پيدا نکردند  که آن
به خيلی  که  بود  مقوايی  تفنگ  کردن  و پيدا  داشت،  شباهت  واقعی    تفنگ 

  ی فرار را ايجاد کند. توانست برای کادر نگهبانی شبههمی 
» نمايش  روز  بهدر  بودند  بند  داخل  که  پاسبانی  آمدند...  چهار  تماشا 

آمد...به نمايش  ديدن  برای  هم  او  و  دادند  اطالع  زندان...   »(ص  معاون 
يک نفر با  )؛ در صحنه آخر که فرد انقالبی قرار بود اعدام شود، «336

وقتی او با تفنگ در  » وارد صحنه شد. «در دست[مقوايی]  تفنگ ام/يک  
ها تفنگ  زده شدند که... اينها وحشتت آمد، سروان معيری و پاسباندس

حدی دقيق ساخته شده بود که با  ام/يک دارند... اين تفنگ و جزئيات آن به
تنفگ ام/يک واقعی هيچ تفاوتی نداشت... نمايش با اعدام انقالبی تمام شد و 

جا). پس  (همان » عنوان پيام نمايشنامه قرائت کردرحمانی نژاد مطلبی را به
نمايشْ  خاتمه  تبديل    از  با  زندان  مسئولين  مقابل  در  را  تفنگ  اصغرنيا 

دهنده به تشکيل  «اجزای  زندان  مسئولين  و  برد  ازبين  راحتی  اش،  نفس 
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آيند اين دوره از زندان قزل  ی خوشترتيب، روايت مسئله»؛ و بدينکشيدند
  رسد. پايان میحصار هم به

  
  مسائل خوش و ناخوش  }2

ناخوش« موضوع  زمستان  اما  حصار  1352آيند  قزل  »(ص  زندان 
های مربوط اين ترتيب است که وقت مطالعه برای کتاب): داستان به337

مذهبیبه  تکاملْ به توسط  پُر میطور سيستماتيک  بهها  نوبت  تا  کسانی  شد 
  گويد، عالوهده میها بودند. پاين ی آن کتابنرسد که واقعاً خواهان مطالعه

درباره براين: «  کتاب  ترجمه دکتر تعدادی  که نوشته ويا  داشتيم  ی تکامل 
اند. از هرکدام  ها مفقود شده نورالدين فرهيخته بود. متوجه شديم اين کتاب

اين نتيجه رسيديم که  اطالعی کردند. بههای چپ پرسيديم، اظهار بیاز بچه
اند.  ها را هم برداشتهکنند اين کتابر میها را پُ همان کسانی که نوبت کتاب

جا). از نماينده مجاهدين  »(همانهای مجاهدين بودند تر اين افراد از بچهبيش
هرحال، پس از بحث  کند. بهاطالعی میکنند و او نيز اظهار بیسؤال می

اين کتابدرباره  برده که  بين  از  البد  باشند،  نکرده  پنهان  اگر  را  اند،  ها 
میمجاهبه « دين  کتابگويند  اين  اتاقيا  يا  بدهيد  پس  را  را  ها  ها 

به338»(ص  گرديم می  مسئله  باالخره،  که چپ).  اتاقجايی رسيد  های ها 
ی که زير  ی توالِت از دور خارج شده ها در کاسهمجاهدين را گشتند و کتاب

  تخت قرار داشت، پيدا کردند. 
های شود. حتی بچه  درگيری شديدی منجر مسئله نزديک بود بهاين «

دو قسمت ها جدا کنند و کمون بهخواستند خرج خودشان را از آنچپ می
ت بوديم، ولی با ح های مجاهدين خيلی ناراکه از اقدام بچهتقسيم شود. با اين

  جا).»(همانها نگذاشتيم کمون تجزيه شودوساطت چند نفر از بچه
همين صفحه   پانوشت  در  پاينده  در  338آقای   ،» عبارت  با  توضيح 

بودم و گويد: «» میوساطت چند نفر در اين مقطع، از کمون خارج شده 
همراه رحيم ميالنی و جهانگير نورايی يک جمع محدود تشکيل داده بوديم.  به

  ». های چپ کمون بودمی بچهچنان نماينده حال، هم با اين
ده/پانزده روز تحقيق  ها عجيب آقای پاينده است که  اين هم از ويژگی

تا بين کمون و جمع کوچکْ می  لحاظ مشی يکی را انتخاب کند که به  کند 
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که کمون را قبول ندارد، چون رغم اينتر است؛ علیسياسی با او نزديک
شود و نمايندگی آن را نيز  آن وارد میزندگی تکی را هم دوست ندارد، به

میمی  بيرون  کمون  از  هم پذيرد؛  اما  میچ آيد،  باقی  آن  نماينده  ماند؛  نان 
گردد، بدون  های آن برمیکمون و کنش که اساس روايت او بهرغم اينعلی
آيد؛ و بالخره هرجا  که علت آن را توضيح بدهد، از کمون بيرون میاين

که مورِد غضب  آيد،  ها پيش می پای کج رفتاری مسلمان مجاهديِن  عمدتاً 
اسالمی مبزرگ  ،اند جمهوری  درباره ی نمايی  چندانی  سخن  و  ی  شوند، 

  !!؟آيدزبان نمیهای غيرمجاهد و حاکم کنونی بهمسلمان
  1350های مجاهدين سابقه داشت. در سال  های بچهالبته اين قبيل اقدام «

معدو تعداد  ورود  از  پس  کوتاه  بهدمدتی  مجاهدين  از  متوجه  ی  زندان، 
سليقه اِعمال  و  دخالت  آنانحصارطلبی،  امی  در  با  ها  شديم.  ديگران  ور 

ادعای وحدتاين هم که  راستای  مبارزه طلبی در  برای  و  آهنگی  پيگير  ای 
بود. با    ايذايیتر  ها بيشمتحد با دشمن واحد داشتند ولی برخی اقدامات آن

ها و باال رفتن کميت مجاهدين در زندان،  ی روند افزايش دستگيریادامه
شان اضافه خواهانهتماميتحرکات ها بهآن هایفضاسازی ها وماجراجويی

اين  مدت بخشی از دوستان چپ ما بهها چنان بود که در کوتاه شد. اقدامات آن
ی ديگری از دوستان چپ ما نسبت  ها معترض شدند. عده نوع اقدامات آن

ها تفاوت بودند و بر وحدت تاکتيکی و حتی بعضی از آناين رفتارها بیبه
داشتند  بر تأکيد  مجاهدين  با  استراتژيک  منظور [بهوحدت  قوی  احتمال 

های چپ معتقد بودند با  . اين عده از بچهراوی، جزنی و اطرافيان اوست]
شکلی با اين رفتارها توان بهی متحد با رژيم شاه، میاولويت مبارزه توجه به

تماميت روحيات  موضع و  متأسفانه  آمد...  کنار  مجاهدين    خواهانه 
آنطلبانهوحدت مجاهدين،  با  برخورد  در  ما  چپ  دوستان  در  ی  را  ها 
ها  کرد و اين نوع واکنشتر میخواهانه خودشان مصمم گيری تماميتموضع

و برخوردهای مختلفی شد    هاماجراجويیای برای  موجب فراهم شدن زمينه
ديگر آن  های  نمونههايی از آن را قبالً توضيح دادم و در ادامه بهکه نمونه

چه برمن جای «آن). آقای پاينده تا اين339و    338»(صص  خواهم پرداخت
ی حذف يک بند از سرود انترناسيونال (که با توافق جز مسئلهگذشت» به
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درباره  بود)،  گرفته  صورت  جزنی  « بيژن  ايذايیی  »،  اقدامات... 
فضاسازیماجراجويی« و  «هاها  تماميت»،  و  خواهانهحرکات  ملتهب » 
او   یهاحرفی نزده است. بنابراين، بايد منتظر افشاگری  ردن فضای زندانک

ی اين اتهاماِت بدون اين قطعيت نرسيم که همه ی روايت باشيم تا بهدر ادامه
ی رغم ماهيت گانگستريستی همهشان، علیبياِن چگونگی و توضيح چيستی

جمهوری   ا مخالفت ب  ها و نهادهای سياسی/مذهبی، نوعی ابراز عدمقدرت
 اسالمی است. 
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ها از زندان قزل حصار  ای از بچهتدريج عده ، به1352در زمستان  «
مراسم عيد نوروز را خوب برگزار کرديم... همه )؛ «339»(ص  آزاد شدند

در يک جا جمع شده بوديم و سال که تحويل شد همديگر را در آغوش گرفتيم  
يکديگر تبريک گفتيم...  رخسار هم زده و سال نو را به بهو دوستانه بوسه  

اتاقی که برای مراسم خودشان در  جشنی برگزار کرديم. سپس، مجاهدين به
به هم  ما  رفتند.  بودند،  گرفته  گرفته  نظر  درنظر  خودمان  برای  که  اتاقی 

حتی  های چپ در پايان جشن «). زندانی340و   339»(صص  بوديم، رفتيم 
ها، سرودهای "ای شهيدان" و "انترناسيونال"  ران و نگهباندر حضور افس

  جا). » خواندند(همانرا
سی« ارديبهشت  روز  فرصت    ]1353[ ويک  روز  دو  کردند  اعالم 

ی انتقال شويد... شب سوم خرداد،  تان را جمع و آماده داريد اسباب و اثاثيه
به مراسمی  مجاهدين،  سالبدون حضور  اسکنمناسبت  شدن  کشته  در  گرد 

نيرویصادقی با  مسلحانه  درگيری  در  برگزار نژاد  ساواک  های 
  جا).»(همانکرديم 

صبح روز سوم  گويد: « آقای پاينده در آخرين پاراگراف اين بخش می
، اعالم کردند آماده شويد. حدوداً چهل/پنجاه نفر بوديم. بدون  1353خرداد  

بهاين را  ببندند، ما  بان سوار اتوبوس  همراه دو پاسکه دست و پای ما را 
راه افتاديم. البته مأموران ساواک با چهار  طرف تهران بهمعمولی کردند و به

کردند. بعداز ظهر همان اتومبيل سواری، اتوبوس حامل ما را اسکورت می
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زندان قصر رسيديم و با شرايط و وضعيت پس از سرکوب زندان  روز به
  ». قصر مواجه شديم 

  
که توضيح استها، الزم بهنابود يا پنهان کردن کتابی احتکار،  درباره 

مسلماناوالً  بعداً  ـ  که  غيرمجاهد  با    فاالنژ های  مقايسه  در  شدند،  ناميده 
با مارکسيسم در آن نبود،    آشکاری  ی مجاهدين که ضديتمواضع اعالم شده 

بيش بهاصرار  و  کتاب  کردن  پنهان  و  نابودی  در  کتابتری  های  ويژه 
هللا ربانی  قول آيتکه مجاهدين بهـ تا زمانیالحادی داشتند؛ دوماً اصطالح  به

چنان فرزندان راستين  قلعه شنيدم)، هم شيرازی (که خودم از زبان او در قزل
با پنهان کردن کتاب اصطالح الحادی زير  های بهاسالم بودند، در رابطه 

آن  نده توجهی بهـ قرار داشتند که آقای پايهم های غيرمجاهد ـفشار مسلمان
و   مجاهدين  مخصوص  فقط  کتاب  کردن  پنهان  سوماًـ  و  است؛  نکرده 

  های غيرمجاهد نبود. مسلمان
میطرف تشکيل  را  اکثريت  که  نيز  مسلحانه  مشی  و  داران  دادند 

ها را در  که بعضی از کتابتری در اختيار داشتند، ضمن اينامکانات بيش
دادند، در مورد  ها قرار میار خودیگذاشتند و فقط در اختيخانه نمیکتاب
کردند که مثالً کتاب  ها را تقسيم میخانه هم گاه طوری نوبتهای کتابکتاب

رسيد که منتقد خط و مشی  دست کسانی نمیهای مديد بهدون آرام برای مدت
 مسلحانه بودند. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

  
  
  
  

تر  کردم خيلی بيشبينی میچه پيشجاکه حجم اين بازخوانی از آنازآن
وضعيت ساختمان منظور کاهش حجم نهايی،  توصيفات مربوط بهشده، به

روند وقايع لطمه وارد نکند،  زندان و مسائلی از اين دست را تا جايی که به
و شخصيت آقای پاينده  جاکه با نگرش  کنم. عالوه براين، ازآنخالصه می

ی عام آن  کنم که جنبهتر روی نکاتی تمرکز می ايم، بيشای آشنا شده تااندازه 
تر از برداشِت شخصی آقای پاينده باشد. پس، مسائل مربوط  خيلی سنگين

  دهم. تر از قبل مورد بررسی قرار میديدگاه آقای پاينده را خيلی خالصهبه
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طور اساسی تغيير کرده  شرايط زندان قصر برای زندانيان سياسی به«
آشنا شديم... در  [منفی]  تدريج با اين تغييرات  بود و از همان بدو ورود به

به  1353سوم خرداد   برگشتم...که  های ). زندانی341»(ص  زندان قصر 
ن  آزندان شماره يک (با شش بند که دو بند هم بهشماره سه و چهار را به

  اضافه کردند) انتقال داده بودند. 
» حصار  قزل  زندان  واردهاِی  ايستادهتازه  هشت  که زير  بودند   «

محسنی  کشد. «سرهنگ زمانی آقای پاينده و محسنی را از صف بيرون می
بهبهان   گروه  چريکبا  خلق)  (هوادار...  فدايی  و  های  بود  شده  دستگير 

گ زمانی  سرهنگ  بود...  تندرو  و  مهربان  را  جوانی  شما  سوابق  فت 
ی سوابق پاينده  تهديد کرد؛ و چيزهايی درباره جا)؛ و شروع به»(هماندارم 

زندان «در  که  گفت  حصار  قزل  و  قصر  بيشهای  که البته  مواردی  تر 
رياست رسيده، پاينده را  جا). رئيس تازه به»(همانبرشمرد، واقعيت نداشت
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بهنمايندهکه « بود،  مته  تحريک»  ديگران  اتهام «کردن  اين  کرد؛  کامالً م 
بلکه »، «کردها را تحريک نمینه تنها بچه). پاينده «242»(ص  دروغ بود

  » کند. ها جلوگيریاز تحريک شدن آنکرد «» میسعی
خط و نشان کشيدن برای من  سرهنگ زمانی شروع کرد بهگويد: «پاينده می

قدر  پا خطا کنيد، آنو محسنی. صراحتاً گفت دنبال بهانه هستم. منتظرم دست از  
انگشتانتان میکف دست تا  بهزنم  اگرچه ظاهراً خطاب  من و تان سياه بشود... 

خواست در ها بودند و میی بچهکرد، ولی مخاطب او همهمحسنی صحبت می
شناخت...  همان بدو ورود زهرچشم بگيرد... سرهنگ زمانی من و محسنی را نمی

برای ما درست کرده بودند و اکثر مطالب آن   که در زندانهايیبراساس پرونده
). پاينده درجواب جناب  342»(ص  کردی ما قضاوت میصحت نداشت، درباره

ام و نه خالف مقررات  زندان انجام من نه کسی را تحريک کردهگويد: «رئيس می
  جا) ادامه داد. »(همانخط و نشان کشيدنبهچنان «»؛ اما رئيس همامداده 

داخل  حصار را بههای تازه وارد از قزل  » شده بود که زندانیرتقريباً عص«
زير هشت احضار کردند. سرهنگ  ها را دوباره بهبند فرستادند؛ و روز بعد آن

... فهرست بلند بااليی از کند: «سخنرانی میها ای برای آنزمانی ده/پانزده دقيقه
هايی از قبيل کسی حق  ممنوعيتما متذکر شد؛  کارهايی را که نبايد انجام بدهيم به

کسی چيزی بدهد، در  روبوسی ندارد، کسی حق ندارد چيزی از کسی بگيرد يا به 
حياط بايد بلندبلند صحبت کنيد تا پاسبان بشنود و اگر غير از اين رفتار کنيد تنبيه 

بهمی تحويلشويد،  مشترک  میکميته  اثر تان  شما  محکوميت  روی  و  دهيم 
داخل بند رفتيد،  کنيم. وقتی بهآن عمل می ها تهديد نيست و ما به ته گذارد. اين گفمی
  ). 343»(ص فهميد چه گفتممی

احتمال  زمان با علی پاينده در بند دو/سه نبودم، يا اگر هم (بهگرچه من هم
های آقای پاينده آورم؛ اما ضمن تأييد روح کلِی حرفياد نمیبسيار ناچيز) بودم، به

زمانی و تهديدهای او، بايد روی چند نکته مکث کوتاهی داشته ی سرهنگ  درباره
  باشيم:

منشانه (که برای درجه  لمپن   ِدنائتجز  سرهنگ زمانی به  که،اول اين
ی االغ هم  اندازه کرد)، بهبسا روی مادرش هم معامله میچه  و موقعيت خودْ 

فهمد که عبارت  که او نمی سواد نداشت و مديريت بلد نبود. چرا؟ برای اين
ی  »، زندانِی از کميتهتان سياه بشودزنم تا انگشتانتان میقدر کف دستآن«
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به چندان  را  آمده  نمیمشترک  بههراس  قريب  اغلب  زيرا  تفاق  اانداخت. 
که او  ها کابِل کِف پا و آويزان شدن را تجربه کرده بودند، و عبارتیزندانی

که سخِن رئيس زندان سياسی  برد، بيش از اينکار می » بهکف دستدرباره «
های جنوب شهر بود،  های سيکل اول دبيرستانباشد، حرف تهديدآميز ناظم 

» کردن  لندبلند صحبتبنبود. گذشته از اين مسئله، «آور  هم رعبو چندان  
آموزش  زندانی و  اجتماعی  شعور  سواد،  وضعيِت  بگيريم.  درنظر  را  ها 

پاسبان بهپليسی  آناندازه ها  از  نفر  پنج  اگر  حتی  که  بود  ناچيز  ها  ای 
می بلندبلند های «صحبتبه گوش  تجربه  با  نسبتاً  زندانی  نفر  دو  کردند،  » 
پاسبانیای کلمات، چيزی از آن گفتگوها نمجز پاره به ها  فهمديدند. ضمناً 

رغم برخوردهای خشنی که داشتند، خيلی زود بازی  داخل بند دو/سه علی
  شدند. شان پرت می ی تهاجمیی اجرای وظيفهخوردند و از حوزه می 

ی شخصی خودم است.  کنم که تجربهدر اين مورد، مثالی را نقل می
ديواِر روبروی  نشسته و به  زمينبود. من روی    1354ل تابستان  حدود اوائ
نفر هم روبروی من    5يا    4شمال) تکيه داده بودم، و  (رو به  5حياط بند  

ی سياسی  گفتم؛ احتماالً يک خاطره نشسته بودند. دقيقاً يادم نيست که چی می
ما نزديک  صدا بههای آهسته و بیکردم. ستار مرادی با قدم را تعريف می

میمی  من  فقط  را  او  و  بهديشد  اگر  میبچهدم.  پشت  ها  مرادی  که  گفتم 
پرسيدند درباره  بردند و در بازجويی میی ما را زيرهشت می همههاست،  آن

ها متوجه کردم، بچهزديد. اگر موضوع بحث را عوض میچی حرف می
می سرشان  برمیپشِت  و  تکرار  شدند  زيرهشت  داستان  بازهم  و  گشتند، 

بلند و کمی هم دوستانه بگويم  ای جز اين نديدم  شد. چاره می  که با صدای 
بی با  هميشه  که  هم  مرادی  ستار  مرادی!  از  سالم سرکار  بسياری  محلی 

لهجهزندانی با  و  گلش شکفت  از  بود، گل  مواجه  گفت:  ها  ی غليظ آذری 
ی ُکرنِش بسيار سبک از ستار مرادی از  واسطهترتيب، بهچطوری؟ بدين

احتماالً انفرادی پريديم. احتماالً بعدها   خطر زيرهشت و بازجويی و کتک و
اعتنايی  ستار مرادی قصد من از سالم را فهميد؛ چون در مواجه شدن با بی

گشت تا تالفی کند. باالخره بهانه را پيدا کرد  دنبال بهانه می از طرف من به 
  ی ديگری است. که قصه
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اين  احتمال بسيار قوی علت سخنرانی سرهنگ زمانی  به  که،دوم اين
شد که در زندان قبلی  بار با گروهی زندانی مواجه میبود که برای اولين

(يعنی: قزل حصار) از امکانات فراوانی برخوردار بودند. گرچه يادم نيست  
جا که  قصر منتقل شديم، اما تا آنکه چند نفر بوديم که از کميته مشترک به

وت سِرجايش بود، ولی  وپکه تهديد و هارتکند، ضمن اينام ياری میحافظه
  کند، مواجه نشديم. با سخنرانی و وضعيتی که آقای پاينده روايت می

رغم فشار و تهديد، کتک و انفرادی، اما در تابستان  علی  که،سوم اين
بار  طور پنهانی در بند دو/سه برقرار بود و هرچند وقت يککمون به  1354

انفرادی  خورد و بهه) کتک میها برای تقسيم علنی (مثالً ميويکی از بروبچه
  رفت. خوشبختانه من از اين تجربه محروم نبودم. می 

اين ساواکیهمان  که،چهارم  نگاه  کردم،  اشاره  هم  قبالً  که  ها طور 
تا پاسبانبه (از محرری گرفته  از  کادر زندانبانی  بند)، نگاهی  های داخل 

ها نداشتند. چراکه نهای احتمالی آگزارشپايين بود و توجهی هم بهباال به
زندان   زيرهشِت  خبرچينی  سيستم  با  اساس  از  ساواک  خبرچينی  سيستم 

خبرچين و  «نادمين  قسمت  در  و  ادامه  در  بود.  نسبتاً  متفاوت  نگاه  ها» 
  اندازم. اين مسئله میتری بهجامع
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ا را  هتر بچهبعد از سخنرانی سرهنگ زمانی، همه يا بيشباالخره «
فرستادند... وقتی نوبت  داخل بند میبند دو/سه بردند. يکی، يکی ما را بهبه

من شد، پای راستم را داخل بند گذاشتم و هنوز پای چپم را بلند نکرده بودم  
طرفم آمد، بغلم  هللا الهوتی مراد ديد و بهکه از مانع دِر ورودی رد شم، آيت

  ). 343»(ص کرد و باهم روبوسی کرديم 
همراه آقای  کشد و بهپاسبان آقای پاينده را در همين وضعيت بيرون می

به میالهوتی  زمانی  سرهنگ  پاينده  دفتر  از  زمانی  سرهنگ  وقتی  برد. 
گويد شود و میقدم می»؟ آقای الهوتی پيشچرا روبوسی کرديدپرسد «می 

هوتی  ». آقای الاو را بغل کردم و بوسيدم روبوسی را من شروع کردم، «
گويد در سال  زمانی که چرا اين کار را کرديد، می سرهنگ  در مقابل سؤال  
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«هم   1350 او  و  بوديم  استزندانی  من  پسر  مقابل  مثل  در  هم  پاينده   .«
سرهنگ زمانی از اين که دلش برای آقای الهوتی تنگ شده بود و او را  

پدر« میجای  می»ش  حرف  ز داند،  ايستادن  دقيقه  چند  بعداز  و  ير  زند؛ 
» و  پاينده  باالخره  بههشت،  دوالهوتی  برمیبند  می»  پاينده  گويد:  گردند. 

بچه« از  می کسی  که  را  همديگر  و  نيامد  روبوسی  برای  فقط  ها  ديديم 
که با هم دوست بودند  که کسانیتوضيح است). الزم به344»(ص  خنديديم می 

ها جای  ندانیی عاطفی داشتند، باالخره با حمايت و محافظت بقيه زو رابطه
رسيد  نظر میکردند. هر چند بهآوردند و روبوسی میتنگ و خلوتی گيرمی

هنوز  ديگر  زندانيان  با  برخورد  در  زمان  آن  در  سنتی  مذهبی  زندانيان 
کردند، تفاوت آقای الهوتی با ديگران اين بود که فراتر  رعايت نزاکت را می

طورکلی يکی  روحانيون بهبههللا بود و اعتبار بخشيدن  اش، آيتاز مهربانی
دانست که  که آقای الهوتی می های ساواک بود. منظورم اين استاز برنامه

  رود.انفرادی نمیخورد و بهخاطر بوسيدن علی پاينده کتک نمیبه
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ی باال و نوساز  [که طبقهبند دو/سه دو طبقه بود... زندانيان بند سه  «
خواستند اذيت کنند يا با مسن و آرام بودند، ولی زندانيانی را که می بود]  

»(ص  فرستادند بند دو میها اصطکاک داشتند ويا درحال انتقال بودند بهآن
پنج/شش ماهی که  آورم؛ اما حدود ياد نمی). گرچه دقيقاً مدت آن را به344

نشدم. البته   3و بند    2ی فرق چندانی بين بند  بودم، متوجه  2، اطاق  2در بند  
و دور بودن از دِر ورودی    های بزرگدليل نوساز بودن، داشتن اتاقبه  3بند  

رسيد؛ اما نظر می تر به) بود، آرام 2زندان که در طبقه پايين (يعنی: در بند 
توالت و حياط بود.  تر بهپايين) دسترسی راحت  ی(يعنی: طبقه  2ٌحسن بند  

های اين دو بند ندارم؛  گرچه من آمار و ارقامی از ميزان محکوميت زندانی
چنان نبود که بدون  نظر اگرهم تفاوتی بين اين دو بند وجود داشت، آناما به

  نگاه تحقيقاتی چند ماهه قابل دريافت باشد. 
بهبه را  پاينده  آقای  که    4اتاق شماره    2بند  هرروی،  نفر   3فرستادند 

ها معمول است) و گفتگو  مذهبی در آن بودند. پس از معارفه (که در زندان
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ما  گويند «ها به او می اتاقیاتاق برگشت، هم » شب که بههای قديمیْ بچهبا «
جا)؛ و تخت  »(همانسه نفر هستيم و برای خوابيدن نفر چهارم... جا نيست 

طبقه اسه  روبروی  بهی  خوابيدن  برای  را  می تاق  نشان  پاينده  او  دهند. 
داستان اين نبود. اين سه نفر در جريان برخوردها و  گويد « پذيرد. او میمی 

بچه با  من  قزل  اصطکاک  زندان  در  غيرمجاهد)  و  (مجاهد  مذهبی  های 
  جا).»(همانحصار قرار گرفته بودند

ای خواب بدهند، کامالً پاينده جنخواستند به  4که ساکنين اتاق شماره  اين
است؛ چون اتاق شماره  درست  در  ما  ابعاد عيِن اطاق    2که  تمام  (که در 

می  4شماره   نفر  پنج  بهبود)  اتاق  افراد  که  بعداً  البته  نفر  خوابيديم.  هشت 
خوابيديم که از انتهای راهروی  افزايش پيدا کرد، سه نفر در راهرويی می

به دِر ورودی  میروبروی  راست  تعجبسمت  اين،  وجود  با  آور  چرخيد. 
های او »برخوردها و اصطکاکدليل «های آقای پاينده بهاتاقیاست که هم 

او جای خواب ندادند؛  » در اتاق بههای مذهبی (مجاهد و غيرمجاهد)با بچه«
فاالنژ سروسامان های موسوم به هنوز مذهبی  1353چراکه در اوائل خرداد  

بار با سه  از اين، طبق روايت خود پاينده، او    جدی نگرفته بودند، و گذشته
حذف قسمتی از سرود  يکی (در زندان قصر) به:  مجاهدين برخورد داشت

برمی جزنی  بيژن  توافق  با  مسئله  ؛گشتانترناسيونال  هم  ديگر  ی  بار 
دليل پنهان کردن  ؛ و باالخره باِر سوم هم بهمشروب خوردن درميان بود 

بهکتاب مربوط  اينتکامل  های  مهم  همه بود.  با  که  برخوردها  اين  ی 
مذهبی نه  و  بهمجاهديدن  بود.  ها  میبهطورکلی  چنين  که هرروی،  نمايد 

بهاتاقیهم  بدجوری  دو/سه  زندان  در  پاينده  علی  بودند؛  های  داده  گير  او 
ميان  ی دزديدن کتاب بهگونه موارد و حتی مورد بعدی (که مسئلهکه اينچون

  مان هنوز چندان رايج نبود و عموميت نيز نداشت. آيد) در آن زمی 
گويد  آيد و می علی پاينده میسراغ  های چپ بهروز بعد يکی از بچه

دور از  ها را بهکتابخانه کوچکی داريم با تعدادی کتاب که بعضی از کتاب«
ها  آنبهکسانی که  کنيم و فقط بهای از زندانيان نگهداری میچشم پليس و عده 

می داريم  به345»(ص  دهيم اعتماد  جواب  در  چه  ).  که  پاينده  سؤاِل 
تکامل، اسالم در ايران،  های مربوط بهکتابگويد: «هايی داريد[؟]، میکتاب
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و...انديشه شبستری  علی  اشعارميرزا  آخوندزاده،  فتحعلی  ميرزا  ».  های 
به میضمناً  يادآور  «او  که  اينشوند  خواستی  بخوانی،  کتاب  اگر  را  ها 

  جا). »(همان ای از زندانيان آن را نبينندحواست جمع باشد پليس و عده 
های کتاب انديشهدو/سه روز از ورود آقای پاينده نگذشته بود که او «

نوشته آخوندزاده  امانت ميرزافتحعلی  را  آدميت  فريدون  میی  و »  گيرد 
او  تی پيش از آن بههايی که ساعای سفارشو با همهرود،  اتاق چهار میبه

تا به» میطاقچهروی « کرده بودند، کتاب را   کنار دستشويی (که «گذارد 
شماره  بود اتاق  چهار  برود(همانی  برگشتْ »)  در  پاينده  را    جا).  کتاب 

های او باشد) آن را برداشته  يکی از هم اتاقی  بايد   بيند، يعنی يک نفر (کهنمی
هم  با  پاينده  از جروبحث  بود. پس  پنهان کرده  تو  اتاقیو  را  که کتاب  اش 

می برداشته باشد)،  برداشته  پاسبان  شايد  (که  او  انکار  و  «ای  چرا  گويد 
خواهی دوباره من را با پليس درگير بکنی. مگر پليس از وجود چنين  می 

آورد؟...  و تازه درصورت اطالع، از محتوای آن سر درمیکتابی خبر دارد  
برمی شب  آنمن  نباشد  سرجايش  کتاب  اگر  می گردم  من  و  وقت  دانم 

  ). 346»(ص شما
ادامه از  بهقبل  الزم  بازخوانی  استی  اوالًـ  توضيح  نبود که  و    بود 

اتاقطاقچه« در  به»  را  دو  بند  نمیهای  حافظهياد  دوماًـ  و  بهآورم؛  من ام 
(نه کنار اتاق شماره   ششگويد که دستشويی بند دو کنار اطاق شماره  می 

  ) بود.  چهار
»  ماجرا رارود و « » میپيش آقای الهوتیگاليه « هرروی، پاينده بهبه

میبه « او  آنگويد؛  با  من  باش.  نداشته  کاری  شما  گفت  الهوتی  ها  آقای 
می اينصحبت  میکنم.  را  کتاب  ها  کردی  اشتباه  اتاق  شناسم،  در  را 

بعداً فهميدم آقای  گويد « ی توصيف آقای الهوتی می »! پاينده درباره گذاشتی
های مخفی  کتاب» بود و «های چپالهوتی ازجمله افراد مورد اعتماد بچه

آقای الهوتی انسان وارسته، دموکرات  »؛ « دهندامانت می  [هم]ايشان را به
  جا). »(همانو صادقی بود

اين از  بهپس  يکی/دوبار  الهوتی  آقای  میکه  سری پاينده  برو  گويد 
بيند که اند يا نه، و پاينده میاتاق بزن، ببين کتاب را سِر جايش گذاشتهبه
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نزد محمد  طبقه باال، « بينيد که بهاند، چاره را در اين میکتاب را برنگردانده 
شريعتی دکتر  پدر  شريعتی،  میتقی  پاينده  برود.  «گو»  خواستم  يد:  او  از 

کند  به تأکيد  کتاب    [که]دوستانش  برگرداندن  برای  برگردانند.  را  کتاب 
اطالع شريعتی هم رساندم و  طور مشروط به ساعتی را تعيين کرده بودم به

العمل نامتعارفی روبرو خواهند  صورت با عکسمتذکر شدم که در غيراين
). باالخره،  347و    346»(صص  شد که به نفع هيچ کدام از طرفين نيست

رود » میاتاقساعت هفت، هفت و نيم بهاين ترتيب بود که آقای پاينده «به
دارد و آن را  ». کتاب را برمیاندکتاب را روی طاقچه گذاشتهبيند «و می 

» کتابخانهبهنخوانده  می مسئول  پس  سال،  دهد(همان»  چند  از  پس  و  جا)؛ 
  شود.شکست مواجه میی کتاب با اولين تالش او برای مطالعه

بررسیازآن منهای  واقعيت  جاکه  تاريخی،  و  نظری  چند    40های  و 
دهد که کارکرد ادغام مذهب و سياست  روشنی نشان می ی گذشته نيز بهساله

اين از  ارتجاعی،  (اعم  اپوزيسيون)  در  يا  باشد  پوزيسيون  در  که 
به و  است، الزم بوضدکمونيستی  و خونباری بورژوايی  که شکل خشن  د 

به الهوتی  آقای  توصيف  ضمن  پاينده  «آقای  انسانی  وارسته،  عنوان 
صادق و  میدموکرات  تأکيد  نيز  نکته  اين  روی  همه »،  که  اين  کرد  ی 

ی  که او خودرا از عرصهجايی درست و قابل قبول استخصوصيات تا آن
  قدرت سياسی کنار بکشد. 

يستی علی  بورژوايی/اسالمی و ضدکمون از تفکرات ارتجاعی، خرده 
به تدارکاتی  کمک  که ضمن  بگذريم  اسالمی،  شريعتی  جمهوری  استقرار 

تمام  فتح  نبايد  فرصت  نيز  را  اين  اما  نکرد؛  پيدا  را  سياسی  قدرت  عيار 
ازجمله روحانيانی بود که بيانيه نجس بودن  فراموش کرد که آقای الهوتی  

ايدئولوژی تغيير  اعالم  از  را پس  به  مجاهدين  گرايش  آنو  سازمان   چپ 
کرد در حکومت شاه سالامضا  (که  ؛  تا مرگش  و  بود؛  نماينده خمينی  ها 

میپاره  مشکوک  را  آن  پُستای  بسياری  دانند)  سياسی/نظامی/دينی  های 
امام جمعه(مانند   پاسداران،  سپاه  کميتهرياست  فرماندهی  های ی رشت و 

  رفسنجانی در اختيار داشت؛ دوتا از پسرهای او داماد  انقالب اسالمی) را  
بهشدند  را  قدرت  تمامی  که  جناحی  با  اختالفش  موارد  از  يکی  و  خود  ؛ 
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مثابه ريل انتقال  داری او از نهضت آزادی بود که بهاختصاص داد، طرف
  حکام فعلی عمل کرد. قدرت به

 
بند   بهبه  3و    2وضعيت  ورود من  آقای آنهنگام  که  با تصويری  جا 

ی زيادی  مسائلی که برِگرد او شکل گرفت، تااندازه کند، و  پاينده ارائه می
بستگی و ايجاد کمون (اعم از  متفاوت بود. برای مثال، وجود هرگونه هم 

ها با زندانبان  ترين ستيزی که زندانیسياسی يا صنفی) ممنوع بود؛ و مهم 
کاری و کتمان  داشتند، دفاع از بقای مناسبات کمونی بود که با رعايت پنهان 

دليل توزيع ميوه  ها را بهدو نفر از زندانیبود. بارها پيش آمد که يکیهمراه  
جايی رسيده بود که ورزش  گيری بهزير هشت بردند و کتک زدند. سختبه

زندانیدسته از  تعدادی  و  بود  ممنوع  نيز  بهجمعی  اينها  حرکات  دليل  که 
هم  را  میورزشی  جانانهآهنگ  کتک  بهکردند،  خوردند.  لی،  طورکای 

انفرادی را به بود و کتک و  همراه داشت.  هرگونه حرکت جمعی ممنوع 
دادند و غذا  مينيومی  وآلها يک بشقاب و قاشق  ی زندانیهمهبرای مثال، به

برای    خوردن جمعی چند نفر در داخل اطاق را نيز ممنوع کردند. ضمناً 
بهتوزيع غذا هم از زندان عادی نفر می تا ديگ غذا را  هراطاقی آوردند 

  هرکس سهم غذای خودش را بدهند. بياورد و به
از سخت بعضی  تصوير  با  پاينده  (مانند  گيریآقای  زندان  داخل  های 

باال   که در پاراگراف  نفره و عواقب چنين کاری)  دو  قدم زدن  ممنوعيت 
بعد از يک هفته که در بند دو/سه بودم، من گويد: «آن داشتم؛ میاشاراتی به

کردند بهرا   منتقل  چهار/پنج/شش  اينبند  البته  زمانی  ».  سرهنگ  هم  بار 
اگر خالف مقررات رفتار کنی، دمار  های لمپنی خودرا که «هارت و پورت

  جا).کند(همان» تکرار میآورم از روزگارت درمی
  

  بندهای چهار و پنج و شش 
  } بندهای چهار و پنج و شش 1

بود... در دو    ”T“حرف    شکلبندهای چهار/پنج/شش بهی «مجموعه 
ی بندهای  مجموعه شمال، راهروی وردی به[که از جنوب به  4طرف بند  

دِر بند پنج قرار    دِر بند شش و سمت چپْ   ]، سمت راستْ چهار/پنج/شش بود
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بود که هريک   ”L“شکل  هايی بهداشت... دو طرف راهروِی بند چهار، اتاق
بودند    هايی). اين پستوها قبالً مستراح347»(ص  ها، پستو داشتاز اين اتاق

[بند  دو طرف راهروی ها را پوشانده بودند. « که کورشان کرده و روی آن
  ). 348»(ص های سه طبقه گذاشته بودندتخت] 4

مجموعه  تالقی  محل  که  در  بند  سه  می  بازارچهی  شد،  ناميده 
ات« پنجفروشگاه،  و  چهار  بند  تلويزيوِن  و  نگهبانی  که اق  داشت  قرار   «
های بند چهار و پنج  بچهفاصله تقريبی دو متر از زمين نصب شده بود. «به

روی اين دو بند نداشتند، ولی دِر بند شش بهمحدويتی برای رفت و آمد به
بار و در مجموع دوساعت و نيم، دِر بند شش  ها بسته بود و روزی سهآن
جا). علت اين  »(همانکردندبرای خوردن صبحانه، ناهار و شام باز میرا  

آشپزخانه نبود  همهامر،  بتواند  که  بود  شش  بند  در  بزرگ  نسبتاً  ی ی 
جا را سرويس بدهد؛ و همين مسئله وجود اشتراک غذايی و آن  یهازندانی

اين    یهمه   1355زندانبان تحميل کرده بود. البته از اوائل سال  کمون را به 
ی هر سه بند  ی مجموعهه دها برداشته شد و رفت و آمد در محدو محدوديت

  ماند. آزاد شد و دِر بند شش هم هميشه باز می
انتهای بند پنج (کنار آشپزخانه عمومی زندان) قرار   ضمناً حمام در 

چنين بندهای  های بند دو/سه، و هم آورم، زندانیياد میجاکه بهداشت، و تاآن
جا که حياط بند چهار و پنج  کردند، و از آنچهار/پنج/شش از آن استفاده می

های بند دو/سه  شدند، زندانیساز ازهم جدا میفقط با يک ديوار و دِر تازه 
کردند. گرچه هنگام  حمام از وسط حياط بند پنج عبور میهم برای رفتن به

ها ممنوع بود؛ اما ا آنهای بند دو/سه از حياط بند پنج گفتگو بعبور زندانی
اشاره زندانی از  استفاده  با  جمله ها  و  را  ها  خود  الزم  مسائل  کوتاه  های 

  کردند. مديريت می
سال محکوميت (نه    10های تا  ياد دارم، اغلِب زندانیجا که من بهتا آن

سال محکوميت   10های باالی  الزاماً همه) در بندهای چهار و پنج، و زندانی
بند شش   9بند پنج و بعداً در اطاق   دند. من ابتدا در اتاق يکِ در بند شش بو

بهترين   داشت)،  قرار  حياط  ورودی  دِر  روبروی  و  دستشويی  کنار  (که 
شد) گذراندم. ضمناً حيات بند  ام را (که حدوداً سه سال میهای زندگیسال
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شش با آن حوضی که وسط آن قرار داشت،  خيلی بزرگ و با صفا بود.  
صبحگاهیْ هزمستان ورزش  از  پس  باز    ا  جوش  آب  با  را  يخزده  دوِش 

می می  داخل حوض  خيلی سريع  دوِش  از يک  و پس  ادای  کرديم  و  شديم 
  آورديم. تنی را درمیآب

ای از آشپزخانه بند شش، صفر قهرمانی و سرهنگ آقای پاينده خاطره 
ارزشی    فضای تبادالتی آن را نقل کنم تا بهبايست همهشهيدزند دارد که می

بند شش خيلی کوچک  آشپزخانهتر آشنا شويم: « ی زندان بيشآن دوره  ی 
آيت مانند  افرادی  اين  بود.  در  و...  صمصام  مجيد  شيرازی،  ربانی  هللا 

ای از اين آشپزخانه دارم که  پختند. خاطره آشپزخانه برای خودشان غذا می 
به را  آن  بودن  میکوچک  نشان  شهيدخوبی  يدهللا  سرهنگ  از  دهد.  زند 

افسران سازمان افسران حزب توده در زندان دچار بيماری روحی شده بود  
اين  ُکشد و بهو سرگرد خليلی (يکی از افسران حزب توده) را در زندان می 

به و  محاکمه  مجدداً  میدليل  محکوم  ابد  طرف  حبس  از  شهيدزند  شود. 
الم شده بود  او اعها تحريم و رسماً حکم اخراجش از حزب توده بهایتوده 

روحيه چون  بهو  داشت  مهاجمی  و  ناسازگار  زندگی ی  تکی  صورت 
بهمی  سختکرد...  و  مدت  طوالنی  انزوای  نسبت  گيریعلت  که  هايی 
میبه اِعمال  عارضهخودش  دچار  افسردگی کرد،  و  بدبينی  و  تکروی  ی 

کرد  ها حسودی میبعضیگر شده بود. حاالت خاصی داشت؛ مثالً بهپرخاش
ها حساسيت داشت و... يک روز صفرخان در حياط بند شش  بعضیو به

گويد. صفرخان نشنيده بود ولی  او میکرد، شهيدزند متلکی بهورزش می 
تو اهانت کرد. ما يک وقت ديديم صفرخان  گويند شهيدزند بهاو میکسانی به

  سرِ کرد برداشته است که بهها ورزش میهايی را که با آندو عدد از دمبل
کشم که رفيق ما را کشت. من  طور او را میگفت همانشهيدزند بکوبد. می

ی  آشپزخانهالهی و عزيز سرمدی، صفرخان را گرفتيم و بهو سيامک لطف
بند شش برديم و در را بستيم. هرچهار نفر درشت هيکل بوديم و آشپزخانه  

میبه ول  را  اگر صفرخان  که  بود  کوچک  برود، حدی  بيرون  که    کرديم 
شد  اخل باز میدراحتی باز کند. چون دِر آشپزخانه بهتوانست در را بهنمی
کرد. باالخره ما توانستيم صفرخان را از  افراد داخل آشپزخانه گير می و به
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کنيم تصميم  منصرف  آشپزخانه  351و    350»(صص  اش  اين  عرض   .(
  سانت و طول آن تقريباً  دو و نيم متر بود.   130حدود  

پيهمان  بند  شطور  وارد  که  هنگامی  داشتم،  اشاراتی  هم  تر 
ويژه هنگام ورود  ) و به1354چهار/پنج/شش شدم (يعنی: اواخر اوائل پاييز  

)، آقايان ربانی شيرازی و علی  1355بند شش (يعنی: حدوداً اوائل سال  به
به قتل  پاينده را منتقل کرده و عزيز سرمدی و مابقی گروه جزنی را نيز 

چنان در بند  الهی هم اما صفرخان، شهيدزند و سيامک لطف  بودند؛  ه رساند 
  شش بودند. 
دست شهيدزند (درست يا  ی چرايی کشته شدن سرگرد خليلی بهدرباره 

» برقرار  نادرست) شنيده بودم که سرگرد خليلی با همسر شهيدزند «رابطه
عی نوزندان، بهمنظور کشاندن او بهشود، بهکند و شهيدزند که مطلع میمی 

کند تا دستگير شود. ظاهراً خليلی پس از دستگيری و روی او اعتراف می
گردد  همان زندانی منتقل میشود و بهسال زندان محکوم می  10محاکمه به  

سرش  قصد کشتن او، با دمبل بهکه شهيدزند هم در آن بود؛ و شهيدزند هم به
ميرد. اما گذشته از اين مسئله که من تحقيقی روی درستی يا  کوبد که می می 

رابطه ندارم،  آن  بود.  نادرستی  جالب  بالعکس  و  با صفرخان  شهيدزند  ی 
واکس زده از اتاق    شهيدزند که از سيگار متنفر بود، هميشه با لباس و کفش 

آمد. برای مثال،  کرد، بيرون میکوچکش که معموالً تنها در آن زندگی می
دستشويی برود، اغلب با لباس رسمی و بعضی خواست بهاگر نيمه شب می

شدت هم از صفرخان  آمد، و بهها با رب دوشامبر از اتاق بيرون میوقت
خت. مثالً وقتی از دِر اتاق  اندا متنفر بود؛ اما صفرخان فقط او را دست می

می رد  بهاو  محکمی  پُک  میشد،  آن  سيگارش  دود  و  اتاق  را  زد  داخل 
کرد.  مخ صدا میکرد. شهيدزند هم زيرلب او را شعبان بیشهيدزند فوت می

  گويی شهيدزند ترسی بود که از صفرخان داشت.دليل زيرلب
بند شش توضيح  ی  چنين درباره ی خودم و هم يک نکته را بايد درباره 

واقعی تصويری  تا  داشته بدهم  من)  نگاه  از  (البته  زمان  آن  زندان  از  تر 
بند  همان  ـ اوالً باشيم:   ارتباط  وضعيت  کردم،  اشاره  هم  باالتر  که  طور 

بهار سال   روزهای  آخرين  (فکرکنم  بعدها  شش  بند  با  )  1355چهار/پنج 
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اين  باال را بهسال به  10های با محکوميت  تدريج تغيير کرد؛ اغلِب زندانیبه
سال محکوميت داشتم، از    11اين دليل که  بند منتقل کردند و من را نيز به

  بند شش فرستادند. بند پنج به
بعد) برای  به  1353ها (از سال  سال محکوميت، روتيِن دادگاه   11  دوماًـ

که من نه  کسانی بود که قبالً هم محکوميت سياسی داشتند. منظورم اين است
بهچري نه  بودم و  باور  جنبش مسلحانهک  (يا روستايی)  ی چريک شهری 

رهبر  نه  و  مائوئيست  نه  بودم،  خاصی  سياسی  گروه  عضو  نه  داشتم؛ 
ای بودم که تشکيالتی خاصی (اعم از سياسی يا صنفی) بودم. کارگر ساده 

بدون رهبر و مرشد و برپايی تشکيالت و مناسبات هرمی، ضمن ارتباط  
ها) و نسبتاً گسترده با کارگران چاپ (خصوصاً حروفچينقابل توصيف به

تالش در   آباد و اتابک، تصورم از فعاليت سوسياليستیْ های بيسيم نجفبچه
زحمت و  کارگران  طبقاتی/انقالبی  تشکل  و  آگاهی  که راستای  بود  کشان 

همهبه پيوند  طريق  از  گسترده نظرم  و  مبارزاتی/سوسياليستِی  جانبه  ی 
نمود؛ ضمن  يافتنی می ی کارگر دستهای طبقهانقالبی با توده فکران  روشن

ای  گونهدانستم که به فکرانی میفکر انقالبی را نيز آن روشنکه روشناين
سازمان  و  آگاهی  راستای  در  واسطه)  با  يا  (مستقيم  و مؤثر  طبقاتی  يابی 

  کردند. کشان کار و تالش میانقالبی کارگران و زحمت
  
دهد، بعدها  ری که آقای پاينده از بند شش ارائه میهرروی، تصويبه

همين دليل نبايد تصاوير پرداخته شده توسط او را تعميم داد.  تغييرکرد؛ و به
پردازنده  اگر زاويه ذهِن  اين تصاوير را کنار بگذاريم (که تقريباً  حتی  ی 

می بيان  را  مقطعی  همان  نهايتاً  آن  غيرممکن است)،  پاينده شاهد  که  کنند 
می سخن  آن  از  و  گزارشبوده  تصوير  و  بهگونهگويد  تعبير  قابل  عام  ی 

بهمی  «آنپردازد.  کتاب  ديگر،  همانبيان  گذشت»،  برمن  از چه  که  طور 
طور نامش پيداست، نه تنها خاطرات شخصی آقای پاينده است، بلکه همان

که با شخص  که قبالً هم اشاره کردم تمرکزش نيز روی آن چيزهايی است
بوده ا آقای  و مرتبط  که  که تصويرهايی را  بايد توجه داشت  بنابراين،  اند. 

های برگرفته از وضعيتی  پردازد، همانند عکسپاينده از مقاطع گوناگون می
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دهند؛ و تعميم اين  هايی از روند آن وضعيت را نشان میعمدتاً گوشه  خاصْ 
د که عنصر  دهکل واقعيت، تصويری را در مقابل ما قرار میها بهعکس
تعميم کننده تعيين ذهِن  تااندازه دهنده اش  و  است،  آن  است.  ی  غيرواقعی  ای 

اين برای  از يکچرا؟  نسبتی  يا  واقعيت  هر  از  که  پيوستاری  حاصل  سو 
سازد؛ و از  نفی/اثبات مداوم است که شدن و پويايی آن نسبِت خاص را می 

هايی است  و برهم کنشها، تأثير و تأثرات، و کنش  ديگرسو، برآيند مجموعه
اند.  اند و سازای وحدت نسبی آن نسبتی متقاطعی درهم تنيده شده گونهبه
الزمه به که  است  دليل  نزديکهمين  هرچه  بهی  شدن  درک  تر  و  واقعيت 

های متفاوتی از  گزارشدو دسته گزارش است: يکی، وجوِد  تر از آنْ جامع
(يا نسبت  آن  ايستای  وضعيت  مختلِف  ديگری،    زوايای  و  واقعيت)؛ 

بهگزارش نحوی تحول و شدن آن واقعيت (يا نسبت) را  های متفاوتی که 
بهتااندازه  بتاباند.  باز  دسته ای  دو  اين  متنوع  وجود  پِس  از  طورکلی، 
می گزارش که  پروسههاست  وارد  و  توان  شد؛  تحليلی/تعقلی/واقعی  ی 

درک   را  خاصی  نسبت  ايستايی/پويايی  را  ديالکتيِک  ادراک  اين  و  کرد، 
با   بهنسبی  ويژگیمتناسب  تا  عرصهاش  کشاند  عملی  و خطای  آزمون  ی 

  های روبرو فراهم گردد. امکان کشف قانونمندی نسبت
  
  } بندهای چهار و پنج و شش 2

عده « بودند:  تيپ  سه  شش،  بند  بهزندانيان  کمی  جاسوسی  ی  جرم 
ن افراد يکدست نبودند؛ بعضی  ها اعتماد داشت. ايآندستگير شده و پليس به

آن میاز  خبرچينی  جاسوسها...  بين  اما  که کردند.  بودند  هم  کسانی  ها 
[که اسناد پيمان سنتو را  کار پليس نبودند، مثالً مجيد صمصام  خبرچين و هم 

لحاظ شخصيتی  بهرومانی فروخته بود و پارتی هم فراوان داشت] کشور به
کاری   براچنين  خبرچينی  هشت]  [يعنی:  زير  خود  ی  شأن  در  را 

که وضعيت طبقاتی، ميزان ثروت  ). واقعيت اين است351»(ص  دانستنمی
رتبه سرهنگ  و  با  مقايسه  در  صمصام  مجيد  همانند  افرادی  اجتماعی  ی 

عنوان  های اداری (بهتر بود که منهای ظاهرسازی زمانی چنان باالتر و بيش
آد هم  چندان  را  او  امثال  افرادی  بهزندانی)،  نمیم  بهحساب  بيان  آوردند. 
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تفاوت اما ديگر، سرهنگ زمانی و مجيد صمصام، منهای  تاکتيکی،  های 
تفاوت  گون و هم اندازهای استراتژيک/طبقاتی هم لحاظ چشم به سان بودند. 
ای بود که دوران رسيده ها در اين بود که سرهنگ زمانی لمپِن تازه بهآن
چنان فعليت داشت، اما مجيد  هم   نسانیْ لحاظ خونخواری و اقدامات ضدابه

رده  از  لمپنی  قرمز صمصام  خط  از  عبور  با  که  بود  جامعه  باالی  های 
اش را موقتاً از  ی خونخواری و فعليت ضدانسانیطبقاتی/شاهنشاهی اجازه 

  دست داده بود. 
نسبت  عده « پليس  که  بودند  کسانی  شش،  بند  زندانيان  از  ديگری  ی 

ها را با زندانيان بند چهار  خواست ارتباط آنداشت و میها حساسيت  آنبه
ی بند شش  های آن دوره جا). آقای پاينده از خبرچين»(همانو پنج محدود کند

تحليلی ندارد) نام می آن  (که امروزه هيچ ارزش آموزشی و  از  اما  برد؛ 
که «عده  بهای  داشتآنپليس نسبت  بهها حساسيت  نامی  آورد!  نمیميان  » 

اين سؤال مواجه می  با  اگر  بنابراين،  اين عده چه کسانی بودند؟  شويم که 
دانستيم، اين  های بند شش در آن مقطع زمانی را می ی زندانیاسامی همه

ها دست  نام بعضی از آنبه  حدس و برآوردْ تکيه بهاحتمال وجود داشت که با  
میيافتيممی  فقط  اينک  اما  ج؛  بيژن  روی  چوپانتوان  عزيز  زنی،  زاده، 

که آقای    سرمدی، حسن ضيا ظريفی و غالم ابراهيم زاده انگشت گذاشت
برد. براساس  ها هم نام میپاينده در روايِت حضور خود در بند شش از آن

اينگفته پاينده  آقای  حساسيتهای   نمیگونه  او  شامل  پليسی،  که های  شد 
طور که باالتر هم اشاره کردم،  هرحال، همانی هميشگی بود. به»نماينده «

بندی آقای پاينده (اگر هم درست باشد) پس از باز کردن دِر بند شش  تقسيم 
  مصداق خودرا از دست داد. 

گروه سوم زندانيان بند شش، افراد با سنين متفاوت بودند که کاری  «
آنبه بدون  زندان،  جمعی  کارهای  در  و  نداشتند  کسی  نسبت  کار  که 
موضعهای  جريانبه روز  هم سياسی  دوستانه  کنند،  کاری  گيری 

«»(همانکردندمی  که  افرادی  موضعجا).  «گيریبدون...  نسبت  »، 
کاری در کارهای جمعی زندان... دوستانه هم »، « های سياسی روزجريانبه
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بسيار هوشمند امروزی بودند  های  تباور»، احتماالً از نسل پيشيِن  کردندمی 
  زندانی سياسی طراحی و ساخته شده بودند!!؟مثابه که به 

  
  } بندهای چهار و پنج و شش 3

وقتی وارد بند چهار/پنج/شش شدم؛ عزيز سرمدی، بيژن جزنی و  «
کمون بيايی و من گفتند بايد بهحسن ضيا ظريفی که دوستان قديمی بوديم به

طرف قصر  داشت. وقتی از قزل حصار به  انعکاس خوبی نخواهداگر نيايی  
علت ماجرای  آمديم، تصميم گرفته بودم که وارد کمون بشوم؛ منتها، بهی م

ها اصرار بچههرحال، بهکتاب که در بند دو/سه پيش آمد، پشيمان شدم. به
را    مسئوليت آشپزخانهوارد کمون شدم و روز بعد، گفتند اگر ممکن است  

  ). 352و  351»(صص عهده بگير، که قبول کردم به
پاينده  آقای  «درباره   اگر  معنی حرف  قديمیی  بهدوستان  که  او »اش 

» بهگفتند  داشت بايد  نخواهد  خوبی  انعکاس  نيايی  اگر  و  بيايی  »،  کمون 
می آلوده توضيح  وهم  دنيای  از  دراين صورت،  تصاداد؛  تصادفِی  دی  فِی 

وارد  به  (The chancy chancy chancy world)تصادفی   دنيايی 
تبيين  می  و  قابل شناحت  و  قانونمند  مادی،  که  « شديم  حقيقتاً  انعکاس بود. 

و در بند شش زندان شماره    1353ويژه در تابستان سال  » نداشتن، بهخوبی
به پاينده فقط يک «يک قصر که  آقای  »  بود، چه  کمون صنفیقول خود 

اگر کموِن داخل زندان چيزی معادل های سازمان چريک  معنايی داشت؟ 
گاه عدم ورود پويان  فدايی خلق و آقای پاينده هم امير پرويز پويان بود، آن

گذاران آن  ی تنافر بين بنياننشانه  های فدايی خلقْ کمون/سازمان چريکبه
ی عملِی چريکی نداشتند، اما  گونه تجربهسازمان و هوادارانی بود که هيچ

که  ی خود چسبانده بودند! مشکل اين استسينهمدال رهبری آن سازمان را به
اش، حرف افرادی را  وساطت حافظهآقای پاينده در بسياری از موارد، به

  اند.نحوی يا در دسترس نيستند ويا کشته شده کند که بهنقل می
با اين سؤال  از طرف ديگر، منهای جنبه عاطفی/شخصی،  ی صرفاً 

پاينده در بند دو/سه که باالخره شويم که چرا دزديدن کتاب آقای  مواجه می 
» کرده بود؟ با  پشيمان کموِن بنِد چهار/پنج/شش «پيدا شد، او را از وروِد به
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ها، اما ورود آقای  گونه سؤالپاسخ ماندن اينرغم بیی اين احوال و علیهمه 
ی  کموِن بندهای چهار/پنج/شش اين فايده را نيز داشت که آشپزخانهپاينده به

عه بدون مسئول نماند. اين را هم بايد درنظر داشت که مسئوليت  داخلی مجمو
گير بود، بلکه کاِر هرکس نبود و حوصله و آشپزخانه نه تنها سخت و وقت

  طلبيد. مهارت خاصی را نيز می
  
چه که قبل از آن بود  ، با آن1352کمون پس از سرکوِب پنجم تيرماه  «

به و  داشت  بود.تفاوت  شده  تبديل  صنفی  زمانی بااين  کمون  سرهنگ  که 
به ولی  بود،  جمعی  کار  هرگونه  پذيرفته  مخالف  را  صنفی  کمون  اجبار، 

به352»(ص  بود اجباریْ ).  پذيرِش  اين  عوامل  پاينده  آقای  مجموعاً    نظر 
برمیبه زندان  که  مديريت  انجام    400گشت  بودند.  آن  در  زندانی  نفر 

» مانند  غذاتکبهکارهايی  تکتک  شستن  رساندن،  غذا،  »  ظروف  تک 
های زندان،  محدوديتپزی و مانند آن، با توجه بههای خوراککمبود چراغ

زندانبان تحميل کرده بود.  » به طور ضمنیموجوديِت کمون صنفی را به«
اجباری « پذيرش  پاينده درمورد  آقای  تأييد نظر  که  کمون صنفیضمن   «

ی  اتوماتيک جنبه  طورآفرينی بهآفرين بود و اين روحيههرصورت روحيهبه
کرد؛ اين را هم  سياسی داشت و گذران زيستی را برای زندانی تسهيل می

مردم بدون    دنبال آنْ آمد، و بهکراسی پيش نمیبايد اضافه کرد که اگر جيمی 
بهصف نمیعرصهبندی طبقاتی  جابهی سياست  و  توسط  آمدند؛  شاه  جايی 

برنامهآمريکايی نمیها  ً ريزی  نهايتا و  به  شد،  را  سياسی  روحانيون  قدرت 
کردند؛ برای ساواک ساختن يک يا چند  رهبری خمينی  منتقل نمیشيعه به

زندگی تکی و ُخردکننده مجبور کند، نه تنها امِر  ها را بهزندان که زندانی
  هايی خيلی ساده بود. غيرممکنی نبود، بلکه احتمال ساختن چنين زندان

«به زمانی  هرروی،  آزمونسرهنگ  چند  از  خورده]    [پس  شکست 
بهبه را...  نماينده  انتخاب  غيرمستقيم  هم طور  امور  کننده آهنگعنوان  ی 

روزانهصنفی   نظافت  مثال،  آن]»  [برای  مانند  و  غذا  تقسيم  بند،  ی 
نظر از نقل جزئيات امور که موجب  طورکلی، صرف). به353پذيرفت(ص  

میاطاله کالم  کی  بود  اين  واقعيت  زندانبانیْ شود،  کادر  زندگی   ه  وجود 
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که تظاهر و تبارز سياسی نداشته باشد،  اينکمونی و اشتراکی را مشروط به
ای بين زندانی و زندانبان  پذيرفته بود؛ و درواقع، قرارداد نانوشته و ناگفته

عنوان نوعی توازن قوا از آن ياد کرد. شکی  توان بهايجاد شده بود که می
آن که  نيست  اين  «در  پاينده  آقای  میتندرویچه  هم »  و  تداوم  نامد،  چنين 

سزايی در ايجاد اين توازن  نقش به  ی چريکی در بيرون از زندانْ مبارزه 
  کرد.بان ايفا مین قوای ويژه بين زندانی و زندا 

ی  نداشتند جلسه  اجازه [برای انتخاب نماينده]  چون  گويد «آقای پاينده می
کرد گيری میطور جداگانه رأیها بهاتاقعمومی تشکيل بدهند، هريک از  

آرا را میو در آخر، نماينده  اين  قبلی  نماينده ی  ی جديد مشخص  شمرد و 
کرد که عبارت بودند  ی جديد، مسئوالن کمون را انتخاب میشد. نماينده می 

مايحتاج   (خريد  تدارکات  مسئول  آشپزخانه،  مسئول  مالی،  مسئول  از: 
آن کردن  تقسيم  و  امور  هعمومی  کارهای روزانه  تنظاف ا)، مسئول  ی و 

ی چهار/پنج/شش شدم تا  ). از وقتی که من وارد مجموعه352»(ص  بند...
ها درگير  نفر آزاد شديم، درست مثل اکثر زندانی  1125همراه  زمانی که به

ی بسيار محدود و مخصوصی درگير اين  گونه امور نبودم؛ چراکه عده اين
ها نام  تحت عنوان کاست «رهبری» زندان از آنتوان  امور بودند که می

حال  برد. افراد اين کاست ضمن دارا بودن مدارجی بين خودشان، درعين
هم  و  وقت  عالقهحوصله،  و  شوق  اينچنين  سياسِی  نيز  ی  را  امور  گونه 

تر فورماليته بود، و «سکان» کشتِی که انتخاب نماينده بيشداشتند. نتيجه اين
ها  شد که از سوی چپدست میهای سياسی دست بهبندیدستهزندان بين  

به منتصبين  از:  بودند  دستهچريکعبارت  فدايی،  «خط» های  که  ای 
ی مسلحانه هم تاکتيک و هم استراتژی را رد کرده بودند و پس از مبارزه 

به شاه  توده سرنگونی  شدند،  معروف  چهار»  باالخره  ای«خط  و  ها 
که روح توضيح استسه» ناميده شدند. البته الزم بهکارها که «خط  سياسی

وضوح قابل رؤيت بود که های آتی از همان داخل زندان بهای/اکثريتیتوده 
  پردازم. آن میدر ادامه به

«بعد از رفتن سرهنگ زمانی و آمدن سرگرد  که  آقای پاينده مدعی است
پيحيايی، نماينده و سخن رسميت  »(ص  يدا کردگوی زندان سياسی مجدداً 
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غذا و نظافت که  امور مربوط به  کننده آهنگی هم ). شايد همان نماينده 353
» هم خودی  گوسخنی سرهنگ زمانی پذيرفته شده بود، در نقش «در دوره 

به نسبت  که  نزديک  دوستان  از  نفر  و چند  من  اما  باشد؛  داده  امور نشان 
بند چهار/پنج/شش با  ی سياسی) حساس بوديم، در  ويژه از جنبهزندان (به

«مقوله عنوان  تحت  پيدا ای  « رسميت  کردن  سياسیسخن»  زندان  »  گوی 
  مواجه نشديم. 

سرهنگ زمانی با صندوق مالی مشترک مخالف بود،...  جاکه «از آن
بچه از  هريک  خانواده برای  از  تومان  بيست  بهها  سکهها...  » صورت 

«می  بهبچهگرفتند؛  میها  مالی  اين  مسئول  هم  گفتند  او  و  دارم  را  مبلغ 
طور فردی » تا مواد الزم را متناسب با نيازهای روز بهکرد...يادداشت می

بخرد: «  بچهيا جمعی  از  می او  پول  بهها  ويا  می گرفت  نفر  اين  چند  گفت 
گفت بيست کيلو شکر بخر،  يکی میاجناس را از فروشگاه بخرند. مثالً به

). از  354و    353»( صصزم داريم...گفت ده کيلو پياز اليکی ديگر میبه
طور نسبی آشنا شدم،  ی چهار/پنج/شش بههنگامی من با وضعيت مجموعه

چنان  ـ هم کم و بيشها ـی زندانیگونه مناسبات و قرارها تا آزادی همهاين
کردند تا وسائل خودرا که که بازهم افراد را صدا میبرقرار بود؛ ضمن اين

بگيرند و برای دريافت پول هم ها آورده  توسط مالقاتی شده بود، شخصاً 
ايندفتر مالی حساب ها و قواعد  گونه کنترلدار زندان را امضا کنند، اما 

  کرد.ی فورماليته و اساساً اداری پيدا میطور روزافزونی جنبهبه
بدين فورماليته  از  اين  شده  دريافت  وسائل  انواع  زندانبان  که  بود  ترتيب 

ای  فرستاد و در اختيار آن زندانیداخل بند میای بهطور فلهه ها را بمالقاتی
عهده داشت. مسئول  ها را بهنگذاشت که در داخل بند مسئوليت توزيع آمی 

کيسه داخل  که  مقوايی  يا  کاغذ  تکه  روی  از  را  افراد  نام  هم  ی مربوطه 
بيرون می بودند،  گذاشته  بپالستيکی وسائل  مربوطه را  فرد  نام  و  ا  آورد 

ی پالستيک  خواند. آن فرد هم (اگر عضو کمون بود) کيسهصدای بلند می
می وسائل شخصیرا  برمیگرفت،  را  از اش  تلی  روی  را  بقيه  و  داشت 

  ها شکل گرفته بود.که تدريجاً و توسط وسائِل ديگر زندانیگذاشتوسائل می
  دمــ رف زندانبان را ناشی از ع ـپذيرش ضمنی کمون از ط   آقای پاينده  
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می  زندانبان  سفارش  امکانات  پياز  کيلو  ده  نفر  يک  اگر  مثالً  داند: 
«می  فروشگاه  نگهبانداد،  مسئول  و  میها  را  فروشگاه  امور  بايست  [که 

دانستند يک نفر ده کيلو پياز... نياز ندارد...، برای...  میداد]  گزارش می 
هايی که بر زندانيان  محدوديترغم حال پليس، بهکند. با اينکمون خريد می

به بود  ناچار  موارد  قبيل  اين  در  بود،  کرده  تحميل  خودش سياسی  روی 
ی چهارصد نفر، الزم است کارهای را  فهميد که برای اداره نياورد... می

ای انجام شود؛ بنابراين، وقتی يک  صورت جمعی و تحت نظارت نماينده به
او بازخونفرده کيلو پياز می از  گرفتند.  کردند و ناديده میاست نمیخريد 

  ».  پليس مراقب بود کمون، سياسی نشود و صنفی بماند
»، کامالً پليس مراقب بود کمون، سياسی نشود و صنفی بماندکه «اين

کشمکش  (منهای  اما  است؛  مربوط  درست  خِط  بههای  حقانيت  و  برتری 
گيری  زين شکلهای آغاهای حاِد سالنظر از کنشچنين صرفسياسی، و هم 

صنفی  مبارزه  کموِن  مسلحانه)،  خودبهی  همهخودی  در  عرصه،  های ی 
همين دليل هم تنها  ی طبقاتی و ضدرژيمی، سياسی است. بهزندگی و مبارزه 

شود و برقرار  طورکلی مطرح می های سياسی است که کمون به در زندان
  ماند. می 

که با در دست داشتن  از طرف ديگر، برای پليس خيلی هم مشکل نبود  
کار بگيرد تا روزانه تعدادی از  ای را بهها، افسر آموزش ديده ليست زندانی

های عمومی  ها را با نوبِت گردشی برای نظافت و حتی شستن ظرفزندانی
پزی  چراغ خوراک  30يا    20ی  عالوه عدد يخچال به  30يا    20انتخاب کند؛  

ای را هم (مثالً با خرد و گوشهبرای نگهداری مواد غذايی و پخت و پز ب
ها ايجاد کند. ساختن اين نيم  ساختن يک نيم طبقه باالی بند شش) برای آن

خواهم  ای که از اين توضيحات میبرد. نتيجهطبقه حداکثر يک ماه وقت می
ی  که افزايش احترام زندانی سياسی در جامعه، تداوم مبارزه بگيرم اين است

توازن قوايی را    هاْ دان، و پتانسيل عصيانی زندانیمسلحانه در بيرون از زن 
پوشی پليس از  اش چشم وجود آورده بود که نتيجهبين زندانی و زندانبان به

که کمون صنفی (که بار سياسی اصطالح صنفی، و مراقبت از اينکمون به 
جنبه کمون  داشت)،  وجود  که  نکنيم  فراموش  نکند.  پيدا  آشکار  سياسی  ی 
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به هم  بهلصنفی  هم  و  زندگی  گذران  زندگی جمعی واسطهحاظ  گرمای  ی 
ـ فراتر از مقاومت در مقابل سرکوب، نوعی تقابل با دستگاه پليسی  عمالً ـ

  طورکلی بود. به
  
  } بندهای چهار و پنج و شش 4

ها سرکوب زندان سياسی موجب شده بود تا بچهگويد: «آقای پاينده می
و   کنند  بازنگری  قبلی خود  اقدامات و مواضع  مثبت و خوبی بهدر    نتايج 

افرادی که ديدم و   اولين  از  بند شدم،  که وارد  برسند. مثالً، همان روزی 
زاده بود. غالم در همان موقع و در  مخفيانه روبوسی کرديم غالم ابراهيم 

ی ما غلط بوده است و ما دچار  ها گفت اَعمال گذشتههای از بچحضور عده 
بهذهن شروع  و  کنيم  اصالح  را  خودمان  بايد  بوديم.  شده  کار گرايی  اين 
  ». ايم کرده 

زند  هايی می ی عزيز در موارد نه چندان نادری حرفاين آقای پاينده 
به بهحساب می که حقيقتاً «طاليی»  اگر کسی  نداردآيند.  باور  ،  اين مسئله 

شده می  نقل  عبارت  بهتواند  و  دوباره  را  باال  فشرده ی  بخواند:  شکل  تر 
نتايج مثبت و خوبی ها... بهسرکوب زندان سياسی موجب شده بود تا بچه«

های سياسی و درنتيجه برای جنبش  » برای زندانیسرکوب»! پس،  «برسند
  » دربرداشته و مفيد بوده است!؟  نتايج مثبت و خوبیسياسی «
که آقای پاينده در بعضی از موارد اسامی افرادی  ب در اين استتعج

زندانی آن  بهمثل  موقتاً  که  را  شروری  با  های  شدند،  آورده  حصار  قزل 
به آنجزئيات  از  و  دارد  میياد  نام  پاره ها  در  اما  هم  برد؛  مواقع  از  ای 

ها از بچه  ایدر حضور عده غالم در همان موقع و  گويد: «طورکلی می به
»! کاش آقای پاينده يکی/دو نفر از  ی ما غلط بوده استگفت اَعمال گذشته

شان طرح کرد،  توان سؤاالتی را برایاند و می» را که هنوز زنده عده آن «
  برد!؟نام می

درآن جاست) از روی    ی شيطانها النهقول آلمانیاز جزئيات (که به
هايی  آدم   که اگر موضوع صحبتْ استناچاری بگذريم، داستان از اين قرار  
نفر    20ی سياسی (همانند آن  ی انديشهلجوج، غيرمعقول و ناتوان در زمينه
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که مصداق اينزندانِی شرور زندان قزل حصار) بودند، حرف آقای پاينده به
، درست است؛ اما وقتی موضوع  تا نباشد چوبِ تر، فرمان نبرد گاو و خر 

ابر  غالم  مانند  شخصی  میاهيم صحبت  پيش  بهآيد  زاده  دانش،  که  لحاظ 
ی انتزاعی کيلومترها از آقای  ی مبارزاتی و توان انديشهتحصيالت، تجربه

بهپاينده  که  خدمتی  تنها  است،  جلوتر  میتر  عزيز  اين  راوی  کرد،  توان 
تا  نزديکشدوستان  از  که  است کنيم  درمان  خواهش  روان  يک  گر آدرس 

  هند. او بدخوب و مهربان را به
  

که مبارزه  اين نيست  از  ی سياسی/ضدرژيمی، صرفشکی در  نظر 
پذير است و    عنوان آزمون، ذاتاً نقدی پراتيک و طبعاً بهمثابهنتايج آن، به

ابراهيم آدم  غالم  چون  خردمندی  توان  های  مديون  زاده، خردمندی خودرا 
ها واقع  هستند که با حضور مستقيم خود آن  ی آن پراتيکیبررسی نقادانه

اينمی  برفرض  بنابراين،  ابراهيم گردد.  غالم  سخن  روِی  واقعاً که  زاده 
ی ما غلط بوده است و ما اَعمال گذشتهاو گفته بود: « علی پاينده باشد و بهبه

بوديم دچار ذهن آنگرايی شده  می».  اين عبارت  از  پاينده  آقای  خواهد  چه 
چه برمن گذشت» القا کند، برخالف  «آنی کتاب  خواننده کند و بهبرداشت  

ابراهيم  و حوش  نظر غالم  لباس«زاده، حول  اين  تندروی»، «کمون  و   «
می مسائل  میقبيل  تشکيل  را  او  دائمی  مشغوليت  اساس  که  داد؛  گردد 

در بندهای    1353ی گفتگوهای اوائل خرداد  ترين مسئلهکه عمده درصورتی
هم استراتژی  ی  مثابهمسلحانه به  ی چهار/پنج/شش بررسی خط مشی مبارزه 

غالم و و  بود؛  تاکتيک  بهابراهيم هم  نيز  پيشزاده  از  يکی  های  گام عنوان 
ی نادرستی آن، در قالب  کننده بررسی مجدد اين خط و مشی، و نهايتاً اعالم 

از خودش، کسانی مثل « بيژن جزنی و حسن ضيا  انتقاد  عزيز سرمدی، 
  عنوان « ها بهدهد که پاينده از آنار می» و غيره را مورد نقد قرظريفی

  کند. » خود ياد میدوستان قديمی
نظر از بود و  که صرفقول باال اينی کالم در رابطه با نقلخالصه

سرکوب زندان سياسی موجب شده  پريشی سياسی، اين سخن که «نبود روان
بچه تا  بهبود  برسندها...  خوبی  و  مثبت  بهنتايج  و »،  ممکن    هرصورت 

  متصور، ارتجاعی است. 
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  } بندهای چهار و پنج و شش 5

  دم،  ــ آم   چهار/پنج/شش      بند من به  موقعی که  «  د:  ــ گويمی    پاينده     آقای
خاطر خواندن نماز صبح با پليس درگيری داشتند.  ها بهمقطعی بود که بچه

، سرهنگ زمانی دستور داده بود نماز صبح  1353ماه  از اواخر ارديبهشت
های بعد اقامه شود و قبل از آن ممنوع است. بچهساعت پنج صبح بهبايد  

سرهنگ زمانی گفته بودند از نظر شرعی بايد نماِز صبح قبل از  مذهبی به
تعيين کرده  ايد بعد از  طلوع آفتاب خوانده شود. ساعت پنج صبح که شما 

). سرهنگ زمانی ضمن 355»(ص  طلوع آفتاب است و نماز قضا شده است
زاده است، و  ی اين مسائل واقف است، مسلمان و مسلمانهمهکه بهاينبيان  

»ش  دستورخواند، روی اجرای «» میهم روزانه هفده رکعت نمازخودش «
های مذهبی، مخصوصاً مجاهدين زير بار نرفته بچهکند. اما «اصرار می

  جا).»(همانکردند بودند و از دستور سرهنگ زمانی تمکين نمی
نما« بهخواندن  پنج  ساعت  از  بهز صبح  بچهبعد  برای  های  معضلی 

های مذهبی  طور برای سرهنگ زمانی تبديل شده بود. بچهمذهبی و همين
می بهرا دسته دسته کتک  و  بهزدند  تنبيهی  فرستادند.  انفرادی میصورت 

بهبچه نسبت  چپ  بچههای  با  که  میرفتاری  مذهبی  و  های  معترض  شد 
عده  بودند.  بچه  ایناراحت  بهاز  جزنی  بيژن  مثل  زمانی ها  سرهنگ 

»(ص  انفرادی برده بودندها را هم کتک زده و بهاعتراض کرده بودند که آن
اين اعتراضات نسبت  گويد: «می  356). آقای پاينده در پانوشت صفحه  356

اعتراض  ها که منجر بهدخالت پليس در اجرای آيين شرعی برای مسلمانبه
انتقال تعداد  ای ادامه پيدا کرد و بهده بود در حد گسترده افراد زندانی چپ ش 

ها منجر شد که انفرادی و حتی ضرب و شتم آنزيادی از زندانيان چپ به
ها بود. بقيه هم که در بندهای ديگر بودند از اين  بيژن جزنی يکی از آن

بهره نماندند و در نتيجه کل زندان  ها بیها و اعمال خشونتسخت گيری
ای قرار گرفت و اين معضل در خارج از  سابقهره يک در بحران کم شما

مراجعه ها را برانگيخت و بهزندان انعکاس پيدا کرد و اعتراض خانواده 
  ». و قانونی منتهی شد  مراجع شرعینزد 
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غير از  بهی اصلی در آکسيون نماز از اين قرار بود: « نظر من نکتهبه
میمسئله مجاهدين  شرعی،  حرکتی  ی  سرکوب،  شرايط  آن  در  خواستند 

های گسترش  [تا زمينهدر مقابل پليس انجام بدهند  ُمهر اسالم]  [ممهور به
فراهم  را  اسالمی  عدل  حکومت  ايجاد  و  خود،  دينی/سياسی  هژمونِی 

اين غير  در  میبياورند]!!  بهصورت،  چپیتوانستند  تقاضاهای کمک    ها 
به دسترسی  راديو،  از  استفاده  حضوری،  مالقات  (مثل  مجالت  ديگری 

در اوج عصيان و    1357خارجی و مانند آن) را مطرح کنند که در سال  
  های مردم مطرح کردند. برافروختگی سياسی توده 

توان چنين برآورد کرد  ی تحليل روند رويدادها میواسطهامروزه، به
تر  طراحی شده بود (که در ادامه بيش  از باال  آکسيون نماز جماعت که اوالًـ   

ً آن میی  شواهد تأييدکننده به گسترش   ـ قصد از طراحی آنْ پردازم)؛ و دوما
گزين نيروهای چپ بود. اما  هژمونيک اسالم شيعی در مقام اپوزيسوِن جای

اين مقدماتی  هژمونیگام  به  ورزیْ گونه  جماعت  نماز  ی مثابهتبديل 
ً فريضه اساسا به  ای  رژيم  دينی،  و  پليس  با  تقابل  در  دينی/سياسی  کنشی 

  طورکلی بود. به
ای بود،  ترتيب بود که ابتدا نماز جماعت که مراسِم آن امِر پذيرفتهبدين 

اعتراضی  ممنوع شد؛ سپس، مجاهدين با در دست داشتن بيرق دينی دست به
چپ از  بخشی  که  بهزدند  نيز  را  باالخها  و  کشيدند؛  خود  با  دنبال  ره 

تهديدسخنرانی ضدشورش های  گارد  حضور  با  که  محرری/زمانی  آميز 
يک  فراموشی سپرده شد و نماز جماعِت عادی بهشد، کليت مسئله بهاجرا می

توانست معترضيِن مذهبی را بيش  آکسيون مذهبی/سياسی تبديل شد که می 
هبی  های مذهيئتجا بهطرف صفوف نماز جماعت در مساجد و آناز پيش به

 » دارودستهبکشاند:  و  محرری  عکسسرهنگ  مقابل  العملی  اش  [در 
نشان  آورم]  ای آن را می نژاد، که در ادامه خالصههای رجوی و پاکحرف

طوری که، تر شد. بهبعد فشار پليس کم ندادند و از بند بيرون رفتند. از آن به
بچه که  بعد  روز  بلند  صبح  پنج  ساعت  از  قبل  مذهبی  نماز  های  و  شدند 

  ). 357»(ص العملی نشان نداد خواندند، پليس عکس
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ی زندانيان بندهای چهار/پنج/شش  ، همه1353يک روز در تابستان «
پايی پای  حياط بند شش که خيلی وسيع بود، بردند. حتی اجازه ندادند دم را به

د  داشتند و گارما باشد. گفتند پابرهنه برويد. ما را در ضلع غربی حياط نگه
ضداغتشاش با تمام تجهيزات، کالهخود، سپر، باطوم و... در ضلع شرقی 

شد.   مستقر  بهحياط  ضداغتشاش  گارد  شمرديم،  بوددقيقاً  زندانيان  .  تعداد 
به محرری، شروع  گرفتهسرهنگ  ما تصميم  گفت  و...  کرد  ايم  سخنرانی 

ا داريم. حاال، اگرچه حرف شمهمين حالت يک سال اخير نگهزندان را به
گوييم  شرعاً درست است که بايد قبل از طلوع آفتاب نماز بخوانيد، ولی ما می

گردن ما. مقداری وعده وعيد  بايد بعد از طلوع آفتاب بخوانيد و گناه آن هم به
شروع  زمانی  سرهنگ  محرری،  سرهنگ  از  بعد  کرد...  تهديد  و  داد 

هستند که   دانم در ميان شماها کسانیصحبت کرد و او هم گفت من می به
میمی  ديگران  از  ولی  کنند  رعايت  را  مقررات  نمونهخواهند  ای  ترسند. 

اين داد و گفت  با دست چند نفر را نشان  از  فالنی و فالنی و... و  ها بعد 
افتد... سخنرانی سرهنگ  خوانند و هيچ اتفاقی هم نمیساعت پنج نماز می

ی صحبت  رجوی اجازه زمانی که تمام شد و از چهارپايه پايين آمد، مسعود  
پيغمبر، ما هيچ قصد و غرضی نداريم و  خدا، بهخواست و گفت: وهللا، به

هم زدن نظم و  بهما  خواهيم نماز صبح را سروقت بخوانيم... قصد  فقط می
هايش  جاکه سرهنگ زمانی در ميان حرف[از آناغتشاش کردن نيست...  

عد از رجوی، شکرهللا  ، بای حرف زده بود]»ی عده پشيمان» و «ندامتاز «
ی زيادی  گوييد عده کنم. شما میپاکنژاد گفت: من از طرف خودم صحبت می

اين میدر  خواهش  هستند،  نادم  و  پشيمان  افراد  جا  آن  جزو  را  من  کنم 
  ). 357و  356»(صص محسوب نکنيد. من نه پشيمان و نه نادم هستم...

  
ی چهار/پنج/شش را  های مجموعهپيش از اين آقای پاينده تعداد زندانی

دراين  400 و  بود،  کرده  اعالم  مینفر  « جا  گارد  گويد  شمرديم،  دقيقاً 
به بودضداغتشاش  زندانيان  شش  تعداد  بند  حيات  که  است  اين  مسئله  »!؟ 

دهد؛ و اگر قرار چنين جمعيتی نمیی درگيری و سرکوب را بهاصالً اجازه 
ميرند،  زير دست و پا می  درگير و سرکوب فيزيکی باشد، تعداد کسانی کهبه

آن شرايط  اجازه  در  که ساواک  نمیچنان زياد است  آن را  نتيجه  اد دی   .
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نفر بود    800تر از  که يا تعداد افراد حاضر در حياط بند شش خيلی کم اين
يا وجود   بوده    400و  ايجاد ارعاب روانی  و  نمايش  برای  فقط  پليس  نفر 

رغم اين لشگرکشی و اين است که علیتر در  ی قابل تأملاست. اما نکته
طوری که، صبح روز تر شد. بهبعد فشار پليس کم از آن بهها «پوتوهارت

های مذهبی قبل از ساعت پنج بلند شدند و نماز خواندند، پليس  بعد که بچه
  )!!؟357»(ص  العملی نشان ندادعکس

میبه براهرروی،  محرری/زمانی  باند  که  کرد  تصور  چنين  ی  توان 
قدرتِ  اما  خود    ترِ بيش  اِعمال  بودند؛  شده  جماعت  نماز  برگزاری  مانع 

مذهبیکجاازآن با  ساواک  کلهها ه  معاملهحدر  گنده ی  با    یال  بود،  سياسی 
در  نمايش  ايجاد  کند و از طريق  الفت میخم  شهربانی های  سياست زندانبان

د، بلکه اين امکان را  کنمالی میماست  نه تنها  وع راضحيات بند شش مو
ی  مثابهدهد که برگزاری نماز جماعت در زندان را بهها میمسلماننيز به

  موفقيت سياسی مذهبيون در بيرون از زندان تبليغ کنند. 
  

  جو و تيزابیکشته شدن حکمت
جو و ، اخبار ناگوار کشته شدن پرويز حکمت1353در خرداد و تير  «

تيزابی   شکنجه[«هوشنگ  رسيدبه»]  زير  گفتهما  طبق  پاينده،  ».  آقای  ی 
زندان قصر  وقتی بهی مشترک بود، «بيژن جزنی که در آن زمان در کميته

ها قرار دادند، حالش  ترين شکنجهبرگشت گفت ... پرويز را تحت وحشيانه
خوب نبود زير شکنجه کشته شده است... چند روز بعد هم خبر کشته    هم 

  ). 358»(صما رسيدشدن تيزابی در زير شکنجه به
در اين تاريخ هنوز دستگير نشده بودم؛ و بيرون از    [عباس فرد] من

زندان  زندان هم خبر آن را نشنيدم. بعدها که دستگير و پس از بازجويی به
  بار را شنيدم. قصر منتقل شدم، اين خبر تأسف

  
  چرا از کمون خارج شدم؟ 

  } چرا از کمون خارج شدم؟ 1

ها گفتند آلبالو  که مسئول آشپزخانه شدم، بچهسه/چهار روز بعداز اين«
بخريم و مربا درست کنيم. اين کار سابقه داشت و قبالً هم مربا درست کرده  

به گفتم حدود يکبچهبودم...  وبهها...  آلبالو...  کيلو  مقدار شکر  صد  همان 
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هم  و  آلبالوها  کردن  آماده  و  شستن  برای  آن  بخريد...  پختن  برای  چنين 
کار" کرديم.   "ملی  نفرتقاضای  ملیداوطلب شدند   حدود چهل  کاری... ... 

کمون چهارده يا پانزده  » بود؛ «نوبتی و الزامی نبود بلکه... داوطلبانه...
ای  پزی قرض گرفتيم... عده پزی داشت... چند چراغ خوراکچراغ خوراک

بودند و چراغ خوراک[يعنی: «ها  از آن که خارج از کمون  پزی  افرادی 
کردند. پنجاه/شصت کيلو مربا برای  کاری می وپز با ما هم در پخت»]  داشتند

هفته اگر  نبود.  زياد  نفر  سيصد  يکحدود  مربا   ای  و  کره  صبحانه  بار 
  ). 359و   358»(صص آوردخورديم، حداکثر يک ماه دوام میمی 

های سنتی اعتراض  ای از مذهبیمربا درحال پخته شدن بود که عده «
اين مربا را ش کردند چرا مربای ما را يک نفر کمونيست می ص  خپزد؟ 

داشتند.  خوريم. مجاهدين نقشی در اين اعتراض ننجسی پخته است و ما نمی 
هللا انواری،  هللا ربانی شيرازی، آيتآيتای از متعصبين مذهبی هم مانند  عده 

اين قبيل کارها را قبول نداشتند و  حاج مهدی عراقی و دکتر شيبانی و...،  
شدند... واقعيت اين بود که اين اعتراض، نوعی بازی  وارد اين جزئيات نمی

به  که  بود  می سياسی  مذهب مطرح  هد نام  بر  ف مطرحشد.  تسلط  کنندگان 
مرحلهچپ در  و  وحدتها  از  بود...  مجاهدين  بر  تسلط  بعد  طلبی  ی 

  ).359»(ص  کردندهای فدايی با مجاهدين سوِءاستفاه میچريک
» های چپعدم واکنش بچهها و  متوجه اين اعتراضوقتی آقای پاينده «

را  در فرصتی مناسب تمامی ظروف محتوی مربای نيمه پخته  شود، «می 
با اعتراض جمعی حتی مخالفين پخته  ريزد که البته «» میی توالتکاسهبه

پانزدهم  که آقای پاينده «شود. سرانجام اين» او مواجه می شدن مربا توسط 
  ).  360رود(ص » میبيرون گ... از کمون بزر1353يا هفدهم خرداد 

ادامه می پاينده  بهدهد: «آقای  از  در شرايطی  کمون عنوان اعتراض 
خارج شدم که کمون دچار اختالفات داخلی بود ولی هنوز آشکار نشده بود.  

بچهعده  از  فضای  ای  از  نداشتند  قبول  را  مسلحانه  مشی  که  چپ  های 
نام وحدت مجبور بودند زير بار  که بهغيردمکراتيک حاکم بر کمون و اين

نند  توانستند اعتراض کحال نمیتحميالت و حرکات غلط بروند و درعين
جا). طبق روايت آقای پاينده، معترضين  »(همان خسته شده و ناراضی بودند
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نظر آقای پاينده  » تا اعتراض خودرا بيان کنند. بهدنبال بهانه بودندخاموش «
هايی از زاويه راست  تا آن زمان دو دسته از کمون خارج شده بودند: يکی آن

حساسيت پليس را  تند «خواس تند و می فرطلبی از کمون بيرون می و آسايش
» از کمون  علت تضادهای فکری... و سياسیبهای هم « »؛ و عده برنينگيزند
  جا).» داشتند(هماندر برابر پليس موضعرفتند و «بيرون می

ادامه در  میراوی  روايتش  «ی  با گويد:  کمون  از  من  شدن  خارج 
برخورد   و  هماعتراض  و  دوستان  سياسی  امور  در  همراه  و  فکر 

عقيدتیگيریموضع مشترک  آن  های  شد.  بهمواجه  گوناگون  ها  اشکال 
شان اين بود که با اين حرکت  کمون برگردم. استداللکردند بهاصرار می

ممکن است وحدت ما آسيب ببيند و کمون تجزيه شود. چند نفری از افراد  
براين موضع    شود!؟]ها برده نمی[که نامی از آن  نام جريان چپبسيار خوش

شان اين بود که کمون برگردم. استداللکردند که به پافشاری و اصرار می
.  ريزد هم میخورد و وحدت ما بهنام تو کليد میحرکت تجزيه کمون بهبا اين  

باشد    رشوهاش بر سازش و  در جواب اين استدالل گفتم: کمونی که اساس
شود اشکالی ندارد. من عواقب  نام من هم تمام  بهتر است متالشی شود. اگر به

صحت و سقم    تاريخ کنم تا در آينده،  پيامدهای اين مسئوليت را قبول می و  
  ). 361و  360»(صص اثبات برساند آن را به

  
نقل برمیقولاز  چنين  باال  نفوذی  های  پاينده  آقای  که  آيد 

ويژه  های بندهای چهار/پنج/شش و بهکاريزماتيک/سحرکننده روی زندانی
به روی   کموِن  همهاعضای  و  داشت؛  بزرگ  او  خوِد  و  قوِل  رفتارها  ی 
در  شد!؟ اگر چنين نبود، وقتی « ای از تقدس فهم میهايش در حالهدبرخور

به را  پخته  نيمه  مربای  محتوی  ظروف  تمامی  مناسب  ی  کاسه فرصتی 
»  حتی مخالفين پخته شدن مربا توسطبا اعتراض جمعی  » ريخت و « توالت 

» کنند که اصراراو «» بهاشکال گوناگونبهکه «جای اينشد، بهاو مواجه  
طور موقت (مثالً برای يک ماه) عضويت  بايست به» برگردد، میکمونبه«

که او محصول  آوردند. چرا؟ برای اينحالت تعليق درمیاو را در کمون به
ست مخارج  توانبيان پولی میای را از بين برده بود که بهاجتماعاً توليد شده 
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  لحاظ انسانیْ يک ماه تأمين کند؛ به بيش از  درآمد را برایی کم يک خانواده 
باالخره    40تعدادی حدود    یکار داوطلبانهدربرگيرنده   بود؛ و  انسان  نفر 

از نيازهای   کند. از طرف  نفر زندانی را می  300يکی  برآورده  توانست 
قول رف و کنشی که به ديگر، بايد توجه داشت که آقای پاينده در مقابل ح

بازی سياسی  خودش «  ً نوعی  الزاما و غيرشخصی]    [و  که اجتماعی  بود 
که تماميت کمون »، (و طبعاً شکی در اين نيستشدنام مذهب مطرح میبه

طور شخصی واکنش نشان  به  غلطْ بزرگ را هدف گرفته بود)، نه تنها به
، شخصی و لجوجانه  جا نيز غيرسياسی دهد، بلکه در همين واکنِش نابهمی 

  کند.  برخورد می
واکنش دور ريختن محصول با ارزشی (يعنی: بيش از صد کيلو مربا)  

های زير  ی لوطیگونهآُکلکه برآمده از نياز و کاِر جمعی بود، رفتار داش
کند که در مقابل تعرض و  های محالت قديم تهران را تداعی میبازارچه
دوختند تا مورد توجه هم میزمين و زمان را به  خودْ توجهی نسبت بهحتی بی

همين دليل (يعنی: ناديده گرفتِن نياز، کار  احترام قرار بگيرند. به  و شايد همْ 
ی اعضای کمون) الزم بود که عضويت آقای پاينده در کمون برای  و اراده 

تر بينديشد و کمی هم  آمد تا بيشحالت تعليق درمیمدتی (مثالً يک ماه) به
  کرد.ديگران توجه میداشت و بهمحورپنداری دست برمی -ز خودا

نهادی هم مطرح نشد؟ روايت آقای پاينده در اين  چرا حتی چنين پيش
گويد؛ شخصاً هم در آن زمان در بند چهار/پنچ/شش نبودم؛  باره چيزی نمی

از يکی/دو نفری هم که سؤال کردم، تصاوير گنگ و غيرقابل استنادی را  
برآورد نداريم   تحليل و سپسْ ای جز توسل بهآورند. بنابراين، چاره ياد میبه

به شايد  دريافتجنبهتا  از  بندهای  هايی  زماِن  آن  سياسی  تبادالت  و  ها 
چه و  زندانچهار/پنچ/شش  کل  يابيم.بسا  دست  سياسی  نکته   های  ی  اولين 

آن  خورد، فرافکنی چشم میل برانگيزی که در اين قسمت از روايت بهاسؤ
چرا مربای  » کرده بودند «اعتراضکه «» استهای سنتیعده... از مذهبی«

پاينده اين «پزدما را يک نفر کمونيست می »ی  عده »؟ طبق روايت آقای 
مذهبیْ به «سنتیِ «  لحاظ  از  متعصب،  از  فراتر  نبودند؛  مجاهدين»   «
آيت« مانند  مذهبی...  آيتمتعصبين  شيرازی،  ربانی  حهللا  انواری،  اج  هللا 
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ها ی مذهبی/سياسی آن...» افرادی در رده مهدی عراقی و دکتر شيبانی و
»ی سنتی که ظاهراً عده نيز نبودند. بنابراين، منهای باورهای مذهبی اين «

لحاظ نفوذ سياسی  چهار/پنچ/شش بهبندهای  ی  نام هم بودند، در مجموعهبی
ها از سوی  نپاسخ آهمين دليل هم  آمدند و بهحساب نمیای بهو مذهبی وزنه
توانست اين باشد که صالح خويش خسروان دانند: هيچ اجبار  آقای پاينده می

دست يک کمونيست (ويا در  و الزامی برای خوردن مربايی نيست که به
می واقع عده  کمونيست) پخته  بگويد: من طرِف  ای  پاينده  آقای  شود. شايد 

موازين جمعِی خودش   » نبودم، و کمون براساسعده حساب مستقيم اين «
داد. با پذيرش اين نکته و تأکيد بر درستی آن، از آقای بايست جواب میمی 

اعضا ويا مثالً مسئولين کمون نهاد را بهکنيم: چرا همين پيشپاينده سؤال می
ارائه ندادی؟ براساس روايت جناب پاينده که چند پاراگراف باالتر هم نقل  

  مقابل اين سؤال سکوت است!؟ ما در زِ وی عزياکردم، پاسخ ر 
کند. او  وقايعی بپردازيم که آقای پاينده در اين زمينه روايت می پس، به

به شرايطی  میدر  خارج  کمون  از  اعتراض  «عنوان  که  از  عده شود  ای 
های چپ که مشی مسلحانه را قبول نداشتند از فضای غيردمکراتيک  بچه

اين و  کمون  بر  بهحاکم  مجبور که  وحدت  و    نام  تحميالت  بار  زير  بودند 
توانستند اعتراض کنند خسته شده و  حال نمیحرکات غلط بروند و درعين

...  عده جا هم آقای پاينده از اين «). گرچه در اين360»(ص ناراضی بودند
نمیناراضی نام  اين»  اما پس از  بهبرد،  او را  انفرادی و زندان  سلول  که 

شود که در نبود  جمع کوچکی وارد میبهبردند، در بازگشت  غيرسياسی می
از: «  بودند  افراد عبارت  اين  بودند.  از کمون جدا شده  عبدهللا مهری،  او 

»  زاده، نجی رسولی، سيد ضياءالدين طباطبايی و اصغر فتاحیصابر قلی
» نکردند  ها قبولآن»، «های چريک فدايیجزنی و بچهرغم تالش «که علی

  .)375کمون برگردند(ص  که به 
  
  } چرا از کمون خارج شدم؟ 2

در آينده،  » و «ناِم جريان چپافراد بسيار خوشهايی مانند « از عبارت
کيلو مربا و خروج آقای    100مستراح ريختن حدود  » و سقم بهصحت  تاريخْ 
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اين دليل بگذريم که اساساً  پاينده از کمون زندان را قضاوت خواهد کرد، به
های مارکسی در تناقض قرار دارد؛ اما بازاری/تبليغاتی است و با دريافت

پارامترهای  برای فهم چرايِی شخصی/سياسی/اجتماعِی کنش آقای پاينده به
آن از  حرفی  راوی  که  داريم  نياز  بهديگری  نمیها  درباره ميان  ی  آورد. 

تاآناين پارامترها،   ممکن ی شخصی دارد، حتی برفرِض جاکه جنبهگونه 
بودن تحقيق، بازهم بايد از کنار آن گذشت؛ چراکه همواره اين احتمال وجود  

ای تبديل شود و روی تم اصلی نقد و بررسی (که سياسی مناقشهدارد که به
ی تحقيق مرتبط با هم باقی  و طبقاتی است) سايه بيفکند. بنابراين، دو عرصه

های کارگر و  دگی توده ماند: يکی، بررسی و تحقيق درباره وضعيت زنمی 
کش بر بستر تغيير و تحوالت اقتصای/اجتماعی است که محدوديت  زحمت

بررسِی  دهد؛ و ديگری،  آن نمیی شرح مشروحی بهاجازه   اين بازخوانیْ 
تِم اصلی اين  ی زمانِی تحقيق است که مستقيماً بهفضای سياسی/جنبشی بازه 

های امکان، و براساس شواهد و تحليلکند و تا حد  بازخوانی ارتباط پيدا می
  کنم. ترين نکات آن اشاره میعمده عقلی به

عمدتاً    1353سال   تبارزی  که  ايران  در  سياسی  جنبش  برای 
ی بيژن  ای بود. اعدام بدون محاکمه کننده چريکی/شهری داشت، سال تعيين

  تدارک   1353نفر ديگری که با او همراه بودند، عمدتاً در سال    8جزنی و  
  امکان اجرايی پيدا کند.  1354شد تا در فروردين 

تغيير و تحوالت ايدئولوژيک در سازمان مجاهدين خلق که گسترش 
ای تبارز پيدا  گونهبه  1353داد، در سال  گرايش مارکسيستی را نشان می 

ی  ای با عنوان «پرچم مبارزه انتشار مقالهدر آذرماه همان سال بهکرد که  
تر سازيم» در نشريه سازمان مجاهدين خلق منجر  فراشتهايدئولوژيک را برا

کشتن مجيد  به  بارْ حال فاجعهو درعين  ی نابخردانهگونهگرديد و تداوم آن به
  انجاميد.  1354شريف واقفی در ارديبهشت سال 

زندانی از  سال  گروهی  طول  در  مسلمان  سياسِی  بنا    1353های 
هايی  بخش  شگسترکاری روبههم   های پراکنده و فردِی ساواک وتشويقبه

کردند.  آرايی  ها صفهای «علوم» دينی، در مقابل مجاهدين و چپیاز حوزه 
کردند، پس  العاده ارتجاعی پيدا می تدريج انسجامی فوق اين جماعت که به
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آغوشِی ساواک و حوزه، در زندان فاالنژ  يابی نهايی از پِس هم از سازمان
شونده، خودرا  از زندان نيز با احتياطی برطرف  گذاری شدند؛ و بيروننام 

اينحزب ناميدند.  به  هللا  آويزان  دقيانوسی،  نيروی  و  باورهای عهد عتيقی 
دانستند؛ و پس از استقرار  ها را ملحد و نجس میمجاهدين را منافق و چپی

قتل و  کشتار  دستگاه  نيز  اسالمی  را  جمهوری  اسالمی  نوپای  رژيِم  عام 
ی تدارکاتی پس از دوره   طورکلی، جريان فاالنژهای زندانْ . بهسازمان دادند

با شرکت منتظری، ربانی شيرازی، انواری،    1354در تابستان    1353سال  
و   مجاهدين  برعليه  فتوی  صدور  با  و...  الجوردی  عراقی،  رفسنجانی، 

  ناميدند، اعالم موجوديت کردند. نيروهايی که خودرا کمونيست می
پاينده جهت اثبات  کننده از نظر توجيهکه ابر نتيجه اين درستی ی آقای 

  کنندهکمون از دو زاويه گمراه دور ريختن بيش از صد کيلو مربای متعلق به
اين اول  «است.  آن  هدف  و  قصد  مذهبیعده که  از  سنتی  ای  [که]  های 

»[؟]، برخالف  پزد اعتراض کردند چرا مربای ما را يک نفر کمونيست می
»  ی بعد سيطره بر مجاهدينها، و در مرحلهتسلط برچپده «نظر آقای پاين 
که  ها و مجاهدين بود؛ دوم اينعام چپـ قتلدر واقعيت امرها ـنبود؛ قصد آن

هللا انواری، حاج  هللا ربانی شيرازی، آيتآيتبرخالف نظر آقای پاينده که «
تند و وارد  مهدی عراقی و دکتر شيبانی و...، اين قبيل کارها را قبول نداش

برعليه مجاهدين    1354ها بودند که در سال  »، همينشدند اين جزئيات نمی
عام  هنگام صدور هم معنايش قتلها فتوايی صادر کردند که حتی بهو چپی

  ها و مجاهدين بود. چپی
  
  } چرا از کمون خارج شدم؟ 3

کنم، دقيقاً  روز و ماِه رويدادی را که روايت می  گرچه ابراهيم روشنْ 
چنين ميزان سرما/گرمای هوا،  ها و هم ی فصلقرينهآورد؛ اما بهياد نمیبه

  1354های بهار سال آورد. ابراهيم در آخرين ماه ياد میحدود رويداد را به
پاکبه شکرهللا  بند  همراه  در  مجموعاً    سهنژاد  (که  باال  طبقه  اوين 

ها  زندانیی ديگر هم شدند) زندانی بود. وقتی درباره ه/چهارده نفر میسيزد 
داند،  او نزديک مینژاد که خود را بهغير از شکرهللا پاکپرسم، بهاز او می
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ی، کورش  يبخش (مانند سيروس نهاوندی، ابراهيم بناافرادی از گروه رهايی
يعنی:  (  اقبالیريوش  نام محزبی و دايکتايی)، محسن يلفانی، دوتا برادر به

های دو گويد: هواخورِی زندانیآورد. او میياد میداريوِش خواننده) را به
  بندهای يکديگر را نداشتند. ی پايين و باال باهم بود؛ اما حِق وارد شدن بهطبقه

فرد]  وقتی   [عباس  زندانیمن  میاز  پايين  بند  با  ابراهيم  پرسم،  های 
ياد  د، مجموعاً اين افراد را بهيکشدقيقه هم طول می هايی که گاه تا دو  مکث

انواری، ربانی   آورد: طالقانی، منتظری، رفسنجانی، الجوردی، عراقی، 
  ها را فراموش کرده است. ی ديگر که نام آنشيرازی و چند طلبه

به هم  آشنايی چندانی  و  نبود  مذهبی  که  فقهی ابراهيم  و  دينی  مباحث 
ل فقهی و دينی کنجکاو شده بود و در اين باره با نداشت، در رابطه با مسائ

کند که مسئله را با آقای  نژاد او را تشويق میکند. پاکنژاد صحبت میپاک
پاک کند.  مطرح  داشت)  دوست  را  شکرهللا  هم  خيلی  (که  نژاد  طالقانی 

میبه دينابراهيم  کلی  مسائل  بايد  که  بتوان  گويد  تا  شناخت  را  باوری 
نژاد ابراهيم  ی آن قضاوت کرد. پاکطور واکنشی درباره بهدرستی و نه  به

کند که مسئله را با آقای طالقانی در ميان بگذارد. وقتی ابراهيم  را تشويق می
می ميان  در  طالقانی  با  بهخواسِت خودرا  را  ابراهيم  هم  او  ربانی گذارد، 

  کند. شيرازی معرفی می 
دهد.  ابراهيم میعه بهبرای مطال  برگی  100آقای ربانی يک دفترچه  

زبان عربی بود، ابراهيم هيچی از آن  جاکه محتويات اين دفترچه بهاما ازآن
به و دوباره  هيچی نفهميد  از عربی  من  و گفت:  آقای ربانی مراجعه کرد 

فهمم. آقای ربانی هم برای بعضی از روزهای دانم و اين دفترچه را نمینمی
ی مباحث آن دفترچه حيات بنشينند و درباره گذارد که در  هفته با او قرار می 

  برای او حرف بزند. 
در    2ی تقريباً  کند که در حياط بنِد سه يک محوطهابراهيم تعريف می

که اين گودی را برای باغچه درست  متری بود که کمی گود بود. مثل اين  3
خل  ای داشت که دای کهنههرحال، آقای ربانی شيرازی قاليچهکرده بودند. به

آورد  ياد میزد. ابراهيم بهکرد و برای ابراهيم حرف میهمين گودی پهن می 
ده  مقوالت  شيرازی  ربانی  می که  او  برای  شعر  با  را  ارسطو  گفت،  گانه 
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نشست و ابراهيم هم آن مقوالت را حفظ  حافظه می طريقی که خيلی راحت به
داد)  دامه میزد و اکرد: جوهر و کيف و کم و عين و متی (يک بشکن میمی 

  وضع و ملک و نسبت و فعل، انفعال... 
يکی از روزهای تابستان که هوا کامالً گرم بود، آقای ربانی شيرازی  

حيات نبودند. ابراهيم  تر توی  حيات نيامد؛ و از بند پايين پنج/شش نفر بيشبه
طلبه میاز  بودند،  حيات  داخل  که  بههايی  هستند؟  کجا  آقايان  او  پرسد: 

بهگويمی  رفتهند  طالقانی  مالقات  آقای  پيش  روز  آن  فردای  ابراهيم  اند. 
میمی  و  بهرود  باهم  همه  ديروز  طالقانی گويد  آقای  بوديد؟  رفته  مالقات 

آقايان يک جلسه گذاشته بودند،  خندد، میکه می ضمن اين گويد: نه پسرم، 
  يک نفر خارجی را هم آورده بودند. 

ثابتی و يک  پرويز  که آن دو نفر (يعنی:  روايت ابراهيم، بعد از اينبه
طور هفتگی در بيرون  داخل بند پايين آمدند، اين جلسات بهنفر خارجی) به

اما طالقانی به آن  از بند ادامه پيدا کرد؛  غير از همان بار اول، ديگر در 
  جلسات شرکت نکرد. 

ابراهيم که از چرايی عدم شرکت در آن جلسات از او سؤال  طالقانی به
هايی دارند که از من  گويد: آن مرد خارجی و ثابتی خواستهرده بود، میک

ايم؛  که باهم جلوی شاه ايستاده هاستلنژاد دوستم، سا. من بااين پاکآيدبرنمی
  کنم. نژاد) شرکت نمیوقت در تکفير دوستانم (مثل همين پاکمن هيچ

ها موضوع گفتگوی آندانستيم که  گويد: در آن موقع نمیابراهيم می
که آن جلسات تمام شد و چند ماه بعد، من و چند نفر  محض اينچيست؛ اما به

به را  اتاقديگر  از  منتقل کردند،  زندان قصر (در يکی  معتادين)  بند  های 
ها را نجس  کنندگان در آن جلسات مجاهدين را مرتد و چپیشنيديم که شرکت

ناميديم)  هايی را که فاالنژ مینی: همانی سوم هم (يعاند و دستهاعالم کرده 
  در زندان شکل گرفته است. 

کجا منتقل شديد،  ابراهيم در مقابل اين سؤال که بعد از بند معتادين به
جا  قزل حصار و از آنکارهای زندان قصر، بعد بهبند خالفگويد: اول بهمی 

  بود. بند زندان شماره چهار قصر که از زندان شماره يک جدا  هم به
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بهاين  نتيجه از چهل سال  پاينده پس  آقای  که  افرادی  همان  عنوان  که 
اين قبيل کارها را قبول نداشتند و وارد اين  بَرد که «ها نام میکسانی از آن
نمی پيچشدندجزئيات  براساس  اعضای  خم و»،  از  شيعی،  توجيهات  های 

صادرکننده  هيئت  قتلاصلی  حکم  چپی  برای  مجاهديعام  و  بودند.  ها  ن 
توان چنين ابراز نظر کرد که آن  برآورد، میبرهمين مبنا، و طبعاً براساِس  

اعتراض کردند چرا مربای ما را يک  [که]  های سنتی  ای از مذهبیعده «
تشويق همين افرادی وارد  بسا به»[؟]، با اجازه و چهپزدنفر کمونيست می
رها را قبول نداشتند و وارد  اين قبيل کانظر آقای پاينده «ماجرا شدند که به
  ». شدند اين جزئيات نمی

  1353که فضای رويدادها و تبادالت جنبشی/سياسی در سال  اين  نتيجه
ی محدودی بود که آقای پاينده  تر از آن چارچوبهتر و گسترده بسيار پيچيده 

چنان همان تصور  تصوِر ايفای نقش در آن را داشت و بعد از چهل سال هم 
میرا   روايت  و  عيناً  ساواک،  توسط  جزنی  ترور  رويداِد  دو  گرچه  کند. 

(که ريشه در تبادالت و    1354ی کشتن مجيد شريف واقفی در سال  فاجعه
بينی نبودند؛  داشت) چندان هم قابل پيش  1353تحوالت سياسی/جنبشی سال  

ها  های غيرمجاهد برضد مجاهدين و چپگيری مذهبیبينی موضعاما پيش
پيشازه تااند قابل  (که ای  احتمال  اين  گنگِ  و حتی  کلی  دريافِت  بود.  بينی 

میبه «نظر  که  کسانی  مختلف  بهرسد  پاينده]  [بهاشکال  اصرار  آقای 
بهمی  که  تااندازه   کمونکردند  به[برگردد]»  بودند)  ای  شده  نزديک  آن 

میچنان پيدا  عموميت  بهچه  شيوه کرد،  زياد  و  احتمال  مدارا  از  ای 
آميز بيش  و تحريک نهاد که دور ريختِن خودسرانهمی انديشی را پيشه چار

دنبال آن خروج او  کمون توسط آقای پاينده و بهاز صد کيلو مربای متعلق به
ی مقابل آن قرار  و چند نفر از دوستان او از کمون، نه تنها  دقيقاً در نقطه

که او در مرکز داشت، بلکه با تعويض ريل برخوردها از طريق بحرانی  
(يعنی:   رويداد  اين  بُروز  چرايی  بر  تمرکز  امکان  بود،  گرفته  قرار  آن 

به پاينده آن را « اعتراض  آقای  که خود  بازی سياسی...  پختن مربا  نوعی 
  نامد) را کنار زد. » مینام مذهب به

کمون دچار اختالفات داخلی.... هنوز  داند «کند که میکسی که ادعا می
نشده اس آشکار  کارگِر »  يک  مسئوليت  و  شعور  از  برخورداری  با  ت، 
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که نه شخِص او، و حتی کمون، بلکه کليت  سوسياليست ساده (يعنی: فهم اين
فهميد بايست میاند) مینحوی استراتژيک مورد هجوم قرار گرفتهها بهچپ

ی چرايِی  اقدام بزند که درباره که در رابطه با اين مسئله بايد هنگامی دست به
ی کافی بحث و نظرسنجی جمعی شده باشد. اين  اندازه ز و ابعاد آن بهبرو

يکی از  که اقدام صرفاً فردی و رينگومآبانه آقای پاينده بهدرصورتی است
غلط  چه را که او بهآن موانع متعددی تبديل شد که از بررسِی استراتژيک آن

آری، حقيقت  نامد، جلوگيری کرد.  » مینام مذهبنوعی بازی سياسی... به«
پختن مربا  های عضو کمون بهی مذهبیاين است که همين اعتراض ساده 

می کمونيست  که خود را  از  توسط يک کسی  فراتر  نوعی  «ناميد، بسيار 
ـ تهاجمی در واقع» بود. اين اعتراض مربايی ـنام مذهببازی سياسی... به

يش انقالبی  قصد سرکوب هرشکلی از گرااستراتژيک، ارتجاعی و دينی به
ترقی بهو  معترض  روحانيون  سازش  از  که  بود  از  خواهانه  بعضی 
  های رژيم و ساواک نشأت گرفته بود. سياست

آخرين کالمی که در رابطه با مربا پختن و دور ريختن آن توسط آقای  
ی  که گرچه احتمال جلوگيری از تشکيل دستهتوان گفت، اين استپاينده می

نظر  داخل زندان) بسيار ناچيز و حتی غيرممکن بهسوم (يعنی: فاالنژهای  
«می  با  استراتژيک  و  جمعی  عاقالنه،  برخورد  اما  از  عده رسد؛  ای 

اعتراض کردند چرا مربای ما را يک نفر کمونيست  [که]  های سنتی  مذهبی
هايی را باز کند که از ميزان اعتماد و  توانست بحث و گفتگو»، میپزد می 
با  هم  سياسی  گروه دلی  و  تبادالت  افراد  بکاهد،  مذهبی/فاالنژ  های 

  اقدامات دفاعیتر زير نظر بگيرد و بهها با جامعه را بيشضدکمونيستی آن
هم  بزند،  آندست  بهسويی  را  امپرياليستی  نهاهای  و  ساواک  با  موقع  ها 

دريابد، و باالخره اقدامات تاکتيکی/استراتژيک مناسبی را پيش بگيرد که 
چنين گسترده توسط حزب توده بلعيد  اين  های فدايی خلقْ چريکهواداران  

  ی اسالمی قرار بگيرند. نشوند تا در خدمت رژيم تازه استقراريافته
  

  } چرا از کمون خارج شدم؟ 4

بعد در کمون نيستم  از ساعت نُه يا ده صبح که اعالم کردم از حاال به«
سراغم  ها بهيس، بچهتا ساعت ده شب، موقع اعالم خاموشی زندان توسط پل
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پرسيدند چرا از کمون خارج شدی؟... آن روز و روز بعد، آمدند و میمی 
دادم که چرا از کمون خارج شدم. بدون اغراق،  از صبح تا شب توضيح می

های چپ  ها بچهتر آنسراغم آمدند. بيشدر اين دو روز نصف زندانيان به
همين امر نگرانی کادر    )؛ و361»(ص  وتوک از مجاهدين بودند...و تک

  برند. انفرادی می شد و آقای پاينده را هم بهنگهبانی زندان را موجب 
نُه « آمده بودم، حدود ساعت  که از کمون بيرون  صبح سومين روز 
زير  از طريق بلندگو من را احضار کرد. وقتی به  سرهنگ زمانیصبح،  

به را  من  جواب،  و  سؤال  بدون  رفتم،  بردندهشت  جا)  ».(همانانفرادی 
ای  احتماالً خروج آقای پاينده از کمون برای سرهنگ زمانی از اهميت ويژه 

 » را  پاينده  آقای  بلنگو  طريق  از  خودش  او  که  بود  »  احضاربرخوردار 
جاکه من در زندان قصر بودم و سرهنگ زمانی هم هنوز رئيس  کند! تاآنمی 

کرد. نمی  »احضاروقت او خودش کسی را « زندان شماره يک بود، هيچ
اين کار معموالً توسط افسر نگهبان و در موارد نه چندان نادری هم توسط  

  شد. های بند) انجام میوکيل بند (يعنی: مسئول پاسبان
را    362ی  و نيمی هم از صفحه  361آقای پاينده حدود نيمی از صفحه  

فقط به من  که  داده  اختصاص  انفرادی  زندان  ساختمان  وضعيت  توصيف 
  کنم. های گذرايی میی آماری و سياسی آن اشاره جنبهبه

بخِش « آن  14» زندان قصر  مجزایاين  از  که دوتا  داشت  ها  سلول 
طول هر سلول سلول که «   12» بود؛ و بقيه  مخصوص زندانيان اعدامی«

»  تر از سه متر بوددو و نيم متر و عرض آن هفتاد سانت و ارتفاع آن بيش
تنبيه زندانی  » هم ديوار سيمانیو « اين  داشتند، مخصوص  ها بودند. کف 

توان گفت که » میجرأت بهها زيلوی بسيار کثيفی پهن شده بود که « سلول
می« سال  بودبيست  نشده  شسته  که  بهشد  ديوارها  کثيف،  [ند]».  شدت 

بهخون آلوده  و حتی  «آلود  بودند.  بهمدفوع  هرچه  عادی  زده  زندانيان  در 
ناچار داخل سلول قضای حاجت  توالت ببريد نبرده بودند، بهبودند که ما را به

  ). 362»(صدر و ديوار ماليده بودندشان را بهکرده و بعد، مدفوع
به بار  يا سه  انفرادی در  انفرادی رفتهمن هم دو  از  ام. تصويری که 

پايند متفاوت است. بهحافظه نظرم عرض  ام مانده کمی با توصيفات آقای 
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تر از توصيف  د يک متر بيست سانت بود و ديوارها هم کم ديوار سلول حدو
ياد  ـ بهگرچه خيلی محوطور ـآقای پاينده کثيف بودند. بقيه موارد را همان

  آورم که آقای پاينده توصيف کرده است. می 
  

دقيقه بعد از اين« شدم، سرهنگ    [انفرادی] که وارد... ساختمان  چند 
به ژيانزمانی  معاونهمراه سروان  از  پناه  ژيان  آمدند.  های سرهنگ  پناه 

» کثيف و رذلی بود که سياه"، آدم بسيار  [کون]"قاسم  زمانی و معروف به 
درباره به پاينده  آقای  بود.  داوطلب  هرجنايتی  انجام  برای  من  او  نظر  ی 

و  گويد: « می  قمارخانه  او،  کششيره پدرش...  از مرگ  بعد  خانه داشت و 
کرد... در ابتدا، افسر راهنمايی و رانندگی بود...  جا را اداره میمادرش آن
  ). 362»(ص کنندزندان قصر منتقل می که او را به

صحبت کرد. اولين سؤالش اين بود: جلسات  سرهنگ زمانی شروع به«
جا)؟ پاينده  »(هماندمکرر با زندانيان در چه مورد و حول چه موضوعی بو

». او  پرسيدندها از اوضاع و احوال قزل حصار میبچهدهد: «جواب می
 » بود،  نشده  قانع  فلککه  داد  «دستور  کنند.  روی »ش  زمانی  سرهنگ 

ژيان سروان  و  نشست  کابلصندلی  همان  (از  کابل  با  در پناه  که  هايی 
ه که زد گفتم  زدن کرد. پنج/شش ضربزنند) شروع بهکف پا میبازجويی به

های ديروز صبح تا امروز  زنيد؟ سرهنگ زمانی گفت جلسهبرای چه می
وجو ها و پرس ها، رفت و آمد بچهصبح برای چه بود؟ منظورش از جلسه

  ). 363و   362»(صص ی بيرون آمدنم از کمون بوددرباره 
برد که وکيل بند بود و  نام ستار مرادی نام میآقای پاينده از پاسبانی به
  سرهنگ زمانی داده بود: وآمدها بهی رفتگزارش بسيار دقيقی از همه

يادداشت کرده بود که فالن ساعت دو نفر، فالن ساعت پنج نفر،  او «
های  پاسبانفالن ساعت سه نفر و... با پاينده صحبت کردند. ستار مرادی به

رده  ها يادداشت کبام هم گفته بود و آنهای حياط و پشتداخل بند و گشت
  ) 363»(گزارش داده بود سرهنگ زمانیوآمدها را بهی اين رفتبودند وهمه

» آقای پاينده (که برخالف بيان جزئيات  کف پاهایپس از زدن کابل به«
انفرادی،   زندان  بهساختمان  آن  تعداد  و  کميت  از  نمی حرفی  )،  آيدميان 
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اينده با  ها (يعنی: گفتگوهای پ» از مضمون جلسهسرهنگ زمانی دوباره «
ترتيب،  دهد. بدينپرسد؛ و پاينده هم همان جواب قبلی را میها) می زندانی

که  اندازند. سه روز برای اين» میسلول انفرادی بهاو را برای سه روز «
بعد از سه روز، من را از  داد: «» میبايد دادگاه حکم بيش از سه روز را « 

ی چهار قديم بردند که در آن زمان،  شماره زندان  انفرادی بيرون آوردند و به
  جا).»(همانکردندزندانيان غيرسياسی را در آن نگهداری می

بهدرباره  تا  اين ماجرا بيان دو/سه نکته الزم است  کليِت  ی  بهتر  فهم 
جاکه خود آقای پاينده براين باور  از آن  }1چه برمن گذشت» کمک کند:  «آن

دانست جريان از چه قرار است  زياد می  احتمالبهاست که سرهنگ زمانی « 
به...   سرنخی  مینداد   [او]ولی  زدن،  »،  کتک  که  گرفت  نتيجه  توان 

زندان غيرسياسی بيش از هرچيز ناشی  انفرادی انداختن و فرستادن او بهبه
جا آمده بود  اين بود که پاينده از زندان قزل حصار و امکانات فراوان آناز  

ها را باال ببرد و  توانست توقع زندانیجا میاين  و بازگويی آن وضعيت در
شناختم و  جا که من  ستار مرادی را میازآن  }2تحرکاتی را موجب شود.  

به داشتم،  او  با  ماجرا  هم  آنکلی  گزارش  ذهنی  توان  چنان  نظرم 
میيافتهسازمان روايت  پاينده  که  را  نداشت.  ای  پاينده  }  3کند،  آقای  وقتی 
کف پا  هايی که در بازجويی به(همان کابل گويد: يعنی «یی کابل مدرباره 

میزنند)می  فراموش  در  »،  که  کند  اضافه  نيز  را  توضيح  اين  که  کند 
سال  بازجويی به1353های  بسته  از  ،  بازجويی،  زير  شخص  وضعيت 

  کردند!؟های متفاوتی استفاده میهای مختلف و با ضخامتکابل
  در بند دو/سه با ستار   ه ــتعددی ک م  هاینظر از بيان درگيریصرف

ی او پاسبان کالنتری  ها شايع بود که پسر عمهمرادی داشتم، در ميان زندانی
جا کشته  آنبه های فدايیی چريکی مسلحانهپنج تبريز بوده و در اثر حمله

شده است، (البته من اطالعی از درستی يا نادرستی اين شايعه ندارم). اما 
ها تی يا نادرستی اين شايعه، برخورد اين سرپاسبان با زندانیرغم  درس علی

  آلود هم بود.فراتر از وظيفه، کينه
ستار  ها شنيده بودم که يک روز افسر نگهبان بهاين را نيز از زندانی

می مجلهمرادی  بَِرود  مجلهگويد  بياَورد.  را  تماشا  توسط    ی  که  تماشا 
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منتشر    سازمان راديو تلويزيون ملی ايرانشد، از طرف  ها خريده میزندانی
کردند.  های هفتگی تلويزيون و راديو را هم در آن چاپ میشد که برنامهمی 

مجاز    تلويزيونی  کدام برنامهديدن  که  خواست تعيين کند  افسر نگهبان هم می
ساعت داخل بند  هرروی، ستار مرادی حدود يک  و کدام غيرمجاز است. به

زند: مجيد تماشا، مجيد تماشا،... مجيد  ی غليظ آذری فرياد میدو/سه با لهجه
ی اشتباه او شده بودند، ضمن ها هم که متوجهتماشا بيايد زير هشت. زندانی

  ی اشتباه او سکوت کرده بودند!  خنديدند، درباره که از ته دل میاين
ياد دارم، اظهار پشيمانی او  دی بهای که از ستار مراترين نکتهاما مهم 

جای  به 1357ها بود. ستار مرادی از بهار سال از برخوردهايش با زندانی
ها برای رؤسايش گزارش تهيه کند، وقايع بيرون از زندان  اين که از زندانی
  کرد.ها تعريف میرا برای زندانی

  
  زندان غيرسياسی

  } زندان غيرسياسی 1

شود  چهار با فضايی مواجه می   زندان شماره ورود بهآقای پاينده در بدو  
تااندازه  نخست  نگاه  در  می که  کافکايی  درباره ای  نگهبان  افسر  ی  نمايد. 

با فرهنگِ لمپنی/پليسی صحبت میمسائلی   کند که با کمی تأمل و آشنايی 
عنوان زندانی  جا با همه بهبرد: اينتصنعی/دستوری آن پیی  جنبهتوان بهمی 
افتد که از دست ما جا اتفاقاتی می... در اينکنيم؛ «رسياسی برخورد میغي

[ی در رفتار  نوع پرونده... تأثير»؛ « خارج است ولی مجازاتش با ما است
زنند...  شود. برای همديگر میجا خيلی شيطنت میدر اين»؛ « ندارد...ما]  

ختخواب و  ها اين است که مواد مخدر در جيب، رترين اين شيطنتمتداول
رويم و مواد را پيدا  دهند و ما میما خبر میگذارند، بعد بهوسايل يکی می

اين قسمت  گيرد. حواست بهرود و حکم میدادگاه میکنيم. آن شخص بهمی 
  ). 364»(ص ها اين طوری اعدام شدندجمع باشد. خيلی

ام  اعدچينی و تغيير حکِم سه ماه زندان بهوقتی افسر نگهبان از دسيسه
توانم  االن میپرسد: «شود و می» میزده وحشتزند، آقای پاينده «حرف می

بنويسم  و درباره نامه  برای چه کسی  که  اين سؤال  مقابل  او در  ی چه  »؟ 
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برای سرهنگ زمانی که من را  گويد: « خواهد نامه بنويسد، می چيزی می
کسی را  فردا سرهنگ زمانی از کجا معلوم که پس» است: «جا فرستاده اين

تحريک نکند که در وسايلم موادر مخدر بگذارد... آن موقع نيازی نيست که 
  جا). »(همانکنم شما کاری بکنيد، خودم خودکشی می

گويد:  کند که افسر نگهبان می انفرادی میآقای پاينده تقاضای برگشت به
گويد:  میدر اين زمينه اختياری ندارد؛ پاينده هم که کمی مستأصل شده بود،  

می« غذا  اعتصاب  اعالم  دستور  کنم من  با  احتماالً  که  نگهبان  افسر   .«
به را  وضعيت  زمانی  اغراقسرهنگ  در  شدت  بود،  کرده  توصيف  آميز 

واکنش عقب  مقابل  پاينده  میآقای  بهنشينی  را  او  و  میکند  و  دفترش  برد 
«می  بهگويد:  قضيه  نباشدشايد  گفتم  که  هم  شدت  ااين  در  او  ی  دامه». 

کسی  ما هم بهدهد و «اعتصاب غذای تو اهميت نمیهايش که کسی بهحرف
کند که »؛ باالخره، علی پاينده را متقاعد میایگوييم اعتصاب غذا کرده نمی

خودت يک مقدار مواظب باش، ما هم مواظب هستيم.  بند داخل شود: «به
میبه ما  عقل  بههرحال،  چه  استرسد  «چه  هم  پاينده  قبولبه».  »  ناچار 

  جا). نشود(هما » میوارد بندکند و «می 
  
  } زندان غيرسياسی 2

های افسر  چه برمن گذشت» را خواندم، حرفبار «آنوقتی برای اولين
به درباره نگهبان  پاينده  يک  علی  ابتدا  را  چهار  شماره  زندان  ی 

بيش تأمل  اندکی  با  و  کافکايی  يک جهنم  تصويرپردازی  از  تصويری  تر 
اينتمام  تصورم  معهذا  دريافتم،  تصويرپردازیْ   عيار  اين  که  شدت  به  بود 

ايناغراق بيان  از  قصد  و  است،  تصنعی  و  حرفآميز  تضعيف  گونه  ها 
سرم هجوم  جاکه اين فکر بهروحيه علی پاينده است. از طرف ديگر، ازآن

های افسر نگهبان هرچقدر هم که با اغراق بيان شده باشد،  آورد که حرف
اند  جا فرستاده آنهرصورت تصويری از جهنمی است که علی پاينده را بهبه

شدت با علی پاينده  همين دليل هم بهتا دمار از جسم و جان او دربياورند. به
  فرستادم. بار او لعنت سرنوشِت مصيبتکردم و بهدردی احساس هم 

ادامه بهاما  مطالعه  تااندازه ی  و  زود  که  داد  نشان  کافکايی من  ای 
جهنمی در روی زمين فرستاده  قضاوت کرده بودم. علی پاينده را حقيقتاً به
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ای از آن را هم  های افسر نگهبان در بدو ورود حتی گوشهبودند که حرف
ستادن  داد؛ با وجود اين، تمام ترفندهای سرهنگ زمانی برای فرنشان نمی

ی چهار جهنِم زندان شماره چهار نقش برآب شد؛ و زندان شماره پاينده به
چيزی تبديل شد که انگيزی برای علی پاينده بهو شگفت طور غيرمنتظره به

های سياسی زندان شماره يک هم  نه تنها سرهنگ زمانی، بلکه کليه زندانی
چهار مهمان عزيزی    یکردند. علی پاينده در زندان شماره تصور آن را نمی

  انگيخت. نوازی از خود برمیها را در مهمان بود که رقابت زندانی
تااندازه اما دوره  اين مهمانِی  دوماهه ی  با برگشت  باشکوه  ی علی  ای 

روی او باز کرد که حتی از  ی جهنمی را بهدِريچه  سلول انفرادیْ پاينده به
ه اين جهنِم اندر جهنم را برای  چتر بود. آنجهنِم اديان ابراهيمی هم جهنمی

اش رويداهای غيرقابل انتظار  پاينده قابل تأمل کرد، همانند تمام تاريخ زندگی
نجات بهو  جهات  بعضی  از  که  بود  قدرِت  بخشی  از  برخاسته  رويداهای 

  نشين شباهت داشت.زئوِس المپ
به ورودش  رويدادهای  پاينده  اينآقای  را  چهار  شماره  طور  زندان 

ای که قبل از زندان داشتم، چهار/پنج  علت روابط گسترده بهکند: «می  روايت
ها را  ی پدرم بودند و آنی مغازه ی ما يا محلهنفر از کسانی را که از محله

» بود  اسد يک دستها «). يکی از آن365»(ص  جا ديدمشناختم، در آنمی 
ته بود و چلوکبابی او رف» را که به ساواکی» و يک «دست چپ نداشتکه «

کانون  » کشته بود. «دعوا»، درجريان « بدون پول دادن برودخواست «می 
به را  اسد  وکالت  دوره  آن  مترقی  وکالی  از  نفر  چند  و  عهده  وکال... 

اين اسدآقا   ».ها با داريوش فروهر مشترک بودگيرند... دفتر يکی از آنمی 
در آن زمان  «  ».ای پيدا کردمعروف شد و وجههدليل کشتن يک ساواکی «به

محله و همسايه بودم و من را  کشتن يک ساواکی خيلی مهم بود. با اسد هم 
بيند، پس از  جا). وقتی اسد يک دست علی پاينده را می»(همانشناختمی 
زير چتر حمايت  برد، و علی پاينده «اتاق خودش می » او را بهروبوسی«

قرار  دست"  يک  می"اسد  بدين»  و  حناِی  گيرد؛  ی  گرانهسرکوبترتيب، 
به و  مورد خاص  اين  در  زمانی  با  واسطهسرهنگ  پاينده  علی  آشنايی  ی 

  شود! رنگ میآقا بیاسد
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سخ « کرده  ناسد  برقرار  بند  آن  در  خاصی  مقررات  و  بود  بند  گوی 
»  لخت مادرزاد». يکی، « کردند اعتراض می  سه شيوه بهها «». زندانیبود

» ديگری،  بند؛  در  رفتن  راه  و  و  شدن  نخ  با  را  لب...  »  همبه  نسوزدو 
»ی خود که بوی  سروصورت و سينه» به«مدفوعدوختن؛ و سوم، ماليدن «

ی اعترض  داد و مؤثرترين شيوه آن هم زندانی و هم زندانبان را آزار می
  جا). هم بود(همان

مادرزاد« «لخت  ماليدن  و  شدن  به«مدفوع»  توسط  سروصورت»   «
» «قدغناسدآقا  شد،  دوختن  »  بودولی  مجاز  « لب  و  ».  محکم  آدم  اسد، 

هيچ از  و  بود  نداشتشجاعی  واهمه  متوجه  کس  کنيم،  دقت  کمی  اگر   .«
جای روايت خود، حتی شبيه چنين توصيفی را  شويم که آقای پاينده تا اينمی 

هرصورت،  کار نبرده است. بههای سياسی بهيک از زندانیی هيچدرباره 
يک روز سرهنگ محرری رئيس زندان  ی مطلب از اين قرار است: «ادامه

نيم ساعتی سنخرانی کرد.    حياطْ اين بند آمد و دربالکن مشرف بهقصر به
سخنانش يا تهديد بود يا تطميع. سخنرانی سرهنگ محرری که تمام شد، اسد  
يک دست بالفاصله رفت باال و گفت جناب سرهنگ تشريف داشته باشيد تا  

خودش را معرفی کرد. من اسد هستم،    من هم چند کلمه صحبت کنم. ابتدا،
ام اين است و ابايی ندارم که بازهم کسی را با آن مشخصات بزنم و  پرونده 

خورد و درد ما نمی های شما بهبکشم. جناب سرهنگ، هيچ کدام از صحبت
فايده است. آب  کند. اين تهديدهايی هم که کرديد بیای از کار ما باز نمیگره 

گذشته، وقتی آمديم اين تو، ديگر اميد بيرون رفتن نداريم. ما برای  از سِر ما  
دهم  دهم، لباس نمیدهم، مالقات نمیايم. اين تهديدها که غذا نمیمردن آماده 

تغذيه و تأمين رفاه، آسايش و آرامش ما هستيد. يا  يعنی چه؟ شما موظف به
اين از  يا  کن  فراهم  ما را  آسايش  ب وسايل  بيرون.  برو  گفت  هجا  صراحت 

گی و واهمه ». پاينده در تأييد شجاعت، بیی ماست، برو بيرونجا خانهاين
خاطر پول استحکام شخصيت اسد يک دست که يک ساواکی را در نزاع به

طور آدمی بود و بين زندانيان  اسد اينگويد: « ندادن برای غذا کشته بود، می
  ). 366»(ص ای داشتاعتبار و احترام ويژه 
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اسد يک  روايت آقای پاينده از «گونه شکی نسبت بهکه هيچينضمن ا
های تجربی/تحليلی/عقلی من،  » ندارم، اما بايد بگويم که طبق دريافتدست 

همراه دو/سه زندانی  بار بهاين اسدآقا شخصيتی استثنايی بود. من هم يک
به چند روزی  برای  اواخر  ديگر  احتماالً  شدم.  فرستاده  غيرسياسی  زندان 

دانم که زندان  آورم؛ اما میياد نمیی زندان را بهبود. شماره   1355هار  ب
شماره چهار نبود و حياط بسيار بزرگی هم داشت. از طرف ديگر، ضمن 

  6ها متولد تهران بودند، و تا  که پدرم، پدر و مادِر او، و پدر و مادر آناين
سالگی هم   6ز  ها)، و پس اسالگی هم حوالی بازارچه مولوی (کوچه ارمنی

و بعد از سه سال در ده متری توکل (بعداز بيست متری    تيردوقلوابتدا در  
ها ی اغلِب التذوالفقاری سابق، روبروی مسگرآباد) بزرگ شدم و درباره 

ی کافی شنيده  اندازه ی وسيعی از تهران بهبگير منطقه  های باجتکلفو گردن
درباره  معهذا  تااندازه بودم،  که  آدمی  « ی  شبيه  دستای  يک  باشد،  اسد   «

، حسين  از طيب   کهاز پدر و مادرم هم  چيزی نشنيده بودم. گذشته از اين،  
هفت يخی،  مداح  رمضون  بلبل  آقا  حاج  (پسر  شجاعی  جواد  َکچلون، 

» آدمی شبيه  از  بودم،  بسيار شنيده  آن  مانند  و  »  اسد يک دست معروف) 
  ام. چيزی نشنيده 
ی نوشتاری و تحليل  ها، مطالعه(اعم از شنيده   نيزی طبقاتی  از جنبه

تعقلی/ديالکتيکِی مناسباِت توليِد اجتماعی و مناسباِت اجتماعِی توليد) افرادی  
ی لمپن، همواره در خدمِت نهادهای پليسی  مثابه»، بهاسد يک دستهمانند « 

بسا غرق  زدند و چهگری میعصيانويا يکی از سرکردگان پليس، دست به
شورِ  عصياندر  قدرِت  از  برخاسته  از  گرانه  طيب)  (همانند  خويش  ی 

که اند. نتيجه ايندام مرگ هم کشانده ـ تا  حتیمرزهای مجاز گذشته و خودراـ 
حال بدشانس بود! چرا بد شانس؟  ايی و در عينن» فردی استثاسد يک دست«

اين میبرای  شانس  اگر  باتجربهکه  فعالين  از  يکی  با  ی  های چريکآورد 
احتمال قوی دست از چلوکبابی و کشتن يک  کرد، بهفدايی خلق برخورد می

برمی غذا  پول  تومان  چند  برای  بهساواکی  و  میداشت  که  مسيری  افتاد  
  خيری همراه بود!؟قول مادرم با عاقبت بهبه

توان آقای پاينده را از اين جهت که در زندان غيرسياسی  بنابراين، می
حساب آورد؛ اما اين خوش اجه  شد، خوش شانس به» مواسد يک دستبا «
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ها قبل (يعنی: نيز همراه بود. چراکه اگر سال  حال با بدشانسیْ شانسی درعين
کانون  ی «واسطه» يک ساواکی را بکشد و بهاسد يک دست که «قبل از اين

با داريوش فروهر دفتر يکی از آن  [که]وکال... و چند نفر از وکال...   ها 
بو از  دمشترک  به»،  برهد و محکوم  پاينده  اعدام  آقای  با  ابد بشود)  حبس 

زدند، آقای  عمليات چريکی میاتفاق او دست بهبسا بهکرد، چهبرخورد می
داشت و هردو  ی سياسی برمیطرف متِن مبارزه قدمی به  پاينده از حاشيهْ 

  گرفتند!؟در موقعيت ديگری قرار می
ی  اينده در زندان غيرسياسِی شماره هرروی، روايت مشاهدات آقای پبه

اين ترتيب ادامه  آيند، بهحساب میچهار، که در موارد بسياری استثنايی به
در اتاق اسد يک دست عالوه برمن و اسد، چهار نفر ديگر  کند: «پيدا می

می بچهزندگی  از  توسلی  علی  سازمان کردند:  عضو  اروميه  های 
صورت  ابد داشت قبل از من بههای فدايی خلق را که حکم حبس  چريک

اتاق خودش برده و او  زير  اين بند تبعيد کرده بودند و اسد او را بهتنبيهی به
بود اسد  حمايت  «»(همانچتر  بهجا).  بودند  تبريزی  ديگر  نفر  های  نام دو 

ليسانس از دانشگاه تبريز داشتند.  اسکويی و روحانی، و هردو مدرک فوق
و هروئين گرفته بودند. البراتوار داشتند و هروئين  از اين دو نفر هشتاد کيل

اين مقدار هروئين در آن زمان، در مقايسه  که  جا  ». از آنکردندتوليد می
باالْ « تناژهای  با  کشفياتی  و    با  سرگرمی  اذهان  برای  امروزه 

دستگيری  آيند، خيلی زياد بود، «حساب میبه  )367»(پانوشت ص  بازيچه
نفر ششم... عبدالوهاب احمدی از  جا). « »(همان ها در دنيا صدا کرده بودآن

توجهی  قابل  سياسی  اطالعات  و...  بود  مسلح  سارق  و  سلماس  کردهای 
بار هم فرار  » و هرسهجرم سرقت مسلحانه دستگير شده بودبار بهداشت. سه

رگبار بستند و يک  احمدی را در دستگيری بار چهارم به  کرده بود. اين آقای
احمدی، روحانی و اسکويی ). « 367شد(ص    یسال هم در بيمارستان بستر

اعدام شده بودند. هرسه نفر خيلی مؤدب و متين بودند. اطالعات  محکوم به
روز و قابل توجه بود و اگر کسی از سياسی و اجتماعی هرسه نفر کامالً به 

آن نمیجرائم  باور  نداشت  اطالع  غيرسياسی  ها  زندانی  کرد 
  جا). »(همانباشند
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توان گفت که چنين ترکيبی  جرأت میبراساس همين آخرين عبارت، به
زندان جنبهدر  روی  من  اصرار  است.  بوده  استثنايی  کامالً  ايران  ی  های 

زندانی از  ترکيب  اين  بودن  در سال  استثنايی  امروز)   1353ها  (و حتی 
اين نتيجه  چه برمن گذشت» بهی مفروض «آنکه خواننده علت استاين  به

ی ايراِن قبل از استقرار جمهوری اسالمی چنان بافرهنگ  نرسد که جامعه 
های  ها، سارقبود و ميزان تحصيالت چنان باال و گسترده بود که حتی قاتل

اين هم  مواد مخدر  توليدکنندگان  و  با  مسلح  و  متين  کرده و  چنين تحصيل 
» روزبهفرهنگ بودند. از طرف ديگر، آقای پاينده نه تنها در مورد معنِی «

ای  زند، بلکه حتی اشاره » حرفی نمیاطالعات سياسی و اجتماعیبودن «
به بين «هم  سياسیتفاوت  و «اطالعات  اجتماعی»  نمیاطالعات  تا  »  کند 

او در سياستْ اتاقیگرايش عملی هم  باشد. ای  های  قابل فهم  آقای   کاشهم 
»  های فدايی خلقهای اروميه عضو سازمان چريکعلی توسلی از بچه«

(که از رهبران جناح راست اکثريت بود) زنده باشد و آقای خسروپناه با او  
اتهام قتل، توليد  مصاحبه کند تا هم چندوچون ترکيب اين چهار نفر (که به

مسلحانه سرقت  و  مخدر  بهمواد  مکرر  محکی  اعدام  و  ابد  شده  حبس  وم 
بهتر و با جزئيات بيش تر روشن شود، و هم چرايی و چگونگی بودند)، 

به توصيف  قابل  آنرفتاِر  نيز سواد سياسی/اجتماعی  و  (که  دمکراتيک  ها 
پاينده «به آقای  هم بود) بيشروزبهنظر  به»  تحقيق و  تر  موضوعی برای 

  مطالعه تبديل شود. 
تعارفات  به و  گفتگو  از  پس  بههرروی،  پاينده  علی  که  عنوان  بسيار 

ای بپردازد، او و آقای علی توسلی هريک مهمان دو نفر  مهمان نبايد هزينه
» آقای  حدوداً بيست روزشوند؛ و پس از «از اين چهار زندانی استثنايی می 

  گردانند. بند خودش برمیانفرادی و آقای توسلی را بهپاينده را به
دو ماه حبس  تحمل  بهکه در دادگاه غيابی « اينآقای پاينده ضمن اشاره به

شده  محکوم  می انفرادی  بود،   «» وقايع گويد:  شاهد  روز  بيست  آن  در 
را   آن  مورد  چند  که  بودم،  عادی  زندان  در  متنوعی  اتفاقات  و  گوناگون 

اتفاقات گوناگون و متنوع، و  اين  جا)؛ و من هم به»(هماندهم توضيح می
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تااندازه درعين بهای  حال  بهاستثنايی،  الفبا اشاراتی  طور خالصه و  ترتيب 
  کنم. می 

همراه اسکويی هشتاد کيلو هروئين [که بهی روحانی  خانواده «  الف}:
او گفته بودند احتمال دارد برای شما دو نفر، تخفيف  بهتوليد کرده بودند]  

 ). روحانی368و    367»(صص  حبس ابد تبديل گرددم شما بهبگيريم و اعدا 
گفت... حتماً ما را  خيلی اميدوار بود...، ولی اسکويی اميدی نداشت و می«

نفری    20ی  ). در يکی از روزها که اسکويی با دسته368»(ص  کشندمی 
» کرد؛ اما سه روز پس از  خودکشی» و « واجبی خوردحمام رفته بود، «به

» خ اين  دردناکمرگ  نامهيلی  هم »،  و  او  عفو  بهپرونده ی  زندان  اش 
  جا).رسيد(همان

عبدالوهاب احمدی... در دادگاه نظامی محاکمه شد و در دادگاه  «  ب}:
به تجديدنظر  و  دفاعيهبدوی  دادند...  اعدام  و او حکم  فحش  اش... سراسر 

به بود...  سلسلهفضيحت  پهلوی  فرجام    [او]ی  احمدی  بود...  شاه  دشمن 
ی اعدام قرار  نخواست و با روحيه خوب و عزم استوار در برابر جوخه

درباره  »(همان گرفت هم  کالمی  چند  پاينده  آقای  که  بود  خوب  چه  جا)!؟ 
  نوشت!! » میی اعدامدر برابر جوخهچگونگی قرار گرفتن اين قهرمان «

زندان  ان در بدو ورود بههای افسر نگهب: پاينده با يادآوری حرفپ}
جا با جاسازی مواد مخدر در لباس  که گفته بود در اينی چهار و اينشماره 

توطئه می يک روز بيست،  گويد: « کنند؛ میو وسايل يکديگر برعليه هم 
ها را بازرسی کردند، و از زندان  »، يکی از اطاقسی پاسبان وارد بند شدند

د، سه نفر زندانی را که موقع بازرسی هفت، هشت دقيقه بع بيرون رفتند. «
). يکی از  369و    368» (صص  نگهبانی احضار کردنددر آن اتاق بودند به

بود،  زندانی مانده  باقی  سال  سه  محکوميتش  سال  پنج  از  که  ها 
نيم  بیبه« او دوسانت و  بود...  داده  پليس تن در  با  شخصيتی و هم کاری 

شد،  عنوان زيرسيگاری استفاده میبه  زيِر قوطی نسکافه کههروئين را... به
).  369دهد(ص  نگهبانی خبر میدهد و به» و در اتاق قرار می چسباندمی 

» فقط کسی که در هنگام بازرسی در اتاق  قاعده براين بود کهجاکه «از آن
طی بقيه ساکنان اتاق کاری نداشتند، «» و بهشدمجرم شناخته میماند، «می 
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هنگام بازرسی [يعنی: سه نفری که بهها  ای برای آنسه، چهار روز پرونده 
  ». تشکيل دادند  در اتاق بودند]

من و  هنگام دادگاه نظامِی اين سه نفر، «دهد: بهآقای پاينده ادامه می
آن دفاعيه  احمدی  و عبدالوهاب  بهعلی توسلی  اعدام  ها را نوشتيم. هرسه 

تبديل سه سال حبس باقی  جای روايت از  ». {آقای پاينده در اينمحکوم شدند
توطئهمانده  زندانی  بهی  میگر  ابد  نامفهوم است}.  حبس  و  گنگ  که  گويد 

وقتی آن سه نفر... از دادرسی ارتش برگشتند و گفتند اعدام  هرروی، «به
زندانیاندگرفته بقيه  به»،  توطئهها  «شخص  کردندکننده  سرانجام  حمله   .«
»؛ و  ست و پای زندانيان بيرون کشيدندجان از زير دنيمهها او را «پاسبان

»! آقای  زدندبا او حرف نمی   [هم]ها  نحتی پاسباچنان بايکوتش کردند که «
با اين سه نفر که قربانی توطئه شده  پاينده در توصيف احساس زندانی ها 

می حتی  بودند،  «  17گويد:  هم  زندان  مقطع  آن  اعدامی  و  زندانی  متأثر 
  کس غذا نخورد. ساعت هيچ 24برای  » و  اندهگين شده بودند

اين سه نفر در بين زندانيان  باالخره، آخرين سخن پاينده در اين مورد: «
مجرمين نداشت. خيلی سريع شان شباهتی بهمحبوب بودند و رفتار و حرکت

تأييد   را  بدوی  دادگاه  حکم  و  شد  تشکيل  نفر  سه  اين  نظر  تجديد  دادگاه 
  ).  370»(ص کرد

بهنقل شده گرچه هرسه مورد   باال،  اما  نسبت خود شگفتی  انگيزند، 
رفتار اين سه زندانِی قربانی در سلول انفرادی و چند ساعت قبل از اعدام،  

انگيزتر است. حقيقتاً که آقای پاينده در اين حدود  انگيز هم شگفتاز شگف
ی چهار و تقريباً دو ماهی که در انفرادی  روزی که در زندان شماره   20

انگيز بسيار ديد. وقايعی که  ود، وقايع عجيب، استثايی، و شگفتمحبوس ب
  وجود بياورد. توانست در ذهِن تصويرپردازش بهحتی کافکا هم نمی

  
  } زندان غيرسياسی 3

ها را چند ساعت قبل از  در زندان قصر رسم براين بود که اعدامی«
به حکم  میاجرای  نظامی  انفرادی  دادگاه  در  زندانی  اگر  اعدام  بهبردند. 
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با   قصر  زندان  انفرادی  از  ساعت  چند  از  پس  را  او  بود،  شده  محکوم 
به میآمبوالنس  جمشيديه  پادگان  چراغ  زندان  "زير  اصطالحاً  و  بردند 

بردند  چيتگر میداشتند. ساعت سه يا چهار بامداد او را بهمیزنبوری" نگه
را در زندان    کردند. اگر اعدامی محکوم دادگستری بود، اوو تيرباران می

  ). 370»(ص زدند...قصر دار می
را...    ی گذاشتن هروئين در زيرسيگاری][قربانی توطئهآن سه نفر  «

به انفرادی  بعدازظهر  سلول  در  که...  بود  روز  هشت/نُه  آوردند...  سلول 
بيست شيفت  دو  انفرادی  ساعته  بودم. ساختمان  »:  داشت  [نگهبان]وچهار 

. پس از گشِت بعدازظهر رئيس انفرادی،  گير، و ديگری ماليم يکی سخت
های انفرادی را  بست و دِر سلولدِر انفرادی را مینگهبانی که ماليم بود، «

يک سلول  آن سه نفر را بهجا). نگهبانی که ماليم بود « »(همانکردباز می
بود که رقص مرگ در پناه ديونيسيوس (االهه»؛ و بدينفرستاد ی ترتيب 

اجرا  رقص و طرب،  بدون وجوِد باده) هرچه پُرشورتر بهگساری و  ِمی 
«در بهآنآمد:  کردند  شروع  سلول  توی  رقصيدن...  ها  و  خواندن  آواز 

خوانند  ها دارند میهای انفرادی را باز کرد و گفت ايندِر سلول]  [نگهبانْ 
دانند قرار است اعدام بشوند... ساعت دوازده شب  که میرقصند. با اينو می 

آييد. فقط برای  تان بيرون نمیهایبرند... از سلولجمشيديه میها را بهآن
نشينيد. دِر سلول آن سه نفر را هم  تان میهایها، دَِم دِر سلولهمراهی با آن
آن کرد.  راهرو باز  در  و  آمدند  بيرون  انفرادی  سلول  از  يواش  يواش  ها 

آن سه نفر، سيزده نفر در  غير از رقصيدن و آواز خواندن ادامه دادند. بهبه
تدريج ما  سلول انفرادی بوديم که از اين تعداد، دوازده نفر اعدامی بودند. به

هم از سلول بيرون آمديم و در کنار توالت و دستشويی که محيط بازتری  
ای و پيراهن سفيد پوشيده و شال شلوار سرمه[نفر]  بود، جمع شديم. هرسه 

شانه کرده، خيلی    اصالح شده و موی سرْ   کمر بسته بودند. صورتقرمز به
ای از غم يا وحشت  ترين نشانهی هر سه نفر کم تميز و مرتب بودند. در چهره 

دوازده شبْ  تا ساعت  نبود.  مرگ  و رقصيدند... ساعت    از  آواز خواندند 
آمدند و اين سه نفر را بردند... مطمئنم که [چند مأمور]  شب...  دوازده نيمه

سلول اندر  بیهای  از  خشمگين  تا صبح  همه  ناهنجاری  فرادی  و  عدالتی 
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ام  مظلوميت آن سه نفر گريستند. تا آن زمان، در زندگیضوابط قضايی به
  )!! 371و  370»(صص  ی دردناکی نديده بودمچنان صحنه

ی آقای پاينده  العملی که در مقابل رويدادهای روايت شده من تنها عکس
آوردِن اين عبارت است: دنياِی غريبی است!  زبان  توانم داشته باشم، بهمی 

های فدايی خلق در زندان قزل داِر سازمان چريکهای سياسِی طرفزندانی
رغم هشدارهای فراوان پليس و حتی ابراز مخالفت گروهی از  حصار علی

زنند و در برابر سه/چهارتا کابل » میاعتصاب ريش«ها، دست بهزندانی
میبه خوردن  زندانی  افتند؛ُگه  و  اما  دارند  ناچيزی  محکوميت  که  هايی 
توطئهبه میبه  واسطه  محکوم  آستانهاعدام  در  مرگْشوند،  از    ی  رفتاری 

  اند!!! کرده  دهند که گويا در مراسم ازدواج شرکتخود نشان می
ی روايت آن سه نفر زندانِی قربانی که در مقابل  آقای پاينده در ادامه

آ و  بودند  رقصان  میمرگ،  میواز  « خواندند،  از  گويد:  نماند،  ناگفته 
از  دوستانی که شاهد عينی بودند مورد مشابهی درباره  ی بابا پورسعادت 

شنيده  بجنورد  سياسی  حزب  زندانيان  اعضای  از  پورسعادت"  "بابا  ام. 
ی زندان در اواخر دوران  کارگران و دهقانان ايران (توفان) دارای سابقه

که چند ساعت ديگر اعدام خواهد  اينعادت با علم بهپهلوی بود. بابا پورس
فوق روحيه  با  را  ساعت  چند  آن  مثالشد.  شهامت  و  قوی  زدنی  العاده 

گرفتن مالقات حضوری  گذراند و در جمع خانواده و اقوامی که موفق بهمی 
برند و  رقصد. صبح هم او را میخواند و میشده بودند تا صبح آواز می

  ). 371 »(صکننداعدام می
دلی با آقای پاينده که روحيه قوی و زيبای بابا پورسعادت  برای ابراز هم 

توضيحات راوی  که چند نکته بهی اعدام روايت کرد، الزم استرا در آستانه
تری از زندگی و مرگ بابا پورسعات داشته باشيم.  بيفزايم تا تصوير ملموس

اتاق بودم: اتاق شماره  قلعه با پورسعادت هم در زندان قزل  1350در سال  
بند يک ـ سمت چپ، روبروی دِر ورودی حياط زندان). او  يک (موسوم به

اش،  که در نظام جمهوری اسالمی اعدام شد، در تناسبی زيبا با شغل معلمی 
فوق پورسعادت  شخصيتی  داشت.  آموزگارانه  و  مهربان  مداراگر،  العاده 

اين ورزشضمن  زمينهکه  در  بود،  کشتی  کار  و  ی  ابداعات  نيز  فرنگی 
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ی بجنورد و  که فنون کشتی قديمِی چوخهابتکارات بسيار داشت. ازجمله اين
به تغييراتی  با  را  کُ قوچان  بهدنيای  و  بود  فرنگی آورده  ورزشکاران شتِی 

شوروی سابق معرفی کرده و آموزش داده بود. او صدای دلنشينی داشت،  
تحرک   با  را  محلی  میالعاده فوقرقص  اجرا  همهای  از  و  اينکرد،  ها  ی 

زحمتمهم  مردم  با  منطقهتر  می کش  زندگی  و  کار  آن  در  که  کرد،  ای 
ی نزديک و  ای نزديک، اعتماد برانگيز و سازنده داشت. اين رابطهرابطه

اش تعريف  ی مردِم محِل زندگی سازنده را هم از ميان خاطراتی که درباره 
ام. اين  شناختند، شنيده ود، و هم از ديگرانی که او را میکرد قابل فهم بمی 

حزب کارگران  دار « را هم اضافه کنم که من حتی برای يک دقيقه هم طرف
(توفان) ايران  دهقانان  اينو  نبودم، ضمن  تشکل  »  اين  با  هم  ضديتی  که 

  ام. سياسی نداشته
  
  } زندان غيرسياسی 4

گردد  شخصی برمی رادی بهيکی از مشاهدات علی پاينده در سلول انف
» بود. اين  اش شنيده درباره [هم]    چيزهايیکه او را در بند چهار هم ديده و «

 » که  کشته شخص  را  نفر  « نُه  بود،  زبان»  ترک  بوداز  همدان  که  های   «
).  372و    371» کرده بودند(صص  تهران مهاجرتهمراه برادرش بهبه«
به« فرزندانشاناو  و  همسران  و  برادرش  ساختمان [يک]    در  همراه 

زندگی میدوطبقه...  به372کردند(ص  »  ابتدا  شخص  اين  زنش  ). 
به» میمشکوک« نتيجه میشود و  از مرد ديگری  رسد که بچهاين  هايش 

ها  ی آنکشتن همهشود و تصميم بهزن برادرش هم مشکوک میاست. بعداً به
  جا).»(همانبرودمسافرت  نشيند تا برادرش بهانتظار میمدتی بهگيرد. «می 

می کارد  عدد  سه  نماند.  او  معطل  کارش  کنُد شد،  يکی  اگر  که  خرد 
گذارد:  شان می و روسينهبرد  می را  ها  آنی  باالخره، طی سه ساعت سِر همه 

ی برادرش را  ی خودش... بعد هم سِر زن و بچهاو زنش و بعد شش بچه«
  جا).»(همانبُرد می 

ماند...  يک هفته در انفرادی  که «فاجعه اين استی قابل تأمل اين  نکته
گفت ها میپاسبانکرد. بهو در اين مدت مرتباً جريان کشتارش را تعريف می
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  جا)!؟»(هماندهم ديگر آدم نکشم برويد بگوييد اگر من را نکشيد قول می
در  رفت، خودش را بهنمیکه وقتی برای اعدام او آمدند، « ی ديگر ايننکته

يک  »؛ اما «زد و می گفت ُگه خوردم، غلط کردم، ببخشيد و...ار میو ديو
  ). 373» او را  دار زدند(ص ربع بعد
  
  } زندان غيرسياسی 5

پايان دو ماه محکوميت ، دو/سه روز مانده به1353اواخر مردادماه  «
هايم را در آورده بودم و  لباس  فرسای سلولْ علت گرمای طاقتانفرادی، به

رفتم...  ، داخل سلول راه می[يعنی: بلند] اصطالح مامان دوز  با شورِت به
چه علت پاسبان دِر سلول را باز کرد. گفت چرا با شورت راه  دانم بهنمی
). علی پاينده  373»(ص  جا قانون دارد...روی؟ گفتم گرم است. گفت اينمی 

نی در مقابل دستور پاسبان که لباست را بپوش،  پس از بگومگوی نسبتاً طوال
رود و ». پاسبان هم میخواهد بکنبرو هرکاری دلت میگويد: «او میبه

  رود. زير هشت، که پاينده هم میگويد برو  گردد و می بعد از نيم ساعت برمی
سرهنگ زمانی آمده بود و تا من را ديد گفت: چرا مقررات را رعايت  «
روی و  آميز که چرا با شورت راه میگفتگويی مشاجره »؟ پس از  نکردی

خيلی هم  عمومی  بند  داخل  که  پاينده  میجواب  راه  شورت  با  روند،  ها 
» علی  چوب و فلک را بياورند و پایدهد « » میسرهنگ زمانی دستور«

 » را  فلکپاينده  میدر  هم  پاينده  بگذارند.   «» غذا  گويد:  بزنيد  سرهنگ، 
بدينخورم نمی می ترتيب »!  زمانی  سرهنگ  که  جروبحثی  از  پس  گفت  ، 

سرهنگ زمانی »، « تخلف نکردم » ولی پاينده هم می گفت «تخلف کردی«
میمکثی به»  و  میکند  «پاسبان  االن  همينگويد  باشد،  جا 
  جا). »(همانگردم برمی

اين را  روايت خود  پاينده  میعلی  ادامه  فلک  دهد: « طور  از  را  پايم 
صورت درازکش روی زمين ماندم. حدوداً يک ساعت بعد،  درآوردند و به

ی يک بردند. سرهنگ  زير هشت زندان شماره گفتند بلند شو و بيا. من را به
فرستم. سرت را پايين بينداز. آرام زندگی کن.  بند میزمانی گفت تو را به

بند چهار زندان شماره يک  عوض کرد و از   [هم]شعار نده و... بند من را 
  ).374و  374»(صص بند شش زندان شماره يک منتقل شدم به
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ی پاسبان، آمدن سرهنگ زمانی، و چوب و که بهانهقابل تصور است
ريزی کرده بوده تا آقای پاينده را  ـ را خوِد سرهنگ زمانی برنامههمهفلک ـ

  زندان شماره يک برگرداند. با نمايشی از اقتدار به
انگيزتر  گويد، قدری تأملرين حرفی که آقای پاينده در اين قسمت میآخ

بعداً فهميدم  چهار و سلول انفرادی است: «  از روايت وقايع زندان شماره 
رود و دو/سه روز قبل از اين ماجرا، صفرخان پيش سرهنگ زمانی می 

را نياوريد  خبريم. اگر او  ايد و ما از او بیگويد سه ماه است پاينده را برده می 
به  می من  رفتار  ديگری  تهديد    کنم. صفرخانْ صورت  را  زمانی  سرهنگ 

گويد حاال  کند. سرهنگ زمانی هم میکرده بود که شخصاً اعتصاب غذا می
  ). 374»(توانم بکنمبرو، تا ببيننم چه کاری می 

ای با صفرخان داشت، شکی نيست.  ی ويژه که علی پاينده رابطهدر اين
نيست که اين رابطه در بيرون از زندان هم تا زمانی که   در اين هم شکی

صفرخان زنده بود، ادامه داشت؛ اما از درايت صفرخاِن زندان کشيده بعيد  
زندان شماره يک (يعنی:  » انتقال علی پاينده بهدو/سه روز قبل ازکه «است

ی انفرادی او) نزد سرهنگ  قبل از اتمام محکوميت دو ماهه  دو/سه روز
که چنانبرگشِت او را مطالبه کند؛ هم   تهديد اعتصاب غذابرود و با    زمانی

برای سرهنگ زمانی هم خيلی مشکل بود که بتواند مثالً پاينده را برای دو  
جز مشکل صورت بهماه ديگر در سلول انفرادی نگهدارد، چراکه در اين

گرفت که میای را  بايست از ساواک هم اجازه برپايی دادگاهی ديگر، می
ای  دهد که صدور چنين اجازه نشان می  1353تحليل وضعيت سياسِی بهار  

اگر  اش (يعنی: ساواک)، هيچ فايده برای صادرکننده  ای نداشت. بنابراين، 
به باشد،  رفته  زمانی  نزد سرهنگ  بهصفرخان  قوی  بسيار  عنوان  احتمال 

وضعيت  ينده بهپادرميانی رفته و بدون تهديد اعتصاب غذا، برگشت علی پا
  عادی را طلب کرده بود. 

اينهمه  ـی  بهالبتهها  مشروط  استـ  زندانیاين  بندهای  که  های 
می ازجمله صفرخان)  (و  بهچهار/پنج/شش  پاينده  علی  که  ماه  دانستند  دو 

های  انفرادی محکوم شده بود. حتی اگر فرض را براين بگذاريم که زندانی
نمی چهار/پنج/شش  بهدانست بندهای  پاينده  علی  انفرادی  ند  زندان  ماه  دو 
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دانستند  محکوم شده بود، که البته احتمال آن بسيار ناچيز است؛ اما اين را می
جز مشکل اجازه از ساواک، مسئله تشکيل  که محکوميت بيش از دو ماه به

بهدوباره  زمانی  سرهنگ  که  داشت  درمقابل  را  دادگاه  يک  ی  عنوان 
  هايی بزند. چنين ريسکيده، آدمی نبود که دست بهورمالچِی پاچهشهربانی

  
  زندان سياسیبازگشت به 

بازگشت   روايت  پاينده  بهعلی  اينخود  را  سياسی  آغاز  زندان  طور 
ی  ای خندان و آماده «وارد بند شش که شدم، صفرخان را با چهره کند:  می 

نزديک ظهر    .آيماو گفته بودند که من میها بهظاهراً پاسباناستقبال ديدم.  
آمدگويی، گفت ناهار مهمان من  بود و صفرخان پس از روبوسی و خوش

اطاق  ی چهار رفتيم... بعد از ناهار بهاتاق شماره اتفاق صفرخان بههستی. به
  جا). »(همانخودم، اتاق شماره هشت، رفتم 

اين نکته الزم است که اگر احتمال بازخوانی، اشاره بهی  قبل از ادامه
پاسباناين   که  داشت  ورودش  وجود  از  قبل  را  پاينده  آقای  ورود  ها 

تری)  صفرخان اطالع داده باشند؛ پس، اين احتمال نيز (البته با شدت کم به
هم   پاينده  آقای  انفرادی  محکوميت  ماه  دو  از  صفرخان  که  دارد  وجود 

همانبه بنابراين،  بود.  شده  مطلع  نوشتم،  نحوی  هم  باالتر  کمی  که  طور 
برگشت علی پاينده از سلول    تمال بسيار قوی صفرخان نه برای مطالبهاحبه

انفرادی با تهديد اعتصاب غذا، بلکه برای پادرميانی ناشی از ريش سفيدی  
  نزد سرهنگ زمانی رفته بود. 
ها در  از طريق صفرخان و بقيه بچهگويد: «آقای پاينده در ادامه می

ده بود قرار گرفتم. متوجه شدم بعد  جريان وقايعی که در غيبت من اتفاق افتا
زاده، نجی رسولی،  برند، عبدهللا مهری، صابر قلیکه مرا از بند میاز اين

آيند و باهم  سيد ضياءالدين طباطبايی و اصغر فتاحی از کمون بيرون می
های چريک فدايی تالش کرده  دهند. جزنی و بچهيک جمع محدود تشيکل می

رگردانند که وحدت کمون، هرچند در ظاهر، حفظ  کمون بها را بهبودند آن
جاکه قبالً  ). ازآن375و    374»(صص  ها قبول نکرده بودند شود؛ ولی آن
يابی فاالنژهای  درباره طرح ساواک برای سازمان  617تا    614در صفحات  
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ها که با درنظر گرفتن توجيهات فقهی  داخل زندان و تکفير مجاهدين و چپ
ام؛  ی کافی نوشتهاندازه ها و مجاهدين بود، بهم چپعاشيعه حاوی حکم قتل

اين خواننده از  بهرو،  را  بازخوانی  اين  احتمالی  ارجاع  ی  همان صفحات 
  پردازم. ی بازخوانی می ادامهدهم و بهمی 

به« بهوقتی  جزنی  بيژن  آمدم،  شش  بهبند  که  کرد  اصرار  کمون  من 
). آقای پاينده در  375ص  »(گردندها هم برمیبرگرد. اگر تو برگردی آن

تأکيد میهاآنجواب بيژن جزنی روی استقالل، درايت و تعقل « کند و  » 
ی  بيژن اين بار هم درباره دهد. « » ربط میهاآنخود « تصميم  مسئله را به

ی ديگری هم از  خطر تجزيه کمون صحبت کرد و گفت امکان دارد عده 
».  اسم تو تمام شود ه بهکمون خارج شوند و کمون تجزيه شود. اين تجزي

با   آقای پاينده در جواب بيژن جزنی (که از جميع جهات متصوِر سياسی 
اين کمون ندارم.  اعتقادی بهگويد: « راوی عزيز ما تفاوت کيفی داشت)، می

ها چه  من زده شود... شما با اينطلب بهوحشتی هم ندارم که برچسب تجزيه
نشينيد و باهم غذا  د روبروی هم میديگر را قبول نداري وحدتی داريد؟ هم 

تری  ها از هم جدا باشد احترام بيشخوريد. اگر کمون شما و کمون آنمی 
  جا). »(همان شويد برای همديگر قائل می

درباره بدين ديدگاه  دو  می ترتيب،  قرار  هم  مقابل  در  کمون  گيرد.  ی 
بدون   ديگری،  و  است؛  کمون  موجوديت  تداوم  خواهان  که  اينيکی، 

طور غيرمستقيم شرط  طلبد و بهصراحت حرفی بزند، تقسيم کمون را میبه
ها اعالم  ها از کمون غيرمذهبیحضور در کمون را جدا شدن کمون مذهبی

  کند. می 
مطالبههمان  نوشتم،  هم  قبل  در صفحات  که  کمون طور  جدا شدن  ی 

غيرمذهبیمذهبی از  (علیها  و  ها  باورمندی  صداقت،  رغم 
ضدرژيمیپردازینتاوا مطالبه  های  چنين  که  من  افرادی  و  داشتند  ای 

ها احترام قائلم)، در آن مقطع زمانی، عمالً در همان آنشخصاً برای همه
  داد که ساواک و حوزه طراحی کرده بودند.  راستايی نتيجه می
دوستان قديمی و افراد  ای از  بر بيژن، عده عالوه گويد: «آقای پاينده می
ها نامی کدام از آن[که البد هيچهم    مشی کمون  کننده خطسرشناس و تعيين
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کمون بازگردم.  سراغم آمدند و اصرار کردند بهبه  برای بازگويی نداشتند]
جا  جا). در اين»(همانشودی تجزيه کمون میگفتند برنگشتن تو مقدمهمی 

  بايد روی سه نکته مکث داشته باشيم: 
ترين عامِل تفاوت در ديدگاه آقای پاينده و  ایريشهکه  اين  ی نخستنکته

يک بقای  خواهان  که  عملی/تجربی  کسانی  اساساً  بودند،  کمون  پارچگی 
کننده خط  دوستان قديمی و افراد سرشناس و تعييننظر از « است. صرف

ای اساساً اعتباری است، اما  اند و طرح چنين مقوله» که نامعلوم مشی کمون
ی اين اختالف نظر  زندگی بيژن جزنی و علی پاينده ريشه  ی تاريخمقايسه

می بيان  اسطوره را  گذاشتن  کنار  با  بهکند:  نسبت  که  جزنی  هايی  بيژن 
های تاريخی  ارزيابیکه بخواهيم روی چنين بدون اينشود و هم پرداخته می

بايد به نگاه کنيم که بيژن جزنی برخالف علی  متمرکز شويم،  اين حقيقت 
دنبال اندکی هويت برای  (که در حاشيه مناسبات و محافل سياسی به  پاينده 

همين گشت) اصوالً آدمی برآمده از تجربه و عمل سياسی بود. بهخودش می
کرد که  های خبری/اطالعاتی مخربی را حس میدليل هم بعضی از پالس
هدف و  حرکت  يکجهت  در  انشقاق  ايجاد  و  شان  بود؛  کمون  پارچگی 

وابه مخربْ عنوان  موج  اين  برابر  در  مثبت  بربقای    کنش  اصرار 
ها  پالسگونه نشانه و  ی کمون داشت. بنابراين، طبيعی است که اينپارچهيک

و محافل سياسیْ  از حواشی مناسبات  برخاسته  آدمی  غيرقابل حس    برای 
  عواقب آن بينديشد. حتی نخواهد) به باشد و نتواند (و

پاينده از مشاهدات که مهم اين  ی دوم نکته   ترين اثری که روايت آقای 
چه  ی «آناش از زندان شماره چهار و سلول انفرادی روی خواننده استثنايی

زدگی در اوست. اگر روايت  گذارد، ايجاد حالت حيرتبرمن گذشت» می
همراه تحليل مختصری از چگونگی/چرايِی طبقاتی/اجتماعی  وقايع به  اين
اش وارد تبادل آموزشی شده بود؛  شد، راوی با خواننده دادها ارائه میروي  آن

رويدادهايی شباهت  اما رويداهای شگفِت بدوِن چگونگی/چرايی وقوع، به
گونه رويداها اند. ايندنيای مادی پرتاب شده دارند که از منشأيی غيرمادی به

طور اش را بهشگفتیدارد، بلکه  شگفتی وامیرا به  ی روايتنه تنها خواننده 
میخودبه استحاله  بهخود  و  تقدسدهد  بهنگاهی  نسبت  تبديل  ارآميز  وی 
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عمدی باشد)    که تصادفی ويا برفرضْ آميز (اعم از اينکند. اين نگاه تقدسمی 
بهزمينه غيرنقادانه  برخورد  بهی  را  روايت  و  میراوی  و  وجود  آورد؛ 

  کند!؟خوِد راوی تلقين میگونه بهاحساس خدايی را نيز هيپنوتيزم 
ای تأييدآميز از  گونهبه  360که آقای پاينده در صفحه  اين  ی سوم نکته

کند  » صحبت میهای چپ که مشی مسلحانه را قبول نداشتندای از بچهعده «
نام وحدت مجبور  که بهو اين  از فضای غيردمکراتيک حاکم بر کمونکه «

بار تحميالت و حرکات   توانستند  حال نمیغلط بروند و درعينبودند زير 
ترتيب، آقای پاينده خودرا  ». بديناعتراض کنند خسته شده و ناراضی بودند

کند  » در کمون معرفی می دمکراتيکوجود فضای «دار و باورمند بهطرف
سان، برابر  سان، يکحضور و فعليت هم   ترين اصول آنْ که يکی از بديهی

است که خوِد آقای کمون است. اين درصورتیو بدون برتری و فروتری در  
شود که کليت کمون در مقابل کسانی  اين دليل از کمون خارج میپاينده تنها به

ی  خواستهکه مسئله پختن مربا توسط يک کمونيست را پيش کشيدند، مطابق  
به دست  پاينده  آقای  خواستهشخصی  اين  اگر  حتی  نزدند.  ی  مقابله 

در  هم  را  نمیغيردمکراتيک  را  مسئله  اين  نگيريم،  نظر  نظر  در  توانيم 
مسئله خود  کار  درستی  بيان  برای  پاينده  آقای  که  با  نگيريم  مخالفت  ی 

» را پيش  کننده خط مشی کموندوستان قديمی و افراد سرشناس و تعيين«
و افراد    [ها]قديمی   خود حاکی از تأييد برتری «طور خود بهکشد که بهمی 

اند. اگر  » کننده خط مشی کمونتعيينکه «انی است» و وجود کسسرشناس
فراموش نکرده باشيم، آقای پاينده پيش از اين هم بارها روی جوانی افرادی  

طورکلی، کردند. بهروی مینظر او تندروی و چپگذاشت که بهانگشت می
ای برای  بهانهبه  ی پختن مربا و دور ريختن آنْ نمايد که مسئلهاين طور می

چه ی خروج از کمون بودند. «آنکه انگيزه شد  هايی تبديل  واکنش  کنش و
  کند. های احتمالی سکوت میی اين انگيزه برمن گذشت» درباره 

که وقتی آقای پاينده وارد کمون شد، براساس تجارب  اين  ی چهارمنکته
ی  ای مسلمان غيرمجاهد هم با افکار و عقايد ويژه دانست که عده اش میقبلی

خويش در کمون حضور دارند. پاينده با اين تفاوت عقايد در رابطه با پنهان 
به دو/سه  بند  خصوصاً  و  حصار  قزل  در  کتاب  بود.  کردن  آشنا  خوبی 
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نمی پاينده  آقای  اعتراض  بهبنابراين،  کموتواند  در  افراد  اين  و حضور  ن 
ها باشد. از طرف ديگر، اعتراض علی پاينده  ی آنچنين باورهای ويژه هم 

نمی بهحتی  درباره تواند  افراد  اين  نظر  يک  ی  ابراز  توسط  مربا  پختن 
اين در  چراکه  باشد.  هم  میکمونيست  بحث  وارد  آنصورت،  از  و  ها  شد 

دور    خواست که مثالً حرف خود را پس بگيرند و عذرخواهی کنند؛ امامی 
که او اينريختن مرباها مانع از حل مسئله از طريق گفتگو شد و با توجه به

«می  استدانست  شده  متزلزل  بهکمون  عمالً   ،«» تجزيه مقدمهمعنی  ی 
ی ديگری رقم خورد. خوِد آقای پاينده هم براين امر  گونه » بود که بهکمون

[يعنی: تجزيه اتفاق  بهتر است اين  گويد: « همين دليل هم می واقف بود و به
  ». گاه خودش را پيدا کندبيفتد تا هرکسی جای کمون]
های آقای پاينده در انتهای اين قسمت از اين  هرروی، آخرين حرفبه

اعتراض از کمون هايی که بهجمع بچهکمون برنگشتم و بهبهقرار است: «
ن  پزی گرفتيم و برای خودماخارج شده بودند، پيوستم. يک چراغ خوراک

  ). 375»(انداختيم پختيم و در اتاق اصغرفتاحی در بند چهار سفره میغذا می
  

  1353وهشتم مرداد جشن بيست
به« سال  طول  در  شاه  جشنمناسبترژيم  مختلف،  دولتی  های  های 

بهبرگزار می يا  کرد. در زندان هم  پليس  قبيل مراسم دولتی،  مناسبت اين 
گرفت. نادمين... در اين  داد ويا جشن میمیزندانيان سياسی نان شيرينی به

ی شيرينی  جعبه  ، پاسبان1353کردند. قبل از پنجم تير  ها شرکت میجشن
  ). 376»(ص رفتگذاشت و میسهم زندانيان سياسی را داخل بند می

کار افتاد که اين  ، بلندگوی زندان به1353هشت مرداد  وروز بيست«
اند. اسامی تعدادی از زندانيان...  ت شده افراد برای شرکت در جشن... دعو

اساساً   و  مراسمی  چنين  برای  را  کسی  پليس  نداشت  سابقه  شد...  خوانده 
آمد،    ها][دعوتیسراغ  شرکت در جشن دولتی دعوت کند... وقتی پليس به

نمیبه ما  گفتند  بريده او  معمول،  طبق  بهآييم.  نادمين  و  جشن  ها 
ک»(همانرفتند  کسانی  اغلب  زندانیجا).  کردند،  شرکت  جشن  در  های  ه 

جا برگزار  بالتکليف بودند. تعداد کمی از زندانيان بند دو/سه که جشن در آن
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بند  انفرادیها را بهاز شرکت در جشن امتناع کردند که آنشد، «می  های 
بردند  «هفت  از  عده ».  يک/هفت/هشت...  که بند  کردند  امتناع  کمی...  ی 

». گرچه شرکت در جشن اجباری بود، [اما]  هداشتند ها را در بند هفت نگآن
فراخور حال خود توجيهاتی... داشتند  عده که در جشن شرکت کردند بهآن «

تر از  شرايطی که کم ان آن دوران بخصوص در آن شرايط، يکه برای زندان
، قابل قبول نبود...  آمد حساب نمیجنگ مسلحانه با حکومت اصالً مبارزه به

ها تأثير دارد،  کردند شرکت در جشن در ميزان محکوميت آنی ها فکر ماين
درحالی که تأثيری نداشت. پای ثابت جشن و مراسم دولتی در زندان، نادمين  

  ). 377»(ص بودند
که در   بودم و در    مرداد  28من    مرداد سال   28هنوز دستگير نشده 

کميته مشترک  بهدر بند دو/سه نبودم، و برای بازجويی تکميلی  هم    1354
تاآن اما  بودم؛  شده  حافظه منتقل  که  میجا  ياری  زياد  ام  اميداورم  (که  کند 

سال در  باشد)،  نکرده  بهاشتباه  بعد  آهای  بنا  نجز  ويا  داوطلبانه  که  ها 
میبه شرکت  جشن  در  پاسبان  حضوری  پاسباندعوت  جعبهکردند؛  ی  ها 

به را  میشيرينی  افراد  مقابل  در  راندوم  برداشتن  طور  از  اغلب  گرفتند. 
دور  داشتند، اما بهها شيرينی را برمیکردند، بعضیشيرينی خودداری می

انداختند. فقط تعداد بسيار قليلی از نادمين  سطل آشغال میاز چشم پاسبان به
  خوردند. کردند) شيرينی را میآشکار (که بعضاً خبرچينی هم می

ی بسيار  رسيم به يک نکتهیهای دولتی که بگذريم، ماز بررسی جشن
کند  آور. آقای پاينده آن دوره و شرايط را دوره و شرايطی توصيف میتعجب
»!  آمدحساب نمیتر از جنگ مسلحانه با حکومت اصالً مبارزه بهکه کم که «

خب، اگر واقعاً چنين بود و آقای پاينده هم از آن اطالع داشت؛ پس، چرا  
درباره اين «همه  وتندرویی  شکايت  رویچپ«  »  و  گاليه  آن  مانند  و   «
  کند؟  می 

  
  هانادمين و خبرچين 

جا های قبلی است، و از آنتر از قسمتجاکه اين قسمت طوالنیاز آن
عنوان  ی آقای مسعود بطحايی را (بهکه بحث و تحقيق نسبتاً ُمفّصلی درباره 
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رو، در اين  نآورم؛ از ايجا میهای کارکشته) دراينها و نفوذیيکی از نادم 
اشاره  و  تنها  بهقسمت  میوار  آننکاتی  بازخوانی  که  میپردازم  تواند  ها 

افرادی  جنبه نام  روی  تنها  و  باشد؛  داشته  مؤثری  آموزشی/تبادالتی  ی 
می  پرونده متمرکز  که  آنشوم  بهی  از  ها  و  باشد  سياسی/جنبشی  نوعی 

  .گذرمديگرانی که ضمن سياسی بودن، جنبشی نيستند، درمی
  
  ها } نادمين و خبرچين1

نادم و خبرچين در زندان« فرق  ...  پهلوی با هم  های سياسی دوران 
کردند]  [که در مراحل مختلفی ندامت میکردند،... نادمين در آن زمان  می 

زندانيان، اندک و از نظر کيفی و تأثير بر جّو زندان  از نظر کّمی نسبت به
آمدند... تعدادی از نادمين...از حد ندامت کردن و  نمیحساب  درمجموع به

نمی جلوتر  نوشتن  عفو  همهتقاضای  خبرچين  رفتند...  الزاماً  نادمين  ی 
  جا).»(هماننبودند

نام منوچهر مقدم سليمی منظور معرفی يکی از نادمين بهآقای پاينده به
آقای پاينده  آمد و در ادامه براساس روايت  حساب مینوعی قربانی بهکه به 

نظر  کند که شرح آن مفيد به» اشاره می"گروه سپاس"«پردازم، بهآن میبه
ی  ، مجری برنامه1355منوچهر مقدم سليمی... در پانزده بهمن رسد: «می 

معروف "سپاس آريامهر" در تلويزيون بود. در آن شو تلويزيونی شصت  
ها معمم بودند و  نو شش زندانی سياسی (پنجاه و نُه مرد که سه نفر از آ

پرونده  افراد  از  زن)  از هفت  جمعی  و  مؤتلفه)  (جمعيت  منصور  قتله  ی 
[که های مختلف حضور داشتند... آن شصت و شش نفر  زندانيان با پرونده 

شدند] آزاد  تلويزيونی  از شوی  بعد  پيدا  سرنوشت  بالفاصله  متفاوتی  های 
های بعد در  هم در سال  ایدنبال زندگی خود رفتند و عده ای بهکردند، عده 

حکومتی   و  دولتی  مهم  اسالمی]  مناصب  جمهوری  همين  قرار  [در 
  ). 378»(ص  گرفتند

  اسامی گروه «سپاس آريامهر» عبارت بودند از: 
هللا عسگراوالدی، ابوالفضل محمد مهدی ابراهيم عراقی، حبيب

حاجی حيدری، منوچهر مقدم سليمی، احمد اوالد اعظمی، محمدباقر 
الدين انواری، ظفر قلی رضايی، هوشنگ جمشيد آبادی، سليمان محی
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پاسدار،   ايمانعلی  بيگزادی،  محمد  سروری،  اصغر  علی  دانشيان، 
زاده، محمود زهره رضايی، رحمت هللا جمشيدی، محسن حسين والی

شاهسوندی، کبری نيکبخت، محمود رضايی عباسی، محمود نجف 
کرم سيدموسی  نامقی،  هللازاده  محمد  اکبر  زاده،  علی  وردی،   

پور،  اخالقی  رحيم  طاهری،  محمدجعفر  فالح،  ارسالن  واضحی، 
محمدرضا توکلی، شبرخ صداقتيان، محمد هادی روح االمين، قدرت 
هللا عليخانی، قربانعلی احيا، علی دادگر، زهرا کريمی، زهرا زمان،  
مهدی  الدينی،  شهاب  عباس  اعتمادی،  يدهللا  محمدنادرخانی،  زهرا 

محمد خليلی، طاها يعقوبی، سيدغالمحسين رضوانی، محمد   کروبی،
حسام،  مصيب  چوپانی،  بايرام  عيدی،  احمد  علی  اسالميه،  ربيع 
اعظمی،  اوالد  اسدهللا  مصدق،  غالمرضا  زاده،  رحيم  محمدرضا 

رضايی، محمدرضا  حميدحصاری، حسين  الکتاب،  ملک  محمدی 
سيدعالءالد  چيان،  رشت  حسن  بهامی،  داوود  ين نوروزيان، 

عباس  حسينی،  سيدمهدی  غروی،  وحيد  نورالسادات  پيرخضری، 
بهروز  گرجانی،  فريده  عارف،  غالمعباس  رسا،  سيروس  سرپل، 
کفايی، محمد نوروزی، عليرضا حاجی بيگلی، ناجی عنايت زمان،  

   .بهزاد محزبی و ستوان دوم علی رشيدی
  

  
  سگر اوالدی، حاج مهدی عراقی،در اين عکس ع

  شوند نيز ديده می عليخانی، کروبی و انواری شيخ قدرت 
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اولين« مقدم  سليمی  سال  منوچهر  در  موسوم  1344بار  گروه  با   ،
بهبه و  دستگير  نيکخواه  آن  پرونده  در  بود.  شده  محکوم  زندان  سال  سه 
خسرو    کند وی مورد بحث تحمل می  وقع... سه سال زندانش را بدون مسئلهـم
گيری  "گروگان سازی ساواک معروف بهپرونده سرخی، هشت ماه قبل از  لگ

جا  که او و گلسرخی از همهشود. درحالیدستگير می  1352وليعهد" در سال  
بهبی را  نفر  دو  اين  بودند،  در زندان  و ی گروگانپرونده خبر  فرح  گيری 

وليعهد اضافه کردند... درنتيجه بُريد و نادم شد... مقدم سليمی بسيار عاطفی  
هللا دانشيان  ترين رفيق او کرامتشود نزديکباری که زندانی می  بود. اولين

بود... مقدم سليمی خيلی از بابت اعدام شدن کرامت دانشيان ناراحت بود و  
می ياد  کرامت  اعدام  از  تأسف  با  او  380و    379»(صص  کردهميشه   .(

های موسيقی ايرانی هم آشنا بود... برای  دستگاه صدای خوبی داشت و به«
پاينده و صفرخان]    ما می ترانه[يعنی:  بهبودف را  ما  های رشيد  و  خواند 

می لذت  بهبسيار  بارها  بهبرديم.  و حتی  گفت  صراحت... میطور ضمنی 
پيش من بحث سياسی نکنيد... اگر زير فشارم بگذارند، ممکن است بگويم...  

رابطه با   توانم پانزده سال زندان بکشم... از مقدم سليمی نه تنها در من نمی
های خودم بلکه در مورد ديگران هم چيز ناشايستی نديدم و تا االن هم از بچه

).  378»(ص  خبرچينی او نشنيدم   یدرباره خاصی  زندان مطلب و موضوع  
انگيز است: آقای منوچهر سليمی مقدم از استثنا  حال هيجانجالب و در عين

الً سمپاتيک و مهربان جا برخوردی کامکه آقای پاينده تا اينمواردی است
  با او داشته است! 

همه  « و  بودند  علنی  دسته  يک  بودند:  دسته  دو  خبرچين  نادمين 
ها ناشناخته بودند  برند. يک دسته از خبرچيندانستند که اين افراد خبر میمی 

ی ديگری از  دسته). «380»(ص  ها اطالع نداشتو کسی از خبرچينی آن
مخفيخبرچين که  بودند  کسانی  میها  را  کار  اين  و  انه  رفتار  و  کردند 

). آقای پاينده  381»(صها شک نکند آنصورتی بود که کسی بهگفتارشان به
خبرچين دادن  نشان  بهبرای  غيرعلنی  سروان  های  با  خودش  گفتگوی 

شماره تجزيه زندان  در  چهار چی  شماره  زندان  (با  سياسی  چهاِر  ی 
توانم از بين  میدهد که او گفته بود: «میاشتباه نشود) ارجاع  غيرسياسی  
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ما گزارش بدهند که خود شما چند نفر مأمور بگمارم تا مواظب باشند و به
  جا). »(همانکنند،...چه کسانی بقيه را تحريک می

بهنکته بايد  درباره تقسيم ای که  پاينده  آقای  افزود،  ی خبرچنينبندی  ها 
باين است از اساس که خبرچينی برای زندانبان  ا خبرچينی برای ساواک 

همين دليل هم افراد درگير در امر خبرچينی برای ساواک  تفاوت داشت؛ و به
هايی که برای زندانبان  کلی با خبرچينلحاظ زيرکی و اطالعات سياسی بهبه

های آقای پاينده نشان  چنان که نمونهکردند، متفاوت بودند. هم خبرچينی می
خبرچينمی  اغلب  می دهد،  خبرچينی  زندانبان  برای  که  کردند،  هايی 

که پرونده  درصورتی  داشتند،  جاسوسی)  (ازجمله  غيرجنبشی  سياسی  ی 
نحوی پرونده سياسی/جنبشی  ی ساواک بههای شناخته شده ی خبرچينهمه 

  اند. چنان ناشناخته مانده ها هم االصول تعدادی از آنداشتند که علی
گذاشت،  چين در اختيار زندانبان میموضوع اخبار و اطالعاتی که خبر

ها با هم و  ی رفتار، سلوک، مناسبات و گفتگوی زندانیعمدتاً دربرگيرنده 
ی زندان بود، و کاربُرد آن اطالعات برای زندانبان نيز اساساً  در چارچوبه

ی که عرصهاز زاويه خودش بود. درصورتی  آرامش و مديريت زندان حفظ  
کردند، حفظ آرامش و مديريت  ی ساواک تهيه میها برااخباری که خبرچين

زاويه از  و طبقه  جامعه  امنيتی  دستگاه  منافع  و  بود. نگاه  جامعه  حاکم  ی 
معنی دقيق  جاکه بههای ساواک (تاآنکه خبرچينيادآوری استضمناً الزم به

ُمبلغ علنِی رژيم تبديل نشده بودند) الزاماً چنان خبرچين بودند و بهکالم هم 
بيان ديگر، علنی شدن خبرچينی که برای ساواک  ليت غيرعلنی داشتند. بهفع

می بهخبرچينی  امکان دستالحکرد،  بهظ  بهيابی  انتقال  قابل    ساواکْ اخباِر 
همين دليل بهتر است کسانی را که برای ساواک  آمد. بهحساب میسوخته به

ً   نفوذیکردند،  خبر و اطالعات تهيه می بايست غيرعلنی  می  بناميم، که الزاما
کرد دستگاه پليس  طورکلی، شکی در اين نيست که عملکردند. بهفعاليت می

و   داشت  تمرکز  خاصی  موضوع  روی  بود،  هدفمند  زندان  در  امنيتی 
هدفمندیعرصه اين  عرصه  ی  و  زندانبان  برخالف  زندان،  نيز  ی 

با  دربرگيرنده  ارتباط  در  خاص  گروهايی  يا  افراد  يای  جامعه  آن   کل 
بهبخش که  بود  جامعه  از  داشتند.  هايی  قرار  اپوزيسيون  در  سياسی  لحاظ 
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تر  های پليِس نفوذی در زندان بسيار پيچيده همين دليل هم تعليم و آموزشبه
گسترده  آموزشو  از  الزمه تر  که  بود  گذرايی  برای  های  خبرچينی  ی 

  ی مديريت زندان بود.آوری اطالعات مورد نياز در زمينهجمع
ی پليِس زندان و پليس امنيتی  اين نکته را نيز بايد توضيح داد که رابطه

تا اندازه در جمهوری اسالمی برخالف دوره  ی زيادی در يکديگر  ی شاه 
  ادغام شده است. 

  
  ها } نادمين و خبرچين2

از بين خبرچينان پنهان زندان سياسی بايد از مسعود بطحايی نام برد.  «
از   بطحايی  پرونده مسعود  اول  رديف  متهم  و  شاخص  گروه  اعضای  ی 

نام و از منظر عمومی  فلسطين در دادگاه بود و در زندان خيلی فعال، خوش
به بود.  همه  اعتماد  را  مورد  اول  نفر  فلسطين  گروه  اگر در  لحاظ اشتهار 

پاک بدانيم، نفر سوم اين گروه  شکرهللا  دوم را ناصر کاخساز  نژاد و نفر 
بندی پرونده، مسعود بطحايی نفر اول  لحاظ رده د. ولی بهمسعود بطحايی بو 

سال   در  بود  فلسطين  گروه  دفاع  1349دادگاه  دادگاه  در  نفر  هرسه   ،
می میايدئولوژيک  ابد  حبس  و  به381»(ص  گيرند کنند  الزم  توضيح  ). 

کند. متهم رديف اول دادگاهی که که آقای پاينده در اين مورد اشتباه میاست
نژاد و مسعود بطحايی در آن محاکمه شدند، احمد صبوری  کاخساز، پاک

نژاد متهم رديف سوم  بود و مسعود بطحايی متهم رديف چهارم، شکرهللا پاک
همين کتاب   556ی  در صفحهاين مطلب  و کاخساز متهم رديف دوم بود. (

  . نيز آمده است)
بطحايی  هرروی، من هرچه گشتم و پرسيدم نتوانستم دفاعيه مسعود  به

جنبه روی  بتوانم  تا  کنم  پيدا  را  کاخساز  ناصر  و و  ايدئولوژيک  ی 
با مفهوم دفاع  دفاعيه  مارکسيستی آن اما در رابطه  ها نظری داشته باشم؛ 
نژاد در  چنين دفاع ايدئولوژيک شکرهللا پاکطورکلی و هم ايدئولوژيک به

آن  نوشته  343/342و    331/330ات  صفحبه که  (يعنی: دفاعيه ام  دفاعيه 
جاکه شخصاً  وجه ايدئولوژيک نبود و تاآنهيچبه  )نژادياد شکرهللا پاکزنده 
ی نسبتاً  آباد ديدم و با او رابطهدر زندان عشرت  1350نژاد را در سال  پاک
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العاده ابتدايی و دست چندم  نزديکی هم داشتم، آشنايی او با مارکسيسم فوق
  بود. 

حبس ابد  خيلی مهم بود که يک زندانی سياسی به، 1349... در سال «
دنبال سازماندهی و اجرای مشی  ی گروه جزنی که  محکوم شود. در پرونده 

بودند پرونده  مسلحانه  اين  محکوميت  باالترين  نگرفت.  ابد  حکم  کسی   ،
علت تکرار جرم  بيژن جزنی دادند که پنج سال آن بهسال بود که به  پانزده 

دادند  تکرار جرم از يک تا پنج سال حکم مضاعف میهبود. در آن دوره، ب
شد که نسبت  شد. تکرار جرم باعث میمحکوميت شخص اضافه می که به 

  ).  282»(ص  محکوميت آن شخص در حکمش تخفيف داده نشودبه
به الزم  استبازهم  بهتوضيح  جزنی  گروه  اعضای  گفتگوی که  جز 

ی مسلحانه در دهات و  بارزه از امکان م  يافته)(و حتی نه سازمان  محفلی
گونه تحليل روشِن کاربردی، تدارک و طبعاً کنِش  مناطق کوهستانی، هيچ

واقعی [يعنی: ربِط  ای نداشتند؛ و هيچ ربطی که قابل توصيف بهمسلحانه
سازمان   با  باشد  درشدن]  نهاِد  و  شده  نهادهای  بين  ربط  يا  ذاتی  توسطيه 

و    اکثريتآويز جرياناتی مانند  دستچه  های فدايی خلق نداشتند. آنچريک
هم  آنمحافل  با  بهمی  سو  تا  سياستواسطهشود  و  منافع  هم ی  با  های  سو 

های فدايی خلق  گيری سازمان چريکشکلجمهوری اسالمی وقايع راهبر به
به و  کرده  جعل  آنرا  از  يکی  هم  جزنی  که  کنند  منتسب  بودمحفلی  ،  ها 

محفل (ازجمله صفايی فراهانی آشتيانی)  اين  حضور يکی/دو نفر از افراِد  
های فدايی  گيری سازمان چريکی شکلها در پروسهعنوان يکی از پويهبه

آموزد جا میرود و در آنفلسطين میکه صفايی فراهانی آشتيانی بهاست. اين
ئوليت بدون ارتباط  عهده گرفتن چندين مسکند، بعد از بهو ابراز لياقت می

می ايران  وارد  کشوری  داخل  نيروهايی  و  با  افراد  با  ايران  در  و  شود، 
ايران  گردد تا اسلحه بهفلسطين برمیکند و باز بهمحافلی ارتباط برقرار می

به ربطی  هيچ  آورد)،  (که  ديگرگون بياورد  نه شخصيت  (و  نام  يک  جز 
ی جزنی ندارد. با همه محفلی صفايی فراهانی آشتيانی در فلسطين) بهشده 

های اين احوال، جزنی در زندان توانست با عناصری از سازمان چريک
ها برای  فدايی تماس بگيرد و ضمن تدارک و عضوگيری از ميان زندانی
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دست بگيرد. البته، اين نظر هم وجود دارد و آقای  سازمان، رهبری آن را به
عواملی که زمينه وارد آمدن ضربات    کند که يکی ازآن اشاره میپاينده هم به

را  1355و    1354های  های فدايی در سالسازمان چريکسنگين ساواک به
فراهم کرد، همين ردگيری افراد آزاده شده از زندان بود. البته من در اين  

هم نظر  ی اجتماعی بههاادرويدربِط ذاتی (و طبعاً قانونمنِد)  تکيه بهزمينه با  
  و تحقيق متمرکز و خاصی ندارم.   دهم، و مطالعهمی 

به« بطحايی  و  مسعود  ايدئولوژيک  دفاع  و    چنين][هم علت  ابد  حکم 
  . ) 382»(ص کردش در زندان خيلی اعتبار داشتعمل

های تئوريک و مشی سياسی  لحاظ ديدگاه بهکه  مسعود بطحايی با اين«
نداشت ولی از گردانندگان سياسی کمون   های فدايی خلق پيوندیبا چريک

ها [يعنی: چريک  هاآنگيرنده در زندان سياسی شد. او بهو از افراد تصميم 
مجاهدين]   تأييد  و  را  مسلحانه  مشی  و  هستم   با شما  من  که  بود  قبوالنده 

آزاد شد، من در اوين   1355او اعتماد داشتند. وقتی در سال  همه به  کنم.می 
آزاد خبر  بهبودم.  که  بطحايی  بهی مسعود  رسيد،  بهاندازه ما  اعتماد  ای  او 

می ساواک  کار،  اين  با  گفتيم  که  و  داشتيم  کند  خراب  را  بطحايی  خواهد 
اعتبارش را ازبين ببرد... تنها کسی که در اوين نظر ديگری داشت، عبدهللا  

که در  [بچهبه[آزادی بطحايی]  وقتی خبر  ». «مهری بود   26هايی رسيد 
گويد بطحايی  عبدهللا بالفاصله میاوين منتقل شده بودند]، «به  1353د  اسفن

زنی. اما کنند که چرا تهمت می او اعتراض میشدت بهها بهپليس است. بچه
زند... پس از آزادی از زندان از او پرسيدم تو از کجا فهميدی عبدهللا جا نمی

که او را ديدم    مسعود بطحايی پليس است؟ گفت من از همان روزهای اول 
برانگيز بود.  ديدم که برای من شکمشکوک شدم. تناقضاتی در رفتارش می

خودم گفتم دليلی ندارد ساواک بخواهد او را خراب  وقتی آزادش کردند به
کند... مگر بطحايی چه کاره است که خراب کردن او تأثير منفی برجنبش  

به بگذارد.  انقالبی  و  که...  چپ  نتيجه رسيدم  پليس    [مسعود] اين  بطحايی 
  ). 383»(ص است

  اش بدون هرگونه دليل و مدرکْ ی علَم لَدنیواسطهبازهم آقای پاينده به
های تئوريک و مشی سياسی  لحاظ ديدگاه بهفهميد که گرچه مسعود بطحايی «
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چريک نداشتبا  پيوندی  خلق  فدايی  بههای  اما   ،« » [يعنی:    هاآنبهدروغ 
بوالنده بود که من با شما هستم و مشی مسلحانه  ق ها و مجاهدين]  چريکبه

اين  ای نسبت بهکرد. اگر آقای پاينده دليل، مدرک و حتی شبهه» میرا تأييد
ها را با جزئيات  ی آنها همه سالگويی داشت، ملزم بود که در هماندروغ

چريک اختيار  میدر  خلق  فدايی  و  ها  چيستی  از  هم  ما  برای  و  گذاشت، 
رسد که نظر میزد؛ اما بهچگونگی آن داليل و شواهد و مدارک حرف می

جوری (يعنی:  شود و همينجوگير می گويیْ هنگام روايتراوی عزيز ما به
  کند!؟ای از احساس خدايی خود را برمال می) گوشهنسنجيده 

ی استفاده از علم  رسد آقای پاينده در زمينهنظر می که بهنکته جالب اين
از همان روزهای اول که او دنی تنها نيست؛ و آقای عبدهللا ِمهری هم «لَ 

بطحايی] مسعود  بهرا  [يعنی:  بود،  ديده   «» چرا  مشکوکاو  بود!  شده   «
» تناقضاتی در رفتارکه آقای عبدهللا مهری «مشکوک شده است؟ برای اين

نه  گو»!؟ در مقابل اينبرانگيز بودشکديد که برايش « مسعود بطحايی می
ها بايد باصدای بلند فرياد زد که تنها براساس علم لَدنی و  »یبرانگيزشک«

توان حرفی را بدون مشاوره، بررسی و تحقيق پذيرفت.  خدا داده است که می 
جنبه اين  از  که  گذشته  متعهدی  سياسی/جنبشِی  زندانی  اما  امر،  بديهی  ی 

میبه نتيجه  هم اين  پليس  با  فالنی  میرسد  اکاری  روی  کند،  بخواهد  گر 
ی امکاناِت  تعهدش بماند و ولنگاری نکند، موظف است که با استفاده از همه 

درباره  کند، و حتی دست  شک ی «در دسترس،  و مشاوره  » خود تحقيق 
  آزمايش بزند. به

،  ...بطحايی: « گويدمی)  384و    383وقتی خوِد آقای پاينده (در صص  
احتمال  داده است. بهدقيق میهای ريز  از همه چيز اطالع داشت و گزارش

به گزارشقريب  بسزايی  يقين  تأثير  همراهانش  و  بيژن  اعدام  در  او  های 
» بودن عبدهللا مهری  مشکوکرو، در مقابل اِبراز «»؛ از اينداشته است 

ی عبدهللا مهری را  که يقهبطحايی دو واکنش در مقابل خود دارد: يکی اينبه
عدم   با  چرا  که  « پیبگيرد  اين  سازوکاریشکگيری  آن  مقابل  در  که  » 

بيژن و همراهانش به« بهاعدام  نياوردی؛ و ديگر  » انجاميد، مانعی  وجود 
  شدی!گير میاو بگويد چرند ميگی، وگرنه مسئله را پیکه بهاين
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که آقای پاينده اِبراز شک و برخورد منفعل آقای  اما تأسف در اين است
کند. اين  ی امری واقع، و بدون چون و چرا نقل میمثابهعبدهللا مهری را به

ی بارز ولنگاری ناشی  شکل از برخورد با مسائل امنيتی و سياسی نمونه
  ادعای خدايی است!! نشينِی راهبر بهاز حاشيه

  

  ها } نادمين و خبرچين3

دانست که بيژن جزنی در داخل زندان چقدر  بطحايی بهتر از بقيه می«
فعاليتتأثير و نفوذ و   با  ارتباط  های سازمان در بيرون از زندان چه  در 

تعيين داردکننده تأثيرات  که    . )384»(ص  ای  گفت  بايد  نظر  اين  تأييد  در 
ی حرکات و حتی رفتارهای شخصی بيژن جزنی هم تحت نظارت و  همه 

بيژن جزنی، مسعود بطحايی، عباس  بود؛ چراکه  کنترل مسعود بطحايی 
ت و مسعود رجوی  بهشيبانی  بازگشت جزنی  بدون  انتقال  در  ا  با هم  اوين 

اطاقی بودند، و بطحايی از اين امکان اطاق شماره يک بند شش قصر هم 
های زيستی جزنی را هم تحت نظارت داشته برخوردار بود که حتی کنش

  باشد. 
ها  مسعود بطحايی مورد اعتماد بيژن بود و از کارهای او و بقيه بچه«

خواهم  ها خبر داشت. البته نمیگيریی زندان و تصميم های جريانو از همه 
گزارش فقط  نفر  هشت  آن  و  جزنی  بيژن  کشتن  دليل  مسعود  بگويم  های 

سازی استراتژيکی بود که ها بخشی از زمينهبطحايی بوده است. کشتن آن
آغاز کرد و در هشت    1352رژيم شاه با آمريت عناصر خارجی از سال  

ی چريکی تری بر پيکر جنبش مسلحانهی محکم ضربهمنجر به  1355تير  
گزارش فعاليتشد.  ريز  جريان  در  را  ساواک  مسلماً  بطحايی  و های  ها 

هايی که از داد، گزارشهای داخل زندان قرار میکارهای بيژن و بقيه بچه
توانست  های اوين میگيری ساواک برای جنايت در تپهعوامل مهم تصميم 

ی جزنی و کارها و  گر، اگر ساواک و پليس درباره عبارت ديبوده باشد؛ به
ها و افرادی مانند او و افرادی مانند بيژن شک و  و ترديدی داشت،  فعاليت

ها را برطرف کرده باشد  توانست آن شک و ترديدهای بطحايی میگزارش
شدند، ساواک را راهنمايی کرده و و در انتخاب افرادی که بايد کشته می 

  ). 384»(ص  ده باشدقطعيت رسان به
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  خورد: چشم میطور بارزی بهی باال بهدر مطلب نقل شده  سه نکته
اين و  کهنخست  جزنی  بيژن  اعدام   ،8  » او،  همراه  از...  نفر  بخشی 

  1352از سال  » جنبش چريکی توسط رژيم بود که «استراتژيک  [سرکوب]
اين که» شد؛  آغاز تأثير و  ، « دوم  داخل زندان...   »  نفوذبيژن جزنی در 

های سازمان در ارتباط با فعاليت، بيژن جزنی « کهسوم اينبسزايی داشت؛ 
  » داشت. ایکننده تأثيرات تعيين  [هم]در بيرون از زندان... 

آن درباره   کهجااز  توضيحی  پاينده  است،  آقای  نداده  فوق  نکات  ی 
  حدس و گمان و برآورد متوسل شويم. در مقابلای جز اين نداريم که به چاره 

» چگونگی  و  چيستی  از  تعيينسؤال  « کننده تأثيرات  جزنی  بيژن  در  »ی 
»، دو حوزه معين فعاليت  های سازمان در بيرون از زندانارتباط با فعاليت

نوعی  بايست بهی نظری که نظرات بيژن میقابل تصور است: يکی، جنبه
میبه ديگر، جنبهدست رابطين سازمان  که  رسيد؛ و  توانست  می ی عملی 

ساواک  اگر  باشد.  سازمان  برای  زندان  در  عضوگيری  و  کادر  تربيت 
رابطه قطع چنين  بهخواهان  را  بيژن جزنی  ساده،  خيلی  بود،  از ای  يکی 

لحاظ ارتباط جا باشد و بهکرد که تنها زندانی سياسی آنها تبعيد میشهرستان
رساندن نظرياتش  کردند که نه امکان  با بيرون نيز چنان او را محدود می

ای باشد که بتواند  سازمان داشته باشد و نه جز خوِد او زندانِی سياسیرا به
ازآن اما  شود.  و  عضوگيری  بطحايی  مسعود  طريق  از  ساواک  جاکه 

ها و کارهای بيژن و بقيه  در جريان ريز فعاليتهايی همانند او «ناشناخته
آورده بودند، دوباره  تبعيد    که از» داشت، بيژن را  های داخل زندان قراربچه

پیبه از طريق  تا  نکردند  ايزوله  و  نفرستادند  با  تبعيد  او  ارتباطات  گيری 
ترتيب بود  های تيمی را ردگيری و شناسايی کنند. بدينسازمان بتوانند خانه

نفر ديگر را زدند، در اواخر همان   8بيژن و آن    1354که فروردين سال  
به هم  تيمی  سال  خانه  بهچندين  سنگينی  ضرباتی  و  بردند  بخش  هجوم 

ی تيمی مهرآباد  ی جنبش چريکی وارد آوردند و با زدن خانهيافتهسازمان
قانع خشکه اتفاقاً  آن  بيجاریِ که  در  هم  آزاد شده  بود از زندان  همگی   ،جا 

  های فدايی خلق را از نفس انداختند. کشته شدند؛ و سازمان چريک
  دان قم  ـ از زن  1349زنی را اواخر سال  بيژن جکه  توضيح استالزم به
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قلعه،  آباد، قزلهای عشرتترتيب در زندانجا بهاوين منتقل کردند و از آنبه
ی يک (بند شش)  قصر، زندان شماره   3ی  موقت شهربانی، زندان شماره 

ازآن و  بود  بهزندانی  نداشت.جا  هم  بازگشتی  ديگر  که  بردند    اوين 
ی  توان چنين نتيجه گرفت که نه تنها مسعود بطحايی مهره میترتيب،  بدين

های بيژن جزنی نيز  مؤثری در سرکوب جنبش چريکی بود، بلکه فعاليت
ای  ای، يکی از عوامل مؤثر ضربات نابودکننده طور ناخواستهدر زندان، به

به  که  در  سازمان چريکبود  و همين ضربات  آمد؛  وارد  فدايی خلق  های 
نام سازمان اکثريت ی تولد هيواليی بهظرات بيژن جزنی زمينهترکيب با ن

  را فراهم آورد. 
استمسئله اين  کرد،  بسيار  تأکيد  آن  روی  بايد  که  ديگری  که ی 

به فضايی نياز دارد که عضوگيری برای يک سازمان چريکی در زندان 
بهبه تهاجمی  و  ميليتانت  مطالعه نوعی  و  دفتر  و  کتاب  با  بيايد.  ی حساب 

دست بگيرد و در  شود که حقيقتاً اسلحه بهصرف هيچ چريکی تربيت نمی 
انحای گوناگون و تحت عنوان  مدت کوتاهی هم کشته شود. اما آقای پاينده به

الزم    تانتِ يميلوجود فضای    » و مانند آنْ جوانی»، «رویچپ»، « یورتند«
انديشه و  عضوگيری  بهبرای  را  چريکی  برخوردهای  پروری  عنوان 

  کند!! ی زندانی با زندانبان محکوم مینابخردانه
چه« بطحايی  مسعود  سال  اما  شد؟  پليس  بطحايی  1351طور   ،

بهبهانهرابه قلعه می ی بازجويی  آنقزل  او قول هم برند و در  از  کاری جا 
سالم  می  موقع،  آن  تا  است گيرند.  پاينده  »(همانبوده  آقای  بازهم  جا). 
حکِم نسنحيده صادر    اشْ و فوق مادی  ی دانش و دانايی فوق تجربیواسطهبه

بهمی  چه  کند.  براساس  که  کنيم  سؤال  پاينده  آقای  از  اگر  ديگر،  بيان 
می  « فاکتورهايی  بطحايی  مسعود  که  بودداند  سالم  موقع،  آن  البد  تا   ،«

  گويم.  گويد: چون من می گيرد و میی خود مینهطرف سياش را بهانگشت
کاری  ی شروع هم اش درباره ی روايتهرروی، آقای پاينده در ادامهبه

به ساواک  با  نزديکبطحايی  هرچه  تاريخ  کردن  پيدا  در  سعی  تر  جای 
هم به بهشروع  با ساواک،  او  میکاری  اگر  حدسياتی متوسل  که حتی  شود 
قدم  دانم آيا بطحايی پيشنمیاند: « فاقد ارزش تحقيقیيقين هم تبديل شوند، به
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کاری است يا ساواک از طريق مالقات با  هم شده و پيغام داده که حاضر به
قدم شده  دهد. احتماالً خود بطحايی پيشکاری می نهاد هم او پيشاش بهخانواده 

  جا). »(همانقدم شده باشدو پيغام داده است... بعيد است ساواک پيش
  
  ها } نادمين و خبرچين4

  ران يا  ونيس ياسناد اپوز   ويآرشی مسعود بطحايی را درسايت  من نوشته
دليل نامعلوم  به)  42تا    37ی آن (از صفحه  صفحه  4خواندم. اين نوشته که  

کاری او با ساواک چيزی  هم ی شروع  درباره مفقود است،  و حتی مشکوکی  
شهبازی هم همين عبدهللا  و آقای    نگفته است. ظاهراً داستان از اين قرار بوده 

)  1351که بطحايی در زندان برازجان (در سال    کندروايت می  قصه را
ريزد.  ای میکند که تحمل حبس ابد را ندارد و بريده است. نقشهاحساس می
می بهشروع  توسطکند  دادن.  کتک    شعار  ادامه  .  خوردمیزندانبانان  باز 

زندان  بهو  تهران،  تا به  کند میو کتک را تحمل    دهدمیقدر ادامه  آن.  دهدمی 
منتقل   را  .شودمیاوين،  اين رويه  نيز  اوين  ادامه میبه  در  تا  قدری  دهد 

پرسد دردت چيست؟  می  .روداو می  سراغسرانجام پرويز ثابتی شخصاً به
اين میچرا  می   کنی؟ طور  می جواب  که  را  دهد  ثابتی)  (يعنی:  او  خواسته 
نژاد ترغيبم کرد و آن دفاعيه من سياسی نبودم. پاکگويد: «ثابتی میببيند. به

خواهم  توانم زندان بکشم و نمیرا در دادگاه بيان کردم و قهرمانم کردند. نمی
  .م»اخواهم آزاد شوم و بروم دنبال زندگیدر زندان بمانم. می

ثابتی، پس از چند ديدار، و مشورت با ديگران،  ور نقل شده که  طاين
توانيم آزادت  تو حاال آدم مهمی هستی. نمی«  :گويدبطحايی میسرانجام به
به که  زندگیکنيم  درعيندنبال  بروی.  آنات  شده حال  مهم  که  قدر  ای 

خواهيم جاسوس يا خبرچين معمولی شوی. بايد چهره و اعتبار سياسی  نمی
تر شوی. در اين مدت آموزش الزم تر و مهم حفظ شود و حتی محبوبتو  

دهيم  کنی. ترتيبی میدهيم و در فرصت مناسب از زندان فرار میتو میرا به
گروه جرج حبش [جبهه  که پس از فرار از زندان از ايران خارج شوی و به

وی  خلق برای آزادی فلسطين] بپيوندی. در آن سازمان بايد رشد کنی و بش
مسعود خان! «  :گويدمیاو  بهثابتی  ». ظاهراً  يکی از معاونين جرج حبش
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بزرگ می آدم  کارهای  بزرگ  بههای  بايد  تو  جرج حبش خط فکری  کنند. 
  . »ها بشویبدهی و تئوريسين جناح چپ فلسطينی

  ران يا  وني س ياسناد اپوز  ويآرش نظر من و براساس سند موجود در  به
نويس آن را دراختيار  و من دستی خوِد او معرفی شده  عنوان نوشته(که به
واقعيِت  دارم   کردن  پنهان  آن  قصد  و  است  ساختگی  باال  داستان  است)، 

هم  (شروع  را  شک  اين  داليل  است.  ساواک  با  او  هم کاری  کمی  که 
  کنم. است) در زير تصوير می داستايوفسکی/راسکولنيکفی

نمايد که يک زندانی سياسی را  سوتر از «بعيد»، غيرممکن می حتی آن
بهواسطهبه برازجان  از  دادن،  شعار  بهی  و  بياورند؛  ادامهتهران  ی  دليل 

  ديدار او برود و بگويد: «دردت چيست»؟شعار دادن، ثابتی به
ی سوم ساواک بود؛ و داشته باشيم که پرويز ثابتی مديرکل اداره توجه 

مهم  اداره  بهاين  ساواک  رکن  میترين  اداره حساب  مديرکل  سوم  آمد.  ی 
رفت و  ساواک، منهای رسميت اداری، عمالً رئيس کل ساواک بشمار می

ويژه در امور داخلی کشور) بعد از شاه  در بسياری از امور مملکتی (و به
دوم را داشت. بنابراين، تقاضای ديدار مسعود بطحايی با ثابتی و ديدار  مقام  

نشان او  از  ويژه دهنده ثابتی  نقش  و  وضعيت  دستگاه  ی  در  بطحايی  ی 
  امنيتی/پليسی ساواک است. 

ی مسعود بطحايی با ساواک از بيخ  پردازی رابطهبنابراين، اگر داستان
ی چنين است)، شايد گروهی احتمال بسيار قوو بن ساختگی نباشد (که به

او  برازجان هم بهبطحايی قبل از تبعيد بهکارِی بهنهاد هم تصور کنند که پيش
ها،  زندانیی تعلق عاطفی بههردليلی)، مثالً بهانهداده شده بود؛ اما او (به

که  های آنگيرینهاد را نپذيرفته بود؛ و در تبعيد و سختاين پيش جاست 
تهران  نحوی بهکاری بايد بهشود و برای اعالم قبول هم شکند، تسليم میمی 

همين دليل ساخته  شعار دادن و کتک خوردن او هم بهی شد. قصهمیآورده  
  و پرداخته شده است.  

نوشته کليت  در  نهفته  نکات  بهاما  بطحايی  ذات  مثابهی  يا  منطق  ی 
ادعاهای مظلوم انديشه او (منهای  که توسط  سالوسانه/ نمايانهی  ی متعددش 
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ستاد چريک بهبازجوهای  هم  فدايی  ابلهانههای  واقع  طور  قبول  مورد  ای 
  کند. ای متفاوت ترسيم میگونهاند) حقيقت را بهشده 

رسد که يک زندانی سياسی شعار نظر می فراتر از بعيد، غيرممکن به
هران منتقل شود!  تبدهد، کتک بخورد و اين رويه را چنان ادامه بدهد که به

ام،  ام! معنی من بريده که بگويد من بريده تهران منتقل شود؟ برای اينچرا به
می که  يعنی  هم چيست؟  ساواک  با  کتک  خواهم  دادن،  شعار  کنم!؟  کاری 

هم  شروع  برای  خوردن  کتک  و  دادن  شعار  بازهم  و  با خوردن  کاری 
آيد  يک ديوانه برمیاگر از اساس دروغ نباشد (که هست)، تنها از  ساواک،  

چون مسعود بطحايی را  گری هم و اين موردی است که آدِم سيّاس و حيله
خورد  دهد، کتک میگيرد. يک آدم سياسی که در زندان شعار میدربرنمی

ای دارد. اين انگيزه  ـ انگيزه البددهد، اگر ديوانه نباشد ـو بازهم شعار می
ا پليس و دستگاهی باشد که مجموعاً کاری بتواند شروع هم هرچه باشد، نمی

  آيند. حساب میزندانبان او به
ی  همه ی ساواک اين نبود که بههرروی، واقعيت اين است که رويهبه
کاری از سوی نهاد هم که پيشمعنیکاری بدهد. بدين  نهاد هم ها پيشزندانی

ی  نهزميـ بدون پيشنيزساواک و حتی از سوی زندانبان برای خبرچينی ـ
به که  تجاربی  براساس  کمی  اگر  بود.  بعيد  امری  زندانی  رفتاری  عنوان 

بازجويی در  و  اندوختهسياسی  افراطی  ها  خوشبينی  با  کنيم،  تخيل  ايم، 
دانسته  محض دستگيری هرچه می توانيم چنين تخيل کنيم که بطحايی بهمی 

به خودرا  اطالعات)  کليه  ساواک (يعنی:  اختيار  در  حدسياتش    همراه 
بسا خدمات ريز و گذارد و ساواک هم  در ازای اين خوش خدمتی و چهمی 

به مشابهی،  میدرشِت  فوری  آزادی  قوِل  ازآناو  اما  بطحايی  دهد؛  جا 
ی مذکور  توان از نوشتهشخصيتاً آدم مذبذبی است و اين خصوصيت را می

نه هم  ی مسلحا اش که جنبهدليل محتوای پرونده در باال فهميد، در زندان به
به که زندانیواسطهداشت و  قائل میی احترامی  او  يابوی  ها برای  شدند، 

کند. اما اصطالح ايدئولوژيک میکند و در دادگاه دفاع بهاحساساتش َرم می
نشيند و زندان کشيدن برای مدت نامعلوِم  که هيجانات اوليه فرومی پس از اين

می شروع  بهابد  تبعيد  از  پس  خصوصاً  دفاع زاهشود،  «قهرماِن»  دان، 
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او دست داده  گردد که بَدو دستگيری بههمان وضعيتی برمیايدئولوژيک به
شود و در تماس با ساواک که متوجه وضعيت خود میترتيب استبود. بدين
به(که نحوه  ی آزادی فوری  وعده ی آن را خودش بايد توضيح بدهد) مثالً 
لحاظ  دهد، منهای فرم آن، بهاو میکند. طبعاً جوابی که ساواک بهاشاره می

اين است که همه  اينمحتوايی  ايدئولوژيک در  ها بهحرف  ی  از دفاع  قبل 
  گردد و اينک کار از کار گذشته است! دادگاه برمی
اين است    در  شهبازی، ر  بناب  کهمرحله  آقای  زارِی    روايت  و  گريه 

می  شروع  زاهدان  در  مواجهبطحايی  در  و  ساواک  با    هشود  مأموران 
نژاد ترغيبم کرد و آن دفاعيه را در دادگاه  من سياسی نبودم. پاکگويد: «می 

خواهم در زندان  توانم زندان بکشم و نمیبيان کردم و قهرمانم کردند. نمی 
  . »ام خواهم آزاد شوم و بروم دنبال زندگیبمانم. می

اش با ساواک را  کاریکه مسعود بطحايی هم هرروی، برفرض اينبه
زاهدان هم خريِد  زاهدان شروع نکرده باشد و قصد از تبعيد بهقبل از تبعيد به

توان چنين تصور کرد که بطحايی  تر برای او نبوده باشد؛ میاعتبار بيش
کند. اما  کاری با ساواک اعالم آمادگی می برازجان برای هم پس از تبعيد به

تر «عمل»  تر و پيچيده وضعيت تغيير کرده بود و بطحايی بايد بسيار بيش
بدينمی  که (برخالف زندانیکرد.  های سياسی) شخصيت  ترتيب، ساواک 

کاری را از زندان  گويد که بايد هم او میمذبذب بطحايی را شناخته بود، به
«صداقت»   تا  کند  بهبهرا  خودش  شروع  بطحايی  اما  برساند.  دليل  اثبات 

ساواک  کاری در داخل زندان دائم بهشخصيت مذبذبی که داشت، ضمن هم 
تواند «کار» کند، پس بهتر  گويد که در بيرون زندان بهتر و مؤثرتر میمی 

  است که هرچه زودتر او را آزاد کنند. 
سايت  نوشته  از در  که  اپوز  ويآرشای  منتسب    رانيا   ونيسي اسناد 

آيد  ی خوِد اوست) چنين برمیمسعود بطحايی است (که احتماالً هم نوشتهبه
نويسنده  بهکه  گزارش،  اين  سياسیْ ی  تمرين  گزارش  لحاظ  و  ماهر  نويس 

فعاليت سياسی قبل  ی  ای است. اگر اين مهارت مادرزاد نباشد، و نتيجهکرده 
ريناتی است که در  از دستگيری او نيز نباشد (که نيست)؛ البد حاصل تم

آيد که گزارش از زندان برای  زندان انجام داده است. حال اين سؤال پيش می
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درباره  و  گزارشکی  اين  آيا  چی؟  درباره ی  مفروض  و  های  زندان  ی 
ها يک درصد  گونه گزارشنظر من حتی اگر احتمال اينها بود؟ بهزندانی

شايسته بازهم  باشد،  بهم  است.  بررسی  و  تحقيق  اينهی  سند  ويژه  در  که 
نويسنده فوق (که  میالذکر  «خودافشاگری»  آن را  نامد) مطالبی وجود  اش 

تأمل قابل  متعدد  زوايای  از  که  بهدارد  ذيالً  که  آناند  از  اشاره  بعضی  ها 
  کنم: می 

  
کتک خوردن مصنوعی چه معنايی دارد که مسعود بطحايی در    ›الف

از آن استفاده مینوشته ای  که گويا عبارت آشنا و جاافتاده کند  اش طوری 
ی مسعود بطحايی  بار است که در نوشته  است. گرچه من شخصاً برای اولين

ی  منزلهشنوم، و اطالع هم ندارم که آيا اين اصطالح بهبا اين عبارت آشنا می
چه سؤال  ، عموميت دارد يا ابداع خوِد بطحايی است؛ اما آنشکنجهتظاهر به

وع برخورد مسعود بطحايی با اين عبارت است که درست  برانگيز است، ن
اين «انتقال مثل  عمومی»،  «بند  انفرادی»،  «زندان  مانند  عباراتی  از  که 

ها اين سؤال را  ی اينکند. همهزندانی ديگر» و غيره از آن استفاده میبه
ی خوِد مسعود  کند آيا عبارت «کتک خوردن مصنوعی» تجربهمطرح می 

را در  تجربهبطهبطحايی  اين  شروع  آيا  و  نيست؟  ساواک  با  قابل  اش  ی 
کاری با ساواک برای مسعود بطحايی از همان بدو دستگيری  هم گسترش به

ی مصنوعی  چه در رابطه با کتک و شکنجههرصورت، آناو نبوده است؟ به
گردد که مورد سيروس نهاوندی برمیداده است، به  در دنيای واقعی روی

ای کابل  اندازه حسی موضعی هم ناخنش را کشيدند و هم بهايجاد بیپس از  
  خورد که اثر آن برای جلب اطمينان و فريب ديگران باقی بماند. 

  
ی باال قابل تأمل و سؤال  ی جالب ديگری که حتی بيش از نکتهنکته  ›ب

رابطه است،  ادامهبرانگيز  برای  است.  ساواک  با  او  مالی  بحث  ی  ی 
  عبارات خوِد او بيندازيم: ی اين نکته، ابتدا نگاهی بهدرباره 

آذر مرا خواستند من ميدانستم قرار است    18که روز  تا اين«
شماره تلفن بمن داد... و گفت   2زادی رسولی  آزاد شوم... در حين آ



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  660 
 

بهاين شماره را  با من روبوسی کرد و ها  بازهم  نده. رسولی  کسی 
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 

به  که  ملی  بانک  دفترچه  بود  يک  من  پول نام  ببين  گفت  و  آورده 
هزار  37يا  38نميدانم ايم و اين مبلغش ات را بحساب ريختهماهيانه

تومان و بعداً هزار    700ماههای اول ماهيانه  که البته از همان    بود
و جريان اين پول هم اينطور شروع    انداز ميريختندتومان بحساب پس

با  شد که   عضدی در زندان  همان روزهای اول و دوم در مالقات 
که قبالً شرح دادم عضدی مطرح کرد که در بيرون چقدر حقوق   اوين

هرچقدر  کنيم  تعيين  حقوق  تو  برای  ميخواهيم  گفت  ميگرفتی... 
ميخواهی بگو بنويسيم... از اين نظر [يعنی: از نظر پولی] هيچوقت 

بخواهی   اگر  حتی  نباش  هم  خانوادهبه نگران  ميدهيم.... ات  پول 
گ ماهی  فت...  درپايان  ميگذاريم   700برايت  و  مينويسيم  تومان 

  ...» [تأکيدها از من است]. بحسابت
  

بطحايی)،   مسعود  اظهارات  براساس  (يعنی:  قول  نقل  اين  براساس 
ماهيانه   به  700ساواک  پسدفترچهتومان  میی  بهاندازی  که  نام  ريخت 

بالغ بر    1355آذر    18مسعود بطحايی بود. اين مبلغ در   هزار   38جمعاً 
که آقای پاينده سال آزادی بطحايی را سال  تذکر استتومان شده بود. الزم به

  ويآرش ی مندرج در ی نوشتهکه در اولين صفحهداند؛ درصورتیمی  1355
که عنواِن «گزارش کار» دارد، سال آزادی بطحايی    رانيا  ون يسي اسناد اپوز

  شود. اعالم می 1356
محاسبه میيک  نشان  ساده  حقوق  ی  تاريخی  چه  از  ساواک  که  دهد 

مساوی   700تقسيم بر   38000حساب  مسعود بطحايی واريز کرده بود:  به
با   ساواک    285/54است  بنابراين،  آذر سال    54ماه.  از  قبل    1355ماه 

  4شود:  می  12کرد که تقسيم بر  عود بطحايی حقوق واريز میحساب مسبه
حساب مسعود  حقوق به   51که ساواک از خرداد سال  سال و نيم. نتيجه اين

به بود.  کرده  واريز  سال بطحايی  خرداد  از  بطحايی  مسعود  ديگر،  بيان 
کارمند/جاسوِس رسمی ساواک بود؛    عبارتیْ بهبگير و  کارمند حقوق  1351

اين وض با خبرچينی در مقابل پاره و  نبايد  را  ای از وعده وعيدهای  عيت 
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(يعنی: زمان   1349ماه  همراه با تهديد يکی دانست. از روزهای پايانی دی
  1351دادگاه مسعود بطحايی و داغِی دفاع ايدئولوژيک او) تا خرداد سال  

هم  رسمی  تاريخ  به(يعنی:  ساواک  با  بطحايی  کارمند  کاری  عنوان 
ی زمانی ی زمانی است. اين بازه نيم فاصلهو  ر) حدود يک سال  بگيحقوق

دا  در  که  کسی  تبديل  باشد،  دبرای  کرده  ايدئولوژيک  و  سياسی  دفاع  گاه 
برانگيزی  آور و تأملتطور شگفبگير و رسمی ساواک بهکاِر حقوقهم به

  توان پاسخ داد: آور را با دو فرضيه میکوتاه است. اين سؤال شگفت
ارائه  يک) از  پس  هم بطحايی  خود  دالنهی  حدسيات  و  اطالعات  ی 

و به پليسی/امنيتی  نهاد  اين  با  توافق  در  بدو دستگيری،  همان  در  ساواک 
بهبه بهمنظور  نهاوندی  سيروس  خدمات  همانند  خدماتی  گرفتن  دفاع  عهده 

  کند؛  سياسی و ايدئولوژيک اقدام می
نوشتم،  همان  دو) هم  باالتر  کمی  که  بهطور  آزادی  قول  با  ميان او 

ی شخصيت مذبذب خويش تحت تأثير احترام و  واسطهآيد و بهها میزندانی
زندانی بهتشويق  میها  اقدام  سياسی/ايدئولوژيک  مدت  دفاع  از  و پس  کند 

بهبُرد و پوزشکوتاهی می  پليس بازمیخواهانه  بدينآغوش  ترتيب،  گردد. 
تهران (که با کتک زدن و کتک گشت بهشود تا در برزاهدان فرستاده میبه

خوردن هم تزئين شده بود)، اعتباِر يک زندانِی دفاع سياسی/ايدئولوژيک  
رده کرده  در  و  کند  کسب  را  برگشته  تبعيد  از  مقاومت  با  باالی  ی  ی 

  مراتب زندان قرار بگيرد. سلسله
 *****  

ی مسعود بطحايی، تاريخ آزادی  نگارانه درباره های وقايعاغلب نوشته
را   زندان  از  سال    1356او  حتی  بعضاً  مثال،  نوشته  1357و  برای  اند. 

نوشته در  ابتدای  مندرج  اپوز  ويآرشی  عنوان    رانيا  ون يسي اسناد  تحت 
نويسد؛ و آقای شهبازی  می  1356«گردش کار» سال خروج از زندان او را  

چهارم   بخش  سازمان  ساواک،در  و  نويسد:  می  راني ا  یاسيس  یهاموساد 
پيش« ديگران  را  ساواک  با  بطحايی  مسعود  کرده ارتباط  مطرح  و تر  اند 

من   کاملحرف  من  روايت  ولی،  نيست.  دقيقتازه  و  از  ترين  است  ترين 
داستان مسعود بطحايی، که بر اطالعات دست اّول و مصاحبه با دوستان  
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مسعود بطحايی از زمان دستگيری جنجالی «گروه    .صميمی او مبتنی است
(دی   (1348فلسطين»  انقالب  تا  حدود  1357)  کشيد.  زندان  سال.    9) 

در داخل و خارج از زندان و حتی در جهان. در    ای سرشناس بودچهره 
به سازمان چريک از  زندان  اينرو، پس  از  داشت.  تمايل  فدائی خلق  های 

انقالب فرمانده عمليات ستاد مرکزی سازمان چريک فدائی  پيروزی  های 
ساختمان از  يکی  در  سازمان  مقر  زمان،  آن  در  شد.  معروف  خلق  های 

درستی  با وجود اين،  آقای پاينده به».  دوساواک در خيابان ميکده مستقر ب
ی خوِد مسعود بطحايی حاکی  متن نوشتهداند.  می  1355تاريخ آزادی او را  

سال بيرون از زندان بسر برده    2چيزی حدود    57که تا بهمن  از اين است
  بود. بنابراين، روايت آقای پاينده درست است: 

از زندان« تا    وقتی  آزاد شدم فکر کردم حدود دوماهی وقت داشتم 
به بی کند  فراهم  برايم  مزاحمتی  ساواک  و  آنکه  کنم  نگاه  خود  دوروبر 

به  تحليل کنم. جريانهای روزمره و مسائل جامعه را  بررسی و  طورکلی 
مسائل بدست آورم و مبتنی برآنها اقدام ای نسبت به ميخواستم شناخت تازه 

بايد روزی گذشته اين معنی کنمايم به ام را جبران ه همواره فکر ميکردم 
مسائل   )51چنين کاری زدم (يعنی در سال  به نمايم و اساساً زمانی که دست  

حاد و مبرم آنزمان امر مبارزه مسلحانه بود. ميخواستم بدانم...»[تأکيد از 
  )]. 94من است؛ (صفحه 

بدهی گرفتار  من  که  بود  شرايطی  چنين  در  گرف«...  و  تاريهای ها 
ماه   4کردم در مدت سه الی  درهم و برهم خانوادگی شده بودم ابتدا فکر می

شود بدهی را ميدهم و مقداری هم ميماند تمام می ها در شهرستانخانه کاِر 
بفروشم   ها راخانهکه... و خالصه مدتها طول کشيد اما هنوز نتوانسته بودم  

بودم گرفتار  کرمان  در  نيم  يکسال  فقط  حدود  به   و  تهران گاهی 
  )]. 95آمدم...»[تأکيد از من است؛ (ص می

  
منظور  «خودافشاگرنه» که در واقع به  نوشته  92ی  بطحايی در صفحه

  نويسد: کاری انشا شده است، میرد گم کردن و فريب
اش بخاطر کار  «... اما برادر کاخساز را چندين بار در محل اداره 

علی  و  ديدم  ميکردم اداری  سعی  مجدد  ديدارهای  برای  او  اصرار  رغم 
سه ماه ونيم  المقدور او را نبينم. ضمناً از اولين روزهای آشنائيم بمدت  حتی
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پسر عمه با  شبانه روز  يعنی  و   امدائماً  ميکردم  زندگی  زوبين[؟]  حسين 
  ها ميرفتم. و حتی مسافرت هم با او ميرفتم». خانه آناغلب شبها به 

  
روز با پسرعمه،  ماه نيِم شبانهو  ی سه  عالوه در کرمان به   يک سال و نيم 

می  قبل    21شود  جمعاً  که  نيم  و  بطحايی   1356ماه  مسعود  گرچه  است. 
بهاشاره  صريحی  آزادیی  نمیتاريخ  هم اش  تاريخ  اما  با  کاریکند،  اش 

بسا ناخواسته) در  طور ضمنی هم (چهکند و بهاعالم می  51ساواک را سال  
  تاريخ آزادی خود دارد: ای بهاش اشاره نوشته 106ی صفحه

«... بعد از آنکه صحبت کرديم عباس با من قرار گذاشت که روز  
سال    هاسفندما  25 و    55همان  ببينيم  آيزنهاور  خيابان  در  را  همديگر 

  خداحافظی کرديم». 

  
اشاره به اين  تحليلجز  نگاه  با  ضمنی،  بهگرانهی  منطقی  ی  نوشته ی 

ـ تاريخ  هم ـ تاريخ آزادی او را دريافت و ـهم توان ـمسعود بطحايی نيز می
کاری او با ساواک را پيدا کرد. در رابطه با تاريخ آزادی او از  واقعی هم 

توان  ماه را می  24در باال، مابقی    ماه و نيم اثبات شده   21زندان عالوه بر  
  در نقل قول زير پيدا کرد: 

به  داشتم  «...  تصميم  و  رفتم  خانه بهشهرستان  شده  را  هرقيمتی  ها 
ولی کسی خريدار   هزار تومان ضرر برای هرخانه  60- 50بفروشم حتی با  

که مدتی ای نداشتم جز ايننبود.... دست و پايم در اينجا نيز بند شده و چاره 
ار نسبتاً بعد از مدتی يک کديگر هم بمانم... با رحيم بدنبال کار رفتيم و  

پرداخت بگيريم و خوب گرفتيم تا آمديم مقدمات کار را فراهم کنيم و پيش
اين  ولق شد و باالخره تعطيل شد و  را انجام دهيم کار شرکت تق  بقيه کارها

  ». دو سه ماه پيش بودامر مربوط به 

  
جز دوسه ماِه پيش از نوشتن متن  ماه و نيم باال، به  21پس، عالوه بر  

پرداخت و بقيه کارها (يعنی هم صرف گرفتن کار و دريافت پيشباال، مدتی  
از   بيش  مجموعاً  که  کارگاه) شد  از همه ماه می   24تجهيز  اينشود.  ها ی 

سند مندرج    تر کارت بازداشتگاه با عنوان «خيلی محرمانه»ی ضميمه مهم 
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است که تاريخ آزادی مسعود بطحايی را   راني ا  ونيس يپوز اسناد ا  ويآرشدر 
 کند. ) ذکر می1355(يعنی: آذر سال  18/9/35

  

 
  

طور از زندان بيرون آمد و به  1355بنابراين، مسعود بطحايی درسال  
پروژه  درگير  يکرسمی  شد،  کرمان  در  بسازوبفروش  در  ی  نيم  و  سال 

يا    5اش سر کرد، حدود روز با پسِر عمهکرمان بود، سه ماه و نيم را شبانه
دنبال کار رفت و کار گرفتند و کارگاه را تجهيز کردند تا  ماه با رحيم به  6

نام  شخصی به  از «بِد حادثه»[!] شاه سقوط کرد و از ترس لو رفتن توسط
می تداعی  را  بازجو  رسولِی  او  برای  (که  بهرسولی  خودرا  ستاد  کرد) 
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های فدايی خلق (که در آن فعاليت هم داشت[!؟؟])، معرفی کرد؛ و  چريک
چه خوِد او «خودافشاگری» ناميده  الذکر (يعنی: آنپس از نوشتن متن فوق

ی  بسا صدها نکتههها و چاست) برای بار دوم هم آزاد شد تا از افشای ده 
  ارزشمند برای جنبش معاف شود.

همه رغم اينهای فدايی خلق علیکه ستاد چريکشگفت اندر شگفت اين
سؤال تنها  نه  مدرک  و  افشاگرانهشاهد  مظنون  های  جاسوِس  اين  از  ای 

های حال «مظلوم و فداکار» نکرد، و حتی از تعداد خانهجنايِت درعينبه
هزار   60تا   50ها (که حاضر شده بود هريکی را با  کرمان و قيمت کل آن

  1356) چيزی نپرسيد، بلکه تاريخ دستگيری او را نيز  دبفروش تومن ضرر  
ها تصادفی است؟ اگر جواب اين سؤال مثبت است،  ی ايننوشت. آيا همه

جمهوری  استقرار  روند  چرايی  و  چيستی  در  بررسی  و  تحقيق  بايد  پس 
وی را نيز از دستور کار جنبش کنار گذاشت.  جای سلطنت پهلاسالمی به

گيرد  خواست الهی شکل میبسا بهچيز تصادفاً و چهکه همهچرا؟ برای اين
  از گناهان کبيره است!!!   تقديرْ و دست بردن به

آنبه «بههرروی،  عبارت  از  داشتم  چه  تصميم  و  رفتم  شهرستان 
ار تومان ضرر برای  هز   60-50ها را بفروشم حتی با  هرقيمتی شده خانهبه

برمی  هرخانه نبود...»  خريدار  کسی  مالی  ولی  گردش  که  است  اين  آيد، 
ميليونی بود. هيچ بسازبفروشی   1355-1357های ايی در سالحمسعود بط

رود که خودرا درگير ساخت و ساز دو واحد خانه شهرستان نمیاز تهران به
های مسعود بطحايی ده واحد بود،  خانهبکند؛ بنابراين، فرض کنيم که تعداد  

می راو  حاال    60-50«   با  خواست هريک  بفروشد.  تومان ضرر»  هزار 
او   ميزان ضرر  که  کنيم  خانه  20فرض  قيمت  بنابراين،  درصد  بود؛  ها 

  55هزار تومان (يعنی:    60- 50درصِد ميانگين    80گردش مالی با احتساب  
های  هزار تومان در سال  2/ 000/200شود:  می  10هزار تومان) ضربدر  

لحاظ  که به)  (يا فرضاً نصف اين تعداد خانه و نصف اين مبلغ  57و    56
سرمايهسرمايه و  مالحظهای  قابل  رقم  اوليه  کنيم  گذاری  فرض  بود.  ای 

سرمايه اوليه مسعود بطحايی حداقل يک ميليون تومان بود. حال سؤال اين  
ه را (اعم از پول نقد ويا مثالً  القبا اين سرمايکه مسعود بطحايِی يکاست
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اعتبار) از کجا آورده بود؟ با بررسی زندگی و مناسبات خانوادگی مسعود  
به نتيجهبطحايی  می تنها  که  استای  اين  پشتوانهرسيم،  ساواک  ی  که 

ی مسعود  که رابطهداری او (اعم از نقدی يا اعتباری) بود. نتيجه اينسرمايه
محکم، مهم و جدی بود که اين تشکيالت جنايت  چنان بطحايی با ساواک آن

و کثافت برای سرمايه حداقلِی يک ميليونی پشِت او قرار گرفت تا او را  
  باالی پول و ثروت برساند.  مراتبِ به

 *****  
رابطهپردازیداستان از  بطحايی  مسعود  نوع های  و  ساواک  با  اش 

او (چه در داخل زندان و چه در بيرون از زندان) برای کسی که   کاریهم 
سياسیْ به زندانی  باشد،    عنوان  داشته  ساواک  از  ناچيزی  بسيار  شناخت 
قصههيچبه نيست.  پذيرفتنی  و  پردازیوچه  ساواک  «فريب»  در  او  های 

کند[!!]، طوری است که اگر اساس را  ها می هايی که از زندانی«حمايت»
های فدايی  ها بگذاريم (که ظاهراً بازجوهای او در ستاد چريکآن  بر درستی
نمای «فداکار»  اين انساناند)[!؟]، تجليل از او و اعطای جايزه بهچنين کرده 

کند! اما از طنز و مطايبه که بگذريم، سؤال  اوجِب واجبات تبديل میرا به
است فی   اين  بودند،  که  او  بازجوی  که  افرادی  چرا  الواقع 

توده،  پردازیداستان حزب  قديمی  زندانی  حتی  کردند،  قبول  را  هايش 
فدايی که  بهعمويی،  چريکها  ستاد  برای  ساختمان  ميکده  خيابان  در  ها 

و خواهان   او داد!رهايی  مشاوره در اين باره دعوت کرده بودند، حکم به
پِس  چه در  منظور مجازات)، بلکه برای شناخت آنتحقيق و بررسی (نه به

های  در تپه  54ی سال  بسياری از نکات (مثالً در پِس اعدام بدون محاکمه
  اوين) نهفته است، نبودند. 

برای نمونه اين قسمت از گزارشی را بخوانيم که توسط خوِد مسعود  
  گذاری شده است:  بطحايی «خودافشاگری» نام 

 زندان«... ازآنجا من با سعيد خداحافظی کردم و بدستور رسولی به 
خوشحالی  با  من  و  خواست  مرا  رسولی  بعد  شب  شدم.  برده  انفرادی 

رسولی گفتم ديدی که سعيد برگشته. و حاال قبول داری که کشتن او اشتباه  به
است چون اگر او را بکشيد قهرمان ميشود و درحاليکه اگر او را بزندان 
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خوشحال  ايد رسولی هم که بسيار  بازگردانيد و او هم فعاليتی نکند شما برده
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 
تصميم گرفته ديگر در زندان فعاليت  يعنی چه من ميدانم که سعيد واقعاً 

با دکتر صحبت کن  تو ميگوئی من بروم و  م. گفتم نکند رسولی گفت پس 
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 

  شد...».تن ديگر شهيد  8
 

است، ساواک طرح کشتن سعيد کالنتری را دارد؛ يک    غريبیداستان  
به ادعای خودش هيچ خبر  نام مسعود بطحايی که به«خبرچين ساده»[!؟] 

به  آنمهمی  برای  هم  و «کاری»  نداده  پادرميانی ساواک  است،  نکرده  ها 
ساواکی می  نکشند؛  را  او  که  قول  کند  هم  (ازجمله رسولی و عضدی)  ها 

می قبول  خودرا  کنار  خبرچين  را  کالنتری  سعيد  کشتن  طرح  و  کنند 
تن ديگر   8همراه ی اين احوال سال بعد سعيد کالنتری بهگذارند؛ با همه می 
  شوند! عام میقتل

مسعود بطحايی که ديگر که يا داستان قوِل سعيد کالنتری بهنتيجه اين
مسعود بطحايی مظنون کند، کشکی است؛ يا سعيد بهدر زندان فعاليت نمی

ی ديگری در  ه بود (که در اين مورد شايعاتی هم وجود دارد)؛ يا مسئلهشد 
که بطحايی بخش بوده  آن را طوری می ميان  از  اسناد هايی  اگر  که  گويد 

که حقيقت را گفته بازی کند  بازهم بتواند نقش کسی را  پيدا شد،   ساواک 
ری در  تبسا تعداد بيشنفر و چه  9ی آن  است. برای مثال: طرح کشتن همه 

در  نوعی (گرچه نمیميان بوده و بطحايی به آن را حدس زد)  دليل  توان 
  جريان اين طرح قرار گرفته بود!؟

درعيننمونه و  را  حال شکی عجيب  ديگری  از گزارش موسوم  برانگيز 

  «خودافشاگری» آقای بطحايی را باهم بخوانيم:به
«... عضدی گفت حاال حرف سياوش را نزن.... و در پايان گفت من  
را  همه  و  کنم  درست  قالبی  شورش  يک  ميخواهم  و  دارم  طرحی  يک 

مسلسل ببندم و بعدهم اعالن کنيم ميخواستند فرار کنند مأموران آنها را  به
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زدند فقط تو مقدماتش را فراهم کن. و اگر الزم ديدی حتی تو گوش زمانی 
ترا از  هم بزن   بعد هم  بينداز از اين کارها که ميتونی بکنی  و دعوا راه 

  ]. 58»[ص ←کنيم معرکه خارج ميکنيم و آزادت می 

 
پرداِز با پتانسيل تخيل  اين تصور نرسيم که مسعود بطحايی قصهاگر به

های او را  ای جز اين نداريم که حرفبسيار باال و مثالً خالقی است؛ چاره 
  نحوی مطرح بود. گفتگوهايی مورد بررسی قرار بدهيم که بهبرمتن 

توان از دو نقل قول ی (گرچه نه قطعی، بلکه) محتملی که می نتيجه
است اين  گرفت،  ساواک، باال  بازجوهای  با  بطحايی  مسعود  رابطه  که: 

داشتند و همين امر ميزان اهميت   ی که منصب نسبتاً باالينظر از اينصرف
و خبرچين    چيزی فراتر از آزمايش و امتحاندهد ـاين رابطه را نشان می

جنبهساده  حداقل  برخالف  ـ  بطحايی  مسعود  بنابراين،  داشت.  مشورتی  ی 
هايی که براساس هالوبودگی ساواک و مأموران خط ضربت  پردازیقصه

آمد  حساب میشخص نسبتاً مهمی به  کند، از نظر ساواکبندی میسِرهم   آنْ 
که  ـ مطلع بود. برای اينمستقيم يا غيرمستقيم و احتماالً از وقايع بسياری هم ـ

ی نقل قول دوم  تری داشته باشيم، دنبالهروی اين مسئله تمرکِز تحقيقاتی بيش
 را نيز با هم نگاه کنيم: 

احساس کردم نکند اول فکر نمی  →« بعداً  کردم جدی بگويد ولی 
واقعاً ميخواهند اينکار را بکنند بنابراين درحاليکه وحشت سراپای وجودم  
را فراگرفته بود سعی کردم حالت عادی بخود بگيرم و بگويم برای چه  

به  اشاره  عضدی  است  شده  چه  سازمان مگر  [يعنی:  گروه  فعاليتهای 
خلق] در بيرون کرد و نيز اشاره کرد که ما انسانيت    های فدايیچريک 

ها را آزاد ميکنيم دو روز بعد ميروند مسلح ميشوند اونها فکر ميکنيم بچه
ميکنند که ما نميتوانيم جلويشان را بگيريم ما اينجا زندانی داريم اونها يکی 

اين  را بکشند ما ده نفر را ميکشيم ادامه بدهند بازهم ميکشيم و خالصه از  
  ]. 59و  58حرفها که با عصبانيت...»[صص  

   
ی ادعايی داشته باشد،اما رفاً جنبهــتواند تصادفی باشد و صگرچه می 

بيش  10هرحال  به نفر  يک  فقط  از  نفر  از    9تر  گذشته  اما  است!؟  نفر 
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شود؛ با کنار هم قرار دادن  ی روشنی راهبر نمینتيجهی ارقام که بهمقايسه
قتل زندطرح  ده  انیعام  کشتن  کالنتری،  سعيد  کشتن  طرح  سياسی،  های 

نوعی از زندان  جويانه و اين اطالع که بعضی از افراد زندانی بهيِک انتقام به
شوند و جزنی هم در همين رابطه فعال است،  ها وصل میسازمان چريکبه

نفر ديگر طرحی   8چنين مطرح کرد که  کشتن جزنی و    برآوردْ توان بهمی 
موقعی ها قبل روی آن کار کرده بودند و اجرای آن را بهاز مدت  بوده که

ی بسيار مهم و موکول کردند که از نظر خودشان درست باشد. و اما نکته
است که مسعود بطحايی تا چه حد و ميزانی از اين طرح    سؤال برانگيز اين

داشت. و  ای حضوری فعال در آن  اطالع داشته ويا در مقاِم فرضاً مشاوره 
نکته اينباالخره،  برانگيزتر  که  ی سؤال  هنگامی  در  نه  امر  اين  چرا  که 

بطحايی در دسترس بود و نه بعداً، و نه توسط کسانی که او را دراختيار  
به و  است؛  نگرفته  قرار  بررسی  و  تحقيق  مورد  همهداشتند،  ی عبارتی، 

پاينده که عيناً نقل    جز بيانات شفاهی آقای های کتبی و شفاهی (البته بهتاريخ
  اند. هتمسعود بطحايی گذاش یهاکنم) اساس را بر درستی حرفمی 

د بسيار  يو شا  های حساس و خطرناککه چنين طرحهرروی، همينبه
شد  نوعی با بطحايی درميان گذاشته میاز اجرای نهايی به ها پيش  مدت  یسرّ 

کار  اين هم اعتماد ساواک بهو نگران لو رفتن آن نبودند، نوع رابطه و ميزان  
می را  مظنونين  زندانی  ويا  معمولی  نادمين  که  شرايطی  در  و  رساند؛ 

زدند  ) چنان کتک می1352ينی برای زيرهشت را (الاقل تا تيرماه چ خبربه
نوشت، اگر  » می پانزده روز طول درمانها «که پزشکی قانونی برای آن

از پليسلو می که بطحايی  در سطح زندان    و نفوذی ال  باهای سطح  رفت 
کند، برای او و برای  کاری میها نيز هم عام زندانیاست که در طراحی قتل
آميز هم افشا  های او تا مدتی پس از اجرای موفقيتطرحی که براثر مهارت

ی  که پذيرش چنين ريسکی نشانهنشد، ريسک کوچکی نبود. طبيعی است
مسعود بطحايی داشت. با  ساواک به  داری بود کهاعتماد بسيار باال و ريشه

ی ديگر ی اين احوال، معلوم نيست که برچه اساسی آقای پاينده و همه همه 
اندرکاران زندان اصرار دارند که مسعود بطحايی درجريان دادگاه و  دست
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تبديل  های او بهنژاد شده بود و با تأييد قصهپس از آن (که دسِت راست پاک
  کرد)، پليس نبوده است. مک میرهبر کشدن شکرهللا به

جنبه استاما  اين  واقعيت  ديگر  حيلهی  سوای  مسعود گریکه  های 
بينی بعضی سرآمدان زندان  بطحايی، نبايد تأثير خودپسندی  و خودبزرگ

استفاده  با  که  گرفت  ناديده  زندانیرا  از  ابزاری  مهم ی  مسئله  ها  ترين 
جایبرای حفظ  خوشان  اين  بود.  خودشان  بهدپسندیگاه  مأموری ها  چنين 

بی(به سياسیرغم  میسوادی  کمک  جایاش)  تا  درکنار  کرد  حساسی  گاه 
آسانی هرنوع اطالعاتی را که ساواک از  نژاد و ... بيابد و بهجزنی و پاک

  زندان نياز داشت، در اختيار بگذارد. 
(چههمان  پاينده  علی  آوردم،  قسمت  اين  ابتدای  در  که  بسا  طور 

و  درستیبه وضعيت  با  رابطه  در  زندان    فعاليت)  در  بطحايی  مسعود 
افراد  «  گويد:می  از  و  کمون  سياسی  گردانندگان  از  بطحايی  مسعود 

] قبوالنده  ها و مجاهدين[چريکگيرنده در زندان سياسی شد. او بهتصميم 
او اعتماد داشتند. وقتی در سال  کند. همه بهبود که مشی مسلحانه را تأييد می 

به  1355 که  بطحايی  مسعود  آزادی  خبر  بودم.  اوين  در  من  شد،  ما  آزاد 
خواهد  او اعتماد داشتيم که گفتيم با اين کار، ساواک میای بهاندازه رسيد، به

 ).383»(ص بطحايی را خراب کند و اعتبارش را ازبين ببرد
ی نهايِی عنوان نتيجهبراساس نکاتی که در باال آوردم، روی دونکته به

کاری مسعود بطحايی توان تأکيد کرد: اوالً} هم ی مسعود بطحايی میمسئله
توان گفت  جاکه میبا ساواک خيلی فراتر از خبرچينی از زندان بود، تاآن

به  او  طراحیکه  در  و  نوعی  زندان  سرکوب  با  رابطه  در  ساواک  هاِی 
ً زندانی دوما و  داشت؛  فعال  شرکت  هم ها  شروع  روند  ـ  که  او  کاری 

میيابنده هميتا طی  را  دستگيریای  بدو  همان  از  بازجويی  کرد،  اش  و 
و  رسمی  شروع  تا  دستگيری  زمان  از  که  نيست  غيرممکن  شد.  شروع 

هم بگيرانهحقوق نيز  ی  نوسانات  بعضی  ساواک  با  بطحايی  مسعود  کاری 
آيا چنين نوساناتی واقعاً وجود داشتند و اينواقع شده باشد. اين که اگر که 

کنترل ساواک بودند، امری استوجو تا چه حد تحت  داشتند  از  د  که پس 
  گردد.کليه اسناد ساواک ممکن می دسترسی به
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چه شکلی  که باالخره وضعيت مسعود بطحايی بهاين  آقای پاينده درباره 
که  ها اعتراف می... بطحايی در ستاد چريکگويد: «رقم خورد، می کند 

ساواک در  ی خدماتش بهکاری کرده است و در باره هم چطور با ساواک  
طور نسبتاً ُمفّصلی بررسی کرديم].  [اين مسئله را به دهدزندان توضيح می

درباره چريک فدايی  اينهای  بحث  ی  کرد،  بايد  چه  بطحايی  با مسعود  که 
دهند.  کميته مستقر در مسجد دانشگاه تحويل میکنند و سرانجام، او را بهمی 

شود. سپس او  های زندان محبوس میروزی بطحايی در يکی از اتاقچند  
دهند و بعد از مدتی کوتاه از زندان قصر آزاد  زندان قصر تحويل میرا به

  ). 385»(ص شودمی 
  
  ها } نادمين و خبرچين5

بچهنحوه « برخورد  و  رفتار  و خبرچينی  نادمين  با  مقاطع ها  در  ها 
و   زندان مختلف  شرايط  سرکوب  براساس  از  قبل  بود.  متفاوت   ،1352  ،

تر  طور رسمی بايکوت بودند و کم نادمين اعم از خبرچين يا غيرخبرچين به
پذيرفت. البته  ها را نمیکرد و کمون هم آنها سالم و عليک میکسی با آن

های ای از بچهشرکت در کمون نداشتند. عده ودشان هم چندان تمايلی بهخ
گذاشتند  ها می سر نادمين و مخصوصاً خبرچيناشکال مختلف سربهتندرو به

بعد از سرکوب زندان وضع تا حدی    [البته]کردند...  ها را اذيت میو آن
ده چنان  جای توضيح اين پدي ). آقای پاينده به386و    385»(صص  تغيير کرد
می میسخن  سبب  پنداری سرکوب   که  سياسی  راند  زندانيان  رفتار  شود 

گرايانه و در نهايت با  آدميزاده نزديک شود. اصوالً هرگونه شرح عوام به
گرايانه نگری عوام سطحیناگزير به  وضعيت روانی و اخالقی افرادْ توسل به

  م نيست. چه برمن گذشت» کرسد که مصاديق آن در جای جای «آنمی 
«اين بچهنحوه که  برخورد  و  رفتار  خبرچينی  و  نادمين  با  در  ها  ها 

سان نبود، کامالً درست است؛ اما توضيح اين تفاوت  » يکمقاطع مختلف
، نادرست و  1352»، قبل و بعد از سرکوب تيرماه  براساس شرايط زندان «

به زندان  است.  مجموعه سطحی  مجموعه عنوان  داخل  در  فراگيِر  ای  ی 
اش  ی خويش، اما روند حرکتجامعه، منهای تبادالت و حتی ديناميسم ويژه 
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ی  اش مبارزه شود که عنصر راهبرنده ی فراگير تعيين میتوسط مجموعه
طور بهلحاظ سياسی  بههای مورد بررسی  است و در سال  وسياسی   طبقاتی

تر اين  دقيقی مسلحانه و چريکی داشت. بنابراين،  مبارزه ی  جنبهبارزی   
است که بگوييم، تبادالت درون زندان و ازجمله چگونگی برخورد با نادمين  

نيروهای سرکوبو خبرچين و  بين جنبش چريکی  توازن  براساس  گر ها 
می میتعيين  پيدا  تفاوت  و  که  شد  است  داده  نشان  تجربه  و  مشاهده  کرد. 

مبارزه  بيشهرچه  چريکی  میی  پيدا  افول  بتر  اذهان  و  را  يشکرد  تری 
آنْ به بودن  می   غيرضروری  زندانیقانع  برخورد  و نمود،  نادمين  با  ها 

معقول و  تری پيدا میی مداراگرانهها جنبهخبرچين کرد. اين امری کامالً 
مبارزه  يا  نبرد طبقاتی  که  جايی  فاز  طبيعی است. زيرا در  در  سياسی  ی 

می تصور  از  نظامی  خبرچينی  بهم  یجبههشود،  راتب  مبارزين 
مخربخسارت و  بهبارتر  زمانی  از  میتر  مبارزه رسد  نظر  فاز  که 
بيان ديگر،  های فرهنگی است. بهيابی سياسی/طبقاتی و حتی کنشسازمان

زندانی بهنگرش  نسبت  نظریها  مخالفين  نسبت  خودشان،  طبعاً  و  شان 
و خبرچينبه بننادمين  کلي ها  در  تبادالت سياسِی جاری  از  ت  مايه خودرا 

خشونت    اشْ ويژگی جا که فاِز نظامی مبارزه بنا بهگيرد؛ و ازآنجامعه می 
کند، طبيعی است که برخورد زندانِی  کمِپ مبارزين تحميل می تری را بهبيش

به مبارزه باورمند  بهضرورت  مسلحانه  درعينی  و  تاکتيک  حال مثابه 
نادمين و خصوصاً  گيرد و برخورد او با  خود میتری بهبار خشن  استراتژیْ 
  شود. ها هم تندتر میخبرچين

ها بر زندان  زندان که بچه]  1352[بعد از تيرماه  ی سرکوِب  در دوره «
بردند، ولی در  سر میها در حالت نيمه بايکوت بهتسلط نداشتند، خبرچين

کمون  سياسی  گردانندگان  بود.  متفاوت  رفتار  غيرخبرچين  نادمين  مورد 
نحوه درباره  برخوی  و خبرچينی  نادمين  با  بهرد  و  کرده  خوِد  ها سکوت 

ها چه طور  گرفتند با آنها تصميم میها واگذار کرده بودند. خود بچهبچه
زدند،...  ها حرف نمیها با نادمين و خبرچينای از بچهبرخورد کنند. عده 

آن با  هم  رابطهنادمين  میها  و  نداشتند  آنای  با  عليک  ترسيدند  سالم  ها 
ادامه386(ص  »کنند از  قبل  تقسيم ).  بازگويی  الزم    بندیی  پاينده  آقای 
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هايی که خيلی هم کم ـ من و تعدادی از ديگر زندانیتوضيح است که اوالً به
گونه مباحث نبوديم، و  ها ندارم، درگير اينای از آننبودند و آمار قابل ارائه

تقسيم به هم  دليل  زمينههمين  در  پاينده  آقای  و  ی  بندی  نادمين  با  برخورد 
ـ شخصاً با بايکوت  زيادی برايم تازگی دارد؛ و دوماً ی  ها تااندازه خبرچين

بههيچ را  کسی  اگر  و  نبودم،  موافق  زندان  در  بايکوت کس  هردليلی 
چنين  کنندگان، اما عمالً بهتصميِم بايکوتکردند، ضمن احتراِم نظری بهمی 

  دادم. تصمياتی تن نمی
توانيم بدون  گفتند نادمين هم زندانی هستند و ما میها میبچهای از  عده «

با آن  ی سنجيده ها بدهيم، رابطهآنکه اطالعاتی بهاين ها برقرار  و انسانی 
های های جنبش و فعاليتعنوان قربانی و بازتوليد آسيبکنيم. نادمين را به

ين قبيل افراد  کردند. معتقد بودند انسنجيده مبارزاتی و سياسی محسوب می
اينبه بدون  و  نسنجيده  توانايیطور  از  درستی  شناخت  و  آگاهی  و که  ها 

وارد جريانات سياسی شده ضعف ناآگاهانه  باشند  داشته  اند؛  های خودشان 
ها نداشتند.  اند شناخت الزم و کافی از آنها را جذب کرده کسانی هم که آن 

ها آشکار شده  اند، آن ضعفگرفتهاند و زير فشار قرار  زندان آمده حاال که به
  ). 387و  386»(صص است

هيچ من  چنين  خوشبختانه  با  مواجه   یدرباره ای  نظريهوقت  نادمين 
کسی اين نظريه  کنم که اگر  که تصور مینشدم. چرا خوشبختانه؟ برای اين

می توضيح  برايم  مؤدبانهرا  در  می داد،  ممکن  شکل  اين  ترين  لطفاً  گفتم: 
اشر  که افچرنديات  نگو  من  برای  را  غيرانسانی  و  تحقيرکننده  منشانه، 

  شوم! شدت عصبانی میبه
طور منطقی از او فاصله گرفت)  نادم در زندان (نه خبرچين که بايد به

است وچهکسی  توان  محدوديتکه  تحمل  ميِل  و  بسا  ندارد،  را  زندان  های 
کشد و  رزه میدست از مبا   حق انسانی/فردی خودْ همين دليل با تکيه بهبه

شود  کند و متعهد می رژيم را تأييد می  کند. او در حرفْ طرفی می اعالم بی
اين بردارد.  مبارزه  از  پيشکه دست  مبارزهگونه  ی  آمدها عنصر الينفک 

حتی   و  است؛  غيراعتاليی  مختصات  و  وضعيت  در  سياسی  و  طبقاتی 
تااندازه می  که  گفت  پيشتوان  غيرقابل  زيادی  که است  گيریی  کسی   .
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که آگاهی و شناخت  طور نسنجيده و بدون ايناين قبيل افراد بهگويد: «می 
توانايی از  ضعفدرستی  و  وارد  ها  ناآگاهانه  باشند  داشته  خودشان  های 

چسباند  ی خود میسينه»، بالفاصله اين مدال را بهاند جريانات سياسی شده 
با «آگاهانهطور «که او به چنين  » و هم هادرست... از توانايیشناخت  »، 

» وارد مبارزه شده است!؟ اگر های خودشضعفضمِن برطرف کردن « 
ی آن کدام است،  از او سؤال کنيم که اين مهم را چگونه سامان داده و پروسه

اش بکوبد و چيزهايی بگويد که ای جز اين ندارد که با انگشت به سينهچاره 
  طورکلی نيست!  به  هاکمونيستاو و   یسرشت ويژه اش چيزی جز معنی
اين  کلمهنتيجه  معنی  «که  اينانسانیی  در  به»  بخشش  جا 

میمنشانهبزرگ اطالق  قویای  که  طبقهشود  (که  برتر  ترها  و  بااليی  ی 
میشبکه تشکيل  را  زندان  مناسبات  ضعيفی  مقابل  در  (که دهند)  ترها 

دهند.  شوند) از خود نشان میمیی پايينی و فروتر نگريسته ی طبقهمثابهبه
اند شناخت الزم و  را جذب کرده   [يعنی: نادمين]ها  کسانی هم که آنکه «اين

»، تنها در صورتی چرند، اشرافی و ابزاری برای  ها نداشتند کافی از آن
به که  بود  نخواهد  ديگران  علمی/تجربی/ديالکتيکیْ تحقير  ی  درباره   طور 

ها و ناتوانايی افرادی بگوييم و  » ضعفازشناخت الزم و کافی  ی «شيوه 
اند. شايد بتوان در اين  بنويسيم که داوطلب حضور در مناسبات مبارزاتی

به تنها  زمينه  اين  اما  کرد؛  اشاره  تجربی/تقريبی  کلِی  نکات  بعضی 
با   نهادهايی  سازای  مبارزاتی  مناسبات  که  است  ی  گسترهدرصورتی 

باشند.  /کيفی چشم درصورتیطبقاتی  و  عمده  کيفيِت  و  خاصه  گير  که، 
سال پيش تاکنون، منهای عناوينی مانند    120نهادهای مبارزاتی در ايران از  

  اند. محفلی و نهايتاً گروهی بوده فراطبقاتی، حزب و سازمان، اساساً 
به مفتخر  اشراف  بههمين  که  ذهنی  «اشرافيِت  با  آگاهانهطور   ،«

تواناي« از  درست...  هم هایشناخت  و  کردن  »  برطرف  ضمِن  چنين 
گفتند اگر نتوانيم  می»[ان] وارد مبارزه شده بودند، «های خودش ضعف«

صورتی باشد که اين آسيب از  جلوی اين آسيب را بگيريم بايد رفتار ما به
کنيم...  آن ترميم  را  آن  امکان  صورت  در  و  نشود  بدتر  هست  مثالً  چه 

رابطه  صفرخان نادمين  وبا  صحيح  داشت...   ی  اين  منطقی  مقابل  در   .«
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اشرافروايت هيچگويِی  گفت:  بايد  زندانیمنشانه  از  دورهْ يک  آن    های 
های صفرخان را نداشتند: آرامش، سادگی، پابرجايی،  مختصات و ويژگی

های الينفک صفرخان بود؛  از ويژگی گرايیْ ادعايی، و گريز از قهرمانبی
ی مردمی بود که طعم نسبی قدرت و  هانمای توده تر: او چهره از همه مهم 

چنين عليه منيِت  احترام در سطح بسيار بااليی را برضد نظام پادشاهی و هم 
  خويش چشيده بود. 

  صفرخان بيان ديگر، آن عواملی که صفر قهرمانی روستايی را بهبه
حال که  تبديل کرده بودند، يگانه و غيرقابل تکرار بودند. صفرخان، درعين

ها ها و خط و مشیها، گرايشی گروه طور رسمی) َسمبُل همه کم به(دست
به و  نداشت،  رهبری  داعيه  اما  چشم بود،  از  فوق  دور  اندازهای 

بهزيبايی ربط  شناسانه  که  بود  آموخته  تجربی  ن  همي  فردا به  امروزلحاظ 
آن اما  روبروست.  «کسانی  شخص  فکر  در  ضعفترميمِ که  و »  ها 

» بودند، با طرح همين نظريه اشرافی/تحقيرآميز روی  نادمينهای «ناتوانی
عنوان بيرقی برای  کشيدند و از او بهصفر قهرمانی خط می  صفرخان بودنِ 

  کردند. نمايی خود استفاده میبزرگ
اش جاسوسی برای عراق بود)  ده آقای پاينده از يک خبرچين (که پرون

های مادی و غذايی صفرخان  رغم برخورداری از کمکبرد که علینام می
کنيد، هرکسی از  سازی میجا بتشما در اينگويد: « سرهنگ زمانی میبه

دهد، روحيه ها ايده میآنرود و او بهشود پيش صفرخان می در وارد می
از اينمی  يا باليی سرش بياوريد. سرهنگ  جا ببردهد. يا صفرخان را  يد 

دانيم با زندانيان  عنوان زندانبان میگويد ما بهمی» اين خبرچين «زمانی به
دار.  چه کار کنيم. مرد حسابی، خجالت بکش! حرمت نان و نمک را نگه

کند، صفرخان در  تو کمک میدانم تو مالقاتی نداری و صفرخان بهمن می 
نمی کاری  بهزندان  تا  بهکند.  احال  روزنامه اين  زغير  بکشد،  سيگار  که 

ايم.  بخواند، تلويزيون تماشا کند، راه برود و ورزش کند، چيزی از او نديده 
نمی خجالت  تو  ندارد.  هم  آزاری  و  حرفاذيت  اين  را کشی  ها 

عمومی/سياسی 388»(صزنی...می  وضعيت  شده  نقل  مطلب  اين   !(
  کند.خوبی بيان میصفرخان را نيز به
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نام برآبادی که شاهد اين گفتگو بود  پاسبانی بهگويد: «ای پاينده میآق
کرد. ميوه،  برآبادی کمک می صفرخان و من گفت. صفرخان بهجريان را به

داد،  هايی که برآبادی در حياط کشيک میداد. شباو میسيگار و پول به
گذاشتيم  قابلمه می قبل از بستن دِر هواخوری چند عدد سيب، گالبی و... زير  

برمی  او  بهو  يواش  يواش  نزديکداشت.  ما او  برای  کارهايی  و  شديم  تر 
آورد.  کرد؛ اخبار زيرهشت، بعضی وسايل مانند تيغ و... برای ما میمی 

اين در  و  بود  خوبی  میآدم  الزم  قدردانی  جا  او  از  دانم 
ی آقای پاينده  چين از متن است]. َشم و تواِن نفوذکنندگجا)[نقطه»(همانکنم 

ها و مأموران، برآبادی  کار افتاد و باالخره از ميان پاسباندر بند شش هم به
به و  کرد؛  عضوگيری  تيغ  مسئلهرا  (يعنی:  خود  مطرح  هميشه  ی 

  تراشی) هم دست يافت. ريش
درباره  پاينده  که خيلی گستاخ  ی خبرچين ديگری حرف میآقای  زند 

از ديگر خبرچين اذيت  ها و ببود و بيش  عضی از نادمين موجب آزار و 
چسابند که اهالی اطاق يک  ديوار اطاق عکس شاه را میشد. او هميشه بهمی 

هنگام بازرسی اتاق و انداختن آن  ها به بار با عمل ايذايی پاره کردن عکس
ديوار  شاه به  ی عکسگردن پاسبان مأمور بازرسی مانع چسباندن دوباره به

  شوند. می 
  
  ها نادمين و خبرچين} 6

مذهبی« چپدربين  و  نحوه ها  داشت.  وجود  خبرچين  برخورد  ها  ی 
چپمذهبی و  آنها  با  بچهها  داشت.  تفاوت  تاحدودی  مذهبی  ها  های 

کردند و مراقب خبرچين بين خودشان بودند که وضع  صورتی رفتار میبه
رفتند.  نمیها  ها، دوروبر خبرچينها بدتر از چيزی که بود نشود... چپآن

اگر الزم بود در رابطه با مسائل جمعی و عمومی زندان با خبرچين صحبت  
نماينده  آنشود،  با  کمون  میی  نماينده ها صحبت  ارتباط  با  کرد.  کمون  ی 

ها ها محدود بود. مثالً برای نظافت بند يا کارهای عمومی بند که آنخبرچين
  )390»(ص در آن ذينفع بودند
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  های زندانجاسازی 
  های زندان } جاسازی 1

آن« بهاز  را  سياسی  زندان  که  بازرسی  جايی  مداوم  و  منظم  طور 
ها ناچار بودند وسائل ممنوعه و جزوات را در مخفيگاه پنهان  کردند، بچهمی 

جاسازی] به  [يا  تا  آنکنند  نيفتد...  پليس  کردن  دست  جاسازی  برای  چه 
جزوه  داشت...  بچهاولويت  که  بود  که  [روی  ها  هايی  الپيچ  سيگار  کاغذ 

های چِپ پيرو مشی  کردند... دربين بچهريزنويسی می نازک و کم حجم بود]  
آثار مسعود احمدزاده، اميرپرويز پويان و بيژن  مسلحانه، جزوه  ها عمدتاً 

  ). 390»(ص گذاشتندجزنی بود که در جاسازی می
  [يا پيچستون بر   ، ورود سيگار الپيچ1352... بعد از سرکوب تير  «

«در بند چهار و پنج    [صفرخانزندان ممنوع شد... از او  به  وزن وينستون]
کشم." اولين  کنی؟ گفت: "دارم زندان میپرسيدم خان چه کار می  »] و شش

شنيدم. متوجه شدم خيلی ناراحت  بار بود که از صفرخان چنين مطلبی می
می طور صحبت  اين  چرا  گفتم  بهاست.  وقت  هيچ  که  تو  تلخکنی.  ی  اين 

نمی بچهصحبت  به  تندرویها  کردی. گفت  که زندان  که کردند  اين وضع 
ها را کتک  بينی تبديل شده است. پارسال در زندان آبروريزی شد. بچهمی 

ها طبق قول و قرار خودشان عمل نکردند. ضعف نشان دادند.  زدند و بچه
ناگوار است و گران تمام شدهاين وضع برای   از آن  من خيلی سخت و   .

میبه زندان  واقعاً  چرا  بعد  خان  پرسيدم  می[سيگار]  کشم...  کشی؟  اشنو 
من را قطع کردند.    »]  الپيچ[«شوخی گفت کاری نتوانستند بکنند. سيگار  به

بهجزوه  بهها  آن  از  افتاد.  پليس  ندادند سيگار الپيچ  دست  اجازه  ديگر  بعد 
  د]». نويسی کنن [تا روی کاغذ آن ريزوارد زندان شود 

» در زندان که تکيه کالم آقای پاينده است، پيش از  تندرویی « درباره 
به اينايم. آنقدر کافی بحث کرده اين  بهچه در  بايد  ی آن بپردازم، کلمهجا 

کند. کسی که » است که آقای پاينده از قول صفرخان نقل میآبروريزی«
ه او تئوريسين  داند ک معنای حقيقی کالم، صفرخان را دوست دارد ومیبه

بخشی  که کشتن جزنی و همراهانش «حال براين باور استنيست، و درعين
از  سازی استراتژيکی بود که رژيم شاه با آمريت عناصر خارجی از زمينه
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تری  ی محکم ضربهمنجر به  1355و در هشت تير    آغاز کرد  1352سال  
ن توضيح  صفرخا)، بايد به384»(ص  ی چريکی شدبر پيکر جنبش مسلحانه

مسئلهمی  که  مبارزه داد  آبروداری،  ی  از  فراتر  بسيار  امری  سياسی  ی 
عنوان سمبل مقاومت صفرخان به» است؛ بايد بهآبروريزیآبرويی و «بی

داد که مقاومت در زندان و تحمل حبس طوالنی يکی  در زندان توضيح می
جنبه مبارزه از  مختلف  جن های  اغلِب  و  است،  و طبقاتی  سياسی  های بهی 
به  ديگر آنْ  که همواره احتمال شکست را در درون  آميخته  تهاجمی است 

  خود دارد. 
ها و  که آقای پاينده بايد ياد بگيرد که حرفتر اينها مهم ی ايناز همه

که زبان ديگران  ت بيان کند، نه اينحصرا نظراتش را با کالم خودش و به
ی چهار  آقای پاينده در زندان شماره پنهان شود:   را قرض بگيرد و پشت آن

ويژه درباره بهرام  ی فضای کلی زندان و بهسابق از زبان کميليان درباره 
زند، در زندان قزل حصار از قول زندانی غيرسياسی سخن  براتی حرف می

اينمی  در  و  نظر  گويد،  ابراز  صفرخان  زبان  از  اشرافی  زيوری  با  جا 
اصل بسيار ساده را (که حتی بورژوازی هم در  کند. آقای پاينده بايد اين  می 

ی حرف ديگران  مواردی قبول دارد) ياد بگيرد که نقِل بدون بررسی نقادانه
  هاست. معنای پذيرِش ضمنی حقانيت آن حرفبه

  
  های زندان } جاسازی 2

بهجاسازی« بستگی  از هرچيز  پيش  و  بود  متنوع  و  متعدد  کيفيت  ها 
آباد و  قلعه، عشرتهای قديمی، مانند قزلانساختمان زندان داشت. در زند

به و  نداشتيم  برای جاسازی  میقصر مشکلی  همهراحتی  را  توانستيم  چيز 
های نوساز، مانند اوين، پيدا کردن محل مناسب  جاسازی کنيم... در زندان

برای جاسازی خيلی سخت بود... در انفرادی اوين... زير رادياتورها که 
جا را برای  رق آهنی ناودانی شکل قرار داشت. من اينخالی بود يک تکه و

جزوه  و  کردم  پيدا  آنجاسازی  در  را  دارو  و  تيزی  پنهان  ها،  جا 
  ) 392»(ص کردم...می 

مواقع جاسازی« میبعضی  لو  بود  ها  آن  در  پليس هرچه را  و  رفت 
ها، دقت پليس  ... خبرچينها عمدتاً گزارشبرد. علت لو رفتن جاسازیمی 
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بازرسی و نامناسب بودن محل جاسازی بود... هربار که در زندان  هنگام  
می بازرسی  زيادی جزوه قصر  مقدار  ريزنويسی شده  کردند  مطالب  و  ها 

[مسئله نوشتند و ماه بعد  ها دوباره میبردند. بچهآوردند و میدست میبه
  داد. ها چندان واکنشی نشان نمیاين جزوه ... پليس نسبت بهشد]تکرار می

دست پليس  البته بعضی مطالب ريزنويسی شده خيلی اهميت داشت و نبايد به
هايی که در بيرون منتشر شده بود... اگر اين  افتاد. مثالً برخی اعالميهمی 

شد که زندانيان با بيرون ارتباط  رفت مشخص میها لو مینوع ريزنويسی
به کار  و  میدارند  ساواک  توسط  که کشيد.  بازجويی  شهربانی  برخالف 

اساساً  به زندانيان،  با  ساواک  برخورد  بود...  زندان  آرامش  دنبال 
  ). 394و   393، 392»(ص سياسی/امنيتی و بسيار کارشناسانه بود 

  
  های زندان } جاسازی 3

ياد سعيد کالنتری که راه در حول و حوش اين مقطع زمانی، زنده «
ای  شناخت و باورهای خود را با ثبات قدم و اراده مبارزه را خيلی خوب می

زندان قصر منتقل  محکم و بدون هياهو ادامه می داد، از زندان بندرعباس به
به ندان  يک نقل و انتقال عادی که هميشه در زشد. ما اين جريان را فقط 

انتقال و جمعافتاد، تعبير کرديم غافل از ايناتفاق می آوری  که اين نقل و 
]  هم جزو آن بود  بيژن جزنی  ای که[يعنی: پرونده ی افراد آن پرونده  همه 

ی گسترده و شومی بود که اواخر اسفند  در زندان قصر زمينه اجرای توطئه
در    1353سال   و  آن شروع  اين  قتل  با  1354فروردين    31مقدمات  عام 

  ).  394»(ص  پايان رسيدعزيزان به
باره ای در  پاينده  آقای  «کاش  «مقدماتی  سال »ی  اسفند  اواخر  که 
راه  ی «داد؛ و معنی مقولهتری می» شده بود، توضيحات بيششروع  1353

  کرد!؟روشنی بيان می» شناختن را نيز بهمبارزه را خيلی خوب
  

  ی دیگری از کمون جدایی عده 
های ديگر (مثالً در مقايسه با  اين قسمت که در مقايسه با بعضی قسمت

جزئيات صرفاً  تر بهبيش، که  های زندانجاسازیقسمت قبلی، تحت عنوان  
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حال آوری کوتاه و در عينطور تعجبپردازد)، بهی شخصی میگونهخاطره 
که آقای  دارانه است. کوتاهی مطلب احتماالً ناشی از اين استشدت جانببه

های  ها و بحثکرده و درجريان اختالفپاينده بيرون از کمون زندگی می
داری از اين جدايی هم احتماالً جدايی از کمون نبوده است؛ و جانبمنجر به

میازآن نشأت  بیجا  مورد  کمون  گردانندگان  از سوی  او  که  مهری گيرد 
به بود.  گرفته  چرايی  هرروی، صرفقرار  بررسی  از  اين نظر  کوتاهی 
که  چه مسلم است، اين استسطر نوشته شده)، آن  16قسمت ( که فقط در  

پائيز   عمدتاً   1354اوائل  کمون  شدم،  يک)  (اتاق  پنج  بند  وارد  من  که 
برد،  ها نام میپارچه بود و افرادی که آقای پاينده در اين قسمت از آنيک

  پارچه حضور داشتند. همگی در کمون يک 
  
  ی ديگری از کمون عدهجدايی } 1

های ، حدوداً شصت و چهار نفر از بچه1353در اواخر مهر يا آبان «
ها های زبده زندان بودند و بعضی از آنچپ از کمون خارج شدند... از بچه

از تئوری مارکسيستی آگاهی داشتند... مخصوصاً محمد رضا شالگونی که 
نکته  3قول اين نقل). در 394»(ص اطالعات مارکسيستی زيادی داشت...

  گرانه عمل کند: تواند روشنها میآنوجود دارد که اشاره به
آنعبارت    ـ1 از  بعضی  تئوری«...  از  آگاهی ها  مارکسيستی  های 

ايستی آقای پاينده از  ی درک سطحی و در واقع توده دهنده »، نشانداشتند...
تأيانديشه برخورد  در  چراکه  است.  مارکسيسم  و  مارکسی  يدآميز  های 

داشتن  به نمیاز    آگاهی  تصور  اصالً  جوهره مارکسيسم،  که  تفکر  کند  ی 
ی جوانب مورد تصور است و مارکسيست کسی که  نقد در همه  مارکسیْ 

ی  دهنده حال تکاملنقاد و درعين  ی خويشْ متناسب با زمان و مکان ويژه 
بهانديشه باشد.  مارکس  داشتنطورکلی، «های  در  آگاهی  بهاين»  معنی  جا 

بيان  نقد و تکامل ندارد. بهمطلع بودن و در حافظه داشتن است، و ربطی به
» دارند، درست عين  های مارکسيستی آگاهیاز تئوریديگر، کسانی که «

اند. گرچه  کسانی هستند که در بهترين مثال ممکن، ديوان حافظ را حفظ کرده 
مسابقه در  افراد  بهاين  موسوم  احتی  اما مشاعره  بود،  خواهند  برنده  ماالً 
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بههيچبه نيستند.  شاعر  اينوجه  «هرروی،  داشتنگونه  تنها آگاهی  نه  »ها 
نازا و سترون باشد، بلکه (چهمی  ذاتاً    بسا ناخواسته) دگماتيسِم لفاف تواند 

  های برگرفته از مارکس را نيز ترويج بدهند. شده در عبارت
ی که اطالعات مارکسيستی مخصوصاً محمد رضا شالگونعبارت «  ـ2

داشت اينزيادی  ضمن  نشان»،  آقای  دهنده که  اطالع  ميزان  از  ی  پاينده 
» است، که نبايد با ادراک و آگاهی مارکسيستی اشتباه فهم  اطالعات مارکسيستی«

دهد تا گوينده (يعنی: جناب  شالگونی میوزيری را به حال مدال نخستشود، درعين 
گذاری کند[!؟]. البته  ی مارکسيستی تاجشيوهانقالبيون، به  پاينده را) در مقام شاهِ 

بهالعلل به که علتآور نيست؛ چونها تعجبگونه ژستاين آمدن کتابی  نام  وجود 
تاج«آن  در کهنچه برمن گذشت» همين  پاسيفيستی  آرامشگذاری  طلبی سالی و 

  بورژوايی است. خرده
چهرهنتيجه  ـ3 و  عملی  «ی  بارِز  تئوریی  آگاهیاز  مارکسيستی  » های 

های قابل توجه، تنها رغم تاوان » بوده است که علی راه کارگرداشتن، جريان «
  ها نام برد.توان تحت عنوان چپ ازآن هاستکه میدرمقايسه با اکثريت و اکثريتی

  
  ی ديگری از کمون جدايی عده} 2

کمون زد و تاحدودی اُبهت  ی سنگينی بهعده، ضربهخارج شدن اين  «
ها کمون را متزلزل نکردند، قبل از  و اعتبار کمون فروريخت. البته، اين

  ). 395»(ص ها کمون از درون متزلزل شده بودجدايی آن
اعتباری  های آينده را عامل بیکارگری حال که راه آقای پاينده در عين

زبان  ی چگونگی تزلزِل آن بهمه هم درباره داند؛ اما حتی يک کلکمون نمی 
» و کمونی وجود  اعتبارگويد که چه تفاوتی بين کموِن با«آورد، و نمینمی

  » آن فروريخته بود.  اعتبارداشت که «
ی چرايی اين انشعاب در کمون، ترتيب، در نبود اطالعات درباره بدين

میبه علتبرآورد  که  گفت  تعيينتوان  عامل  يا  جدايی،  ننده کالعلل  اين  ی 
  ی هم تاکتيک و هم استراتژی مثابهی مسلحانه بهمبارزه پذيرش ضرورت  به

يک آناز  (يعنی:  مشی  طرف  خط  اين  رد  و  ماندند)،  کمون  در  که  ها 
هايی که از طرف ديگر (يعنی: آن  ی ضرورِت آن زمانْ مثابهمبارزاتی به

  از کمون بيرون آمدند) ارتباط داشت. 
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  نفر زندانی تيرباران نُه
ترين و  چه برمن گذشت» دردناکنظر من اين قسمت از کتاِب «آنبه

هايی که برعليه ترين بخش آن است. غِم اعداِم غيرمتعارف انسانباراندوه 
ی زمان خود برخاسته و درصدد ايجاد دنيای  گرانهوضعيِت موجود و ستم 

به بودند،  غم بهتری  و  دردناک  است؛  خودی خود  بهانگيز  وقتی  اين  ليکن 
ی پاياِن  حال نقطهانديشيم که اعدام غيرمتعارف اين نُه نفر درعينمسئله می

ای بود که  گيری و تکامل جنبش چريکی و آغاز حضيِض درهم کوبنده اوج
حکومتی راهبر شد  های مردم، بهی ميليونی توده گرانهرغم حضوِر قيام علی

از استثمار بیکه صرف فروشی و  کار، اعتياد و تننيرویی  رحمانهنظر 
بار مردم تبديل کرده، غم  رونِد عادی زندگی نکبتبيگاری کودکان را نيز به

به آدم مضاعفی  دل  و  میجان  هجوم  يا هايی  مستقيم  خودرا  بقای  که  آورد 
ی انگيزتر از همهتر و غم اند. اما دردناکاين نظام گره نزده غيرمستقيم به

که جمهوری اسالمی از َسلَِف آريامهری خود گرفت ها آموزشی است  اين
دارِی  عمالً نشان بدهد که در حفاظت از نظام سرمايه  1367تا در تابستان  

آسيايیْ  استبداِد  شايسته  وارِث  نيز  خود  آموزگار  از  آری،  حتی  است!  تر 
  1354فرودين سال    31نفر در    9توان گفت که اعدام غيرمتعارف آن  می 

پرنقطه آغاز  تابستان  ی  که در  بود  بسيار    1367ورش هيواليی  ابعاد  در 
بهوسيع و  کند  قوا  تجديد  تا  گرفت  جشن  خودرا  جهنمی  بلوغ  هنگام  تری 

  کشتار ميليونی هم بزند. درخطر قرار گرفتن نظام از سوی مردم، دست به
از کارهای   گونهتر شرح گزارشجاکه اين قسمت بيشهرروی، ازآنبه

نفر    9اعدام آن  های عاطفی مختلف نسبت بهزندان و واکنشبيژن جزنی در  
تری  قول بيشها، نقلرو، بهتر ديدم که در مقايسه با ديگر قسمتاست؛ از اين

ی پس از اعدام گروه  از فضای پديد آمده   ی اين بازخوانیْ بياورم تا خواننده 
  دريافت بهتری داشته باشد. نفره و کارهای بيژن جزنی در زندان  9

  
  } تيرباران نُه نفر زندانی1

بعداز جدا شدن شصت و چهار نفر از کمون، تا بيست و شش اسفند  «
ی مهمی در بند چهار/پنج/شش اتفاق نيفتاد و زندگی در زندان  ، حادثه1353
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[روز مالقات و] ،  1353رواِل عادی خودرا داشت. بيست و شش اسفند  
ها خواستيم آن شب مراسم يادبود آنهای سياهکل بود میگرد اعدام بچهسال

تناوب  را برگزار کنيم... در آن روز از صبح تا ساعت چهار بعدازظهر به
ها را خواندند. اول اسامی پنج نفر را خواندند و گفتند  ای از بچهاسامی عده 

» نفر ديگر و هشت «[بعد دوباره  زير هشت مراجعه کنند  با تمام وسائل به
بند ديگر است.  ]... در ابتدا فکر کرديم نقل و انتقال از يک بند بهبعد بازهم 

به و  گذشت  که  مدتی  میولی  احضار  که  کسانی  و  ترکيب  رفتار  بهشدند 
که دقت کرديم متوجه شديم قضيه نقل و انتقال معمولی   هاها و پاسباننگهبان

آوردند،...  ير هشت برای ما خبر می از زهايی که]  [حتی پاسباننيست...  
  ).  396و  395»(صص گفتند خبری نداريم می 

ها و  نگهبان[غيرعادی]  رفتار  رسد که آقای پاينده نسبت به«نظر میبه
که حتی رئيس زندان  کند. زيرا بعيد استاغراق می   » بيش از حدْ هاپاسبان

پاسبان و نگهبان  به  جايی خبر داشته باشد، چه رسدقصر هم از دليل اين جابه
با توجه به« نقل و انتقال معمولی   برد که اين «ها بتوان پی» آنرفتارکه 

  »!؟نيست
ها، مالقات قطع بود. پس از احضار آخرين  زمان با احضار بچههم «

مالقات برقرار شد. در مجموع سی و    ی تقريبی يک ساعتْ فاصلهگروه به
کردند. بعد معلوم شد چند نفر    هفت نفر را از بند چهار/پنج/شش احضار

اند و آن عده اضافه کرده ديگر را از بند دو/سه و بندهای يک/هفت/هشت به
های انفرادیبه» نفر بودند]  پنجاه و سه يا پنجاه و چهار[که «ها را  ی آنهمه 

ها فهميديم قبل  نقل از خانواده به»]  بعداً [«اند...  بند دويست و نُه اوين برده 
کنند و  مالقات تمام شود، اين عده را با دستبند سوار اتوبوس می   کهاز اين

روال  برند. پس از اتمام مالقات... و برگشت بهاز زندان قصر بيرون می
ّجو زندان را فراگرفت    جوابْ عادی، شبحی از بُهت و حيرت با پرسش بی

فضايی...   چنين  اصلی  علت  شد.  مستولی  بندها  برفضای  عميقی  اندوه  و 
  جا). »(همانترکيب و گزينش زندانيان بُرده شده بود

می نقل  چهار/پنج/شش  بندهای  از  پاينده  آقای  که  را  در  فضايی  کند، 
ين  ااحتمال قوی بهجا بودم، وجود نداشت؛ بهبندهای دو/سه که من در آن
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تعداد جابه که  امری دليل  دو/سه  بندهای  از  انتقال زندانی  و  بود  کم  جايی 
های دو/سه آشنايی چندانی باهم  تقريباً هميشگی و معمول بود. ضمناً زندانی

ی زندانی  نداشتند و اغلب برای بار اول بود که دستگير شده بودند و سابقه
  نها هم چندان طوالنی نبود.بودن آ
بيست  « منتقل شده    های][زندانیهای  و هفت اسفند، خانواده از روز 

ها  آنروند، بهمی»]  اوين[و «حصار  زندان قزلجستجو را شروع کردند. به
اينمی  آنگويند  که  شديم  نگران  همه  نيستند...  برده جا  کجا  را  ».  اند ها 

ی مذهبی که اغلب از مجاهدين بودند، ابتدا  ها منتقل شده ی زندانیخانواده 
«نز قم د  در  مذهبی  بهمراجع  سپس  و  خانواده »  بقيه  «اتفاق  مراجع  بهها 

المللی (مانند دفتر سازمان ملل در  مراجع بينقضايی و دادرسی ارتش و به
میتهران مراجعه  پی)»  و  «کنند  عزيزانگير  نگهداری  »  شانمحل 

  ). 397و  396شوند(صص می 
می پاينده  « آقای  سازمانپيشگويد:  و  مراجعين  ه دهندکسوت  اين  ی 

مادری  [؛]  ياد عزيز سرمدی) بودعموماً خانم سرمدی (مادر گرامی زنده 
های استوار از تقبل هرگونه مشقت و رنجی برای  که با رويی باز و گام 

طلبانه تاريخ  کرد... ياد و نامش در مبارزات حقنتيجه دريغ نمیرسيدن به
باد جاودان  سياسی  نحوه »(همان زندان  انجا).  نشان  ی  عبارت  اين  شای 

بهمی  شديدی  بسيار  عاطفی  تعلق  پاينده  آقای  که  زنده دهد  عزيز  مادر  ياد 
» عبارت  زيرا  دارد؛  مبارزات حقسرمدی  در  نامش  و  تاريخ  ياد  طلبانه 

باد  هایزندان جاودان  اينسياسی  ضمن  ندارد،  »؛  روشنی  معنای  که 
ی آينده و پس از نفی و رفع جامعه انداز تاريخی که در  حال با اين چشم درعين

  شوند، متناقض است. طبقاتی، زندان و زندانی و زندانبان نيز نفی و رفع می
«به برنامههرروی،  وضعيتی...  چنين  سخنرانی،  در  مختلف  های 

تدارک    [که]کارهای هنری، تهيه شربت و شيرينی و غذای عيد و... را  
هايی  [يعنی: زندانیها  وشت آنديده بوديم... فراموش کرديم و نگران سرن

شديم. عيد بسيار بدی را گذرانديم.    شان معلوم نبود]ای که جایمنتقل شده 
سه/چهار روز قبل از    [که]هم بدتر شد    1350حتی از عيد نوروز سال  

  جا). »[ه] بودند(همانهای سياهکل را اعدام کردعيد... بچه
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خانواده « و  سياسی  زندان  بر  عميقی  نگرانی  حتی  ...  شد.  حاکم  ها 
[پس  اند،...  ها را کجا برده تفاوت زندان هم نگران بودند که اينهای بیآدم 

اند. در اين  شهرستان هم منتقل نکرده ها را بهمشخص شد بچهوجو]  ساز پُر
اختالف اختالفات  وضعيت،  حتی  و  مشی  خط  اعتقادی،  سياسی،  های 

دلی داد.  دردی، و هم ی، هم بستگهم ای هم فراموش و جای خودرا بهسليقه
تمام اين مدت در انتظار وقايع و شنيدن اخبار ناگوار بوديم. اين وضعيت...  

  ). 398و  397ی زندان درگير آن بود(صص » و همهعموميت داشت
  
  } تيرباران نُه نفر زندانی2

يکباره بند چهار  ام فروردين، ساعت پنج/شش بعدازظهر بهروز سی«
پشت  ها بهشد... من در بند شش بودم... با يکی/دو نفر از بچهو پنج ساکت  

دِر بند شش که رسيديم،  ای بند شش رفتيم که ببينيم چه خبر است. بهدِر نرده 
به  روزنامه  ديدم  را  طاهرپرور  رنگ ابوالقاسم  با  مبهوت  و  مات  دست، 

ول  ی اپريده، خشکش زده است... روزنامه را از او گرفتيم، ديدم در صفحه
شدند".   کشته  فرار  درحال  زندانی  "نُه  است:  نوشته  درشت  حروف  با 

سرعت ورق زديم و اسامی را خوانديم: هفت نفر از گروه جزنی (بيژن  به
جزنی، سعيد کالنتری، عزيز سرمدی، احمد جليل افشار، عباس سورکی، 

زاده) و دو نفر از دوستان مجاهد (کاظم حسن ضياظريفی و محمد چوپان
وار و مصطفی جوان خوشدل) بودند. چند دقيقه نگذشت که در بند  ذواالن

شش هم سکوت توأم با بهت و حيرت حاکم شد.  چه در بند چهار/پنج و چه 
ريزی يا سازماندهی نشد، بدون اين که کسی  گونه برنامهدر بند شش هيچ

پيش يا  بزند  بهحرفی  بکند  همهنهادی  سکوت  همه  يکباره  گرفت.  را  جا 
تند قضيه از چه قرار است. نيازی نبود کسی بگويد دروغ است،  دانس می 

ها ها از سکوت يکپارچه بچهاند. پاسباناند بلکه همه را کشتهفرار نکرده 
بچه وضعيت  کردند.  غم وحشت  بسيار  بند  بر  حاکم  فضای  و  و  ها  انگيز 

  ). 399(ص دردناک بود. چنين وضعيتی در زندان سياسی سابقه نداشت»
های  ها را اعدام کرده بودند؛ بچهبارها، گروه گروه از بچهبارها و  «

مجاهدين خلق و قبل    [گروه آرمان خلق]،های فدايی خلق،  سياهکل، چريک
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ها در درگيری مسلحانه کشته  ها اعدام شده بودند. خيلیها هم خيلیاز آن
ميت ای را که دوران محکوکه عده شده بودند و بعداً هم کشته شدند... اما اين

ها چند سال از دوران محکوميت خودرا  کنند و هرکدام از آنخود را طی می
گذرانده  قطعی  بهانهبا حکم  به  بهاند،  "فرار"  واهِی  و  ی  کشيده  کام مرگ 

ها اعدام نبود و قرار  حکم آن  جنايت است... عام کنند چيز ديگری است،  قتل
شوند.اين اعدام  غيرقاب نبود  و  سنگين  خيلی  قضيه  بود،...  جای  هضم  ل 

اعدام چه  ی زيادی داشت.  کارانه با اعدام فاصلهماجرای اين شبيخون جنايت
شود  انجام می  براساس قوانينی که تدوين و اعالم شده است  ناحقحق چه بهبه

ترديد کشتار بود. جنايت بود و در همان تر از تلخ، بیولی اين ماجرای تلخ
، قانونی و حتی عرف موجود در خود  کدام از معيارهای عقلیزمان با هيچ

می  نداشت.  سازگاری  و  حکومت  جباريت  که  حتی  دانيم  ديکتاتوری 
نوشتهقانونبه خود  که  آن  هايی  و  ندارد  باور  و  است  تأمين  برای  را  چه 

دهد  نفع خود تشخيص میتضمين بقای قدرت خويش و حفظ وضع موجود به
  ). 400و  399»(صص بردکار می به

ی آن  بنِد او و همه های هم دردی با آقای علی پاينده، زندانیبا ابراز هم 
  اند جريان مبارزه مسلحانه در ايران تعلق عاطفی داشتهنوعی بهکسانی که به

ی نقدگونه  چهار نکته؛ اما ضروری است که بهطورکلی با ملت ايرانو به
  قول باال اشاره کنم. در نقل
اين دليل که در دادگاه محکوم شده  نفر را به  9آقای پاينده اعدام آن    ـ1

نامد. بحثی در  » میجنايتکردند، «بودند و دوران زندان خودرا سپری می
گونه  آنها را بهنفر جنايت بود؛ اما حتی اگر آن  9اين نيست که اعدام آن  

ی که جوهره چنان» بود. هم جنايتشان هم«کردند، در زندان ماندناعدام نمی
  های سياسیجرم ای از جهان بههايی که در هرگوشهی دادگاه وجودی همه

بيان  » در حق بشريت نيست. بهجنايتپردازند، چيزی جز «جنبشی میو  
ی ابعاد متصور و در تمام  های طبقاتی در همهی نظام ديگر، مديريِت همه

جنايت   اِعمال  ازطريق  تنها  بشری  تاريخ  بوده طول  امر  ممکن  اين  است. 
استتاآن تاکه می جايی درست ودقيق  انقالب سوسياليستی  گفت:    آن   توان 

  که متناظر بر نفی و رفع هرگونه جنايت باشد. جايی حقيقتاً سوسياليستی است
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 براساس قوانينی ناحقحق چه بهاعدام چه بهگويد: «آقای پاينده می ـ2
». در مقابل اين نظريه بايد  شود ولی...میانجام    که تدوين و اعالم شده است

ميلياردها سال نوری  به که حق حيات نوع انسان حاصل  پاينده گفت  آقای 
کرانگی و جادوانگی نحوی ازليت، بیکنش و تکامل مادی است که به برهم 

می تداعی  را  مادی  ازآنهستی  و  استکند؛  نوع  درون  در  فرد  که جاکه 
رو حق حيات  ن فرد فاقد هستی است؛ از اينيابد و نوع بدو موجوديت می

ــ  هردليل متصوریبههرفردی، يک حق نوعی است، و کشتن هرفردی ــ
از  ی کشنده ضربه (اعم  بنابراين، هراعدامی  انسان است.  برپيکر نوع  ای 

همه و  انسان  نوع  با  غيرقانونی) ضديت  و  انسانقانونی  هم ی  اينک  های 
آينده  و  است.  موجود  بشريت  بهی  روبسپير  سرشت  گرچه  واسطه 

بند بماند؛ اما همين بورژوای مدافع  نظريه خود پایاش نتوانست بهبورژوايی
  گويد: «اعدام قتل دولتی است».انقالب بورژوايی است که می

اصطالح چپ از  طلبان بهو اصالح  هانا آرنتسبک  آقای پاينده به  ـ3
تأمين و تضمين بقای قدرت  برای  گويد که «» میجباريت و ديکتاتوری«

موجود وضع  و حفظ  به»، «خويش  نوشته [هم]  هايی  قانونحتی  خود  که 
». بايد برای اين راوی عزيز توضيح داد که نفِس وجودِی  است باور ندارد

به حقوق  و  «قانون  موجود طورکلی  وضع  دموکراسی حفظ  و  است،   «
آنبه پيشمعنای  کشورهای  در  سرمايهچه  جاریرفته  است،    داری 

» و سرکوب هرآن کنشی است  حفظ وضع موجوددموکراسی در راستای «
بيان ديگر، بورژوازی (حتی  . بهباشدتر  که خواهان نظمِی تاريخاً متکامل 

»  باورآن «کند تا بهگذاری میدر سوئد و سوئيس و فنالند و نروژ) قانون
اری برای  دنداشته باشد. زيرا که قانون و دستگاه قضا در جوامع سرمايه

  تر است!؟سانسان است؛ اما برای بورژواها و بورژوازی يکهمه يک
نفر زندانی سياسی/جنبشی که   9آن  ترين احترام بهنظر من حقيقیبه  ـ4

عام  قتلای هم بهنوعی اشاره بدون محاکمه اعدام شدند، در اين نيز بود که به
رست است که کتاب  شد. اين دهم می 1367های سياسی در تابستان زندانی

چه برمن گذشت» در ايران چاپ و منتشر شده و آقای پاينده نيز مقيم  «آن
خِط قرمزهای رژيم نزديک شود؛  تواند بههمين دليل نمی ايران است، و به
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اعدام بدون محاکمه در دادگاهی با  اما کنايه، ابراز محکوميت کلی نسبت به
زد،  ی دستگاه سانسور را دور میاکه تااندازه حضور وکيل مدافع، ضمن اين

  حقيقت اشاره کرده بود.  در حد امکان هم به
  

  } تيرباران نُه نفر زندانی3

به « بههمه  و  يکپارچه  ناباورانهطور  غم  طرز  در  و  اندوهگين  ای 
بی زندانيان  بوديم...  سردرگريبان  خود  مسائل  عزيزان  از  حتی  و  تفاوت 

ی سياسی نداشتند هم  مبارزه سياسی بريده، يعنی کسانی که ديگر اعتقادی به
؛  ی زندان... هم متأثر بودند های شناخته شده ناراخت بودند. حتی خبرچين

آننمی درهرحال،  دانم  بودند.  متأثر  ناراحت و  که  اين  يا  بودند  ترسيده  ها 
را ديدم که آرام آرام اشک    هابچهاز  ای  ها سکوت را رعايت کردند... عده آن

بهمی  نسبت  بند شش  بچهريختند.  و  بود  آزادتر  تاحدودی  چهار/پنج  ها  بند 
چهار/پنج پليس خيلی    دادند. در بندتر غم و اندوه خود را بروز می راحت

بلند شدند و شعار دادند، داد و  ها]  [دو نفر از زندانیمراقب بود، وقتی...  
شان  انفرادی بردند ولی کتکها را فقط بهبيداد کردند و حتی فحش دادند، آن

  ). 400»(صفحه ها را برگرداندندنزدند و سه روز بعد آن
» دادن آن دو زندانی،  فحششعار و  گيرانه با «برخورد آسان  ی درباره 

بسا سرايت  هردوــ از احتمال شورش در زندان و چهشهربانی و ساواک  ــ
ترسيدند. چراکه جنبش چريکی هنوز جريان داشت  بيرون از زندان میآن به

اين تصور  دوباره و  اوج  احتماالً  بهکه  را  رژيم  سران  بگيرد،  هراس  ای 
  انداخت. می 

نفر که قبالً هم زندانی بود و بيژن جزنی را ديده  در بند دو/سه هم يک  
به بهبود،  طرف حيات زندان دويد و محض شنيدن خبر و ديدن روزنامه 

ها بالفاصله دهان او را گرفتند و  شعار مرگ برشاه سر داد، که بقيه زندانی
گزارش   احتماالً  ندارم.  حافظه  در  را  زندانی  اين  نام  کردند.  ساکتش 

گوش افسر نگهبان زندان رسيده بود، اما نشنيده  ن واکنش بهی ايکاره نيمه
  تر را مانع شود. گرفت تا احتمال عصيان گسترده 
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سی« روز  فروردين  از  همه1354ويکم  فعاليت؛  کارهای  ی  و  ها 
ونيم جنب و جوش شروع معمول زندان تعطيل شد. هميشه از ساعت نُه/نُه

بمی  مربوط  کارهای  فروشگاه،  از  خريد  ده  ه شد؛  ساعت  چای  آشپزخانه، 
صبح، واليبال و فوتبال، مطالعه، بحث و گفتگو و... کارهای معمول زندان  

ی کارها تعطيل شد، غذای زندان را  . آن روز همه [چه جالب و جذاب!]بود
همان  و  محل آوردند  کسی  کرد،  روشن  را  تلويزيون  پاسبان  گذاشتند.  جا 
بچه دادند.نگذاشت...  ادامه  را  سکوت  کامالً  همه  ها  کارها  اين  ی 

هم  ها نزديک بهخودی بود... احتماال چون روحيه و شخصيت بچهخودبه
  ). 401»(ص پارچه عمل کردندطور يکطور ناخودآگاه اينبود، به
هم « ارديبهشت  اول  دوازده  روز  داشت... ساعت  ادامه  چنان سکوت 

به افسران و اعوان و  ظهر، سرهنگ زمانی  از  انصارش همراه چند نفر 
های ... بعداً بچهنزديک دِر ورودی بند ايستاد]احتماالً  [و  وارد بند چهار شد  

بند چهار کارهای سرهنگ زمانی را تعريف کردند. سرهنگ زمانی داد  
ايد، مگر چه شده، اين سکوت يعنی چه؟ بلند شويد، راه  کشد مگر مرده می 

هايی را وار بچهيوانهکنيد... دبرويد. مگر قلم پايتان شکسته که بازی نمی 
پايين میکه روی تختخواب کشيد و  های داخل راهرو دراز کشيده بودند، 

ژيانبه میسروان  اينپناه  بهگفت  را  کنند.  ها  بازی  بده  توپ  ببر،  حياط 
بند پنج و شش بيايد، تا وسط راهرو بند  خواست بهسرهنگ زمانی که می

می بیچهار  از سکوت،  ولی  بیآيد  و  يکتوجهی  بچهپارچهاعتنايی  ها  ی 
رود. تا شب قبل،  سرعت از بند چهار بيرون میگردد و بهترسد، برمیمی 

می  فکر  زمانی  اوست  سرهنگ  بالمنازع  کنترل  تحت  سياسی  زندان  کرد 
طور نيست. هويت مبارزاتی و اتحاد زندانيان سياسی  ديد که اينولی حاال می 

کرد ُرغب و وحشتی مشخص میپارچه متجلی شده بود  که در سکوت يک
آن    1352را که از تيرماه   بر زندان حاکم کرده بودند در اين مقطع، در 

  ). 402و  401»( ی سکوت، درحال ازهم پاشيدن استپارچهواکنش يک
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های قديمی برای برگرداندن  صبح روز دوم ارديبهشت بعضی از بچه«
انداختن زندان در آن  حرکت قدم شدند... بهروال معمول خود، پيشزندان به

  ). 402»(طلبيدفضای غم و اندوه عميق، جرأت و شهامت خاص خودرا می
خاطر از دست دادن نُه نفر از رفقايمان عميقاً ناراحت  ما نه تنها به«

به بلکه،  بيستبوديم  روز  که  بوديم  کسانی  بقيه  نگران  اسفند  شدت  وشش 
از حال و روز و حتی محل    چنانها برده شده بودند و هم همراه آن، به1353

المللی نامه مراجع داخلی و بينها... بهخبر بوديم. خانواده ها بینگهداری آن
پيشمی  هم  زندان  در  مینوشتند...  همهبينی  روز شد  که  را  کسانی  ی 

عناوين مختلف  اند، در چند نوبت و بهوشش اسفند از زندان قصر برده بيست
  » کشيديم...انتظار می واهند کشت... نگران بوديم وخ

  
  } تيرباران نُه نفر زندانی4

که بقيه را نکشتند،  اين« افتاد  اتفاقی  که در ساواک چه گذشت و چه 
های ساواک اختالفی  اطالعی ندارم. گويا پس از کشتن آن نُه نفر، بين جناح

بقيه شود. نبايد  گويند با کشتن بقيه قضيه بدتر میای میآيد. عده وجود میبه
کشتيم و حاال بايد بقيه  گويند بايد اين نُه نفر را میای هم میرا بکشيم. عده 

شاه مراجعه رسند بهتوافق نمیها را هم بکشيم. وقتی اين دو جناح با هم بهآن
داريد و دهد دست نگهگويند. شاه دستور میاو میکنند و داليل خود را بهمی 

حدس و گمان  و شايعاتی است که مطرح  بقيه را نکشيد. البته اين مطلب  
  ). 403»(ص شد و مورد بحث و تفسيرهای گوناگون قرار گرفت

نظر من اين حدس و گمان يا فرضاً شايعه، که دو جناح ساواک در  به
شاه مراجعه  های منتقل شده از زندان قصر بهرابطه با کشتن بقيه زندانی

»، اگر تخيلی بقيه را نکشيد داريد ودهد دست نگهدستور میکنند و او «می 
توهم نابه و  از سوی طرفجا  که  است  داستانی  احتماالً  نباشد،  داران  آلود 

دربار شايعه شده است. زيرا نه با مناسبات درونی يک نهاد سياسی/امنيتی 
چنين بود که بدون مشورت با ی شاه و ساواک اينخوانايی دارد و نه رابطه

مانند   اين  MI6و    CIAنهادهايی  نتيجه  بگيرد.  تصميم  غيره  روال و  که 
اصطالح استراتژيک در ساواک از همان آغاز گفتگوها گيرهای بهتصميم 
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فوق نهادهای  مشورت  میبا  انجام  بهالذکر  توسل  با  تا  تصويری  شد  شاه 
  CIAنهادهايی مانند  اش بهچنين وابستگیتر از قدرقدرتی او و هم کوچک

درنيايد.  به  MI6و   ايننمايش  ايننهايت  در  بهکه  احتماالً  موارد  شاه  گونه 
های «الزم» بود،  کردند که برآمده از مشورتنهاد»هايی را ارائه می«پيش

  کرد. ها دستور اجرايی صادر می گونه مشورتاينو او نيز با توجه به
توان گفت که هريک طورکلی می نفر هم به  9ی چرايی اعدام آن  درباره 

ويژه بيژن جزنی با بيرون از زندان ارتباط داشتند و  ـ و بهوبيشکم ها ـاز آن
طور که  ارگان علنی نهادهای چريکِی مخفی تبديل شده بودند. همان عمالً به 

به گاه  هم  پاينده  آقای  آشکارخوِد  بعضاً  و  بيژن  می   ترطور ضمنی  گويد، 
به  جزنیْ  نظریْ هم  چريک  لحاظ  سازمان  بهروِی  خلق  فدايی  طور های 

زندانی ميان  از  هم  و  بود  شده  اثرگذار  سازمان  روزافزونی  برای  ها 
می چريک عضوگيری  صرفها  بررسِی  کرد.  از  نظر 

ارزشی/طبقاتی/تاريخی اين اثرگذاری نظری و جذب نيرو، اما بيژن جزنی  
ده بود که هدف ارگان علنی يک تشکيالت نظامی/سياسی تبديل شعمالً به 

ترين واکنش  که طبيعیاش سرنگونی سلطنت شاه بود. نتيجه ايناستراتژيک
ی وضعيت موجود) دستگيری، زندانی  کننده ی نهاِد حفاظتمثابهساواک (به

ها و ازجمله بيژن جزنی بود!  گونه تشکلکردن و کشتن افراد مؤثر در اين
ازآن دستگيراما  بود،  زندانی  جزنی  بيژن  محاکمه جاکه  و  او  او  ی  ی 

  غيرممکن بود.  
زندانی نبود و تازه    1353که اگر بيژن جزنی در سال  واقعيت اين است

شد. اما بيژن جزنی زندانِی  اعدام محکوم میشد، بدون شک بهدستگير می
ی او امکان نداشت. از طرف  با محکوميتی معلوم بود، و دستگيری دوباره 

گذاران و کادرهای از خِأل کشته شدن بنيانجاکه بيژن جزنی پس  ديگر، ازآن
هايی  ی بعضی آشناواسطههای فدايی خلق، توانست بهاصلی سازمان چريک

به  پيشينْ  نظريهخودرا  تدارکعنوان  معنوی،  رهبر  و    کننده پرداز، 
زندانیکننده تربيت ميان  از  عضو  بهی  حتی  و  سازمان  برای  عنوان  ها 
دستگير    1346ی او (که درسال  ی دوباره حاکمه گذار آن تثبيت کند؛ مبنيان

به بود)  سال  شده  در  که  چريکی  جريان  يک  رهبر  اعالم    1350عنوان 
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نشانه بود،  کرده  بیموجوديت  و  ناکارآمدی  اجرای  ی  در  ساواک  لياقتی 
کنترل زندانوظايف از جمله  و  و اش  اُبهت  از  که عمالً  بود  های سياسی 

میخوف آن  بنابانگيزی  همهکاست.  گروه راين،  افراد،  جناحی  و  های ها 
بهگيرنده تصميم  ساواک  (که ی  را  همراهانش  و  او  که  رسيدند  نتيجه  اين 

های چريکی، بدون  ی نهاد رهبری جريانمثابهداشتند) بههم ن تری  هميت کم ا
  ی فرار اعدام کنند. بهانهمحاکمه و به 
ها را داشتند،  ز آننفر ا 9نفر از زندان قصر که قصد اعدام  54انتقال 

به ها و ها، زندانیمنظور گمراه کردن اذهان سياسيون (اعم خانواده اساساً 
آن   اعدام  توطئه  افشای  از  بتوانند  تا  بود  زندان)  از  بيرون  نفر    9فعالين 

  جلوگيری کنند. 
طور که قبالً هم نوشتم و آقای پاينده نيز اشارات  از طرف ديگر، همان

  1352ينه داشته است، سرکوب جنبش چريکی از سال  ای در اين زمپراکنده 
ی آغازين آن بود. کنترل  زندان شيراز نمونهای افتاد که تهاجم بهريل تازه به

ها و ازجمله جاسازی افرادی مانند مسعود  تر و سازماندهِی پليسی زندانبيش
را در جريان تحول فکری  تنها ساواک  نه  بيژن جزنی  کنار  بطحايی در 

بيشچريکسازمان   هرچه  (که  بهها  نزديکديدگاه تر  توده  حزب  تر  های 
شد) قرار داد، بلکه با شناسايی و تعقيب/مراقبِت افرادی که عمدتاً توسط  می 

ها وجود  سازمان چريکها بهبيژن تربيت شده بودند و احتمال پيوستن آن
قرار دادند  را در اختيار ساواک  هايی  سرنخانگارانه  ناخواسته و ساده داشت،  

اش از نتايج آن بود. ناگفته نماند  که ضرباِت پس از ترور جزنی و همراهان
ی ديگری هم در اين زمينه وجود دارد که بيان  های ناگفتهکه حدس و گمان

چنان بايد سکوت  رو، هم اينها برای بسياری برانگيزاننده خواهد بود. ازآن
  کرد.

  
  } تيرباران نُه نفر زندانی5

می«  بررسی  را  دوره  آن  وقايع  که  بهاالن  احتمال  اين  نظرم  کنم، 
[با کشتن  ی ساواک کشتن همين نُه نفر بود... چون  رسد که شايد برنامهمی 

نُه   از  ی ايران بهالعملی در جامعهنه عکس  نفر] آن  آمد که ساواک  وجود 
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ی خويش پشيمان شود و بترسد و از کشتن بقيه منصرف شود و نه  کرده 
بينم بهجامع  اقدامی  مجبور  المللی  ساواک  و  شاه  بگوييم  تا  آوردند  عمل 
شدند...  عقببه از  [اما]  نشينی  همگی  نفر  نُه  آن  که  کرد  فراموش  نبايد 

های فدايی و مجاهدين در  ی چريککننده دهنده و رهبریکادرهای سازمان
ی سازمان  در زندان برای او  پرونده زندان بودند. بيژن جزنی و شش نفر هم 

می میعضوگيری  افراد  آن  آزادی  موعد  وقتی  و  ترتيبی  کردند  رسيد، 
عالوه براين،    های فدايی وصل شوند.سازمان چريکها بهدادند که آنمی

نوشت. اين آثار را هم  بيژن آثار تئوريک مورد نياز مشی مسلحانه را می
جاسازی    صورت ريزنويسیخواندند و هم بههای فدايی در زندان میبچه
و...  می  میکردند  سازمان  برای  زندان  بيژن  به  فرستادند...از  من،  نظر 

بنيانجزنی   اوليهاز  بود...  سازمان چريک  گذاران  ايران  خلق  فدايی  های 
پيروان خط سياسی و ايدئولوژيک (احمدزاده و  ای از مخالفان بيژن و  عده 

میبه  پويان) مخالفت  او  با  « کردندشدت  دن »؛  هرجای  در  در  حتی  يا، 
های مشرق زمين مثل ديکتاتوریچه برسد به  [،]های دمکراتيکحکومت

نمی اجازه  پهلوی،  رژيم  حکومت  عليه  بخواهد  که  هرکاری  زندانی  دهند 
اين مسئله توجه نکردند  [آن رفقا بهطور که ديديم  انجام بدهد... متأسفانه همان

ما گرفت. ناگفته زهر خودش را ريخت و اين دوستان را از    و رژيم هم] 
ها تغيير داد، ايادی و  ضرر بيژن و بقيه بچهچه وضع را کامالً بهنماند آن
بطحايی  و امثال او بود...    و مخصوصاً مسعود بطحايیهای ساواک  خبرچين

از افراد بسيار مورد اعتماد و اطمينان همه زندانيان و ازجمله بيژن جزنی  
ها از بين پنج نفر آدم مورد اعتماد  بچهصورتی که اگر قرار بود  بود؛ به

بود.   نفر  سه  آن  از  يکی  بطحايی  مسعود  حتماً  کنند  انتخاب  را  نفر  سه 
گاه بيژن جزنی و آن هشت نفر ديگر  ها و نقش و جایبطحايی که از فعاليت
داشت»،   خبر  اطالعات[همهکامالً  شده   ی  را]گردآوری  طريق  «  اش  از 

  ).404و  403(صص »داد...ساواک میرسولی (بازجو) به
قرابتی   ،که قريب نيم قرن پس از واقعه نگاشته شده   ،قول باالگرچه نقل

تواند  هايی در آن وجود دارد که می ها و ناگفتهوخم ما پيچبا واقعيت دارد، ا
جامع ايندريافت  از  شوند.  مانع  را  واقعيت  از  بهتری  نکتهرو،  ی  چند 
  ی ابهامات احتمالی باشد: کننده رفعپردارم تا توضيحی می
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در زندان  گويد: بيژن جزنی و آن شش نفر ديگر « آقای پاينده می  ـ1
رسيد،  کردند و وقتی موعد آزادی آن افراد میبرای سازمان عضوگيری می

». سؤال های فدايی وصل شوند سازمان چريکها بهدادند که آنترتيبی می
های سازمان چريکبه«» شدن  وصل«  » دادن اينترتيباين که ماهيِت «

گرفتند؟! سِر قرار معين  دفتر اين سازمان تماس می » چگونه بود؟ با  فدايی
واسطه اوراد جادويی رفتند؟! يا بهای میريزی شده ها قبل برنامهو از مدت

فدايیسازمان چريک«روح   میهای  احضار  را  کردند و شخص مورد » 
  دند؟!!دااو تحويل مینظر را به

ها تخيلی بيش نيستند؛ پس، هنوز حلگونه راه ی اينکه همهآشکار است
به سؤال  استاين  باقی  خود  چگونه  قوت  زندان  از  شده  آزاد  زندانِی  که 

«به میوصلسازمان  طريق  »  از  جستجو  معقول،  و  واقعی  جواِب  شد؟ 
دوستیکانال ردگيرِی  فاميلی،  مناسبات  (مانند  جوا هايی  دوران  و  های  نی 

های محفلِی نه چندان معروف و امثالهم)  پاتوقجويی، مراجعه بهمثالً دانش
در را  زندانی خودش  که  می کانال  آن  است  نشان  بهها  تا  مورد داد  نوعی 

زندانِی   توسط  احتماالً  که  بگيرد  قرار  سازمان  از  عناصری  شناسايی 
ب، سازمان نيز  ترتي . بدينند» شده قبلی هم از وجود او اطالع داشت وصل«
کرد،  ی مناسب و طبعاً پنهان از ديد ديگران با او تماس برقرار می شيوه به

پروسه وارد  را  زندان  در  شده  تربيت  شخِص  می  و  مناسباتی  که  و  کرد 
گونه  اينجز  های تيمِی مسلح بود. بهزمينه الزم برای حضور در خانهپيش

که افرادی از درون سازمان    های مفروض، اين امکان نيز وجود داردکانال
زندانی  ی قبلی (اعم از خانوادگی، دوستی سابق، هم ی نوعی رابطهواسطهبه

بودن و مانند آن) از وضعيت و زمان آزادی زندانی معينی اطالع داشتند و  
مخفی رعايت  با  او  آزادی  از  بهکاریپس  الزم  جديد  های  داوطلب  سراغ 

گونه موارد  ی ايندادند. اما همهس قرار می رفتند و مخفيانه او را در تمامی 
ويژه  بينی و شناسايی و ِردگيری بود، بهمفروض برای پليس نيز قابل پيش

هايی دراختيار  که ساواک از سوی افرادی مانند مسعود بطحايی گزارشاين
کردند. نتيجه  االطرافی از زندانی آزاده شده ارائه میداشت که تصوير جامع

»،  هاسازمان چريک«» بهوصلی داوطلِب «نی تازه آزاد شده که زندااين
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ها شناسايی خانهتوانست بهگيری و تعقيب او میحال دامی بود که پیدرعين
  تيمی نيز راهبر گردد. پس، چاره چيست؟

اين  نهاده پيش در  پرولتاريايی/کمونيستی  و  ديالکتيکی  ماترياليستی  ی 
خاصْ رابطه به  ی  رهبری  از  مبارزاتی  کاِر  ريِل  عام جنبهتغييِر  تِر  ی 

ی پليسِی مشروح در  جنبهتدارکاتی/نظری است. چراکه حتی بدون توجه به
حضور اطالعاتی و حتی   های مبارزاتی/سياسیْ ی رهبرِی کنش باال، الزمه

عرصه آن  در  ميدانی  حضوِر  مواردی  کنش در  که  است  ای 
ح در  خاصی  تحليل  مبارزاتی/سياسی  منهای  است.  وقوع  ال 

که در رابطه چناندهد [هم مشاهدات تجربی هم نشان می  ،عقلی/ديالکتيکی
راه  با سازمان چريک از  که رهبرِی غيرحضوری،  داد]  های خلق نشان 

رود و  گرايی نمیی ذهنراههبیدور ويا از زندان تنها در صورتی تماماً به
نمی اوالً شکست  که  کوتخورد  بسيار  ً ـ  دوما و  باشد؛  مدت  در  اه  جنبش  ـ 
رو توده به   موقعيتی  و  تشکلای  اعتال  وجود  از  فراتر  و  های  باشد، 

توده کننده رهبری با  ارگانيک  نسبتاً  ارتباط  در  و  ی  بوده  مردم  های 
  های جنبش باشد. يابِی مبارزاتی/طبقاتی نيز يکی از ويژگیسازمان
  
  گذاران اوليه از بنياننظر من، بيژن جزنی بهگويد: «آقای پاينده میـ 2

فدايی خلق ايران است... عده سازمان چريک بيژن و  های  از مخالفان  ای 
شدت با او مخالفت  به  پيروان خط سياسی و ايدئولوژيک (احمدزاده و پويان)

». راوی عزيز ما در همين عبارت از دوگانگی در ميان هواداران  کردندمی 
میهاچريک  سازمان خلق سخن  عده ی  که طرفگويد:  مسئله ای  اين    دار 

که « بوده  بنياناند  از  اوليه سازمان چريکبيژن جزنی  فدايی  گذاران  های 
است ايران  «خلق  و  و عده »  سياسی  خط  پيروان  و  بيژن  مخالفان  از  ای 

» و  کردندشدت با او مخالفت میبه  [که]ايدئولوژيک (احمدزاده و پويان)  
دهد که  کنند. يک بررسی بسيار ساده نشان میمخالفت می  هم   ين امروزهم

عده  بوده آن  باور  براين  که  « ای  که  بنياناند  از  جزنی  اوليه بيژن  گذاران 
شان  ای که اسم »، مانند آن عده های فدايی خلق ايران استسازمان چريک
ناميدند،    حزب چپ ايران (فداييان خلق)بود و بعداً خودرا   سازمان اکثريت
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سويی با حکومت جمهوری اسالمی لحاظ استراتژيک در هم عمل و به  در
صرفاً تاکتيکی، نظری    شان با جمهوری اسالمیْ اند و اختالفحرکت کرده 

ای که خودرا از  بری از قدرت سياسی/اقتصادی بوده است؛ و آن عده و سهم 
  دانند، همواره» میپيروان خط سياسی و ايدئولوژيک (احمدزاده و پويان)«

اند، و  اند که در راستای سرنگونی جمهوری اسالمی فعليت داشتهادعا کرده 
ی تصوير استراتژيک در ضديت با اين حکومت در بيان تاکتيکی و ارائه

  اند. قرار داشته
  
قصه و رمان بنويسند،    های سياسی در زندانْ که زندانیتصور اين  ـ3

زبان از  را  گوناگونی  ترجمه  آثار  مختلف  رده ها  و حتی روی  های  کنند، 
آوردهای ارزشمندی هم توليد  مختلف تحقيقات تاريخی متمرکز شوند و دست
ای هم عملی است. اما نوشتن  کنند، تصوری نسبتاً معقول و علمی، و تااندازه 

نياز مشی مسلحانه« تئوريک مورد  از سوی    »آثار  در زندان، خصوصاً 
عمليات   هيچ  در  نداشته،  حضور  چريکی  تيم  يک  در  حتی  که  کسی 

واکنشمسلحانه از  جامعی  نسبتاً  گزارش  هيچ  و  نکرده  شرکت  های ای 
نيايش دينی  تر بهکش دراختيارش نبوده است، بيشهای کارگر و زحمتتوده 

تداعی تا  دارد  مثبت  کننده شباهت  و  اثرگذار  فعليتی  مبارزه ی  امر  ی در 
پيش باشد.  طبقاتی  يا  روشنهاده سياسی  دياکتيکی  ی  ماترياليستی  شناسی 

رابطه برهمين  روی  دارد.  تأکيد  مؤکداً  عمل  و  نظر  الينفک  و  متقابل  ی 
درباره  بتوان  هم  زندان  در  شايد  دست  اساس،  مسلحانه  مشی  ی 

ی جود  شبکهو  ی آنْ های نسبتاً ارزشمندی زد؛ اما الزمهپردازینظريهبه
ها جامعه را  بندیواکنش گروه يابی بهنسبتاً ارگانيکی با جامعه است تا دست

زندان هم انتقال دهد. اين پراتيکی است که نه تنها مشاهده و ثبت کند و به
ی های فدايی خلق امکان آن را نداشت، بلکه حتی در برنامهسازمان چريک

فاقد معنی   نيز  اين تشکيالت  بود. شايد  در چنين مختصاتی هم  تدارکاتی 
اينبتوان درباره  ، نوشت؛  شودای میی مسلحانه توده مبارزه   چگونهکه  ی 

آن ايناما  در  نوشتهچه  می گونه  مغفول  پيشها  جنبشی ماند،  آن  از  گيری 
  دهد. که حکومت اسالمی را از بطن خود بيرون میاست
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عاميانه  ـ4 عبارت  از  پاينده  آقای  «وقتی  ساواک  را  ی  خودش  زهر 
نفر    8آيد که اعدام جزنی و  وجود میکند، اين شبهه به» استفاده میريخت

صراحت گفت که همين دليل بايد بهکشی بوده است. بههمراه او نوعی انتقام 
فاقد    » ريختن و انتقام گرفتن زهرـ در ستيزهای سياسِی قرن بيستمی «اوالً 

 ً ی  ـ اگر کنشی تحت اين عنوان انجام شود، قطعاً جنبه معنی است، و دوما
  ی سياسی دارد. گرانهسياسی و طبقاتی و سرکوب

  
  } تيرباران نُه نفر زندانی6

تغيير سياست امنيتی  «ی باال بهشده   ی مطلب نقلآقای پاينده در ادامه
شاه  « رژيم  جهانیسياست»،  «های  راستای  و  عليه  مبارزه »  سراسری  ی 

کمونيستیجنبش میهای  سياست»  دانستن  يکی  منهای  (که  های پردازد 
با «ضدشوروی و با سياست که های کمونيستیجنبشهايی در ضديت   ،«

کم  است)،  کمونيسم  و  سابق  دانستن شوروی  يکی  از  وبيش درست  حاکی 
کند  ه میياد سعيد کالنتری تکيهای زنده است. راوی عزيز ما روی درايت

می « و  او  تندرویگويد  از  میخيلی صريح  انتقاد  زندان  و  کردهای...  »؛ 
عمل« و  زندان  تحوالت  میروند  تشخيص  خوب  را  پليس  و...  کرد  داد 

گفت: "ما هميشه می ». سعيد «برآورد صحيحی از وضعيت جنبش داشت
  ). 405»(ص  کشند" کنند و احتماال ما را میرا از زندان آزاد نمی

بيان اختالف نظر بين سعيد کالنتری و  که آقای پاينده نسبت به افسوس
باقی می اختالفات حرفی  ماند و درباره بيژن جزنی در کليات  اين  ی ريز 

ام که سعيد کالنتری در مواردی با بيژن  زند. اما من از ديگران شنيده نمی
  ی بيژناندازه مسعود بطحايی هم بهجزنی اختالف نظر داشت و نسبت به

تااندازه  بلکه  نبود،  تنها خوشبين  نه  بيژن  جزنی  ظاهراً  بود.  بدبين  هم  ای 
به نسبت  کالنتری  سعيد  اظهارنظر  از  جلوگيری  و  برای  مختلف  مسائل 

مسعود بطحايی او را از رأس هرم تشکيالتی زندان، يعنی  ازجمله نسبت به
دسته کادرهای  دستهبه  Aی  از  تقلي  Bی  کادرهای  تشکيالتی  رتبه  ِهَرم  ل 

بهمی  الزم  نباشد.  مزاحمش  زياد  او  تا  استدهد  را  توضيح  مسئله  اين  که 
ها پيش از يکی/دو زندانی سابق شنيدم، و هيچ نظری نسبت درستی و  سال

  نادرستی آن ندارم. 
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،  405ی آخر اين قسمت (يعنی نيمه دوم صفحه  آقای پاينده دو صفحه
اول صفحه    406ی  تمام صفحه نيمه  ب407و  را  قهرمانانهه)  و   برخورد 

») اختصاص داده که او ليال خانم انگيز مادِر عزيز سرمدی (يعنی: «احترام 
ليال خانم انسانی از تبار آنانی بود که  داند: «» خودش هم میمادر دوم را «

به را  مبارزه  فرهيختهعشق  چون  و  خريده  و جان  آزادگی  بيرق  ای 
بود، شجاع، متهور و با جذبه  کشيد. مهربان  دوش میخواهی را بهعدالت

ی دردانگان بود و رفقای  اش که دردانهبود. هميشه در کنار عزيز دُردانه
داشت تأثيرگذاری  و  محسوس  حضور  «او،  خانواده »؛  مراجعه  های  در 

به سياسی  همهزندانيان  رأس  در  هميشه  او  مختلف،  خانواده مراجع  ها  ی 
  ). 405»(ص بود

پاينده از « عزيز زند که «» حرف میبيست و شش اسفند روز  آقای 
زده و در حيرت فرورفته  ها را از مقابل ديدگان بهتو بقيه بچه  [سرمدی]

شان در روز مالقات پشت در زندان  هايی که برای ديدار عزيزانخانواده 
بهبه بودند دستبند  بهانتظار  داده و  ماشين حمل زندانيان منتقل  دست عبور 

مالقات عزيزش به[فرزند]  هم برای ديدن  [سرمدی]    يزکردند. مادر عزمی 
  ».  آمده بود

شان  ها برای خبر گرفتن از احوال عزيزاندر روزهای بعد که خانواده 
ليال خانم  ها يا بازجوهای اوين بهزدند، يکی از نگهبانهرجايی سر میبه

می میپرخاش  و  « کند  برايت  گويد  را  پسرت  اعدام  خبر  خودم  باالخره 
در جواب  [سرمدی هم]  مادر عزيز  »؛ «شودآورم. آن وقت دلم خنک میمی 

ام را بياری، نزنم و  گويد من از تو نامردترم که وقتی خبر اعدام بچهاو می
  ).406»(ص  نرقصم و نخوانم...

 هر   1356از آزادی از زندان در سال  کندکه پسعلی پاينده تعريف می
اين روزها ليال خانم ماجرای آن مأمور  زد. دريکی ازليالخانم سر میهفته به

بهکثافت را تعريف می ايناين ترتيب که «کند:  که  ده/دوازده روز بعد از 
بچه و  کشتند عزيز  را  به ها  مأمور  آن  می»،  خانم  ليال  میخانه  و  گويد  آيد 

تو بگويم  ام بهآورم. حاال آمده تو نگفتم خبر اعدام پسرت را برايت میبه«
  ». گويد: باالخره اعدامش کرديم دهد) و میاش را نشان می ت"بيالخ"، (شص
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بيا تو. خبر را آوردی. من آن روز  گويد: « مادِر عزيز در جواب می
میبه دايره  بياوری  را  خبر  اين  اگر  که  گفتم  می تو  آواز  و  زنم،  خوانم 

جا). ليال  »(همان خواهم برايت بزنم، بخوانم و برقصم رقصم. بيا تو میمی 
رود و  های باريک جواديه میکوچهدست بهکند که دايره بهخانم تعريف می
میباغ شکسته""قره آهنگ ترکِی « می» را  ادامه  او  اهالی دهد: « خواند. 

به بهصورت انبوه و هيجانمحل  بودند. بعد  او  زده در مقابل ما جمع شده 
بکش. انسان خبر  گويند. تو آدم نيستی، خجالت  من می گفتم: مادر انقالبی به

به را  ديگر  انسان  يک  نمیمرگ  صورت  پستی،  اين  پليدی،  تو  آورد. 
  ). 407»(ص رقصم... حاال بلندشو بروکنم و می شرفی. من شادی میبی

[يعنی: که او  بعداز اينگويد: اما مادر عزيز سرمدی « علی پاينده می
ماه بيمار و بستریکثافت ساواکی]   شان (غنچه  » شد که همسايهرفت دو 

  کرد.میخانم) از او پرستاری 
  

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

ارديبهشت  « اواسط  زندان صورت  1354در  در  تحولی  و  تغيير   ،«
ها  ها براساس ميزان محکوميت آنبندی زندانیگرفت که هدف از آن دسته

ی سه و  زندان شماره تر را بهچهارسال و چهار سال کم محکومين  بود. «
قديم بردند. اين دو زندان همان زندانشماره  هايی بود که قبل از ی چهار 

هدف رؤسای  »؛ «بردندسرمی، زندانيان سياسی در آن به1352پنجم تيرماه  
هشتگانه بندهای  کردن  خلوت  بلکه  زندان،  نبود،  يک  شماره  زندان  ی 

اين بندها ای را که در اوين بودند بهندانيان تازه دستگير شده خواستند ز می 
  ). 408و  407»(صص کردند[هم] بياورند و همين کار را 

ادامه« در  شاه  رژيم  پاکسازی،  ...  و  سرکوب  امنيتی  استراتژی  ی 
های فدايی خلق را  کرد که ابتدا سازمان چريکجانبه تالش میطور همه به

جايی که سپس اين سازمان را ازبين ببرد. از آنمحاصره و محدود کند و  
چريک روشنسازمان  مبارزات  محوريت  با  که  بود  جريانی  فکری  ها... 
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ها و محافلی که تحت تأثير  شد و تا آن زمان عمدتاً از دانشگاه مديريت می
ی دانشجويان  کرد، ساواک همهفکری بودند عضوگيری میجريانات روشن

ه مورد شک بودند، دستگير کرد تا عمالً توانايی فعال و حتی کسانی را ک
های... سلب کند و عرصه را بر اعضای  عضوگيری را از سازمان چريک

بيش هرچه  حلقهآن  و  محدود  کاملتر،  نابودی  برای  را  محاصره  اش ی 
سال  تنگ فروردين  از  کند...  دوران 1354تر  که  را  سياسی  زندانيان   ،

توانست يکی از منابع تأمين اعضای  و می  رسيدپايان میشان بهمحکوميت
نمی آزاد  زندان  از  باشد،  سازمان  نگذارد  جديد  هم  طريق  اين  از  تا  کرد 

  ). 408»(ص ها عضوگيری کندسازمان چريک
از وضعيت جنبش  خود تصوير نسبتاً قابل قبولی  قول باال در کليت نقل

می ارائه  را  زمان  آن  در  داشتچريکی  توجه  بايد  البته  کلمه  دهد.  ی  که 
» نقلفکرروشنترکيبی  اين  در  به»  میقول  اشاره  دارای  کند  کسانی  که 

طبقاتی يا  بورژوايیخرده   خاستگاه  دانشگاهی  تحصيالت  پِس  از  و  اند، 
منظور ها، بهخورند. با وجود اينشوند و نان می شاغل می   دانشگاهیْ شبه

تصوير کشيده  تر را بهپيچيده قول که در واقع جزيی از کليتی  تکميل اين نقل
ــ  بدون تقدم و تأخرــ  است؛ نکات زير را همانند قطعات مختلف يک پازل

خواهم که اين قطعاِت  ی مفروِض اين بازخوانی مینويسم و از خواننده می 
هم وصل کند تا تصويری ديناميک از آن  ی معنايی متفاوت را بهاز جنبه

  دست بياورد. شرايط به
ی چريک  ی مسلحانهای که هدف مبارزه نقطهانجام نرسيدن  سربه  ■

ی خلق توسط  حرکت در نيامدن کشتِی توده داد، يعنی بهشهری را تشکيل می
مهم   آوانگاردِ  جنبش  مسلح  طبيعت  بود.  چريکی  جنبش  افول  دليل  ترين 

طبقاتی خاستگاه  آن،  عصيانی  ويژگی  خرده چريکی،  (که  بورژوازی  اش 
به رتازه  بهدوران  و  طبقهسيده  هم اصطالح  و  بود)  متوسطی  چنين  ی 

به که  آن  ايدئولوژيکی  بهتوضيحات  که  طور ضمنی  داشت  اشاره  نتايجی 
خود امکان طور خودبهرسيد، بهنتيجه میخيلی سريع و در زمانی کوتاه به

طورکلی، عدم  کرد. بهمیشدت محدود  عضوگيری نهادهای چريکی را به
رژيم و  برای  ماهی سياه کوچولودريا نرسيدن اين و بهانداز تحقق اين چشم 
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سرکوب ترفندهای  از  که  کرد  فراهم  را  فرصت  اين  اش گرانهساواک 
  ترين نتيجه ممکن را بگيرد. بيش

های تأثيرگذار روی جنبش  نفر از زندانی  9ی  اعدام بدون محاکمه  ■
به سنگين  بسيار  شوک  آوردن  وارد  و  که چريکی،  مناسباتی  و  محافل 

دنبال داشت  درپی ديگری را بهجنبش چريکی عالقمند بودند؛ ضربات پیبه
  های تيمی بود. که ناشی از جستجوی ساواک در رابطه با خانه

ها نيز  دستگيری  نفر زندانی سياسیْ  9ی ون محاکمه پس از اعدام بد ■
  افزايش يافت. 

شبکه  ■ طريق  از  ساواک  دريافتی  ساخته اطالعات  ساواک  ی  ی 
  های گسترده تبديل شد. يکی از منابع دستگيریسيروس نهاوندی به

زندانی  ■ آزادی  از  محکوميتممانعت  که  بود،  هايی  شده  تمام  شان 
چنين در بيرون از  ز يک طرف در زندان و هم کاربردی دو جانبه داشت: ا

طور آقای  همان کرد؛ و از طرف ديگر،  تری را ايجاد میارعاِب بيش  زندانْ 
بسا مهياترين کاناِل) جذب نيرو  (و چه ها  انالکند، يکی از کپاينده تصوير می

  بست. برای جنبش چريکی را 
  1352های  سالنسبت به  هادرصدی محکوميت  150افزايش بيش از    ■

  آورد. مناسبات محفلِی سياسی وارد می ای جدی بهکه ضربه 1353و 
های فدايی چريکهايی که با گرايش بهتشديد تعقيب و مراقبت زندانی  ■

ها ردگيری  شدند. اين امکان وجود دارد که بعضی از آناز زندان آزاد می
  شده باشند. 

زندانی  ■ متقسيم  ميزان  برحسب  انديشهها  تبادل  که  و   حکوميت 
 کرد.ی سياسی را محدود میتجربه

ی تيمِی ويژه خانه، و به1354های تيمی از اواخر سال  یزدن خانه  ■
بيجارِی قبالً زندانی  که يوسف قانع خشکه  1355سرآسياب مهرآباد در سال  

  جا بود. هم در آن
  
  } تغيير و تحول  در زندان سياسی 2

زندان خبر رسيد که زندانيان سياسی را  ، به1354ر فروردين  خاوا«
کنند. در ابتدا اين خبر را  پايان رسيده آزاد نمیشان بهکه دوران محکوميت
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جدی نگرفتيم و فکر کرديم شايعه است. از طريق مالقات خبر رسيد که 
تهران    اند برواو گفتهاند و به"رمضان آزاد"... را از زندان شيراز آزاد کرده 

روز   چهارده/پانزده  که  آمد  خبر  بعد  روز  چند  کن...  معرفی  را  خودت 
اند ديگر کسی او گفتهاند و بهاند و آزادش نکرده داشتهکه آزاد را نگهاست

  ).409»(ص کنيم...را آزاد نمی
، گام بعدی  ديگر  نفر  8  آن  پس از اعدام بدون محاکمه بيژن جزنی و

به بخشيدن  افرشدت  بهدستگيری  که  بود  گام  آنادی  اين  داشتند.  شک  ها 
زندانیواسطهبه نکردن  آزاد  آنی  محکوميت  که  بود،  هايی  شده  تمام  ها 

می القا  را  محاکمه  بدون  ابد  بهزنداِن  و  سرکوبکرد  تبديل  خوفی  کننده 
  گرديد. می 

ها  ها را آزاد نکردند. آنها رسيد ولی آنموعد آزادی چند نفر از بچه«
اوين  ها را بهشان خبر دادند که آنهایواده نخازندان قصر بردند و بهرا از  

جا هستند.  ها مالقات نداده بودند ولی گفته بودند که در اينخانواده اند. بهبرده 
شان  زندانيانی اختصاص داده بودند که محکوميتبند يک زندان اوين را به

اد اصطالحاً از جانب زندانيان  اين افرکردند... بهتمام شده ولی آزادشان نمی
"ملی گفته  چپ  "فرجی"  مذهبی  زندانيان  جانب  از  و  کش" 

  جا).»(همانشد می 
شان بين چهار تا پنج  کسانی را که محکوميت  1354در اوايل خرداد  «

بند پنج منتقل کردند و آن  ی يک بهسال بود از بندهای مختلف زندان شماره 
ی  زندان شماره از چهار سال را که به  ترعده از محکومين چهار سال و کم 

بند پنج آوردند. دِر بنِد پنج را بستند و آن را از  سه و چهار نبرده بودند، به
به را  هشت  و  هفت  و  يک  بند  کردند.  مجزا  شش  و  چهار  زندانيانی  بند 

دادگاه نرفته بودند و بالتکليف بودند. بند دو و  اختصاص دادند که هنوز به
به آنزندان سه را  که هنوز حکم  دادند  بود؛  يانی اختصاص  ها قطعی نشده 
به بهيعنی  بايد  و  بودند  گرفته  و حکم  بدوی رفته  نظر  دادگاه  دادگاه تجديد 

ها خيلی باال رفته بود شد. احکام دادگاه شان قطعی می رفتند تا محکوميتمی 
  ). 410و  409»(صص دادندراحتی احکام سنگين میو به
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دادگاه « اواخر سال  هااحکام  از  اوائل سال    54»  خيلی    55ويا حتی 
اينسنگين هم شد. ضمن  تقسيم تر  پاينده  که  آقای  توسط  بندی توصيف شده 
)  1354تدريج (يعنی: در همين سال  فراوانی داشت؛ اما بعداً و بهبه  استثناْ 

نيز اوضاع بازهم تغيير کرد. برای مثال، هنگامی که من را در اوائل پائيز  
بند پنج (اطاق يک) منتقل کردند، دِر بند پنج  از بند دو/سه به  1354سال  

به رفتن  سال  برای  اواسط  از  و  بود؛  باز  چهار  به  55بند  را  من  دليل  که 
دِر بندهای چهار/پنج/شش  ام بهساله  11محکوميت   بند شش منتقل کردند، 

سی در  کراباز بود و رفت و آمد بين اين بندها آزاد بود. ضمناً پس از جيمی
زندانی  1356سال   که  داشت  وجود  امکان  بهاين  (مثالً  ها  مختلف  داليل 

بند دلخواه خود را بدهند؛ برای مثال،  بستگی خانوادگی) تقاضای انتقال به
)  5يا    4بند (تقاضای خودش بهسال محکوميت داشت، بنا به  5برادر من که  

  منتقل شد.  
  
  } تغيير و تحول  در زندان سياسی 3

حال نه چندان نادرست  جانبه و درعينتوصيف نه چندان همه با توجه به
رايج    های سرکوب و سياستتغيير و تحول در شيوه ی  آقای پاينده درباره 

ی چرايی اعدام بيژن  ، و بحث تقريباً مفصل درباره های سياسیدر زندان
ت  مسعود بطحايی جهرسد که بازگشت بهنظر می نفر ديگر، به  8جزنی و  

های تدارکاتِی اين تعيير و  زمينهپيشای از حقايق مرتبط با  روشن شدن پاره 
ی مسعود بطحايی  قسمتی از نوشتهاين منظور ابتدا بهتحوالت مفيد باشد. به

  بََرد، نگاهی بيندازيم: می عنوان «خودافشاگری» از آن نام که به 
«نادمين و  (در بخش    666  و  665در صفحات  پس از نقل قولی که  

صفحهخبرچين از  آوردم،  نوشته  59و    58های  ها»)  بطحايی  مسعود  ی 
گيرد که تأمل برانگيز است.  گفتگويی بين عضدی و بطحايی صورت می

به طرح  مقابل  در  گفتگو  اين  در  طرف  بطحايی  از  زندان  بستن  مسلسل 
  کند:نهادی با اين مضمون ارائه میعضدی، پيش

به  کردن«...  آرام  باين   منظور  شما  اينکه  برای  کردم  اضافه  او 
کسانی را که منظورتان برسيد راههای ديگری هم وجود دارد گفتم مثالً  
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نفرستيد است  زياد  که زندانشان  نزد کسانی  است  کم  و وسائل   زندانشان 
رفاهی در زندان برايشان بوجود آوريد، آنها را تحت فشار قرار ندهيد بعد 

تمام ميشو پِی کارشان. عضدی کمی فکر از مدتی زندانشان  د و ميروند 
کرد و ديگر دراين باره صحبتی نکرد بعد دوباره از من احوال پرسی کرد 

  ]. 60و من...»[ص  

به عضدی  هم  و  بطحايی  میهم  زندان  درستی  در  اگر  که  دانستند 
می فراهم  بود،  کم»  زندانشان  که...  «کسانی  برای  رفاهی»  شد،  «وسائل 

زندانی کهتعداد  حاکم  به  هايی  دستگاه  برعليه  مبارزه  درگير  جدی  طور 
بهمی  میشدند،  افزايش  تصاعدی  تنها  طور  ترفندی  چنين  زيرا  يافت. 

که «وسائل رفاهی در زندان» بهدرصورتی مؤثر واقع می از  شد  بيرون 
يافت. در چنين  ای گسترش میهای مردم نيز تا اندازه زندان و در ميان توده 

ها و مبارزيِن بيرون از  يار بااليی از زندانیصورت مفروضی درصد بس
ای برای  رسيدند و ديگر انگيزه اهداف رفاهی/دمکراتيک خود میزندان به

بايد توجه داشته باشيم که  ی حاکم نمیمقابله با دستگاه و طبقه داشتند. اما 
به مشروط  وضعيتی  چنين  حاکميت  وقوع  در  گسترده  بسيار  تغييرات 

ا که  بود  پيشآريامهری  از  يکی  نيز  ساواک  بود.  شرطنحالل  آن  های 
کند، نه تنها دروغ بنابراين، طرحی که مسعود بطحايی از آن صحبت می

از   عبور  با  بايد  پس،  بود.  ابلهانه  نيز  ساواک  ديِد  زاويه  از  بلکه  است، 
ُکنه ی مسعود بطحايی بهحال رذيالنهآميز و درعينهای فريبگويیوارونه
آن نگاه کنيم:  تری بهاش متمرکز شويم و با دقت بيشکليتی او در  نوشته

نمايانه با رويدادهايی که در و مظلوم   دهنده ی فريبی اين نوشتهدر مقايسه
افتاد و منجر به ) شد،  نفر  9آن  فجايعی (ازجمله اعدام  دنيای واقعی اتقاق 

هترين  ها در بتصادفی بودن آنآوری وجود دارد که باور بهقرائن اعجاب
  لوحی است.صورت ممکن ساده 

می پيش  کالنتری  سعيد  کشتن  از  بهصحبت  سعيد  کشته آيد،  نوعی 
  شود؛ می 

به از  زندانیصحبت  بستن  بهمسلسل  میها  اين    9آيد،  ميان  از  نفر 
  شوند؛ مسلسل بسته میها بهزندانی
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زندان تفکيک  از  زندانیصحبت  از  کم  محکوميت  با  با های  های 
  شود! نوعی واقع میآيد، اين امر بهمحکوميت زياد پيش می

  ی اين وقايع متقارن تصادفی بودند؟آيا همه
اين سؤال (با نگاهی که پليس در رمان جنايات و مکافات  پاسخ من به

ی وجودم براين باورم که مسعود  راسکولنيکوف داشت) منفی است. با همهبه
کاری با پليس را شروع کرد و اين هم اش  بطحايی از همان آغاِز دستگيری

به هم  که سروکارش  رفت  پيش  جايی  تا  رسولی کاری  و  و عضدی  ثابتی 
ريزِی سرکوب و نابودی جنبش چريکی يکی  افتاد؛ و از همان آغاِز طرح

  کردند. از فعاليِن آن تيمی بود که روی اين پروژه کار می
گروه اعدام  طراح  بطحايی  مسعود  که  شايعه  اين  از    9  شايد  نفره 

ی موارد  نظر من مسعود بطحايی در همه هاست، درست نباشد؛ اما بهزندانی
ها ازهم، و حتی  نفره، تفکيک زندانی  9ذکر شده در باال (يعنی: اعدام گروه  

عنوان مشاور و ی تيمِی مهرآباد و کشته شدن حميد اشرف) بهخانهحمله به
  آفرين بود. کارگزار ساواک نقش

  
  تحول  در زندان سياسی  } تغيير و4

بند پنج بردند. در بند پنج حدوداً  من را که پنج سال محکوميت داشتم به«
صد و ده نفر بوديم که اکثراً در کمون بودند. من وارد کمون  صد/يکيک

بهنشدم. «پيش قبول کردم و  اُردين را    ها] [يعنی: ساکايیها  کمون آننهاد 
هبران ساکا)  ی من گذاشتند. هونان عاشق (از رعهده رفتم و آشپزی را به

شده  خسته  آشپزی  از  من  بهگفت  را  آشپزی  کار  تو  گفتم  ام.  بگير.  عهده 
شد.   من  وردست  هم  ساکا)  رهبران  (از  مراديان  آوانس  ندارد.  اشکالی 

غذای بهتر  توانيم بهندارد و نمی   من گفت غذای زندان کيفيتمسئول کمون به 
وقتتبديل  کيفيتا  بو   بعضی  تو  کنيم.  به اش  مدتی بچهها  کن.  کمک  ها 

و غذای کمون که در کمون نبودم رسماً آشپز کمون شدم  که با ايننگذشت  
). از  410»(ص  هم شدم   ، مسئول ميوه و مالی کمونپختم. مدتی بعدرا می

ايم؛ از  قول حرف زده درباره اين نقل  438ی  صفحهجا پيش از اين در  آن
  پردازيم. بازخوانی بقيه اين قسمت میرو، بدون بحث و بررسی بهينا
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دليل محدوديت  ): به410»(ص  امکانات... بند پنج از همه نظر کم بود «
ناچار بودند « ها، زندانیگرفتن پول از خانواده  از غذای زندان  ها  بخشی 

آشپزخانه نداشت.    پزی سه/چهارتا بود، و بندْ » بخورند؛ چراغ خوراکرا
حياط قرار داشت که باد  » در راهروی منتهی بهپزیهای خوراکچراغ«

میخاموش گوشتکرد. «شان  از صفرخان «چرخ  و  نداشتند  »  امانتبه» 
«می  بود،  شده  هرطور  و  غذای دستگرفتند؛  وعده  يک  روز  »  پختهر 

  ). 411خوردند(ص خودشان را می
سخِت زندان در مقياس آن زمان   فراموش نکنيم که اين وضعيت بسيار

های جمهوری اسالمی  چه از زندان(که بعداً بهتر هم شد)، در مقايسه با آن
که در  ی بهشت در مقابل جهنم است. ضمن اينکننده شود، تداعیشنيده می

ای  های مردِم همان زمان هم تااندازه مقايسه با وضعيت بخش وسيعی از توده 
  آمد. حساب میلوکس به

اش، محل  چنين حيات راهرو  و هم  ِی موقعيت مکانیواسطهد پنج بهبن
های تلگرافی را  رسانیی بندهای ديگر بود؛ و امکان پيام رفت و آمد همه

ی  چنين آشپزخانهجاکه حمام زندان شماره يک و هم کرد. از آننيز فراهم می
(و روبروی     ╩زندان در انتهای راهروی بند پنج [در باِل غربی اين شکل:  

بند شش)] قرار داشت، غذای بندهای چهار و شش را از طريق راهروی  
بردند. از طرف ديگر،  بندهای چهار و شش می اين بند (يعنی: بند پنج) به

ساز که جا که حياط بندهای دو/سه و بند پنج از طريق يک ديوار تازه ازآن
ها بندهای دو/سه رو، زندانیشد؛ از اينيک در هم داشت، از هم جدا می

رفتند. همين مسئله در مورد  حمام میبايست با عبور از حيات بند پنج بهمی 
ها ابتدا وارد حياط  بندهای يک/هفت/هشت هم با اين تفاوت صادق بود که آن

در آهنی (که اندازه آن معمولی بود)  يک  از  گذر  شدند و با  بند دو/سه می
های بندهای چهار و  که زندانیاست  شدند. طبيعیحياط بند پنج وارد میبه

های بايست از راهروی بند پنج  (که دِر اتاقحمام میشش هم برای رسيدن به
گويد:  ترتيب بود که علی پاينده میکردند. بدينبستند)، عبور میآن را نمی

ها را  های بچهديديم و عالوه بر اخبار، پيغام ها را میتقريباً هر روز بچه«
دهد که ). آقای پاينده در ادامه توضيح می411»(ص  کرديم... میهم منتقل  
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ها بود و هميشه هم » امِر رايجی بين زندانیارتباط گرفتن و انتقال اخبار «
  ). 412کردند(ص  راهی برای برقرار کردن رابطه پيدا می

  
  } تغيير و تحول  در زندان سياسی 5

، که برای بازجويی  1350در آذرماه سال  کند « آقای پاينده روايت می
به هم اوين...مجدد  از  بود،  شده  منتقل  «سلولی»  ياداش  را  ُمرس  »  زبان 

«می  مرسگيرد،  راجواب  میها   « » و  بعدی  بهدهد  »  منتقل  [هم]سلول 
زد  در راهرو داد میکند: حسينی (سرپرست زندان اوين در آن زمان) « می 

تنبيه   ها شود، حسينی و نگهبانمیاگر ببينيم کسی در اتاق جدول دارد... 
ها جدولی با حروف الفبا برای ُمرس زدن دارد  ی سلولدانستند که همه می 

توانستند جلو ُمرس زدن را  زنند، ولی نمیها برای همديگر ُمرس می و بچه
  ). 412»( ص بگيرند...

سال  « اويِن  به1350در  و  ،  اطالعات  زدن  ُمرس  طريق  از  راحتی 
سلول، سلول مجاور دستشويی،    20». از ميان  شدبدل میاخبار و پيغام رد و  

اطالع« بودمرکز  پيغام رسانی  به».  سلول  را  دريافتی  ُمرس های  سلول 
رسيد. با وجود اين، آقای پاينده در پانوشت  سلول مورد نظر می زدند تا بهمی 

،  1352ديوارهای ساختمان جديد اوين که در سال  گويد: « می  413صفحه  
  ». ُمرس بود عايق و درنتيجه ضد افتتاح شد،

«آن میراوِی  گذشت»  برمن  «چه  زمستان  گويد:  که 1351در   ،
با دو نفر در يک سلول  صورت تنبيهی من را بهبه بردند.  کميته مشترک 

ی  های مجاهدين کاغذی از دريچهبودم. يک روز مهدی افتخاری از بچه
مهدی افتخاری را    مصطفی بده.داخل سلول انداخت و گفت بهسلول در به

زندانی از  بسياری  مثل  غيرسياسی]  [درست  و  سياسی  قبل  های  از 
اند. قاعده براين بود  دانست که من را از زندان قصر آورده شناختم. میمی 

بردند، مجدداً او را  کميته مشترک میصورت تنبيهی بهکه اگر کسی را به
خواست از طريق من گرداندند. براين اساس، مهدی میجای اولش برمیبه

های اوين  در تپه  1354[که در سی فروردين  با مصطفی جوان خوشدل  
به ساواک  رسيد]  توسط  بهقتل  را  کاغذ  وقتی  بگيرد...  سلول  تماس  داخل 
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سلوليم گفتم ما  مصطفی بده، پس از مشورت با دو نفر هم انداخت و گفت به
قبول کردند. وقتی من را فکر بيرون بردن اين کاغذ باشيم. آن دو نفر  بايد به

مصطفی دادم. مصطفی پيغام را خواند  زندان قصر برگردادند، کاغذ را بهبه
خون خودش نوشته  » و] ته گرد سوزن[استفاده از «من گفت اين را با و به
  ). 414و  413»(صص است

ام،  » چيزی ننوشتهسوزِن ته گردوقت با خونم و « جاکه من هيچزآنا
اين شکل شدنی است يا نه؛ بنابراين، درستی و آيا ارسال پيام بهدانم که نمی

ی فرعی که ی آقای پاينده است. اما از اين نکتهعهده نادرستی اين مسئله به
نفر    7ياد داشته باشيم که آقای پاينده با  ی اساسی را بهبگذريم، بايد اين نکته

های فدايی خلق در  کهای اوين (که رهبری سازمان چريهای تپهاز اعدامی
بسا کودکی حشر و نشر سياسی  عهده داشتند) از نوجوانی و چهزندان را به

به که  هم  ارتباطی  داشت،  مبارزاتی  کميتهواسطهو  از  پيام  انتقال  ی  ی 
لحاظ ارزش مبارزاتی  مصطفی جوان خوشدل برقرار کرد، بهمشترک به

رابطهکم  از  ديرينهتر  آن  ی  با  نبود.    7اش  اين  نتيجهنفر  طرح  از  که  ای 
میآشنايی مبارزاتی  و  عملی  استهای  اين  بگيرم،  پاينده  خواهم  علی  که 

اعدام شده بسيار خوش تعداد  که  بود  تپهشانس  بههای  را  اوين  نفر  های  ده 
  نرساند؟!! 

به« کاغذ  در  انداختن  زندانی  نبود.  راحتی  و  ساده  کار  سلول  داخل 
فت. بايد از يک لحظه غفلت نگهبان استفاده  رهمراه نگهبان راه می راهرو به

داخل سلول  که نگهبان متوجه شود کاغذ را از دريچه بهکرد و بدون اينمی 
بيندازد... راه ديگر نقل و انتقال اخبار و اطالعات از طريق توالت بود.  
کافی بود در زندان، دو توالت کنار هم باشد. اگر يک لحظه نگهبان غفلت  

اين شرط  [البته بهکردند  سرعت پيغام يا خبر را منتقل میبهها  کرد بچهمی 
بردند که معموالً  دستشويی میهای دو سلول را با هم بهکه زندانی يا زندانی

کند: يک راه ديگر، موقع مالقات  کردند]. آقای پاينده تعريف میچنين نمی
بچه میبود.  مالقات  برای  مختلف  بندهای  از  را  هرقدها  و  هم  آوردند  ر 

گرفتند. حتی در بازجويی که ها با همديگر ارتباط مینگهبان دقيق بود، بچه
آن در  بازجوها  يا  بچهبازجو  بودند،  بهجا  را  اطالعات  منتقل  ها  همديگر 
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های اوليه با ريسک بسيار بااليی  هنگام بازجويیکردند [چنين روشی بهمی 
وجود بياورد  ی را بهتواند عمداً چنين وضعيتهمراه است. چون بازجو می

به بهتا  « اطالعات  يابد].  دست  آمده  چشم زبان  با  را  زندانی  بند  سه/چهار 
خوانی، با  بردند هرکسی به ابتکار خودش، مثالً با لباتاق بازجويی میبه

)!؟ کاش آقای پاينده درباره  414»(ص  گرفتاشاره و... با بقيه ارتباط می
 » «خوانیلبتکنيک  با  هم بندچشم »  می  »  بيشتوضيحاتی  تا  تر  داد 

  آموختيم!  می 
ديگر  « زندان  يک  زندانيان  با  زندان  يک  عمومی  بندهای  زندانيان 

های متداول، انتقال اخبار و  اشکال مختلف در ارتباط بودند. يکی از راه به
يک  [که پيام خاصی را از يک زندان بهود  ها بخانواده اطالعات از طريق  

راه ديگر دادرسی  کردند].  معينی ارسال میزندان ديگر و برای شخص  
بود   زندانیارتش  به[که  مربوط  امور  برای  را  مختلف  بهها  جا  آندادگاه 

آنمی  داشت]بردند. در  پول هم وجود  ...  جا حتی امکان رد و بدل کردن 
های هميشگی تبادل اطالعات و انتقال اخبار و  دادرسی ارتش يکی از راه 

آن زندان (در تهران و  طريق انتقال زندانيان از اين زندان بهپيغام بود. از  
  ).415»(ص شدها) نيز اخبار و پيغام رد و بدل میشهرستان

  
  1354مرداد   28جشن سرکوب ماجرای 

  1354مرداد   28جشن   سرکوب } ماجرای 1

تر  گيری بر زندان سياسی کم ، تا حدی فشار و سخت1354از خرداد  «
اگر   ها را  زدند، آنچهار نفر از زندانيان در حياط با هم قدم میشد. مثالً 
  ). 415»(ص گفتيد...ديگر چه می هم کردند که بهبازجويی نمی

که اغلب يا زير دادگاهی بودند ويا    3و    2ها در بند  گيریاين سخت
جا بودم،  در آن  [عباس فرد]   هنوز حکم قطعی نداشتند، تا اوائل پائيز که من

اد هم  هم چنان  هرگونه  و  زندگی جمعی  هرگونه  داشت.  تنبيه  امه  با  گرايی 
گيری در بند دو/سه فراتر  (يعنی: کتک و زندان انفرادی) همراه بود. سخت

ی زندان بود. وکيل بندها (برای مثال، ستار  از رعايت مقررات اعالم شده 
مقابل  ها را در  ای ُکرنش زندانیو ناگفته  طور ويژه مرادی و احمدلو) نيز به
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می طلب  بیخود  مورد  اگر  و  زندانیکردند،  از  يکی  قرار  محلی  ها 
بهانهمی  می گرفتند،  بهجويی  تا  و کردند  بکشند  کتک  زير  را  او  نحوی 
انفرادی بفرستند. دو نمونه از برخورد وکيل بندهای بند دو/سه با خودم  به

تری  روشنکنم تا شايد تصوير  تعريف می  ،ورزی بودکينهرا که آميخته به
  داده باشم.   1354از فضای بند دو/سه زندان شماره يک قصر در سال 

کنم کارگر روز بودم و با يک ياد ندارم، اما فکر می جزئيات آن را به
ها بودم که ستار مرادی من  کتری بزرگ مشغول ريختن چای برای زندانی

کرد،   که صدا  چندم  بار  برای  ندادم.  را  او  جواب  من  کرد.  آمد  را صدا 
ام. گفت: مگر کری؟ تو را صدا کردم! من برگشتم  نزديک و زد روی شانه

که  ای گذشت و بدون اينهاش نگاه کردم. چند ثانيهتفاوتی توی چشم و با بی
حرفی بزند، از من دور شد. پس از چند دقيقه با بلندگوی زندان اسمم را  

سؤال کرد که  صدا زد. وقتی رفتم زيرهشت، افسر نگهبان از ستار مرادی
گفت: حرف اضافی زده. افسر نگهبان پرسيد  چه کار کرده؟ او در جواب می

چی گفته؟ جواب داد: خوب، حرف اضافی زده جناب سروان! هرچه افسر  
بودم، ستار مرادی حرفی برای گفتن    نگهبان اصرار کرد که من چی گفته
  بفرستش تو بند. سرش رو بزن و  موی  نداشت. در نتيجه افسر نگهبان گفت:  

به ای تراشيد!؟ ماشين را  ی بسيار ويژه شيوه ستار مرادی سِر من را 
که جای ايناصطالح پُرپشت هم بودند و بهانداخت زير موهای من که بهمی 

بازکردن  دسته مثل  درست  بدهد،  حرکت  موها  بريدن  برای  را  ماشين  ی 
  20تر از  ر را بيشکاکند. شايد اينشيشه نوشابه، موهای من را از جا می

طور خاصی که وقتی وارد بند شدم، نه تنها سرم بهبار تکرار کرد. نتيجه اين
ی ُگله هم زخم شده و هم خون آمده بود. با همهبهاصالح شده بود، بلکه ُگله  

توضيح دادم،      624و    451های  هدر صفحطور که قبالً هم  اين احوال، همان
  درجه داشت.   180ی چرخش  1357ستار مرادی در سال 

به ديگر  اتفاقی مورد  چه  از  پس  که  نيست  يادم  بود.  مربوط  احمدلو 
ناميدند) دستور سياه میسروان ژيان پناه (که در زندان عادی او را قاسم کون

داد ورزش دو نفره ممنوع است. فردای آن روز که من جلوی صف ورزش  
می می  شمارش  را  ورزشی  حرکات  و  از  دويدم  پس  حرکات ايندادم،  که 
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سختی و با پُررويی دست يکی از حاضرين در  دونفره را شروع کردم و به
که اسمش احمدلو   بند  گرفتم، وکيل  ناياب شده بود)  صف ورزش را (که 

هنگام شروع حرکات دو نفره مرا با اسم صدا زد و گفت حرکات دو  بود، به
ما عادت داريم  نفره خالف مقررات زندان است و نبايد انجام شود. گفتم:  

سه دقيقه بعد احمدلو از طريق  حرف مسئولين زندان را از بلندگو بشنويم. دو/
مشت و لگد    زيرهشتْ محض ورود بهزيرهشت فراخواند. بهبلندگو من را به

احمدلو شروع  اطاق مالقات برده شدم.  طرفم  باريدن گرفت. بهسو بهاز همه 
به بهکرد  لحظه  گفتم سيلی زدن. يک  می  او  برق  خواهش  کنيد!  کنم صبر 

شادی و پيروزی در چشمانش درخشيدن گرفت. عينکم را برداشتم و گفتم:  
ی آن مشکل، حاال در خدمت شما هستم! احمدلو  گران است و تهيه دوباره 

من سيلی زد، و پس از آن با  شدت ِکنِف شده بود، تا سرحد بيهوشی بهکه به
به طوری  مالميلهدستبند  اطاق  نوک های  روی  اگر  که  شدم  آويزان  قات 

ای شصِت  شد. اما پس از چند لحظهتر میايستادم درد دستبند کم شصت پا می
دستبند آويزان شدم. پس از  پا توان نگهداری وزن بدنم را نداشت و من به

(حداکثر   محدودی  تعداد  مرحله  به15اين  کابل  هم  و  تا)  زدند  پاهايم  کف 
بازگردانده شد به بند  ها بعداز  درد کابلپسم تا عبرت ديگران باشم.  داخل 

رفتم؛ اما اثر آويزان شدن با دستبند  چند روز از بين رفت و راحت راه می
انگشتکه بی انگشتان و خصوصاً  ها  های شصت دستم بود تا مدتحسی 

سيلی اثر  اما  بود؛  باقی  سال)  يک  شايد  مدت؛  چه  نيست  يادم  های  (دقيقاً 
  چنان باقی است.احمدلو هنوز هم در گوش چپم هم وار  مسلسل

او را حوالی که يکتوضيح استدر مورد احمدلو الزم به بار تصافاً 
بهميدان توپ آن را  که بعد سال آورم، اما میياد نمیخانه ديدم. سال  دانم 

بود. وقتی با من روبرو شد و همديگر را ديديم، کلی عذرخواهی و   1363
اش سؤال کردم،  که از حال و احوال و سالمتیرد. ضمن اينابراز پشيمانی ک

وگور کردم. هردو از هم ترسيده  صورتش را بوسيدم و مثل برق خودم را گم 
  بوديم!؟

برای  » اتفاق افتاد و  1354خرداد  برخورد که در حدود «   اين دو نمونه
آقای    افتاد، در مقايسه با تصوير ارائه شده توسطبارها اتفاق میديگران هم 
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نشان می اوقاتْ پاينده  اغلب  در  او  که  اطراف خود را طوری    دهد  وقايع 
بيان ديگر،  کند. بهخواننده القا میدهد که تصويری کلی و عام را بهشرح می

گذاری کرده  چه برمن گذشت» نام های خودرا «آنگرچه آقای پاينده حرف
  اشی شخصیجربهاو طوری است که ت  یسازانهاست؛ اما شيوه بياِن کلی

  گويد!؟که سخن میدهد که گويا خوِد تاريخ استجايی عام جلوه میرا تا آن
  
میطورکلیبه پنج  بند  بهتر  وضعيت  درباره  پاينده  آقای  گويد: ، 

خانواده کم « از  می وبيش  لباس  هم  »(همانگرفتند ها  ميوه  خريد  برای  جا)؛ 
»  پرداختند و هنگام مالقاتیزندان میميوه فروشی  ها پول آن را به«خانواده 

به را  آن  مقدار  میهم  پايان  زندانی  از  پس  هم  زندان  فروش  ميوه  گفتند، 
بهميوه   مالقاتْ  بهزندانی تحويل میها را  طورکلی، وضعيت نگهبانی  داد. 

برای  [هم]  سرهنگ زمانی  در داخل بند و روی پشِت بام تغييری نکرده و «
می «آمدسرکشی  اما  طی زن»؛  را  خودش  معمول  روال  زندان  در  دگی 

  ). 416»(ص کردمی 
  
  1354مرداد   28جشن   سرکوب } ماجرای 2

اگر مثل سال قبل با ها خودرا آماده کرده بودند که «درحالی که زندانی
شأن سياسی زندانی را تکرار  جشن بيست و هشت مرداد توهين بهدعوت به

کار باز  «   1354مرداد    28» کنند، صبح روز  کردند، چه  را  پنج  دِر بند 
».  ديدن همديگر رفتندها بهکردند و بندهای چهار/پنج/شش يکی شد و بچه

ديدار صفرخان رفتم و ديدم که خان يک کله  گويد: بهآقای پاينده در ادامه می
ها چيه؟ گفت:  گفتم خان، اينگذارد. «قند را چند تکه کرده و در کيسه می

ها  جشن ببرند، با آنزور بهاگر خواستند من را بهها را درست کردم که  "اين
بزنم"به مأمورين  میسِر  صفرخان  جواب  در  پاينده  به».  که گويد  زور 

ی  «"تجربهگويد:  پاينده میکنند. صفرخان روبهبرند، اما بعدش اذيت مینمی
زور  ام که آمدند کتک زدند و بهام، ديده هايی که بوده من را نداری. در زندان

زندان برازجان بود)... امسال امکان دارد اين کار را  اش بهبردند (اشاره 
  جا). »(همانبکنند
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ها را برای شرکت در جشن خوانده  افرادی که سال گذشته اسامی آن«
گفت  خواستند بروند، هرکدام تصميمی گرفته بودند. يکی میبودند و نمی

بيايند  صالً نمی گفت من اکنم. ديگری میجا اعتراض میروم آنمی  روم، 
میبه اعتراض  ببرند،  خواستند  اگرهم  ببرند.  می زور  شعار  دهم  کنم، 

به217»(صو... زندانی).  خوردند.  هرروی،  ناهار  باهم  بند  سه  هر  های 
برای  « را  افراد  اسامی  زندان  بلندگوی  از  بعداز ظهر  يا سه  دو  ساعت  

اسامی افراد سال    اين بارخواندند: « »  وهشت مردادشرکت در جشن بيست
ازجملهقبل را نخواندند، عده  ديگری و  پاينده «ی  ».  را صدا زدند» علی 

آييم. آقای  پاسبان جلو بند گفتند ما نمیای هم بهجشن رفتند و عده ای بهعده 
آيد:  » نمیجشنبهگيرد نزد سرهنگ زمانی برود و بگويد « پاينده تصميم می

گفتم با سرهنگ زمانی  » هم بود] ای ينهخبيث و ک[که « عبدی[پاسبان] به«
می گفتم  دارای؟  کار  چه  پرسيد  عبدی  دارم.  بهکار  بگويم  جشن  خواهم 

آيم... عبدی سروان عاليی را که از افسران خيلی خوب و با ُحسن نيت  نمی
سروان عاليی گفتم چرا سرهنگ زمانی من را برای زندان بود صدا کرد. به

.. سروان عاليی گفت حاال صدا کرده،  شرکت در جشن صدا کرده است.
چه الزم است  خودش آنخواهم بهخوای بيايی، نيا. گفتم میولش کن؛ نمی

 جا). »(همانبگويم 
طرف دِر  داخل بند برگردانده شود، نگاهش بهکه بهعلی پاينده بدون اين

پنحاه يا شصت  بيند « افتد و میبيرونی زيرهشت (که احتماالً باز بود) می
طرف دِر بيرونی  گويم بهکه می اند. [ايندست ايستاده پاسبان باتوم به  »نفر

» پاسبان زيرهشت  پنحاه يا شصت نفرکه اگر «اين دليل استزيرهشت به
های آشنا  ماند]. چند نفر از زندانیبودند، جايی برای ُجم خوردن باقی نمی

با ديدن او احسابا پاينده که آماده  س شرمندگی ی شرکت در جشن بودند، 
شود که برای شرکت  های اوين میکنند. در اين ميان صحبت از زندانیمی 

ها را، که  حدوداً صد نفر بودند،  در را باز کردند و آندر جشن آمده بودند: «
بودند.   پوشيده  زده  واکس  کفش  و  اطوکشيده  شلوار  و  کت  همه  آوردند. 

ه شده بود... قيافه ها اصالح شده و موهای سرشان مدل آلمانی کوتاصورت
، اوين نبودم  1350خودم گفتم من بعد از سال  ها آشنا بود؛ بهچند نفر از آن
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ها را ديده باشم. يعنی چه؟ در همين افکار بودم که يک مرتبه متوجه که اين
هايی هستند که در زندان  آيند پاسباننظر می شدم آن چند نفری که آشنا به

  ). 418»(ص اسبان بودند...ها پی آنام. همهعادی ديده 
مرداد    28های تزيين شده برای شرکت در جشن  احتماالً تعداد پاسبان

» آدم در زيرهشِت زندان شماره  حدوداً صد نفرتر بودند؛ زيرا وجود «کم 
  گذاشت. يک قصر جا برای سوزن انداختن هم باقی نمی

می  زمانی  سرهنگ  وقتی  بهباالخره  پاينده  و  میآيد  که او  گويد 
پرسد، و  اش را میخواهد در جشن شرکت کند، سرهنگ زمانی دليلنمی

کند که آزادت  دليل شخصی. سرهنگ تهديد میگويد بهپاينده در جواب می
کنند. سرهنگ  کس را آزاد نمیگويد االن هيچکنند، پاينده در جواب مینمی
دست و پايم دستبند زدند  بهاتاق مالقات: « دهد که پاينده را ببرند بهتور میدس 

های افقی اتاق مالقات آويزانم کردند. بعد هم کتکم زدند. البته  زياد  ميلهو به
تر از  جايی که وزن من زياد بود، عذاب آويزان بودن بيشنزدند، ولی از آن
  ).419»(ص کتک خوردن بود

برند.  بند هفت میدن و کتک زدن آقای پاينده، او را بهپس از آويزان کر
»  روی تخت کند، «» میبغلبيند و او هم پاينده را «پور را میسعيد سلطان

از  دهد. « اش می »ماساژخوراند و «او می » بهآب و شربتخواباند، «می 
وپنج يا سی  مجموع زندانيان بند يک/هفت/هشت و بند دو/سه، حدوداً بيست

بند  وهشت مرداد نشده بودند، بهشرکت در جشن بيستا که حاضر بهنفر ر
در  و بقيه را که    دمجا بو هفت آورده بودند. از بند چهار/پنج/شش فقط من آن
  جا).»(همانجشن شرکت نکرده بودند، از بند بيرون نياوردند 

بهبه پاينده  آقای  همراه کسانی که از شرکت در  هرروی، آن شب را 
امتناع   بهجشن  بودند،  همانکرده  و  کردند  منتقل  هم خوابيدند.  بند يک  جا 

ساختمان بند يک در سمت  کند: «طور توصيف میآقای پاينده بند يک را اين
قديمی  دارای سلول  راستْ  دو]  [شبيه سلولهای  بند  آن  های  و سمت چپ 

حياط بود و کنار ديوارش تختواب سه طبقه  های مشرف بهديوار با پنجره 
فلزی گذاشته بودند. بند هفت و هشت (بند هفت در طبقه پايين و بند هشت  
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ساخته شده بود) نوساز و حياطش مشترک    1353در طبقه باال بعداز سال  
  ». بود. در حياط را قفل کرده بودند

مدت تقريباً  گفتم من هم به  416و    415های  حهصف طور که در  همان 
الزم  اً نضمبند يک منتقل شديم.  همراه چند نفر ديگر از بند دو بهيک ماه به

مدت تقريبی دو ماه برای  که اواخر بهار و اوائل تابستان بهتوضيح استبه
مرداد آن سال در    28کميته مشترک منتقل شدم و در  بازجويی تکميلی به

  دم. کميته بو
همه بعد  روز  زندانیصبح  بهی  که  را  بودند،  هايی  آورده  هفت  بند 

»، و آقای پاينده را هم پس از يک بازجويی  بندهای خودشان برگرداند به«
  جا). برند(همانبند شش می فورماليته، اشتباهاً به

های بندهای چهار/پنچ/شش فکر کرده بودند که پاينده در جشن  زندانی
کرده   از شرکتشرکت  وقتی  اما  میاست،  سؤال  کنند،  کنندگان در جشن 

شوند. خوِد پاينده در اين  شوند که او در جشن نبوده و نگران میمتوجه می
می «مورد  بهگويد:  باتوجه  به...  نسبت  زمانی  سرهنگ  که  من  حساسيتی 

ها نگران شده بودند. وقتی وارد بند شش شدم. صفرخان را ديدم  داشت، بچه
زند و ناراحت است. پرسيد کجا بودی؟ ماوقع را برايش توضيح  می که قدم 

»(ص  رفتم اعتراض کردم. سرهنگ زمانی غلط کرده و...دادم. گفت من  
420 .(  

  

اين درباره در  و  مقولهجا  در جشن  ی  پاينده  آقای  عدم شرکت    28ی 
عبارت   از  مجبورم  بازهم  تعجبمرداد،  و شگفتحقيقتاً  است آور  ،  انگيز 

»  رویچپ» و «تندروی طور مکرر از «اده کنم. راوی محترم ما بهاستف
های مختلف شکايات و گاليه و انتقاد داشته است؛  ها در دوره اغلب زندانی

به نوبت  وقتی  میاما  بهخودش  دست  می رسد،  کارگران  اقدامی  که  زند 
م  رغ َروانه گذاشته بودند. اين جناب، علیبازِی چپحروفچين اسم آن را لوس

حساسيتی که سرهنگ زمانی ... باتوجه بهحرف خودش (يعنی: عبارت «
سختی دنبال سرهنگ زمانی  رود و بهزير هشت می») بهمن داشتنسبت به
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بهمی  که  بگويد: «گردد  بهآمده او  نمیام  بگويم  بهشما  بيستخواهم  و  جشن 
گويد:  پاينده میکه خود  ها درصورتی استی اين»!؟ همهمرداد بيايم هشت

را که در جشن شرکت نکرده بودند،  »]  چهار/پنج/شش[ی « ها  بقيه بچه«
و سروان عاليی هم گفته حاال صدا کرده،    [ه بودند]»از بند بيرون نياورد

  !! خواد بيايیولش کن؛ نمی
  28عدم شرکتش در جشن  معنای دقيق اين رفتار آقای پاينده نسبت به

ی گذر طوالنی زمان زياد هم دفورمه نشده باشد)،  واسطهمرداد (البته اگر به
که لطفاً من را کتک بزنيد و آويزان  «مصداق عسس منو بگير» است؛ اين 

ی اين احوال، آقای پاينده در اين زمينه بدشانس هم بوده است؛  کنيد! با همه
خورد، و او بدون اجازه از  تور پاسبان عبدی بدجنس و خبيث میچراکه به

های زندان، او را  مانی و برخالف مقررات مخصوص نگهبانسرهنگ ز
می محوطهآزاد  در  تا  حقهگذارد  هم  زير هشت  زندان  بازیی  رئيس  های 

مرداد را ببيند و هم کلی بال    28کننده در جشن  ی «مهمانان» شرکتدرباره 
  سرش بيايد. به

  
  1354مرداد   28جشن   سرکوب } ماجرای 3

سراغم آمد. فهميده بود اشتباه  ده/پانزده دقيقه نگذشته بود که پاسبان به«
بند شش]  کرده و من را   پنج متوجه شدم  به[از  بند پنج برگرداند. در بند 

کرده  شرکت  در جشن  پنج  بند  از  ديروز  که  نفری  شدت  بهاند،  سه/چهار 
ر کرده بود.  ها تغييها با آنهستند. تا حدودی رفتار بچه  ناراحت و پشيمان

آن افراد  البته  باوجدانیها  و  احتماالً پيش خودشان    محترم، شريف  بودند. 
ها نزديک است و در جشن شرکت کنيم  حساب کرده بودند موعد آزادی آن

ی ما تأثير سوء نگذارد. با اولين کسانی که روبوسی کردم،  که روی پرونده 
پشيمان بودند که  داد،  ها را عذاب میاين افراد بودند. چيزی از درون آن

  ).420»(ص اند جشن رفتهچرا به
پاينده داستان بازجويی  » میتربيش» وقتی «هاناراحتی آن« شود که 

کسی را  گويد: «کند و می همراه کتک خوردنش را تعريف میخودش را به
جشن کتک نزدند و کتک خوردن من هم ، تسويه حساب  علت نرفتن بهبه
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با بوده است  شخصی سرهنگ زمانی  بهمن  اين سه/چهار  هرروی، «»!؟ 
  جشن چرا اشتباه کردند و بهنفر تا روزی که آزاد شدند، ناراحت بودند که  

  جا).»(همانرفتند 
سه/چهار نفری ناراحتی و پشيمانی آن «که آقای پاينده چگونه بهاز اين

نظر  طور بهاينبِرد که بگذريم؛  » بودند، پی... که... در جشن شرکت کرده 
رسد که اگر کسانی را که از شرکت در جشن امتناع کرده بودند، کتک  می 
» شده بودند،  ناراحتمرداد «   28ها که از شرکت در جشن  زدند، همينمی 

می خوش هم  آنحال  محاسبهشدند.  از  بلکه  جشن،  در  شرکت  از  نه  ی  ها 
صليب سرخ از    کهی خودشان ناراحت شده بودند. پس از اينکارانهکاسب
نوشتن  زندان که  نويسانی  عفونامه  از  بسياری  کرد،  بازديد  سياسی  های 

هايی هم که ديگران گفته بودند، همين احساس را داشتند. آنعفونامه را به
نوشتن درنقش  عفونامه  وبعضاً  بردند  را  قمار  کردند،  پنهان  را  شان 

  !!؟  أعلم هللاشوند. سوپرراديکال هم ظاهر می
» روبوسی کردن با اولين کسانیی، نبايد فراموش کرد که «هرروبه

مرداد هم شرکت    28»، در جشن  بودن  محترم، شريف و باوجدانکه ضمن «
می پاينده  آقای  از  تصويری  بودند،  قضاوت  کرده  برخالف  که  پردازد 

بهدالنهسنگ او نسبت  اينی  براتی،  که بهرام  در نقش مسيح بخشاينده  بار 
برصليب گذاشت و صليب را نيز بردوش گرفت، ظاهر   گناهان بشريت را

  !!؟هللا أعلم شده است. 
  

زندگی روال معمول خودش  مرداد، «  28گرچه پس از ماجرای جشن  
».  چنان ادامه داشتاذيت و آزارهای سرهنگ زمانی هم »؛ اما « را داشت
اذيتاز جمله آزار و  اين  که همه را بهی  مالقات هنگام  ها، يکی اين بود 

ها از بچهکردند که فارسی حرف بزنند. اين درصورتی بود که «مجبور می
به درنتيجه،  و  بودند  کشور  مختلف  با  اقوام  و...  ارمنی،  کردی،  ترکی، 

میهایخانواده  صحبت  وقتکردندشان  بعضی  زبان ».  ترک  نگهبان  ها 
می  قطع  را  مالقات  نبود،  زبان  ترک  نگهبان  وقتی  اما  و  کردنداشتند؛  د 

طورکلی، وضعيت اتاق مالقات که  زنيد. بهگفتند چرا ترکی حرف میمی 
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نفر زندانی در    30متر از هم قرار داشت و    2ی  فاصلهدو رديف توری به
بهمحوطه حدود  ای  توری  10طول  طرف  اين  حدود  متر  نفر    60و 
همهمه مالقات چنان  توری  طرف  آن  میکننده  ايجاد  و  ای  زندانی  که  شد 
زدند. اما گذشته از اين  شنيدند و بايد فرياد میکننده صدای هم را نمیمالقات

  [هم] های عجيب و غريب  ... سرهنگ زمانی محدوديتنوع مشکالت، «
می می تعيين  دستور  مثالً  بگيرند.  کرد،  سيب  فقط  و  نگيرند  پرتقال  داد 

  ). 421»(ص  پرتقال بود... ی فصلْ درحالی که ميوه 
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می « دستگير  را  کسی  ساواک  از  [معموالً]  کرد،  وقتی  بعد  حداکثر 
که کردند... از زمانیاو ارائه میوچهار ساعت حکم بازداشت را بهبيست

نوشت رؤيت  شد و زندانی زيِر حکم میزندانی ارائه می حکم بازداشت به
او را محاسبه میمیشد و امضا   کردند... پس از  کرد، طول مدت زندان 

دوره  اينگذراندن  بدون  مقرر  موعد  سِر  محکوميت،  اين ی  روز  يک  که 
طرف و يا آن طرف شود، حکم آزادی زندانی صادر و او را از زندان آزاد  

، آزاد نکردند،  1356تا    1354که زندانيان سياسی را از سال  کردند. اينمی 
).  423»(ص  قانونی و مغاير قوانينی بود که خودشان نوشته بودندعملی غير

انتقاد غيرمستقيم و محتاطانه از بی ها در قانونیحاشا و کال، اگر منظور 
جامعه در  قوانين  رعايت  توهِم  با  هدف  اين  است،  اسالمی  ی جمهوری 

قرار  شود. واقعيت از اين  تر نيم قرن پيش متحقق نمیمراتب عقب مانده به
  کردند، و بعدْ بود که هميشه و همواره ابتدا زندانی سياسی را بازداشت می
گرفتند. شاهد  در زمان مقتضی از مراجع قضايی برای او حکم بازداشت می 

اين نحو  شد، بهاين مدعا، تهديد رايجی بود که در برخی موارد اعمال می
زداشت تو خبر ندارد  کس از باکرد که هيچکه بازجو، بازداشتی را تهديد می 

کس نخواهد فهميد.  ترين صورت ممکن هم اگر هدر بشوی هيچفجيعو به
به آنبسته  از  پيش  يابد  تداوم  شکنجه  اين  روزها  بود  ممکن  که مورد، 

از   زيادی  تعداد  تظاهرات  در  يا  کند.  رؤيت  را  بازداشت  حکم  بازداشتی 
، طبيعتاً بدون رؤيت  ها را پس از يک، دو، يا چند روز آزاد کنندبازداشتی
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تصميم می که  هنگامی  و  بود؛  نشده  که صادر  بازداشتی  گرفتند چه  حکم 
  شد. ها حکم صادر میدارند، برای آنتر نگه می کسانی را مدتی طوالنی

ی محکوميتم مانده بود  پايان دوره ، تقريباً سه ماه به1354در مهرماه  «
زير هشت.  ند با تمام وسايل بهای ازجمله من را خواندند و گفتکه اسامی عده 

زندان اوين بردند. از موقعی حدوداً ده/دوازده نفر بوديم و ما را با اتوبوس به
خاتمه از  مدتی  نکنند  آزاد  را  کسی  بودند  گرفته  تصميم  دوره که  ی  ی 

زندان  محکوميت، حداقل دو هفته و حداکثر دو يا سه ماه قبل، زندانی را به
می منتقل  زندانیهمان»(کردنداوين  اين  ملیجا).  را  میها  که  کش  ناميدند 

کلمهبه بود.  محکوميت  بدون  زندانِی  ملیمعنی  بين  ی  هم  اين  از  قبل  کش 
غذا،  های سياسی رايج بود و معنِی آن يا کار داوطلبانه بود، ويا «زندانی

ترتيب، هرکس  کردند: ملی؛ بدين»، و اعالم میآمداضافه می  [که]ميوه و...  
توانست از آن چيزی که ملی اعالم شده بود،  خواست، میهراندازه که می به

  بردارد. 
که   1354که در اوين بود تا سال    1350گويد: از سال  آقای پاينده می

بهبرای ملی دوباره  منتقل گرديد، ساختمان اين زندان تغييرات  کشی  اوين 
عمومی داشت  چهار بند  ]  1354[در سال    اين ساختمانبسياری کرده بود: « 

ی واحد ساخته شده بود. هربند، دو  که کامالً مطابق هم و براساس يک نقشه
باال و طبقهطبقه و يک حياط داشت. طبقه اين  ی  با  بود.  هم  پايين مثل  ی 

ی باال شش اتاق داشت. آن اتاق  ی پايين هفت اتاق و طبقهتفاوت که طبقه
دو  ديوار کشيده و آن را به   هاخاطر اين بود که وسط يکی از اتاقاضافه به

داشت...   را  خود  دستشويی  و  حمام  طبقه،  هر  بودند.  کرده  تبديل  اتاق 
موازات  ساختمان اوين تعدادی سلول انفرادی داشت که در هفت رديف به

اين راهرو باز  ها بههم قرار داشتند و بين دو رديف، راهرو بود و دِر سلول
  ). 424»(ص ا سيزده سلول داشتشد. احتماالً هر راهرو دوازده يمی 

فقط دو بند يک و چهار ، از چهار بند اين ساختمان،  1354در مهرماه  «
يا پنجاه    داير بود. بند چهار مخصوص زندانيان محکوم بود.  پنجاه و سه 

اوين منتقل کردند و ، از زندان قصر به1353اسفند    26چهار نفری که در  
بهها را در تپهنُه نفر آن اوين  بسته قتلهای  بهگلوله  بند چهار عام کردند، 
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مهرماه   در  بند چهار  زندانيان  جمعيت  بودند.  و  به  1354برده  صد، صد 
کش شده بود؛ البته صوص زندانيان ملیبيست نفر رسيده بود... بند يک، مخ

به هم  را  محکوم  زندانيان  مهرماه  بعداً  در  آوردند.  بند  ، حدوداً  1354اين 
به بند  اين  در  نفر  میپنجاه/شصت   همهسر  آنبردند.  دوره ی  ی  ها 

بهمحکوميت ملیشان  و  رسيده  زندانيان پايان  تعداد  که  بعداً  بودند.  کش 
ی پايين را هم باز کردند و بقيه باال پُر شد، طبقه یافزايش پيدا کرد و طبقه

  ). 425»(ص ی پايين بردند طبقهها را بهبچه
فرد]  من اوا   [عباس  (در  دوم  دستگيری  اصالً  1353پائيز    ئلدر   (

ای از فضای زندانبانی و وضعيت ساختمان  اوين نرفته و شخصاً تجربهبه
پرويز ثابتی با آخوندهای   آن ندارم. ابراهيم روشن که قضيه مالقات مستمر

ها را برايم روايت کرده است، اصرار دارد که در حدود  زندانی و توافق آن
توافق  در زندان شماره سه اوين بوده و مالقات منجر به  1354پائيز سال  

ی پايين همان زندان شماره  های غيرمجاهد نيز در طبقهبين ساواک و مذهبی
پنجاه  هايی که جزو آن «، يکی از زندانیشده است. از طرف ديگرانجام    3

، از زندان قصر  1353اسفند  26که در  [بود]و سه يا پنجاه و چهار نفری 
های انفرادی بند  گويد: حدود هشت/نُه ماه در سلول» شدند، میاوين منتقلبه

بند چهار همان زندان منتقل شد. اين زندانی که زندانی بود و بعداً به  209
ان به بههنگام  بود، زندانی تقال  هم  که جزنی  بوده  اتوبوسی  همان  اوين در 

بند   در  روشن  اسماعيل  اوينبودن  می  سه  تأييد  همه را  اينکند.  ها  ی 
، از چهار بند  1354در مهرماه  گويد: «که آقای پاينده میدرصورتی است

مخصوص  چهار  بند  بود.  داير  چهار  و  يک  بنِد  دو  فقط  ساختمان،  اين 
  »!؟کوم بود زندانيان مح

رئيس زندان اوين سرهنگ وزيری و معاون او سرگرد افشار بود.  «
ها سراغ ساقی را گرفتيم  ها قرار داشتند.... از نگهبانها گروهبانبعد از آن

ها  ها با نگهباِن روز بود... برای نگهبانگفتند همين اطراف است. تعيين اتاق
اتاق نفرات  که  نبود  داشته  مهم  ترکيبی  چه  يا ها  مذهبی  همه  باشند. 

اتاق شماره سه بردند...  غيرمذهبی، پُرشروشور يا ساکت باشند. من را به
اتاق ما يکدست نبود و از مذهبی افراطی تا مجاهد، از چپ راديکال تا چپ  

  ). 426و  425»(صص گرفتمتعادل را دربرمی
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  بندِی ابداعی خوِد آقای » تقسيم متعادل» و «راديکال«ها بهتقسيم چپ
های   تها و تفاوی ويژگیپاينده است، که هيچ توضيح و تعريفی هم درباره 

ی کالسيک  بندی ريشههرروی، حتی اگر اين تقسيم دهد. بهاين دو دسته نمی
ی  در رابطه با زمانههم داشته باشد، بازهم غيرعلمی و عاميانه است؛ و  

  ای ندارد. هيچ عينيت و موضوع قابل استناد و استفاده  مورد بحثْ 
در آن مقطع، زندان اوين نه مالقات داشت و نه امکانات. روزنامه، «
و...  لوازم  سرگرمی  وسايل  و  لباس  حتی  تلويزيون،  و  راديو  التحرير، 

زندانی426»(ص  نداشتيم ملی).  بههای  را  میکش  وارد  و  اطاقی  کردند 
هر بهگذاشتند؛ و «می»  در انبار زندانگرفتند و « را می  شانهایی لباسهمه 

و يک   جوراب  زيرپيراهن، يک جفت  يک جفت  يک جفت شورت،  نفر 
های زير نو بود ولی فرنج و  دادند. لباسدست فرنج و شلوار آبی رنگ می

کرديم  مان را طی میشلوار کهنه و فرسوده بود. ما در دورانی که محکوميت
پايان  محکوميت ما بهامکانات نسبتاً خوبی در اختيار داشتيم و موقعی که  

شديم در شرايط بسيار بد و دشواری قرار گرفته رسيده بود و بايد آزاد می
بوديم... بعداً متوجه شديم که شرايط دو/سه گروهی را که قبل از ما برای  

بند يک رفتيم...  اوين آورده بودند بدتر بوده است؛... وقتی ما بهکشی بهملی
ها باز بود. ولی اجازه  شده بود و دِر اتاق  ها برطرفمحدوديت[بخشی از]   

غير از اتاق خودش  های يکديگر رفت و آمد کنيم. اگر کسی بهاتاقنداشتيم به
میبه ديگری  میاتاق  نگهبان  و  بهرفت  میديد،  برخورد  او  با  کرد.  شدت 

رفتند،... نگهبان کسی را که اتاق يکديگر میها بهبارها اتفاق افتاد که بچه
بهابه بود  رفته  ديگری  میتاق  کتک  بهباد  بعد  و  انفرادی  گرفت 

  هنگام هواخوری آزاد بود. جا). اما گفتگو در راهرو و به»(همانبرد می 
مقايسه ضمن  پاينده  بازداشتگاه آقای  نسبت  ی  ساواک  قبلی  های 

کشی هنگام ملیها با وضعيت اوين بهاتاقديگر  ممنوعيِت رفت و آمد بهبه
می « گخودش  بازداشتگاه ويد:  در  وضعيت  بیاين  ساواک  سابقه  های 

می 427»(ص  بود فراموش  پاينده  آقای  ورود  ).  ممنوعيت  بگويد:  که  کند 
بهبه ديگری  زندان  اتاق  بودند، از  تعيين کرده  برای زندانی  که  اتاقی  جز 

تيرماه   پنجم  از  بعد  اين  1352قصر و احتماالً  بود.  قيد  شروع شده  از  که 
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دليل است که من در سال  کنم، بهستفاده میا  احتماالً  در زندان    1352اين 
درباره  هم  و چيزی  ممنوعيت رفتنبودم،  ايجاد  بهی  ها در سال اتاقوآمد 

های مختلف (و ازجمله روايت خوِد  جاکه روايتام؛ اما ازآننشنيده   1352
  ها را چرخش بسيار شديدی در سرکوب زندانی  1352آقای پاينده) تيرماه  

در بند دو/سه    1355و    1354های  اين دليل که در سالچنين بهدانند، و هم می 
غير از اتاق تعيين شده  اتاقی بهچنين در بند چهار/پنج رفتن زندانی بهو هم 

گيرم که منشأ احتمالی اين شکل از  رو نتيجه میبرای او  قدغن بود، از اين
به تيرماه  زندانیفشار  هم  الب   1352ها  بهباشد.  الزم  که ته  است  يادآوری 

اتاق ديگری جز اتاق تعيين شده برای خودش رفته  معموالً کسی را که به
نمی کتک  بهبود،  و  نمیزدند  بهانفرادی  اما  میبردند؛  اخطار  و  او  دادند، 

  يافت. کتک و انفرادی نيز افزايش میشد، احتمال  تر میهرچه اخطارها بيش
نامطلوب بود. مثالً فرض کنيد در  کيفيت و کميت غذا  « بد و  بسيار 

دادند. در زندان قصر يک مرغ يک کيلويی  هفته يک بار ناهار مرغ، می
کردند و بين  برای هفت/هشت نفر بود. در اوين آن مرغ را رشته رشته می 

کردند. يک ذره مرغ در يک باديه آب،  بيست تا بيست و پنج نفر تقسيم می
پيا فرنگی،  گوجه  اوين  ُرِب  زندان  غذای  بهترين  اين  تازه  نمک.  و  ز 

  ). 427»(ص بود
گرچه من شخصاً فقط چند روز تنبيهی در زندان عادی بودم؛ اما طبق  

کيفيت  های سياسی نسبت بهی متواتر زندانیهايم که حاکی از مبارزه شنيده 
وکيف غذای  نمايد که کم و کميت غذا در زندان قصر بوده است، چنين می

های غيرسياسی بود. گذشته ای سياسی زندان قصر بهتر از زندانیهزندانی
عنوان ناظِر  ها هم يک نفر از زندانيان سياسی بهاز اين، در بعضی سال

آشپزخانه در  غذا  میپخت  حضور  زندان  عالوه  ی  نظارت  اين  يافت. 
نظرم حاجی  کرد. بهبرکنترل کيفی، از دزدی مواد غذايی هم ممانعت می

ناظِر زندان سياسی    سپاس آريامهراش در مراسم  بل از آزادیعراقی تا ق
  ی زندان بود. در آشپزخانه

که غذای زندان اوين هميشه بهتر از زندان  توضيح استضمناً الزم به
الذکر باال که در همان زمان در انفرادی  قصر بود؛ و حتی همان دوست فوق
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دهد، ندارد. شايد  ده میاوين بود، اطالعی از غذا با تصويری که آقای پاين 
  طور سازمان داده بودند. ها را عمداً اينکشغذای ملی

  
  کشی در زندان اوين} ملی2

جسارت  زندانيان بند يک، جمع نسبتاً نامتجانسی بودند و در ضمن،  «
های ها کسانی بودند که محکوميتنداشتند. اکثر آن  الزم را برای اعتراض

شش ماه، يک سال يا دو سال و حداکثر پنج سال گرفته و گذرانده بودند.  
های چپ،  نود درصد بچهی باالی بند چنين ترکيبی داشت:  طورکلی، طبقهبه

سازمان چريک فدايیهواداران ساده  گروه   های  از  بقيه  ده درصد  های  و 
بودن  چپ  بچهمختلف  ساده های  د.  هواداران  از  عمدتاً  سازمان  مذهبی  ی 

ها  های سنتی بودند. مانند ديگر زندانای هم مذهبی؛ عده مجاهدين خلق بودند
بچه  "اتاق  های چريککه  خودشان  برای  هرکدام  مجاهدين،  و  فدايی  های 

وجود آورده بودند...  فکری" داشتند، در اوين هم، چنين «اتاق فکری» به
میبرا[و]   تصميم  زندانيان  عموم  نوع  ی  اين  برای  زندان  در  گرفتند... 
...  بردندکار میبندی... اصطالح "فراکسيون بازی" (باندبازی) را بهدسته

ها داشتيم با  در واقع، از اين نظر در اوين هم وضعيتی مانند ديگر زندان
ده  به  اين تفاوت که در بين ما کسی که در دادگاه دفاع ايدئولوژيک کرده و

باشد   شده  محکوم  حبس  سال  پانزده  بهيا  بتواند  جسارتی  و  الگو،  عنوان 
انگيزه نبودند  زندان بدهد، نبود... البته، زندانيان بند يک خيلی سست و بیبه

آن زندانولی  ساير  در  میچه  سياسی  اينهای  در  بچهگذشت  نبود.  ها  جا 
  ). 428و    427»(صص گذراندند و عصبی بودند...دوران بالتکليفی را می

  قول باال بايد روی دو/سه نکته انگشت گذاشت: دربازخوانی نقل
های فدايی و مجاهدين،  های چريکها که بچهمانند ديگر زنداناگر «

در اوين هم، چنين "اتاِق  » و  «هرکدام برای خودشان "اتاق فکری" داشتند
»؛  گرفتندم میبرای عموم زندانيان تصمي » آورده بودند و «وجودفکری" به

های چپ، هواداران ساده  بچه  نود درصد و اگر در بند يک زندان اوين «
»  های مختلف چپ بودند بقيه از گروه   ده درصدهای فدايی و  سازمان چريک

»  ی سازمان مجاهدين خلقاز هواداران ساده عمدتاً    [هم]های مذهبی  بچهو «
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ان اوين (همانند ديگر  های بند يک زندبودند؛ پس، حدود نود درصد زندانی
های فدايی خلق و سازمان های سياسی) از هواداران سازمان چريکزندان

  باورهای سياسی/ايدئولوژيک/نظامی خودْ مجاهدين خلق بودند، و براساس  
پذيرفتند و اگر مخالفتی  ـ میاالصولعلی» را ـفکر[های]  اتاقتصميات «
جا جدی و عميق نبود  ـ تا آناصوالً ـآمد)  آمد (که معموالً پيش میهم پيش می

به عبارتکه  «ابداع  مانند  بازی"هايی  «"فراکسيون  و  »  (باندبازی)» 
بينجامد. با وجود اين، اگر از مقايسه و استنتاج منطقی و عقلی بگذريم، و  

آنمشاهده گامی در جهت   (تا  واقعيت  برداريم،  من مشاهده  ی عينی  جاکه 
عده کرده  تنها  که  است  اين  زندانی  ید معدوی  ام)  مشی از  مخالف  های 

به و  سياسیمسلحانه  از  اصطالح  پس  که  افرادی  همان  ازجمله  (و  کار 
ماجرای مربای آلبالو از کمون جدا شدند و آقای پاينده هم پس از برگشت  

به انفرادی  پيآناز  بهها  برخوردهای  وست)  با  اساساً  که  دليل  اين 
طرف بهتهاجمی/ميليتانِت  و  بودند  مخالف  مسلحانه  مشی  جز  داران 

ای نداشتند که برآمده  نظريه  کشانْ داری عاطفی/صميمانه از زحمتطرف
های نسبتاً برحق  يابی طبقاتی باشد، در واکنشاز تعقل و آزمون و سازمان

اطاقبه «اين  مفکرهای  و  آن»  زندانیناسبات  کليت  با  اصطالح  ها  ها 
  خواهم بگويم، اين استچه دقيقاً می» را ابداع کرده بودند. آن(باندبازی)«

» اصطالح  از  استفاده  علی(باندبازی)که  همه»  آزادی  تا  دوامش  ی  رغم 
  ها، عموميت نداشت. زندانی
سی  های سيا» در زندان(باندبازی)طورکلی، استفاده از اصطالح «به

هايی مورد استفاده  ی محفلی داشت، و عمدتاً توسط افراد و محفلتر جنبهبيش
گرفتند. با وجود اين، الزم  نحوی در اقليت قرار میگرفت که بهقرار می

استفاده از اصطالح    های منْ که براساس مشاهدات و شنيده توضيح استبه
به(باندبازی)« مورد  دو  در  تنها  استفاده  »  مورد  که  نحوی  گرفت  قرار 
حدوداً  [که]  ،  1353در اواخر مهر يا آبان  نوعی فرامحفلی بود. يکی، «به

بچه از  »؛ و ديگری،  های چپ از کمون خارج شدند شصت و چهار نفر 
کرد و جريان که نوشتن عفونامه رواج تدريجی پيدا می  1355اواسط  سال  

  سپاس آريامهر را در پی داشت.



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  726 
 

از اصطالانگيزه  استفاده  آن  باندبازیح «ی  توسط  از نفری  64»  که 
از   پس  که  بود  سياسی/ايدئولوژيک/مبارزاتی  کامالً  شدند،  خارج  کمون 

 » بهفکر  اتاقچندی  و  کردند  درست  را  خودشان  مديريِت  سهم »  در  شان 
انگيزه  و  يافتند؛  دست  زندان  کامالً ايدئولوژيک  هم  نويسان  عفونامه  ی 

و  توجيه هم گرانه  و  اصطالح  غيرمبارزاتی  از  و  بود،  رژيم  با  سو 
باری  ی کسالتزيست روزمره عنوان پوششی برای فرار به» بهباندبازی«

  ی زندگی تهی بود. کردند که از جوهره استفاده می
ای قابل  اگر توضيحات باال در برآينِد مشاهده و بررسِی عقلی تااندازه 

شويم که چرا آقای پاينده طوری از  می  گاه با اين سؤال مواجهقبول باشد، آن
زند که گويا کاربرِد عمومی و نسبتاً وسيع داشته و اين اصطالح حرف می

شد؟ برای مثال،  می  از آن استفاده   1350های پس از سال  ی زنداندر همه 
» سال  باندبازیاصطالح  در  قزل1350»  زندان  در  که ،  من  برای  قلعه 

آباد  عشرت  داشتم، ناشناخته بود؛ و در زندانی مسلحانه نمبارزه باوری به
شد، و در زندان  های يکی/دونفره در اين مورد شنيده میفقط بعضی زمزمه
به شايد  زندانیجمشيديه  کم  تعداد  استفاده دليل  مورد  اصالً  نداشت.  ها  ای 

می به «طورکلی،  اصطالح  از  استفاده  گسترش  که  گفت  »  باندبازیتوان 
مسرابطه نسبتاً  گروه ی  چريکی  عمليات  توان  کاهش  با  مانند  تقيمی  هايی 

  1352های فدايی خلق و سازمان مجاهدين داشت؛ و پس از تيرماه  چريک
  ی آن هم افزايش يافت. مورد استفاده 

بنابراين، پاسخ سؤال باال را قبل از هرچيز بايد در تغيير و تحوالت  
ون از زندان و سپس  ـ در بيردر عمدگی شکل نظامی آنی سياسی ـمبارزه 

که ناگزير  پاينده جستجو کرد  آقای  فردی/سياسی خوِد  در تغييِر وضعيِت 
شديداً تحت تأثير تغيير و تحوالت سياسی در بيرون زندان بوده است. اما  

که چند کالمی درباره  است  اين جستحو، الزم  از  رابطهقبل  ی شخِص  ی 
که روايِت خوِد اوست. آقای  چه برمن گذشت» بگويم  آقای پاينده با کتاب «آن

جز بيان وقايع القايی  گويی، بهپاينده در سراسر اين کتاِب برآمده از خاطره 
درباره  هم  جمله  يک  حتی  تصويری،  چشم و  و  باورها  انداز  ی 

  زند. آن باور داشت، حرف نمیای که خودش بهعملی/سياسی
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  ذيرشی ــ حانه پی مسل ه مبارزه ـک انیـی زمپاينده در آن بازه  علی آقای
تااندازه   و  روشندانشگاهی  بهای  را  وقايع  داشت،  بهگونهفکرانه  هم  ای 

هايش، خصوصاً  ی حرفدهد که خواننده آن می ی تاريخی بهبافد و جلوه می 
کند که با يکی سال داشته باشد، تصور می  30تر از  کم   1400اگر در سال  

که جنبش  نانچگذاران جنبش مسلحانه در ايران روبروست؛ اما هم از بنيان
اش را شدت  نقادی  دهد، آقای پايندهْ اش را از دست میچريکی رونق اوليه

هايش  که جنبش چريکی آخرين نفس  1354بخشد؛ و باالخره در مهرماه  می 
جان  و  شکنجه  و  خون  در  غرقه  میرا  عبارت  بازی  پاينده  جناب  کشد، 

بازی"« می(باندبازی)»/«"فراکسيون  روايت  طوری  را  ک»  گويا کند  ه 
ده   راویْ  و  کارگری  اتحاديه  چندين  که  است  هستهکسی  و  ها  مرتبط  ی 

به را  کارگری  بهواسطهارگانيک  گسترش طبقاتی  و  آموزش  مصالحی ی 
شود که حتی  حزبی تبديل می ی خردمندانه بهويانده که با يک ضربهرفرا

  اندازد. حيرت میلنين را هم به
اين استفاده نتيجه  آقای  که  عبارتی  از  "فراکسيون  «   پاينده 

ای برای  کند که زمينه» در زمانی صراحت پيدا می(باندبازی)»/«بازی"
به او  « حضور  وجود  نمايندهعنوان  زندان  خدماتی  امور  سرپرستی  و   «
اش بايد  ـ اعتباربخشنده اماکننده ـهای خستهدور از سرگرمیندارد؛ و او به

ـ در  بدون برتری/فروتریها ـيگر زندانیهمانند د   عنوان يک زندانیْ که به
  ی آزادی بماند.انتظاِر فرساينده 

است درست  شکلاين  اعضای  در  فکر[های]  اتاق« ی  دهنده که   «
رأیمبارزه  براساس  و  انتخاباتی  عمومیای  نمی  گيری  و  برگزيده  شدند 

  اتاق «ويژه » و بهفکر اتاقاصوالً چنين روندی در تشکيل هيچ شکلی از «
چشم فکر با  زندان  در  مبارزه »  مسلحانهانداز  هم  ی  را  زندانبان  که  ای 

ها که حدود نود درصد از زندانیگيرد، عملی نيست؛ اما در زندانی  دربرمی
»ی که  فکر  اتاقلحاظ کاربُردهای استراتژيک با يکديگر توافق دارند، « به

شود و معيار  های غربی انتخاب نهمانند انتخابات پارلمانی در دموکراسی
اعتباِر سياسی/چريکی باشد، نه تنها مشروعيت دارد، بلکه همين   وجودی آنْ 

به بهدهنده خودی خود نشانمشروعيت  تعبير  قابل  ی جنبهی شکِل وجودی 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  728 
 

» را خوِد  فکر[های]  اتاقگونه « ی اعتباری ايندمکراتيک آن است. جنبه
  [يعنی: تشکيل از اين نظر  «پذيرد:  آميزش میآقای پاينده هم در بيان گاليه

ها داشتيم با اين تفاوت که اوين هم وضعيتی مانند ديگر زندان»]  فکر  اتاق«
ده يا پانزده  بهدر بين ما کسی نبود که در دادگاه دفاع ايدئولوژيک کرده و  

باشد   شده  محکوم  حبس  بهسال  بتواند  بهو  جسارتی  الگو،  زندان  عنوان 
  اتاق «». نتيجه اين که موضوع اصلی گاليه آقای پاينده نه اساِس وجوِد  بدهد 
ده يا  بهکه «» استاتاقهايی در اين « » در زندان اوين، بلکه نبود آدم فکر

زندان  عنوان الگو، جسارتی بهپانزده سال حبس محکوم شده باشد و بتواند به
  ». بدهد 

کند. چرا؟ برای  ی واقعيت را بيان نمیگيری هنوز هم همه اما اين نتيجه
مجموعهاين زندانیکه  محکومی  که  آنهايی  قانونی  و  يت  شده  تمام  ها 

غير سامانی به کشی طوالنی ندارند تا براساس آنْ ملیای هم نسبت بهتجربه
يابی و خود بدهند، اصوالً فاقد توان سازماناز انتظاِر آزاد شدن از زندان به

های معلوم و  هاِی با محکوميتدهی  اعتراضاتی هستند که زندانیسازمان
از  کم  طوالنی  بهوبيش  برخوردارند.  وجودِی  آن  مختصاِت  ديگر،  بيان 

ملی « زندانِی  با  است،  آزادی  انتظار  در  که  برای  کش  الزم...  جسارت 
ـ ناسازگار است،  اساساً وضعيت زندان ـبه  يافته» جدی و سازماناعتراض

  ها ندارد. ها معنايی جز تحقير آنو توقع چنين اعتراضی از اين زندانی
آلود است،  دار و حتی تناقضگاليه آقای پاينده که نوسانبنابراين، اساس  

ی  گونهی خدایطورکلی، بلکه بيان سرشِت ويژه نه کليت زندان و جنبش به
های اوين مجالی برای جلوه و بيان آن پيدا  کشخود اوست که در بند ملی

که    کندهايی پيدا میاين احوال، آقای پاينده بازهم فرصت  یکند!؟ با همهنمی
بهگوشه را  خود  خدايی  سرشت  از  فرصِت  ای  اين  بگذارد.  نمايش 

در  اسپارتاکوس را  پتو  731و    730  یهاصفحهگونه  ماجرای   مورد    و 
  بررسی قرار خواهيم داد. 

  
بهبه« نفر  شصت/هفتاد  از  يک  بند  جمعيت  نفر    [!؟] دويستتدريج، 

کم  بدون  که  يافت  وسيلهافزايش  و  امکانات  بهترين  سرگرمی،  طور ی 
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کرديم... يک ساعت صبح و يک ساعت بعدازظهر، ما روزمره زندگی می 
). آقای پاينده در توضيح نبود امکانات  428»(ص  بردندهواخوری میرا به

کشی، از نبود توپ و استفاده از فرنج گلوله شده  برای گذران روزگار ملی
» که در حياط پيدا  ای گچ و زغالتکهج با «جای توپ، از ساختن شطرن به

»، و حتی رفتارهای آزار  با خمير نانکردند ويا درست کردن ُمهره «می 
که کسانی را بهگويد: «ها هم میی نگهباندهنده  افتاد  علت شطرنج  اتفاق 

ها تر از اين هم بچهانفرادی بردند. برای مسائل ساده بازی کردن دو هفته به
  ). 429»(ص  بردند ی میانفرادرا به

  
ها در کش » برای ملیيکی از افسران  ی][فريبنده سخنرانی  رغم «علی

»، و  شويداگر رفتار شما خوب باشد زود آزاد میاوين که «بدو ورود به
پاينده که «نظِر بهچنين با توجه بههم  از باال دستور  طورکلی درسِت آقای 

)؛  428»(ص  زندانيان را آزاد نکنيدصادر کرده بودند که تا اطالع ثانوی  
بهاين میطور  عمده نظر  علت  که  سخترسد  نسبت  ی  شديد  گيری 
بهزندانیبه که  بودند،    خودْ   خودیهايی  چريکی  جنبش  سرکوب  گروگاِن 

بسا در ذهن و  بازداشت مجدد بود. بازداشتی که چهها نسبت بهارعاب آن
ملی از  بعضی  محکوميکشروح  بدون  زندان  بسيار  ها  طبعاً  و  معلوم  ِت 

که  صادق بود «هايی  آن  ی درباره ويژه  کرد. اين امر بهطوالنی را القا می
  ».  گذرانده بودند [را]  های شش ماه، يک سال يا دو سالمحکوميت

  
  کشی در زندان اوين} ملی3

ديدند يا با هم  باال نبايد همديگر را می  ی پايين و طبقههای طبقهبچه«
ی بند  کردند. موقعی که نوبت هواخوری يکی از طبقات دوگانهمیصحبت 

اتاق پنجره  میهای طبقهبود،  بسته  بايد  ديگر  در مدت هواخوری،  ی  شد. 
رغم  ای باز نباشد. بهزد و مراقب بود پنجره نگهبانی در داخل بند قدم می

  ی بقههای طها، بچهگيریها و بايدها و نبايدها و سختی اين محدوديتهمه 
طبقه و  بهباال  باالخره  پايين  میی  هم صحبت  با  از  نوعی  وقتی  کردند... 

پنجره  شده جلوی  رنگ  اتاق[ی  طبقهی  زاويههای  با  باال  از  که  پايين   ی 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  730 
 

شديم صدايمان را بلند  رد می  شد]طرف داخل باز می» بهسی/چهل درجه«
ی صحبت  ين نحوه گفتيم. ا پنجره میای خطاب بهکرديم و کلمه يا جملهمی 

توانستيم از احوال هم خبردار شويم  حال، میگير بود. با اينکردن خيلی وقت
و    429»(صص  طور موجز باهم در ميان بگذاريم و مطلب ضروری را به

همين شيوه 430 شبيه  قزل). چيزی  زندان  در  گفتگو  با سلولی  های قلعه 
رغم وجود  و علی  انفرادی معمول بود که در دو طرف حياط قرار داشتند 

ی باال  شيوه ها، امکان ضعيفی برای گفتگو بههای چوبی جلوی پنجره نرده 
  وجود داشت. 

  
زمستان  « زندانی1354در  طبقه»  میهای  متوجه  باال  که ی  شوند 
همين دليل در جستجوی  اند، بهی پايين با کمبود پتو مواجههای طبقهزندانی

ها دارند  وقتی بچهاين نتيجه رسيدند که «بهها، باالخره  آنراه رساندن پتو به
بندند و  ی باال را میها دِر طبقهگردند و نگهبانطبقه باال برمیاز حياط به

پتوها » و «کنند کنند، از اين شلوغی استفاده میی پايين را باز میدِر طبقه
  » هم کردند. همين کار رااندازند؛ و «بي» حياطرا به

داخل حياط انداختم.  من دو/سه پتو از پنجره به: «گويدآقای پاينده می
در حياط ايستاده  گيری بود]  [که نگهبان بسيار سختکه ميرزايی  غافل از اين

داشت. چند دقيقه نگذشته  انداختم، او برمیاست و پتوهايی را که من پايين می
پتوها اتاق ما آمد و گفت چه کسی  بغل يک راست بهبود که ميرزايی پتو به

را توی حياط انداخت. کسی جواب نداد. يکی/دو بار ديگر پرسيد و کسی 
نمی گفت  نداد.  ببندمگوييد، پس من میجواب  را  ).  430»(ص  روم درها 

جاکه  جاکه منظور ميرزايی از بستن درها، قطع هواخوری بود، و ازآنازآن
بود که   ای»خوشیتنها دل» «همين دوساعت هواخورینظر آقای پاينده «به

من پتوها را توی حياط  گويد: «ميزايی میکش داشتند، روبههای ملیزندانی
های پايين صحبت کردم. پتو  انداختم. پرسيد برای چه انداختی؟ گفتم با بچه

که ما را  جای اينها پتو بدهم. بهآنخواستند و من هم اين طوری خواستم به
گر يک نفر در اين سرمای زمستان  کنيد که اآزاد کنيد طوری با ما رفتار می

به باشيم  نداشته  اجازه  بخواهد،  حاال  پتو  نشود.  سردش  تا  بدهيم  پتو  او 
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».  خواهی بگويی، برو بگوهرکسی که می خواهی بکنی، و بههرکاری می 
اين صورت  ميرزايی انتظار نداشت با او بهدهد که «علی پاينده ادامه می 

  ). 431و  430»(صص بودم صحبت کنم. از آن وضعيت خسته شده  
»  کتک مفصلیبرند و «» میانفرادی«طبق روايت آقای پاينده، او را به

می نگهبانهم  از  يکی  که  بود  انفرادی  هشتِم  يا  هفتم  روز  را زنند.  او  ها 
میمی  تعجب  انفرادی  در  حضورش  از  و  متوجه بيند  نگهبان  وقتی  کند. 
بهمی  پتو  دادن  برای  را  پاينده  آقای  که  پايينْ طبقههای  زندانیشود    ی 
جريان  برد و پاينده هم « » میسرگرد افشاراند، او را نزد «انفرادی آورده به

شناسيد.  ، می1349... بعد هم گفتم شما من را از سال  گويد: «» میاورا به
کار  به اين  کجای  بگوييد  بهمن  پتو  دادن]  زندانی[يعنی:  ديگر  جرم  های 

فرض کنيم که ما شکستيم، چه  اهيد ما را بشکنيد؟  خواست... اين طوری می
»؟  سرگرد هم  خواهيد بگيريد ای می. چه نتيجهشودنفعی عايد دستگاه می

». آقای پاينده  من نداردها ربطی بهاين مسائل و صحبتگويد: «در جواب می
حاال  گويد: «»؟ سرگرد افشار هم می حاال ما بايد چه کار کنيم کند: «سؤال می

  ). 431»(ص  هم نگذارها] [يعنی: نگهبان هاسر اينبرو، سربهتو 
ادامه در  پاينده  میآقای  روايتش  اينی  از  پس  بهگويد:  را  او  بند  که 

ما دادند. سربازی که  حدود يک ساعت بعد بيست تخته پتو بهگردانند « برمی
تکار اب سرگرد افشار بهپايين دادم.  پتوها را آورده بود گفت بيست پتو هم به

آن    قابل مقايسه با ساقی نبود ولی دراين کار را کرده بود. اگرچه    خودش
کرد.  داد و اذيت نمیمقطع، زندانبان خوبی بود و زندانی را تعمداً آزار نمی

اورهای مذهبی نداشت بلکه مخالف اين نوع اعتقادات  سرگرد افشار نه تنها ب
طور زندانيان مذهبی بهدر رفتار و برخوردش با زندانيان چپ و  د.  هم بو

ديده می تفاوتی  تا حدی محسوس بودضمنی  که  که شد  بعد  دو/سه روز   .
نوبت نگهبانی ميرزايی رسيد، رفتارش تا حدودی تغيير کرده بود و جرأت  

ما بگويد. يکی از مشکالت ما در زندان اين بود که وقتی نداشت چيزی به
خواستند  ها می بعضی از نگهبانگفتند برويد کاله بياوريد،  ها مینگهبانبه

گيری کنيد، نگفته بودند زندانی را  ها گفته بودند سختنگهبانبهسر بِبَرند.  
ی ). آقای پاينده در پانوشت صفحه432و    431»(صص  اذيت و آزار بدهيد 



  چه بر من گذشت» نقد و بازخوانی «آن  732 
 

ده سال  سرگرد افشار در حکومت جمهوری اسالمی ابتدا بهگويد: «می  431
از مد بهحبس محکوم شد ولی بعد  ده سال  از  اعدام  تی کوتاه محکوميتش 

  ». تبديل گرديد و اعدام شد
ی حجم اين بازخوانی، جای چندانی برای بحث  واسطهکه بهبدون اين

چند نکته اشاره کنم که آقای پاينده دريافت  ُمفّصل باقی مانده باشد، بايد به
وان  عناحتمال بسيار قوی اساساً حسی/عاطفی است)، بهخودش را (که به

می بيان  قطعی  اساسی احکام  برچه  که  کند  سؤال  من  از  کسی  اگر  کند. 
بهمی  نسبت  پاينده  احکام  افشارگويم  اساساً  به  سرگرد  قوی  بسيار  احتمال 

اين  گويم لطفاً اين عبارت را چندباز بخوانيد: «او می، بهحسی/عاطفی است
ه نفعی عايد  خواهيد ما را بشکنيد؟ فرض کنيم که ما شکستيم، چطوری می 
گونه حرف زدن و  »؟ اينخواهيد بگيريدای می شود. چه نتيجهدستگاه می

اين ضمن  کردن،  مطرح  گوينده سؤال  بودن  پرت  کنشکه  از  های  اش 
واسطه بار و حال بهرساند، درعينی ساواک و رژيم را میگرانهسرکوب

پسرخاله آنْ فضاِی  در  نهفته  صرفاً  هيچبه  ای  و  نيست  معقول  وجه 
حسی/عاطفی است. کدام زندانی سياسی معقولی از مسئولين زندان سؤال  

«می  میکند  دستگاه  عايد  نفعی  چه  شکستيم،  ما  که  کنيم  چه  فرض  شود. 
  »؟  خواهيد بگيريدای مینتيجه

جای احکام معقول و طبعاً برآمده  طورکلی، نکات حسی/عاطفی که بهبه
  اين قرارند: شوند، بدون تقدم و تأخر از بيان می از آزمون

آقای پاينده براساس کدام بحث و گفتگوی قابل استنادی متوجه شده    ـ1
سرگرد افشار نه تنها باورهای مذهبی نداشت بلکه مخالف اين نوع  بود که «

بود هم  پارامتر  اعتقادات  کدام  حاوی  مذهبی  باورهای  عدم  اصوالً  و  »؟ 
و  ترقی اينخواهانه  در  که  است  بهانسانی  مسئلهجا  القا  عنوان  مثبت  ای 

  شود؟می 
در رفتار و برخوردش با زندانيان چپ و زندانيان  سرگرد افشاری «  ـ 2

به میمذهبی  ديده  تفاوتی  ضمنی  بود طور  محسوس  حدی  تا  که  ».  شد 
غيرحسی/عاطفی بودن اين حکم تنها درصورتی قابل اثبات است  که آقای 

های اين برخورد متفاوت (يعنی: برخورد بهتر  يکی از نمونهپاينده حداقل  



 

 

کشی در زندان اوينملی 733  

ی مسئله، اگر کرد. اما گذشته از اين جنبهها) را بيان می و مساعدتر با چپی
ی عقلی/تجربی اين  فرض را براين بگذاريم که آقای پاينده برای اثبات جنبه

درک هم  ی کافی سند و ماندازه ها بهبرخورِد متفاوت (يعنی: بهتر) با چپ
بايد به های اين نکته توجه کرد که او (حتی براساس فرماليتهداشته باشد، 

اين برخوردی  حِق  هم)  سلطنتی  برسد  رژيم  چه  نداشت،  را  متفاوت  گونه 
  کند. شدت محکوم میکه برخوردهای نابرابر را بهحق و حقوق انسانیبه

پاينده می3 آقای  ايگويد: « ـ  که يکی از مشکالت ما در زندان  ن بود 
به می نگهبانوقتی  نگهبانها  از  بعضی  بياوريد،  کاله  برويد  ها گفتند 

گيری کنيد، نگفته بودند  ها گفته بودند سختنگهبانخواستند سر بِبَرند. بهمی 
که آقای پاينده براساس کدام  ». سؤال اين استزندانی را اذيت و آزار بدهيد 

برده  چنين تفاوت عميقی پیران بهديگو تجزيه/تحليل قابل ارائه به  تجربه
ديگران (يعنی: چيزی فراتر  ی تجربِی قابل ارائه بهجنبهبود؟ چرا راوی به

کند؟ اين درست که خوی و  ای هم نمیاز دريافت حسی/عاطفی) حتی اشاره 
ها) با هم تفاوت دارد؛ اما ی رفتاری افراد مختلف (و ازجمله نگهبانجنبه

القا میکاله » و «سری که مثال «هاياحتمال بروز تفاوت ی  کند، درباره » 
های انسانی  نگهبانی گمارده شده است، درست همانند کنشگروهبانی که به

به استمنتصب  ناچيز  چنان  ساقی،  پيشاستوار  و  نهاده که  تعقلی  ی 
تحليل   ماترياليستی/ديالکتيکیْ  و  بررسی  از  ناچيز  احتمال  اين  حذف 

  ری است. شناسی طبقاتی/کارگجامعه 
»  کاله » و «سری باال از آقای پاينده در رابطه « ای که در نکتهمسئله ـ 4

داری عاطفی از سرگرد افشار است، بلکه بيان کردم، نه تنها حاوی جانب
ويژه برای  ای را نيز در خود گنجانده که بهی نادرست و بدآموزانهآموزه 

تازه   بهافراد  کننده است.  ی طبقاتی و سياسی گمراه ی مبارزه عرصهوارد 
اين برای  يکچرا؟  از  پاينده  آقای  بهکه  کتک طرف،  و  رفتن  انفرادی 

اندزد و سرگرد افشاری را  ردن نگهبان ميرزايی میگخوردنش را تلويحاً به
از ساواک ارائه   خرتوخرکند؛ و از طرف ديگر، تصويری چنان تبرئه می

که در شرايط  می  بود  اختيار  اين  دارای  گويا يک گروهبان ساده  که  دهد 
براساس سليقه خودش يک زندانی نسبتاً    1354بسيار حساس اواخر سال  
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ضم در  که  را  شده  عارضهشناخته  دارای  بهن  است،  مغزی  طور ی 
  او بزند.» هم بهکتک ُمفّصلیانفرادی بفرستد و «نامحدودی به

  کند، بعيد است که  که آقای پاينده بيان میکه براساس روايتینتيجه اين
مقام به از  يکی  نظر  زير  او  زدن  کتک  و  بردن  بهانفرادی  اصطالح  های 

قوی هم وجود    نظر زندان نبوده باشد. برهمينصاحب سياق، اين احتمال 
دارد که پتو دادن هم گامی از سوی ساواک برای ايجاد بهبود ناچيزی در  

ملی اينکشوضعيت  برای  چرا؟  باشد.  بوده  خانواده که:  ها  برای  «...  ها 
ملی زندانيان  میآزادی  تالش  خيلی  بهکش  همه کردند.  مراجع  سراغ  ی 

میذی می ربط  اعتراض  و  میکردندرفتند  مداخله  پليس  هم  وقتی  و .  کرد 
به میخشونت  خانواده خرج  عقبداد،  نمیها  خانواده نشينی  ها کردند. 

کنيد.  ها را آزاد نمیگفتند مدت محکوميت زندانيان ما تمام شده، چرا آنمی 
سال   از  به1356بعد  يا  سياسی  باز  فضای  در  بچه،  زندان  قول  های 

کردند که  ها هم اعتراض می محکوميت  مدتها بهکراسی"، خانواده "جيمی
بهمن   يا  دی  اواخر  در  ده سال؟...  يا  پانزده سال  ابد،  حبس  ،  1354چرا 

بهخانواده  دادند  کردند. مالقات نمیآمدند و تقاضای مالقات میاوين میها 
آوردند و هربار  ها ميوه میخانواده گرفتند...  ها ميوه و پول میولی از آن

، وضع 1354در بهمن و اسفند  [باالخره]  کردند...  می  تروزن آن را بيش
ی ما خوب شد. در همين مقطع بعضی غذاهای آماده را هم از خانوادها  ميوه 

  )!؟433و   432»(صص  قبول کردند 
اعدام سرگرد افشار توسط جمهوری اسالمی را بدون تحقيق نسبتاً    ـ5

کِش چپ های ملینیزنداتوان و نبايد معيار گرايش او بهدقيق و جامع نمی
دانست. شايد واقعاً چنين باشد و شايد هم اعدام او دليل ديگری داشته است.  

ی اعدام سرگرد افشار روشن  که علت يا حتی بهانهکه تا زمانینتيجه اين
چنان افسر زندانبانی در نظر گرفت که زير نظر ساواک  نشود، بايد او را هم 

  کرد.طور احسن اجرا میکرد و دستورات ساواک را بهکار می 
  
[که]  بند ما آوردند  ها را بهآيد در اواسط زمستان، يکی از بچهيادم می«

ها ذخيره  ی ميوه و عسلی را که زندانیخوار همه ». آقای خام خوار بودخام 
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» شيفت افتخاری يا زمانی بودخورد. «خورد. او نان هم نمیکرده بودند، می
آن پاينده  آقای  را  که  قزلها  می از  بهقلعه  يا  شناخت.  افتخاری  (يعنی:  او 

خوار است و ما هم چيزی  حال اين بکنيد. خام فکری بهگويد: «زمانی) می 
کشد. گفت غلط کرده، آبگوشت بخورد. گفتم  او بدهيم. گرسنگی مینداريم به

اش نکن. اگر  . اذيتدادنداو میدر کميته هم که بود غذای خام بهخورد.  نمی
او بکنی؛ بکن. گفت برو چشم تومی  بند بزن و بيا من را  انی کاری برای 
سيببه گونی  يک  برد.  زندان  کيلو  آشپزخانه  ده  پياز،  گونی  يک  زمينی، 

دستی بزرگ  هويچ، مقدار زيادی عدس، لوبيا، نخود، لپه و... در يک چرخ
 حدی سنگين شده بود که نتوانستم چرخ دستی را ُهل بدهم. يکیگذاشتند. به

سليمی بند آورديم. بهدستی را بهاز سربازها را صدا کرد و دو نفری چرخ
  ). 433»(ص گفتم بخور تا سير شوی

مثل   هم  ميرزايی)، نگهبانی  (مثل  با خاستگاه شر  نگهبانی  مقابل  در 
افتخاری يا زمانی وجود دارد که برخاسته از خير است! نگهباِن شر در 

بََرد؛ اما نگهباِن خير در مقابل  می  را  هامأموريِت آوردن کاله، سِر زندانی
برای   خام  غذای  خام تقاضای  «زندانی  که  بهخوار  هم...  کميته  او  در 

طبقه دوم بند يک منتقل  ی زندان را به»، بخشی از انبار آشپزخانهدادندمی 
قصهمی  شبيه  چقدر  روايت  اين  مادربزرگکند.  که  است  برای  هايی  ها 
میهاینوه  به  گفتند،شان  هود  فيلم چقدر  رابين  از  که  دارد  شباهت  هايی 
های  سازند، و چقدر شبيه باورهايی است که معموالً ديو و فرشته در نقشمی 

ی اعتقادِی درخوِر مردم عامی  های بستهشوند تا سازنده متقابلی ظاهر می 
  باشند!؟

نمی زندان  نگهبان  ايننه!  روايت  تواند  پاينده  آقای  که  کند،  میطور 
ميرزايی افتخاریباشد.  و  از  ها، صرفها  هريک  مقدار  و  تعداد  از  نظر 

هستند.    ی واحدیهای متقابِل برخاسته از مجموعهلحاظ کيفی پاره ها، بهآن
کنش خودسرانهاگر  ظاهراً  با  های  رابطه  در  افتخاری  و  ميرزايی  ی 

ديگر  ين رويه به نحوی تحت کنترل و حتی تحت فرمان نبود، ا به  هاْ زندانی
توانست جنبش چريکی  کرد و ساواک نمینيز سرايت می   هاواحدها و  بخش

  گير کند. را زمين
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ی غيرممکن نيست که در ميان کارکنان ُخرِد ساواک ويا هرمجموعه 
که از جنبه پيدا کرد  را  افرادی  با  وخو شباهتی خلقپليسی ديگری  هايی 

افتخاریميرزايی و  باشند ها  داشته  سيستم ها  مديران  اما  از  ؛  متشکل  های 
خلق با  متفاوتْ افرادی  چگونه می  وخوهای  را  گوناگون  افراد  که  دانند 

ها برخورد کنند که اين افراد  سازمان بدهند و کنار هم بچينند، و چگونه با آن
ازهمان واکنش که مورد نياز کليت سيستم در    خود   هايی را  بدهند  بروز 

  زمان معينی است. 
ا علینتيجه  افتخاری  هم  و  ميرزايی  هم  که  خلقين  وخوهای رغم 

که تحت کنترل و مديريت سيستم واحدی قرار  ی اينواسطهشان، بهمتفاوت
دادند که مورد نياز سيستم بود؛  هايی را از خود بروز میداشتند، همان کنش

که کنش نيست  بعيد  اجرايی  هایو هيچ  هم  شان حتی تحت دستور مستقيم 
  شد. می 

  
، فرنج و شلوارهای کهنه و ] 1354[يعنی:    در زمستان همان سال«

پاره را از ما گرفتند و فرنج و شلوار نو دادند. تعداد جوراب، شورت و  
بيش را  بهزيرپيراهن  وقتی  کردند...  میتر  يکديگر  کتک  اتاق  رفتيم، 

بهنمی و  نمیزدند  برای سرکشی  انفرادی  بردند... هروقت مسؤالن زندان 
گفتند هرکسی از طرف خودش صحبت کند... حتی يک اتاق  آمدند، میمی 

کاری گذاشته بودند.  هم نماينده نداشت. ساکنان هراتاق بين خودشان نوبت
به افراد  و  داشت  غذا  تقسيم  مسؤل  ظرفهراتاق  اتاق  نوبت  غذای  های 

می را  دادن  خودشان  انجام  مسؤل  هراتاق  از  نفر  يک  هرروز،  شستند. 
اتاق  شد تا بهی يک شروع میعمومی بند بود و نوبت از اتاق شماره   کارهای

  ). 434و  433»(صص رسيدی شش میشماره 
صد و پنجاه  ی باالی بند يک حدوداً به، جمعيت طبقه1354در اسفند «

ها از سرگرد افشار تلويزيون، روزنامه، راديو  ». زندانینفر افزايش يافت
می مالقات  میو  او  « گخواهند،  قول  نمیويد:  نيست...  من  دست  توانم. 

کنم. شايد در آينده بتوانم بگويم يک تلويزيون  دهم، زمان هم تعيين نمینمی
  ). 434»(ص تان بياورند سياه و سفيد برای
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صورتی  در اواخر بهمن ماه تصميم گرفتيم مراسم عيد نوروز را به«

، سرگرم بشويم... سرگرد  1355ل فروردين  برگزار کنيم که پنج روز او
افشار با مراسم عيد نوروز موافقت کرد و اجازه داد در ايام نوروز در اتاق 

عده شماره  جمع شويم.  هم  دور  بچهی شش  از  ديدگاه ای  با  های  های چپ 
به گفتند  پيشبچهمختلف  مذهبی  بدهيم  های  را  نهاد  نوروز  عيد  مراسم  که 

برگزار  به مشترک  مگر سالکنيم طور  گفتم  جداگانه  .  را  گذشته عيد  های 
بهگرفتيم؟ هميشه در زندان قصر و زندانمی  طور های ديگر مراسم عيد 

برگزار می يا  مشترک  که مراسم مشترک بگيريم  نبود  هم  شد و صحبتی 
همان شيوه زندان قصر رفتار نهاد کردن ندارد. بهنگيريم. پرسيدن و پيش

عالقمی  هرکسی  میکنيم...  باشد،  نکنيدآيد...  مند  عمده  را  با  ...مسئله   .«
» مراسم مشترک دادند  نهاد...های مذهبی پيشبچه... بهی اين احوال، « همه 
  )345و  344»(صص دهيم شما جواب میگفتند بهها هم «و آن

اسف « اول  بچه1354د  ناز  نوروز ،  مراسم  تدارک  برای  چپ  های 
افتادند... درحالی که ما  به تدارک اين جشن ملی و   ولغمشجنب و جوش 

، انگار کنندهای مذهبی هيچ کاری نمی بچهديديم باستانی بوديم با تعجب می
است... پيش  در  عيد...  که  انگار  مذهبی435»(ص  نه  نسبت  ).  ها 

های مبهم دادند  عناوين مختلف پاسخبهروز «برگزاری مشترک مراسم نوبه
به در آخرين لحظات روز  انداختند تعويق میو جواب قطعی را    29»؛ و 

در ابتدای مراسم ده  اين کردند که «اسفند، اعالم موافقت خودرا مشروط به
قرآن فرصت  دقيقه  خود  جواب  شنيدن  برای  هم  ساعت  نيم  و  بخوانند،   «
دليل کمبود وقت برای  جا)؛ و عمالً اجرای مراسم مشترک را بهدادند(همان

  گيری غيرممکن کردند.تصميم 
ی تغيير و تحوالت سياسی و عقد اتحاد  که متوجهآقای پاينده بدون اين

ها و عمدتاً غيرمجاهد برعليه چپ  های مسلمانبين ساواک و سران زندانی
گويد:  آن داشتم، میبه  اشاراتی   620تا    616های  در صفحهمجاهدين باشد که  

آور نبود چون موارد مشابهی از اين  ها برای من تعجباين برخورد آن«
توضيح   قبالً  که  مه  ماه  اول  جشن  مانند  بودم.  کرده  تجربه  قبالً  را  قبيل 

  جا) »(هماندادم 
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های نظر از شباهتگويد، صرفچه آقای پاينده از تجارب خود میآن
ی سال  روايِت خوِد او در آستانهچه بنا بهآنر واقعيت ربطی بهانتزاعی، د

موقع تحويل سال نو که   ،1349آيد سال  يادم میاتفاق افتاد، ندارد: «  1355
سال   مشابه  وضعيتی  بوديم،  آباد  عشرت  عده   1354در  داشتيم.  ای  اوين 

ای و  لحاظ پرونده آباد با هم بوديم، البته بهمذهبی و غيرمذهبی در عشرت
جريان داخل زندان  ها بهها و نيز نوع نگرش مذهبی ها و مذهبی کميت چپ

تفاوت قابل توجهی وجود  1354و سال  1349ها و... بين سال و مرزبندی
يافته صورت سازمانبعدها بههنوز قيدوبندهايی که    1349داشت. در سال  

کند  ). آقای پاينده نقل می436و    435»(صص  االجرا شد، مطرح نبودالزم 
همه در مراسم نشسته بودند که بدون قرار قبلی،    1350که در عيد سال  

مذهبیْ بچه« بعد،   های  خواندند...  قرآن    قرآن  هم  ديگر  نفر  يک  گفتند 
از سمپات يکی  برای  های چريکبخواند...  فدايی خلق... گفت من...  های 

خوانم... بعد از قرائت قرآن، هم از جا بلند شديم و مذهبی و شما قرآن می 
کرديم...   روبوسی  باهم  کوچک  [و]غيرمذهبی...  حساسيتی بدون  ترين 

  ). 436»(ص مراسم را برگزار کردند 
بيند، بلکه در عبارت  های آشکار را نه تنها میآقای پاينده تفاوتوقتی 

سال  « به  1349در  بعدها  که  قيدوبندهايی  سازمانهنوز  يافته  صورت 
نبودالزم  مطرح  شد،  میاالجرا  بيان  را  می»  نشان  علیکند،  که  رغم دهد 

گزاف و  تاکنونیالف  صرفهای  دريافتاش،  از  و  نظر  انقالبی  های 
ذره   مارکسيستی حتی  نيست،  مطرح  اساساَ  رابطه  اين  در  َشم  که  ای 

يا   آتئيست  خودرا  که  کسی  خواندن  قرآن  گرچه  ندارد.  سياسی/جنبشی 
تواند قابل  لحاظ معيارهای مارکسی و مارکسيستی میداند، بهخداناباور می

انتقاد باشد يا صرفاً اِبراز نوعی مهارت در قرائت متون تلقی شود، اما فرق  
ُکرنشداوطلبا حتی  و  سازمان  یگرانهنه،  تحميِل  با  خواندن  و قرآن  يافته 

ی  دانند، نشانههايی که خودرا چپ و مارکسيست میآدم ايدئولوژيک قرآن به
در  نطفه تولدش  از  که پس  است  همان چيزی  پيش جهموری    43ی  سال 

  گرفت.  اسالمی نام 



 

 

کشی در زندان اوينملی 739  

ادامه در  پاينده  می علی  روايتش  «ی  در  گويد:  اما  ...  1354سال  ... 
[برگزاری ما    اندْ شرط گذاشتهها]  [مذهبیهای چپ گفتند چون  ای از بچهعده 

ی  هيئت مديره پذيريم. اين عده که نپذيرفتند،  نمی  مراسم مشترک نوروز را]
بايد تصميم بگيرد... هواداران چريک  یخودخوانده  فدايی گفت جمع    های 

مخالفان گفتند: علت مخالفت ما اصالً ربطی  [،]  جلسه تشکيل شد  [وقتی]
ندارد...  به بودن  غيرمذهبی  يا  استمذهبی  اين  چند  که]  [مسئله  که  االن 

به گذاشتهساعت  را  شرط  اين  است  مانده  نو  سال  آنتحويل  ها...  اند. 
ما را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند... و ابتکار عمل را  خواهند  می 
ما تحميل کنند... و از اين طريق  ی خودشان را بهدست بگيرند و اراده به

».  ی اصلی، يعنی رهبر شما هستيم کننده گيرنده و تعيينگويند ما تصميم می 
» نظر  ویعلت تحليل و استدالل قبه» اما «تعداد مخالفان زياد نبودگرچه «

  جا). تصويب رسيد(همان» بهجداگانهها پذيرفته شد و برگزاری مراسم « آن
توضيح  ی برگزاری مراسم عيد نوروز، الزم بهی مسئله{قبل از ادامه

اولين اين  که  «است  ازعبارت  پاينده  آقای  که  است  مديره بار  ی  هيئت 
میخودخوانده  استفاده  می»  اين  و  نشانهکند،  تنافتواند  حتی  ی  و  شديد  ر 

ها در درون  های چپ ويا روند تبادالت آنی او با اغلب زندانیيابنده شدت
  ی مطلب بپردازيم:  ادامهزندان باشد}. حال به

قرآن   دقيقه قبل از تحويل سالْ   20های مسلمان  که زندانیبا وجود اين
به آغاز جلسه را  در  اما « خواندن  دادند،  کاهش  م  بازه  مخالفانْ يک دقيقه 

نيست.   قرآن  نخواندن  يا  خواندن  سر  بر  صحبت  اصالً  که  کردند  تأکيد 
خواهند اراده و نظر خودشان را  میها سياسی است و  برخورد و رفتار آن

ها را قبول  نهاد آن. بقيه گفتند بايد وحدت را حفظ کنيم و پيشما تحميل کنندبه
با  من توضيح دادم  کنيد. اصالً متوجه نبودند که جريان از چه قرار است... 

نيست مخالفتی  خواندن  ازآنقرآن  اما  آن.  که  گذاشتهجايی  شرط  و  ها  اند 
بهره می  با  را  خودشان  نظر  و  اراده  نظريات  خواهند  از  برداری 

ی  ی جريان چپ، تحت تأثير برخوردهای نسنجيده ی مجموعهطلبانهوحدت
ما به  وجدان شخصیْ اعتقادات مذهبی و  استفاده از احترام بهشما و با سوء 

کنم.  اصطالح مشترک شرکت نمیتحميل کنند، بنابراين من در اين مراسم به
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). آقای پاينده هرچه 437»( حاال خود دانيد اين را گفتم و از اتاق بيرون آمدم 
می همْ منتظر  ديگری  افراد  تا  («  شود  کسی  کنند،  ترک  را  حتی  جلسه 

  مد. » رفيقش هم) از اتاق بيرون نياتريننزديک
» اطاق،  از  پاينده  آقای  اعتراضی  آمدِن  بيرون  از  نفر  پس  يکی/دو 

سرعت رفتند و خبر دادند که با يک دقيقه موافقت شد. االن هم چند دقيقه  به
ها جواب دادند ما سال تحويل نمانده، بياييد تا مراسم را برگزار کنيم. آنبه

برای خودتان جشن    گيريم، شما هم پشيمان شديم. ما برای خودمان مراسم می
تمامی   بگيريد. اين طوری دوستان ما را سِر کار گذاشتند و با اين رفتار خودْ 

  ). 438و   437»(صص سخره گرفتندطلبانه را بهآن تالش وحدت
با نظر او «ی بيهودگی وحدتی که بهرغم بيانات آقای پاينده درباره علی

های چپ  »، زندانیبودهمراه  ها]  [چپآرا و عقايد  هتک حرمت و اهانت به
ها  های مسلمان موافقت کردند و آنبا شرط و شروط قرآن خواندِن زندانی

بهانه  از آغاز تصميم گرفته بودند و  که  هم در جواب روی همان اصلی 
کردند (يعنی: برگزاری مراسمی جداگانه) پای فشردند و جداگانه  تراشی می

عنوان ارگان  ن نشر بدهند و بهبيرون از زنداهم مراسم برگزار کردند تا به
اعتراض   مسلمانعلنی  بهامت  حاکمْ [!؟]  سياسی  امِت  به  وضعيت  اين 

ها جداست، بلکه شان از صِف چپفراطبقاتی/دينی بگويند که نه تنها صف
ها و مجاهدين  [!؟] بايد که برضد چپامت مسلمانبندی سياسی  اساس صف

و بازخوانی سه نظريه موجود   تر اين رويدادباشد. اما برای بررسی دقيق
به نگاهی  است  بهتر  ابتدا  پاينده،  آقای  روايت    437ی  پانوشت صفحهدر 

آرا  وحدتی که با هتک حرمت و اهانت بهچه برمن گذشت» بيندازيم: ««آن
گرايانه در  های مصلحتو عقايد ما و ديگران همراه بود؛ اين نوع سازش

و هم ريشه دوانده و تنومند گشته و    های سياسی آن موقع هم رايج بودزندان
به سازشتبديل  فرهنگ  ثمره نوعی  بعدها  که  بود،  شده  در  کارانه  آن  ی 

  ».بار نشست و موجبات مسائل متعددی شد تحوالت سياسی به
طورکه همين تفصيل نوشتم، و همانای بهطورکه قبالً هم تااندازه همان 

ها دهد، قصد آنهای زندانی نشان میمسلمانروايت آقای پاينده از برخورد  
اِبراز هرچه   برگزاری مراسم نوروز)  و حال  از شروع شور  قبل  (حتی 
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ها و مجاهدين ها از صف چپیگيرتر جدايِی صف مسلمانتر و چشم علنی
بود. شايد در ابتدا قصدشان اين بود که مجاهدين را هم با خودشان بکشانند،  

شان را از صف مجاهدين  ساواک خيلی سريع صفاما احتماالً با توصيه  
ی آقای پاينده و نه گونههای خدایکه نه در حرفهم جدا کردند. نتيجه اين

وحدت آندر  پاينده  آقای  که  کسانی  «جويی  را  میگرامصلحتها  نامد،  » 
اينچرايی سياسی و روند شکلبه ها و مانورهای ظاهراً گونه کنشگيری 

  شود. ای نمیاره مذهبی و اخالقی اش
کند، ضمن  ارائه می  437تصويری که آقای پاينده در پانوشت صفحه  

هتک  که ظاهِر يک بررسی تاريخی و سياسی را دارد، اما با تکيه روی «اين
های  زندانکه اين هتک حرمت در «» و اينآرا و عقايد حرمت و اهانت به

نوعی  تنومند گشته و تبديل بهسياسی آن موقع... رايج بود و... ريشه دوانده و  
که داند «»ی میفرهنگرا اساساً «  »، مسئلهکارانه شده بود فرهنگ سازش

بار نشست و موجبات مسائل متعددی  ی آن در تحوالت سياسی بهبعدها ثمره 
  ». شد

جاکه ، حتی آنآيدميان میبه  »فرهنگکه وقتی حرف از «دانسته است
بهبه فرهنگمعنای  مسامحه  به  خرده  از  هم  صحبت  بازهم  برود،  کار 

هزار زندانی    4وجه با حداکثر  هيچلحاظ کّمی به هاست که بهای از آدم گستره 
فرهنگ  قابل مقايسه نيست؛ و عالوه براين،    1349-1357های  سياسی سال

ی  ای از تحوالت تاريخی است که بسيار فراتر از بازه هميشه حاصل دوره 
  است.   1349-1357ی ساله 8

 همواره  ی طبقاتیْ » در جامعهفرهنگکه: «تر اينها مهم ی اينز همه ا
بازه ُمهر طبقه در  را  اين  ی خاصی  تقليل  که  دارد  برپيشانی  زمان  از  ای 

به«گستره  کّمی/کيفی  بهی  اهانت  و  عقايدهتک حرمت  و  در  آرا  زندان  » 
قصه اما  يادآور  است.  گاليور  سفرهای  کوچولوهای  آدم  چگونه  ی  حقيقتاً 

« می  که  کرد  تصور  مصلحتسازشتوان  زندانهای  در  های  گرايانه 
يک  سياسی قالب  در  «فرهنگ«»  همين  و  خودبنماياند؛  »  فرهنگ » 

می چگونه  باشد)  هم  طبقاتی  و  تاريخی  که  «(برفرض  تحوالت  تواند  در 
  » هم بشود؟موجبات مسائل متعددی» بنشيند و «بارسياسی به
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که الزمه نياز چندانی به اين سؤال، فهم اين  ی پاسخ بهتوضيح نيست 
«است اين  ماهيت  که  سياسیکه  به تحوالت  که  بفهميم  و  بدانيم  را  کدام  » 

حاکميت  کند؟ اگر منظور تغييِر حاکميت شاه به» اشاره میتحوالت سياسی«
جمهوری اسالمی است، ارزش مفهمومی اين عبارت نه تنها از اساس چرند  

حاکميت نشستن  که بهکننده است. چرا؟ برای اينشدت گمراه است، بلکه به
ای بين ساواک و روحانيت و اسالميون را که از يک طرف حاصل توطئه

ديگر  هم  از طرف  و  بود،  غيرمسلمان  نيروهای  سرکوب  و  ده بهچنين  ها 
گشت بسا صدها زدوبند فردی و سياسی با نيروهای امپرياليستی برمیچه

خواهند،  طور که حاکمان کنونی میکند و مسئله را همانرا الپوشانی می
  زند. فرهنگی جا می

  
  کشی در زندان اوين} ملی5

نمی« شايد نگهبان  آيد چهيادم  تحويل شد؛  که سال  طور متوجه شديم 
بلند کرد. به ها در  ، چپ1355هرحال موقع تحويل سال  صدای راديو را 

ی سه بودند و من تک و تنها ماره ها در اتاق شی شش و مذهبیاتاق شماره 
اين بيت موالنا   قدم زنان و با سری پُرسودا  در راهرو بودم. درحالی که 

می خوش  چه  بود.  کرده  خود  درگير  را  ُسست  ذهنم  همرهان  زين  گويد: 
  ). 438»(ص  عناصر دلم گرفت ـ شيرخدا و رستم دستانم آرزوست

پُرسودا« چنانسِر  ماليخوليايی  »  بهچه  ـنباشد،  بين  نحوی  توازنی  در 
عمل و  بهنظر  را  خود  سودای  اجتماعیـ  و  درمی  مبارزاتی /تبادل  آورد 

تبادالت    منهایکه  اين. با توجه بهشودا میافزارزشلحاظ انسانی/انقالبی  به
کنون  تا  1355چه آقای پاينده از سال  گذران زندگی روزانه، هرآنمربوط به

چه برمن گذشت»  تبادل اجتماعی گذاشته، همين «آنبهيعنی حدود نيم قرن  
ارائه  است در  بهکه  عمده  سهم  هم  آن  ديگران  تاريخی  و  معاصر  پژوه 

»ی او در  سِر پُرسوداتوان نتيجه گرفت که اگر «رو می؛ از اينگرددبازمی
به قطعاً  باشد،  نبوده  ماليخوليايی  اويْن  افراطی خودپرستانه گونهزندان  ای 

شعر موالنا که کند. توسل بهدنيا نگاه میوز هم برهمين روال بهبوده و هن
ها  م ی آدپندارد و برتر از همه می  ی نامعلوم تنها خودش را َرهرو راِه حقيقت
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دهد، مرز ی همراهان می غيرآدم بودن همه داند، و حکم بهمی  ـجز شمسبهـ
دی شيخ   کشاند:ابهام میبين خودپرستی افراطی و سوداهای فاشيستی را به

  !؟کز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوستـ  رد شهرگشت گِ با چراغ همی
بچه« شد  تحويل  که  برای  سال  و  کردند؛  روبوسی  هم  با  چپ  های 

»  برای رعايت ادب روند، و او هم « سراغ آقای پاينده هم می»...  روبوسی
آن میبا  سردی  روبوسِی  چپکند(همانها  نجا).  چند  با  فقط  از   فرها 

«زندانی که  مسلمان  بودندهای  متفاوت  بقيه  «با  مانند  عزت»،  هللا حاج 
بهخليلی دليل که در يک»،  ی  همهجا قرار داشتند، روبوسی کردند. «اين 

ما رودست زدند، توهين کردند و  طور به های چپ ناراحت بودند که چهبچه
ما به چه سادگی بازی خورديم... جلسه تشکيل دادند که حاال چه بايد بکنيم.  

ها چند نفرند؟ گفتند چهل/پنجاه نفرند و  خيلی عصبانی بودند... پرسيدم آن
بحث تعداد  تر است. گفتم  پرسيدم شما چند نفريد؟ گفتند تعداد ما خيلی بيش

نفرات فقط کميت را تشکيل مینفرات نيست و عمل،  کردتان دهند کيفيت 
هيچ گفتم:  کنيم؟  کار  چه  پرسيدند  است.  سازشکارانه  و  کاری  اشتباه 

سوابق  نمی در  را  قضيه  اين  بگيريد.  درس  اين  از  فقط  بکنيد.  خواهد 
خودتان قرار دهيد. از    خاطر بسپاريد و در آينده راهنمایتان بهمبارزاتی

بندی تجربيات وضع خودتان را مشخص بعد با مشاهده، مطالعه و جمعاين به
کنيد و موضع مشخص داشته باشيد تا آلت دست هرنابخردی قرار نگيريد.  

دانند ولی شما ها اين را میتوانيد وحدت داشته باشيد. آنها نمیشماها با آن
های  گيریيد بگيريد. من ديگر در تصميم خواهدانيد. هرتصميمی که می نمی

  ). 439و  438»(کنم. اين را گفتم و از اتاق بيرون آمدمشما شرکت نمی
های ی گذشت سالواسطهاگر فرض را براين بگذاريم که اين روايت به

بسيار طوالنی، در مقايسه با اصل رويداد، از اساس دفُرمه نشده باشد، بايد  
حرف که  پبگويم  آقای  نقلهای  اين  در  بهاينده  ربطی  هيچ  ی  مبارزه قول 
ترين برداشت و  دارانهی طبقاتی ندارد، و در جانبمبارزه سياسی و طبعاً به

ها و مناسبات ها در سنتهمانند پندهايی است که پدربزرگ  تصور ممکنْ 
ترهای  ُرخ جوانآميز، برتری خودرا بههای ابهام پدرساالرانه با بيان حرف

ها چند نفرند؟ گفتند چهل/پنجاه نفرند و پرسيدم  پرسيدم آنکشند: « فاميل می 
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حث تعداد نفرات  تر است. گفتم ب شما چند نفريد؟ گفتند تعداد ما خيلی بيش
کردتان اشتباه و  دهند کيفيت و عملنيست، نفرات فقط کميت را تشکيل می

عمل». صرفاست  کارانهسازش يکسانِی  القای  از  «نظر  و  اشتباهکرد   «
آن  ای بيش نيست؛ اما اين سؤال، جواب به» که سفسطهکارانهسازشکنش «

های چپ  » بودن اغلب زندانیکارسازشی «و حکمی که آقای پاينده درباره 
ی بارِز َمثَِل {دلبر جانان من بُرده دل و جان من // بُرده دل  دهد، نمونهمی 

گويی ناب که گرچه هيچ  نو جان من دلبر جانان من} است: يعنی، يک هما
و نسبتاً جوان    ی نيازموده تواند شنونده گذارد، اما می تبادل نمیمفهومی را به 

  گيجی و تابعيت بکشاند. خود را به
ی مثالً  ساِز «ما»، جناب پاينده، بالفاصله پس از ضربهخردمنِد گيج

مطالعه و    بعد با مشاهده،از اين بهفرمايند: «می  ی نخسِت خويشْ خردمندانه
بندی تجربيات وضع خودتان را مشخص کنيد و موضع مشخص داشته  جمع

گويِی »! اين حکم نيز يک بديههباشيد تا آلت دست هرنابخردی قرار نگيريد
فاقد معنِی مشخص، پروفسورنمايانه و درعين حال تحقيرآميز است.  عام، 

و کار   يشهی اند چراکه بداهِت آزمون و خطاِی غيرقابل تفکيک از پروسه
انسان حتی  که  را  بارانبشری  و  غارنشين  هم  های  بدوی  قبايل  سازهای 

عنوان آموزش در مقابل  ای جز رعايت آن نداشتند، پرفسورمنشانه بهچاره 
ی مراسم عيد  شان از چرايِی برگزاری جداگانهگذارد که دريافتکسانی می

  . هستند ی خوداند و درصدد تالفی آزردگسطحی است، آزرده شده نوروز 
قول باال،  تر جزئيات منطقِی نهفته در نقلاما برکنار از بررسی بيش

به میچنين  قابل توجهیْ نظر  مقدار  با  کليت روايت  که  و خاک   رسد  َگرد 
اين برای  چرا؟  است.  شده  نقلآميخته  خوِد  از  برمیکه  چنين  که قول  آيد 

های زندانیکراتيک بهآميز و کامالً دموهای چپ دربرخوردی احترام زندانی
پيش بهمسلمان  مربوط  مراسم  مشترک  برگزاری  را  نهاِد  نوروز  عيد 

زنند  مانورهايی می جای بيان صريح نظرشان دست بهها بهدهند؛ و آنمی 
به سرانجام  جداگانهکه  می برگزاری  منجر  مراسم  اين  خرِد  ی  شود. 

مبارزه کننده رهبری به ی  ی  و  برخاسسياسی  خرِد  مبارزه ويژه  از  ی ته 
بدون  طبقاتی چنين پيش بار  امر هزار  اگر اين  که  دارد  اتفاق  نهاده  نتيجه 



 

 

کشی در زندان اوينملی 745  

حال  افتاده باشد، تالش برای هزار و يکمين باِر آن، تالشی سازنده و درعين
چه از خوِد  االصول (ومطابق آنکه علیدموکراتيک درمقابله با رژيمی است

  کند. ها را سرکوب می ها و چپمسلمانبندی آيد) هردو گروه گزارش برمی
با آن آقای پاينده  چه در اوين اتفاق  بنابراين، با اين فرض که روايت 

ی  سوکننده افتاد، تفاوت اساسی نداشته باشد، بايد گفت آن کسی که تالش هم 
نامد و اين تالش دمکراتيک  »ی میسازشکارنسبی در مقابله با رژيم را « 

را بهآفرحال هژمونیو درعين آلت  اش «نتيجه ماندن هزارباره دليل بیين 
هرنابخردی  می دست  ارزيابی  تنها خردمندانه/مبارزاتی/انقالبی  »  نه  کند، 

کند، در مقابل بررسی  پا میای که بهعمل نکرده، بلکه با گرد و خاک بيهوده 
عرصه در  وسيعمسئله  مبارزه ی  علت  تر  فهم  و  ضدرژيمی  ی 

  شود. مانعی جدی تبديل میليت جامعه به سياسی/مبارزاتی آن در ک
» چنان  وحدتی «قول از واژه از طرف ديگر، آقای پاينده در اين نقل

به معين، عطف  تعريف  بدون  غم کلی،  احساساتی  با  و حتی  آلوده  ماسبق، 
ها و کليت جنبش مسلحانه و غيرمسلحانه  کند که گويی اگر زندانیاستفاده می

، در زندان  1355گزاری مراسم عيد نوروِز سال ی برنصايح او در باره به
می  اوينْ  «گوش  ثمره کردند،  بهبعدها  سياسی  تحوالت  در  آن  »  باری 

متعددینمی« مسائل  موجبات  و  استقرار  نشست  موجب  ازجمله  و   ،«
نمی هم  اسالمی  را  جمهوری  صنفی  فعاليت  اندکی  که  هرکارگری  شد!؟ 

نهاد برگزاری مشترک مراسم  شداند که پيروشنی میتجربه کرده باشد، به
نمی هم  چندقلو  چسِب  من  هزار  با  را  نوروز  بهعيد  کنش  توان  و آن 

» گويای آن است. چراکه محتوای  وحدتی «هايی چسباند که کلمه کنشبرهم 
» ايدئولوژيک  وحدتمعنايی  حتی  و  باورمندانه  پايدار،  درونی،  عمدتاً   «

درصورتی عيداست؛  مراسم  مشترک  برگزاری  به  که  بنا  و  نوروز  سنت 
  علِت وجودی اين مراسم، موقت و اساساً بيرونی است. 

اين «نتيجه  ناميدن  کارسازشکه  (بهزندانی»  چپ  پيشهای  نهاد  دليل 
ها  مسلمان)، تحقير آن  هایزندانیبرگزاری مشترک مراسم عيد نوروز به

ارائه اتهام نمايی شده ی تصويِر بزرگدر مقابِل  از  اما اين  ای  زننده است. 
کند. در واقع، برخورد آقای پاينده  ی مسئله را بيان نمیگيری هنوز همهنتيجه
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است؛ چراکه اين برخورد (که با قهر    های چپْ تر از تحقير زندانیمخرب
سازمان کنِش  بود)،  همراه  هم  چندباره  آشتِی  اسالمیيافتهو  برعليه  ی  ها 

چپ مجاهدين    جنبش  نظام  و  و  ساواک  با  اسالمی  جنبش  وحدت  (يعنی: 
دهد  کنشی صرفاً اخالقی/مذهبی تقليل میسياسی/اقتصادی بورژوايی) را به

علت در  و  را  امر  اين  مبارزاتی  و  سياسی  عاطفی  جويی  عمدتاً  آزردگی 
  کند. منحل می

از   437ی  البته نبايد فراموش کرد که آقای پاينده در پانوشت صفحه
سازش« می»کارانهفرهنگ  حرف  هم  «ای  ثمره زند  بعدها  در  که  آن  ی 

به سياسی  شدتحوالت  متعددی  مسائل  موجبات  و  نشست  منهای  بار   .«
روان عهده شناسانهبررسی  از  که  پاينده  آقای  و  ی  است،  خارج  من  ی 

جا و  ی نابههای شخصی او، و حتی برکنار از مقولهنظر از انگيزه صرف
دو  جا بايد بهآن پرداختيم؛ در اينتر بهفرهنگی که پيشی  ی مسئلهکننده گمراه 

ی اين نيست که آقای سؤال بسيار مهم بپردازيم: يک} آيا عبارت باال نشانه
به چنين  پاينده  اگر  دو}  بود؟  انديشيده  اسالمی  حکومت  استقرار  احتمال 

صراحت از آن حرف نزده  ای وجود داشت، چرا راوی عزيز ما بهانديشه
  آورد؟زبان نمیی آن بهوز هم حرف روشنی درباره و امر

که نظر از اينطور قاطعی منفی است. زيرا صرفپاسخ سؤال اول به
های زندانی در بند سه ی نشسِت ساواک و مسلمانآقای پاينده حرفی درباره 

نمی مسئلهاوين  مذهبیی  زند،  جدِی  رفتار  شکلتغيير  و  گروه ها  گيری 
فامذهبی نام هايی (که  نيز مسکوت میالنژ  را  گذارد. ضمناً  گذاری شدند) 

ی اخالقی/عاطفی/فرهنگی رويدادها،  فراموش نکنيم که تکيه او روی جنبه
واکنش و  کنش  بهو  که  است  زمينه  همين  در  هرصورت  هايی 

ی  ها، مسئلهی اين حرفتر از همهسياسی/استراتژيک نيستند. باالخره، مهم 
وجه قرار براين نبود که سياسيون مسلمان قدرت  يچهکه بهاساسی اين است

هيچ    1355عبارت  ديگر، در نوروز سال  سياسی را دراختيار بگيرند. به
اطالعاتی/امنيتی و  دولتی  جنبشی،  از شخصی،  (اعم  جهان  در  )  نيرويی 

ها در ايران و  قدرت رسيدن مسلمانصدِم درصد هم بهاحتمال يکحتی به
توان طور قاطعی می بينی نکرده بود. اما بهرا پيش  تشکيل جمهوری اسالمی
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نشانه که  پيشگفت  برای  بسياری  سازمانهای  فعاليت  ی  يافتهبينی 
سويی با ساواک) وجود داشت؛ و  های اسالمی (در هم ضدکمونيستی جريان

نشانه همين  بهبراساس  که  بود  فراهم  نيز  امکان  اين  از  ها  بعضی 
و  بينیپيش يافت  دست  بهبههايی  مناسبی  فعاليت  طور  با  مقابله 

بهضدکمونيستی که  پرداخت  پيشواسطهای  غيرقابل  رويدادهای   بينیْ ی 
تر  بسا سبُعانهچهداری ـقدرت رساند تا از نظام سرمايهاسالميون شيعه را به

  ـ پاسداری کنند.از سلف خويش
م،  بايد بگوي  1355ی روايت مراسم نوروز  ی ديگری که درباره نکته

روايتشيوه به اين  ی  واقعيت  دارد.  ارتباط  باره  اين  در  پاينده  آقای  گويی 
روايتاست باره که  اين  در  پاينده  آقای  زيادی  گويی  شباهت  خاص  ی 

ها فيلم   های ايرانی دارد. در اينرعايت حجاب و عفاف در بعضی از فيلم به
  عفافْ   حجاب وی موازين شرعی مربوط بهدختر و پسر ضمن رعايت همه

ورزند که هم عشق میکنند و با کالم استعاری بهچنان از يکديگر دلبری می
ی چند دهه قبِل  های عاشقانهرسد که از فيلم همان دريافتی میی فيلم بهبيننده 

ی سينمايی و البته با  يافت. آقای پاينده با استفاده از همين شيوه هاليود درمی
به فرار  حدوداً  يک  «  ساله  50جلوی  مصلحتسازشاز  در  های  گرايانه 

کند که گويا از همان موقع » چنان روايت میهای سياسی آن موقعزندان
میپيش « بينی  که  «یثمره کرد  اين  مصلحتسازش»  در  های  گرايانه 

سياسیزندان « های  به»،  سياسی  تحوالت  در  میبار بعدها...  و  »  نشيند 
متعددی« مسائل  میموجبات  هم  پ»  آقای  چنين  شود.  از  استفاده  با  اينده 

شود  ترها در نقش خدايی ظاهر میگويی، در مقابل جوانای از روايتشيوه 
پيش غيرقابل  مطلقاً  مسائِل  پيشکه  را  مقابل  بينی  در  و  است؛  کرده  بينی 

می هم  حاکم  همهاسالميون  من  بگويد  را  تواند  شرعی  موازين  ی 
«جانببه از  ربانی  آيتداری  آيتهللا  مهدی  شيرازی،  حاج  انواری،  هللا 

اين قبيل  » و ديگرانی که «هللا خليلیحاج عزت»، « عراقی و دکتر شيبانی
  ام. »، رعايت کرده شدند کارها را قبول نداشتند و وارد اين جزئيات نمی

منتقل    440ی  صفحهکه ادامه آن به  439آقای پاينده در پانوشت صفحه  
های  های مذهبی با زندانیی زندانیگرانهستيزه ای از تقابل  شده است، نمونه
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های مذهبی زندانیی ديدگاه و ارزيابی او از  کننده کند که بيانرا نقل می  چپ
«به است:  شماره   1351درسال  طورکلی  زندان  در  بودم،  که  چهار  ی 

خواستيم مراسم چهارشنبه سوری برگزار کنيم. مخالفت کردند و گفتند  می 
گبرهاست  کارها .  مراسم  اين  از  و...  روحانيون  اسالمی،  ملل  مجاهدين، 

ای که عمدتاً طلبه  ی منصور و عده ی قتلهکردند. يکی/دو نفر از پرونده نمی
ها قشری بودند نه  اين  هايی داشتند.وسال بودند، چنين تلقیو افراد کم سن

دو سال زندان محکوم  حداکثر بهها سبک بود و  نآ  یهامحکوميتسياسی.  
  ».  راه انداختند که آن وضع را به  در اوين هم اين قبيل افراد بودند   ده بودند.ش

اين حرفنتيجه  صفحهکه  پانوشت  در  پاينده  آقای  ،  437ی  های 
«داستان است:  محض  سازشاين  سرايی  مصلحتنوع  در    گرايانههای 
های سياسی آن موقع هم رايج بود و هم ريشه دوانده و تنومند گشته و  زندان

بهت سازشبديل  فرهنگ  ثمره نوعی  بعدها  که  بود،  شده  در  کارانه  آن  ی 
  ».بار نشست و موجبات مسائل متعددی شد تحوالت سياسی به

نقل داستانچرا  باال  اينقول  برای  است؟  محض  اگر سرايی  که 
کارها  « اين  از  و...  روحانيون  اسالمی،  ملل  برخورد  مجاهدين،  [يعنی: 

ای که عمدتاً طلبه و افراد  عده »، و «کردندنمی]  هاچپآميز نسبت بهتوهين
»، اصالً موضوع  داشتند  ها][برضد چپهايی  وسال بودند، چنين تلقیکم سن

مسئله « و  برای  مصلحتسازشای  نمیگرايانههای  باقی  بتوانند  »  تا  ماند 
«زمينه که  کند  ايجاد  را  ثمره ای  بهبعدها  سياسی  تحوالت  در  آن  »  بار ی 

  » را فراهم بياورد. موجبات مسائل متعددیبنشيند و «
، و روايت  ند باهم سازگار نيست  آقای پاينده  که اجزای روايت نتيجه اين
اش تأثير گرفته تا متأثر  بينانهتر از ذهن و عواطف خودبزرگاو خيلی بيش

  ی برابرايستای ذهن) باشد.  مثابهاز واقعيت بيرونی (به
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اينعلی میرغم  اعالم  پاينده  آقای  «که  که  که  کند  هرتصميمی 
» و  کنمها شما شرکت نمیگيریخواهيد، بگيريد. من ديگر در تصميم می 
نه تنها  رود و در گفتگو شرکت نمی» میاز اتاق بيرون« کند، اما بازهم 
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بلکه اين  شود،  ی برگزاری مراسم نوروز میادامهدرگير مسائل مربوط به
های چپ  همان شب بچهکند: «ترين اهميت را پيدا میبار هم نقش او بيش

آنبرنامه داشتند.  آواز  و  رقص  نداريد جشن  ی  گفتند شما حق  و  آمدند  ها 
بيندازيد... آواز راه  نبايد رقص و  ما مذهبی هستيم و  های ». بچهبگيريد. 

» زندانی  چپ  ولی  کنيم  شادی  و  بگيريم  جشن  داده  اجازه  پليس  گفتند... 
می بچهمخالفت  از  يکی  انجام  کند...  دستجمعی  رقص  و  خواند  آواز  ها 
فردا شب...  دادند... آن نکردند...  ای نمايشنامه  های چپ][بچهها... کاری 

شش  ی  نمايش گذاشتند. اواسط نمايش بود که از بيرون اتاق شماره را... به
را برداشته بودند و با  [ی داخل حمام]  هاها طشتسروصدايی بلند شد...آن

بهمشت روی طشت می پا  اتاق... شدند و  زمين میزدند و  کوبيدند. وارد 
توهينجمله بههای  نسبت  به آميزی  بهما  را  اتاق  وسائل  و  بردند  هم  کار 

  ). 439»(ص ريختند
مذهبی را از اتاق بيرون  های  های چپ خواستند زندانیوقتی زندانی

باالخره، من و چند    [و]زد و خورد رسيد...  درگيری شد... کار بهکنند، «
آن ديگر  ايننفر  با  کرديم.  جدا  ازهم  را  نگهبان  ها  ولی  شد  سروصدا  که 

  ). 440»(ص نفهميد
از بچه« نفری  اين اوضاع و احوال، چند  مانند حاج  در  های مذهبی 
های  گنده [از کله مؤتلفه، عبدالمجيد معاديخواه    یهللا خليلی از پرونده عزت

ای را که اتفاق افتاد  و علی بشارتی سعی کردند قضيهجمهوری اسالمی]  
ها بودند  است با ُحسن نيت اصالح کنند. اين افراد و چند نفری که تابع آن

». حاج خليلی از پاينده  هم زدن نمايش و آن برخوردها شرکت نداشتنددر به
زندانیخواهد  می  که  بکند  «کاری  متعادلهای چپ  مقدار  رفتاريک  »  تر 

به منجر  رونِد  توضيح  ضمن  هم  پاينده  اينکتککنند.  و  همه کاری  ی  که 
هايش در  های مسلمان است، درست برخالف گفتهگردن زندانیتقصيرها به

می   440و    439ی  پانوشت صفحه کردم،  نقل  باالتر  کمی  « که  در  گويد: 
ها سعی ی زمينهايم هميشه در همهی که با هم زندگی کرده هايی سالهمه 

به کاری  ما  دانستيد.  نجس  را  ما  کنيد،  تحقير  را  ما  و  کرديد  نداشتيم  شما 
کنيم. ولی حاال کاری چنان میايم و هم کرده هميشه هم رعايت حال شماها را  
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ماليم کرده  حتی  که  شماهايد  مقابل  در  شدند  مجبور  هم  ما  افراد  ا ترين 
ی برخوردهای غلط خود شما است. االن هم  گيری کنند. اين نتيجهموضع

کنيد.  مشکالت و مسائل داخلی خودتان با من صحبت میشما بدون توجه به
اول مسائل داخلی خودتان را حل کنيد، اگر اين طرف درست نشد آن وقت  

شما    حاج خليلی گفتم ببينيد، تکليف من باکنيم. يک بار بهباهم صحبت می
با آن شان با شما مشخص نيست،  هايی که تکليفروشن است. شما برويد 

اذيتم کنيد، وضع  صحبت کنيد. من کاری به البته اگر بخواهيد  شما ندارم. 
شما    دانيم. از ناحيهکند. حاج خليلی گفت: بله، ما خودمان اين را میفرق می 

و معاديخواه  با  بارها  زمينه  اين  در  نداريم...  بشارتی    مشکلی  مخصوصاً 
که آقای توضيح چندانی نيست). نياز به441و    440»(صص  ت کردمبصح 

اسالمی   جمهوری  برای  هم  خودش  روايت  از  قسمت  اين  در  عدم  پاينده 
می گرا  را  به  دهدمخالفت  خودرا  هم  چپو  مرشِد  معترض عنوان  های 

  زند. ها جا میتهاجم مذهبیبه
داشتند، شديدتر از قبل مورد ها مراسم  غروب سوم فروردين که چپ

کشد.  درگيری فيزيکی شديدی میگيرند و کار بهها قرار میتهاجم مذهبی
پاينده هم «اين آقای  پای فريدون تنکابنی و  پابهشود و «» میعصبانیبار 

  کند. » در درگيری شرکت میسه/چهار نفر ديگر
مشغول شستن  های چپ که در حمام  ششم يا هفتم فروردين يکی از بچه

ها قرار  لباس و خواندن آواز بود، مورد اعتراض و تهاجم يکی از مذهبی
زنند. اين بار می[کتک]  شدت  شوند و همديگر را بهگالويز میگيرد، «می 

داخل بند آمد. آن روز شيفت  حدی بود که نگهبان متوجه شد و بهسروصدا به
بد]    مؤمنی در442»(ص  بود[نگهبان  پاينده  آقای  بد    ).  نگهبان  مقابل 

که کند؛ چون»[طرف دعوا که چپ بود، میصمد فحش دادن بهشروع به«
«نمی عنوان خواست  با  مغاير  و  متفاوت  تفکر  دو  با  نفر  دو  شود  معلوم 

  جا).»(همانانداند باهم دعوا کرده زندانی سياسی باهم درگير شده 
» توسط  صمد  و  پاينده  تاره آقای  که  بودنگهبانی  بازجکار  ويی  » 

پاينده  شود که دعوای اين دو نفر ساختگی است؛ و بهشوند. او متوجه میمی 
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کسی را که با صمد دعوا کرده بود  »؛ و «حاال تو برو توی بندگويد: «می 
خواستيم از بين خودمان چه را که نمیاين ترتيب آنبه»: «احضار کردند

جا).  »(همانر شدبيرون برود، بيرون رفت و پليس از اختالف بين ما خبردا
ها) از درگيری بين  رسد که رؤسای زندان (نه الزاماً نگهباننظر میبعيد به
  خبر بوده باشند. ها بیها و چپمسلمان
  
» آقای پاينده را  حدود ساعت دوازده نيمه شب دوازدهم يا چهاردهم «

عنوان محرکين ماجرا شناخته  به». چند نفر ديگر راهم «انفرادی بردند به«
بند بازگردانده  جا). اين عده خيلی زود بهدهند(همان » میانفرادی انتقالبهو  

رغم  » بود و علی  209دو ماه در انفرادی... در بند  شدند، اما آقای پاينده « 
اما « انفرادی،  در نيامد(صص  صداوضعيت بسيار سخت سلول  »يش هم 

« 443و    442 گروهبان).  از  افتخاری  سرکار  خردادماه،  های  اوايل 
رود و از حضور او در  سراغ او میشناخت، به» که پاينده را میقلعهقزل

» رفتنش، اظهار  يک ماه مرخصی» و «تعطيالت عيددليل «انفرادی، به
میبی که اطالعی  بود  نگذشته  سلول  در  پاينده  ديدن  از  ساعتی  يک  کند. 

»؛ و کن  ات را جمعاثاثيهگويد: «رود و میسرکار افتخاری نزد پاينده می
). سرگرد افشار هم مقداری هارت  443برد(ص  » میدفتر افشاررا بهاو «

می  پورت  «و  که  می نمیکند  و  برداری...  کارها  از  دست  دانی  خواهی 
همين  به بهمی  [کارها]خاطر  را  تو  ببرندتوانند  پاينده  دادگاه  آقای  »؟ 

ين پنج  جناب سرگرد... پنج سال محکوميت گرفتم، ا گويد: «درجوابش می
کشم. چرا ما را آزاد  سال تمام شده و يک سال است که اضافه زندان می

اين  ايد که بهکنيد. چرا يک عده آدم بالتکليف و عصبی را کنارهم گذاشتهنمی
دست شما نيست، ولی دانم آزاد شدن ما بهصورت باهم درگير بشوند. می

اند،  ت پيدا کرده هم حساسي کنم وضع اين افراد را که نسبت بهخواهش می
کرده   فرق  خيلی  وضع  بند،  توی  برو  حاال  گفت  کنيد.  روشن 

  جا). »(هماناست
[که يکی/دو روز قبل از اين، احمد کابلی  دهد که «آقای پاينده ادامه می

افشار رفته بود... و دو ساعتی    ديدن سرگردبه»]  نزديک بودپاينده « خيلی به
جا آمدند  اينها وقتی بهگويد اين آدم کند. میطور مشروح با او صحبت می به
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به  به کاری  که  کرديد  فراهم  محيط عصبی  نداشتند... شما  هم  هم  کار  جان 
می بدتر  وضع  کنيد  آزاد  ديرتر  هرچه  آزادمان افتادند.  که  حاال  شود... 

  ). 444و  443»(صص کنيد، الاقل تسهيالتی در اختيار ما بگذاريدنمی
ی باالی بند برگرداند. ديدم بند ساکت  هطبقسرکار افتخاری من را به«

زنده  است.  خلوت  مديرشانهو  محسن  میياد  قدم  راهرو  در  از  چی  زد،... 
جا  ها را بردند و فقط ما در اينمحسن پرسيدم چرا بند خلوت است؟ گفت آن

های مذهبی (مجاهد  انفرادی، بچههستيم. معلوم شد، مدتی بعد از بردن ما به
ی مارکسيستی  های با پرونده اند و بچهی پايين برده طبقههو غيرمجاهد) را ب

). آقای پاينده همان روز 444»(ص  ی باال آورده بودندطبقهطبقه پايين را به
نهاد برگزاری  کند که مضمون آن همان پيشيک سخنرانی مشروح ايراد می

 ها مراسم مشترک عيد نورز بود که ظاهراً شکاف عميقی بين او و بقيه چپ
داديد و هرکسی مراسم  نهاد مراسم مشترک نمیاگر پيشايجاد کرده بود: « 

می برگزار  نمیخودش را  بدين»(همانآمد کرد، مشکلی پيش  ترتيب،  جا). 
  کند تا ثابت کند، مرغ يک پا دارد!!؟ی سعی خودرا میآقای پاينده همه

  
    کشی در زندان اوين} ملی7
های تدريج روابط بچهپايان رسيد. بهبهاين ترتيب  ، به1355خرداد  «

طبقهطبقه و  باال  آن ی  و  بودند  دور  يکديگر  از  شد.  عادی  پايين  ی 
بين رفته و تعديل شده و    زهايی که در کنار هم پيدا کرده بودند، احساسيت

جای دوستی  و  بود.  دوری  شده  سختگزين  مقطع،  اين  های  گيریدر 
کاری کردند،  که ديروز با هم کتک.. کسانی.خوردچشم میتر بهها کم نگهبان

علت وجود دشمن مشترک که بهکه از هم دور شده بودند،  علت اينامروز به
های ، در کمال آرامش بدون درگيری و بُروز حساسيتباعث تفاهم با هم بود 

  ).445و  444»(صص کردندقبلی با هم  دوستانه صحبت می
وجود دشمن  که «قول اين استين نقلی نهفته در ای روانشناسانهنتيجه

های مذهبی و غيرمذهبی  » تنها در صورتی روی روابط زندانیمشترک
نهاد برگزاری مشترک مراسم  گذارد که کسی پيشتأثير غيرستيزآميز می

ها هم از يکديگر جدا باشد تا  عيد نوروز ندهد، و بند مذهبی و غيرمذهبی
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کنند، امکان بروز پيدا نکند. گرچه  ی» مهايی که در کنار هم پيداحساسيت«
ام،  طور که بارها ثابت کرده برای آقای پاينده احترام بسيار قائلم؛ اما همان 

  لوحانه، عمدتاً تخيلی و خودپرستانه است. ساده   گونه تصوراتْ اين
  
ها مالقات وتوک بچهتک، به1355در اواخر خرداد و اوائل تيرماه  «

موقع   اين  در  بياوريم... بچهدادند،  تلويزيون  يک  گفتند  ).  445»(ص  ها 
که   کسی  که  کرد  موافقت  اين شرط  با  تلويزيون  آوردن  با  افشار  سرگرد 

بهتلويزيون را می تماشای همهآورد،  ببرد.  با خود  آن را  آزادی  ی هنگام 
ی ديدن  » که در زندان قصر اجازه "بازداشتگاه گلديس" ها، حتی «برنامه

گويد: طبق  ها می زندانیجا آزاد بود. سرگرد افشار بهر اينآن را نداشتيم، د
ولی زندانبان هم حق  »؛ «هر زندانی حق فرار دارد»، «المللیُعرف بين«

  ). 445»(ص  ی گرم استقاده نمايددارد... درصورت لزوم از اسلحه
پس از مدتی، شخصی که تلويزيون را آورده بود، آزاد شد و تلويزيون  

فرخ نگهدار با سرگرد افشار صحبت کرد که اجازه رد. «را هم با خود ب
بدهند تلويزيون رنگی بياورد. شرط کرد که هر وقت آزاد شدم تلويزيون را  

ها بود که آزاد شد  کشبرم و برای بند بماند. البته فرخ جزو آخرين ملینمی
ی  که زندانی ديگری نمانده بود، تلويزيون را با خودش نبرد و برا ولی با اين
  ). 446و  445»(صص  جا گذاشت زندان به

ها  [شبتلويزيون که آمد مشغوليتی برای ما فراهم شد... تقاضا کرديم  «
برق تلويزيون را که يکسره بود قطع نکنند. قبول کردند.  ]  10بعد از ساعت  

ی دوماه قبل را مرتبه سه کيلو، روزنامهبعد از مدتی روزنامه دادند... يک
می به سکنه  دادند...ما  تلويزيون  کسانیاتاق  درنتيجه،  نداشت.  ثابت  که ی 

رفتند؛ حتی کسانی  اتاق تلويزيون میخوابيدند بهبرد يا دير میخوابشان نمی
نمی ناراحت  سروصدا  از  تلويزيون  که  اتاق  در  شدند 

  ). 446»(صخوابيدندمی 
يک شب، حدود ساعت دو/دو ونيم با صدای سقوط چيزی از خواب  «

»؛ بهمن هاشمی زنوزی در حال طرف اطاق تلويزيون... دويدم پريدم و به
[از  چندی بعد، او را بادست باند پيچی شده  اغما نقش بر زمين شده بود. «
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برگرداند. دستش از مچ تا آرنج سوخته بود. بهمن... در جريان    بهداری]
به سال  اعتراض  در  قصر  زندان  غذای  آسيب  1353مسموميت  دچار   ،

  جا). مان»(هروحی شده بود
  کشی در زندان اوين} ملی8

» [ی  به«ماجرا  سال  اعتراض  در  قصر  زندان  غذای  مسموميت 
ی  از اين قرار بود که در آن زمان و در چند نوبت غذای آلوده »]  1353

َروی عمومی شده بود.  بيرونزندان موجب مسموميت زندانيان و منجر به
اعتراض گسترده بزنند و با پرهيز از  بهها دست  اين وضع باعث شد بچه

  جا).»(همانشکل اعتصاب اعالم نشده عمل کنندخوردن غذا، به
به را  غذايی  مسموميت  ماجرای  وقوع  دقيق  زمان  ماه گرچه  و  روز 

به نمیدقيقاً  وياد  و  اما کنش  بهکنشاآورم؛  مربوط  در  های  را  رويداد  اين 
ی  نظرم استفاده از واژه همين دليل بهم. بهياد دار ی بند دو/سه دقيقاً بهمحدوده 

اعتصاب  معنی «» [که بهاعتصاب اعالم نشده » و نيز عبارت « اعتراض «
های بند  ـ اغلب زندانیی غذاست] نادرست است. چراکه اوالً »اعالم نشده 

 ً دوما نه چندان چشم دو/سه اسهال گرفته بودند؛  ها گيری از زندانیـ بخش 
روزانبيش وقت  طوالنی  هترين  نسبتاً  در صف  ايستادن  خودرا صرف  ی 

آنتوالت می از  بعضی  و  بيرون می کردند  توالت  از  وقتی  آمدند،  ها حتی 
ً آخر صف توالت برمیبه طور که آقای پاينده هم اشاره  ـ همانگشتند؛ سوما

«می  غذا،  نخوردن  علت  ازکند،  بيماریپرهيز  امتناع  »  نه  بود،  آن  زايی 
  ناشی از اعتراض. 

  
  1353بنابراين تعبيِر ماجرای مسموميت غذای زندان قصر در سال   

نشده به« اعالم  و اعتصاب  کنش  بقيه  اما  است.  نادرستی  تلقی  غذا]  »[ی 
شبيه همان چيزی استواکنش پاينده نقل  های بند دو/سه مجموعاً  آقای  که 

« می  که  کند:  تعبيری  سوِء  و  بدبينی  با  هميشه  زمانی  زندانی  به سرهنگ 
ها را حمل بر  کمبودها و نارسايیسياسی داشت و هرگونه واکنش حتی به

سياه  و  میناسازگاری  قلمداد  مخالفين خود  هم  نمايی  مورد  اين  در  و  کرد 
بهانه گفت:  می نابخردانه  میجويی  دروغ  زمانی  کنيد،  سرهنگ  گوييد... 



 

 

کشی در زندان اوينملی 755  

دستور  بهانهبه غذايی،  مسموميت  سقم  و  صحت  تشخيص  برای  ی  داد 
ها در آن قضای حاجت  گيری در زير هشت طشت بگذارند که بچهنمونه

بهکنند و نمونه بهها را  ای را  جای رسيدگی درمانی عده آزمايشگاه ببرند. 
  ). 447و  446»(صص انفرادی بردند...کتک زدند و به

های بند دو/سه  از زندانیی  دبسيار معدوياد دارم، تعداد  جاکه من بهتا آن
در مقابل ميکروبی که غذای زندان را آلوده کرده بود، مصونيت داشتند و  

شدند. برای مثال، من،  هم ريختگی مزاج، اما دچار اسهال نمیرغم بهعلی
ياد صابر پورتاران و يک نفر ديگر در اتاق شماره دو بند دو در اثر  زنده 

ه نفر در  ی مشترک ما سشديم. نقطهخوردن غذای زندان دچار اسهال نمی
به که  بود  در  واسطهاين  ديگران  از  بيش  خيلی  داشتيم،  که  کاری  نوع  ی 

آب  خانهقهوه  اغلب  و  (يا  غذا  پورتاران  صابر  بوديم.  خورده  گوشت 
خانه بودم، نفر  پورطاران) کارگر خياِط سری دوز و من حروفچين چاپ

(ساکنين اتاق    نفر  3که ما  کاره بود. نتيجه اينآورم چهياد نمیسوم را هم به
انفرادی  دو بند دو) در جريان ماجرای مسموميت غذايی زندان کارمان به

  کشيده نشد. 
ی بهمن هاشمی زنوزی که با استفاده از سيم برق  آقای پاينده درباره 

به می اقدام  بود  کرده  «خودکشی  او  که  گويد:  بود  کسانی  هنگام [بهاز 
قصر]   زندان  در  غذايی  بهانفرادی  بهمسموميت  البته  شد.  دستور  منتقل 

بهمن را کتک نزدند. بهمن، انسانی شريف، بسيار حساس    سرهنگ زمانیْ 
ويژگی دارای  و  مهربان  عاطفی  نظر  از  او و  بود.  انسانی  واالی  های 

عدالتی و ظلمی که در مقابل چشمانش عليه  نتوانست در مقابل آن همه بی
میابتدايی انجام  افراد  حقوق  باعترين  و  شئونات  گرفت  گذاردن  زيرپا  ث 

ها کردند بر روح و روان  تفاوت بماند... رفتاری که با بچهشد، بیآدمی می
او تأثير مخربی برجای گذاشت که در آن موقع ما متوجه جديت آن نشديم تا  

اوين کشی بهپايان رسيد و او را برای ملیکه دوران محکوميت بهمن بهاين
  ).448و  447»(صص آوردند

به بهمن   زنوزی،  اينهاشمی  اقدام  جز  برق  از سيم  استفاده  با  که  بار 
ی عينک  خودکشی کرد و نجات يافت، دوبار ديگر هم با استفاده از شيشهبه
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ها) رگ خود را  بار عينک خودش و بار دوم عينک يکی از زندانی(يک
برادری در    خودکشی زد که هردو بار نجات پيدا کرد. بهمنْ بريد و دست به

اش هشدار داده بودند که خانواده ها از طريق او بهان داشت که زندانبانزند
بايد عالوه  و  دارد  او،  احتمال خودکشی بهمن وجود  از  بر مواظبت جدی 

ده روز بعد از آزاد شدن، بهمن اش هم باشند. با وجود اين، «گير معالجهپی
دی قرص واليوم  کند و تعداد خيلی زيااز يک لحظه غفلت خانواده استفاده می

  ). 448»(ص دهدزندگی خود خاتمه می خورد و بهمی 
  

کند که  زاده روايت می نام کريم حاجیآقای پاينده از شخص ديگری به
» از او ندارد؛  اطالع دقيقی ». گرچه پاينده «پريشی شده بوددچار روان«

دمکرات  ی  از جريانات فرقه»، «معلم بود و اهل تبريزداند که او «اما می
سه سال زندان محکوم شده بود... خيلی خوب  اطالع نبود.... بهآذربايجان بی

های پا  ها با مهارت روی پنجهکشيد و خيلی هم خوب مثل بالريننقاشی می
  ).449»(ص  کامالً مسلط بود [هم]زبان روسی رقصيد. بهمی 

هِی حدوداً  هنگام انتقال تنبي زاده را در بند دو/سه و بهمن هم کريم حاجی
بند يک فرستاده  بند يک ديدم. در واقع، او را هم برای تنبيه بهيک ماهه به

بودند. او نقاش بسيار ماهری بود. تنها مشکلی که وجود داشت، اين بود که  
رسيد  دستش میکرد و هرچه بهروی ديوارهای بند با ُگه خودش نقاشی می

بوده می  بهرنگی  صمد  معلم  که  بود  شايع  صمد    خورد.  مرگ  اثر  در  و 
  بيماری روانی دچار شده بود. به

پاينده روايت می که کريم حاجیآقای  نابهکند  سامانی در زاده زندگی 
هايی  بدخلقی»، «خوابيدها نمیاغلب شب»، « خورد غذا نمیزندان داشت؛ «

نگهداری  » و مجموعاً وضعيت او طوری بود که به کردکه  آزار دهند بودمی 
من گفتند مدتی هم تو از او نگهداری کن... غذا و  ها بهبچه«نياز داشت:  

دادم و خواب و بيداری او  خوردش میهايش را با تمهيدات خاص بهقرص
خودش را  های مخصوص بهکردم... نگهداری از او دشواریرا تنظيم می

حمام بردم. اول او را و بعد، خودم را  زاده را بهداشت. مثالً يک بار حاجی
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پايين خشک کردم. وقتی روی زمين  م. بعد با حوله بدن او را از سر بهشست 
  ).  449»(ص نشستم تا پاهايش را خشک کنم، روی سِر من ادرار کرد

کنند که حال آقای نگهبانی اصرار میگويد: بهآقای پاينده در ادامه می
يرون  ها او را از بند بمداوا نياز دارد. وقتی آنزاده خوب نيست و بهحاجی

دهند؛ اما پس از  ها فکر کردند که او را تحت مداوا قرار میبردند، زندانی
بند برگردانده شد، فهميدند که اين دو ماه را در انفرادی بوده  دو ماه که به

زاده پس از سه سال محکوميت و يک سال  هرروی، آقای حاجیاست. به
ديدم که حال او   ، حاجی زاده را در تبريز1357سال  کشی آزاد شد: « ملی

  جا).»(همانی زندان بود و مدتی بعد، فوت کردبدتر از دوره 
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، وضع ما اندکی بهتر شد. فرنج و شلوار نو 1355در اوايل خرداد  «
ما اجاره دادند  ، به1355ما دادند... در تابستان  ما دادند... نخ و سوزن بهبه

که زيرهشت بماند و  جای اين[بهداروهايی را که پزشک بهداری داده بود، 
  ). 450 »(صداريم... پيش خودمان نگهزير هشت برويم]برای مصرف به

تيرماه  « شب،  1355نهم  نيمه  دوازده/يِک  ساعت  حوش  و  حول   ،
با   پرسيدم  بيا.  و  بپوش  لباس  گفت  و  کرد  بيدار  از خواب  را  من  نگهبان 

گردی... در اتاقک عقب آمبوالنس سوارم کردند  وسايل بيايم؟ گفت نه، برمی
بتدا  بندت را بردار. متوجه حضور دو زندانی ديگر شدم... در ا و گفتند چشم 

توانستيم با هم صحبت کنيم. آمبوالنس راه افتاد و از زندان اوين خارج  نمی
شد. از آن پس، ديگر از صحبت کردن ما با همديگر ممانعت نکردند و تمام  

بردند...  کجا میدانستيم ما را بهکدام نمیکرديم. هيچمدت با هم صحبت می
فر خيابان  وارد  فردوسی  ميدان  از  آمبوالنس  بهوقتی  و  شد  سمت  دوسی 

ی مشترک ببرند... آمبوالنس  کميتهخواهند ما را بهتوپخانه رفتيم،  گفتيم می
پزشکی  به جلوی  شدم...  دلهره  دچار  رفت...  همايون  باب  خيابان  سوی 

خشم تبديل شد... برای ما قطعی شده بود که ام بهقانونی که ايستاد، دلهره 
های فدايی  افراد قديمی سازمان چريکای از  عده اتفاقی افتاده است. حتماً  
  بردند... اند و مارا برای شناسايی اجساد میايم کشتهرا که باهم آشنايی داشته
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زاده و رسولی دو طرف  در زيرزمين پزشکی قانونی، سربازجوها، حسين
و  رسولی  است.  زمين  روی  جسد  تعدادی  ديدم  بودند...  ايستاده  راهرو 

فاتحانحسين تبختر  با  بهزاده  کدام ه،  "ببينيد،  گفتند:  اينما  از  را  يک  ها 
والش شده بودند. هرسه  شدت آششناسيد"؟ متوجه يازده جسد شدم که بهمی 

نفر شوکه شده بوديم... من فقط حميد اشرف را با تمام خاطرات دوری که  
اری را شناختم. جسد يوسف  جبياز نوجوانی با او داشتم و يوسف قانع خشکه

 ً ی حميد اشرف را  سختی چهره سالم مانده بود. با دقت زياد و به  قانع، نسبتا
که صورت او سالم بود از خال صورتش شناختم... آن دو نفر ديگر  با اين

هم، پس از دقت خيلی زياد يکی/دو نفر ديگر را شناسايی کردند... از سال  
گروه کوهنوردی  او را فرخ نگهدار بهشناختم.  حميد اشراف را می  1343

باهم رفيق بودند و فرخ نگهدار يکی از عوامل کشيده    اوه معرفی کرد.ک
. با يوسف قانع در زندان آشنا شده  فعاليت سياسی بودشدن حميد اشراف به

  ). 451و  450»(صص و مدتی در زندان باهم بوديم 
)  452و    451های  که آقای پاينده در پاراگراف بعدی (صفحهضمن اين

پزشکی  » بلکه برای اين بهبرای شناسايیها را نه «گويد که آندرستی میبه
که « بودند  برده  راقانونی  ببينند «کشته شدگان  به »  که  موقعی  »  زندانو 

»؛ اما وقتی اندچه کسانی کشته شده » بگويند « ها بچهبهشوند، «برگردانده می
آگاه  لزوِم  هرگونه  بدون  مسئلهکننده که  حميد  ای  جوانی  دوران  رفاقت  ی 

ها (يعنی: حميد  شود آنشود و گفته میاشرف و فرخ نگهدار پيش کشيده می
باهم رفيق بودند و فرخ نگهدار يکی از عوامل  اشرف و فرخ نگهدار) «

به اشراف  بودکشيده شدن حميد  بررسی  »، صرففعاليت سياسی  از  نظر 
نه يا های استراتژيک اين دو نفر، اما آگاهاهای ديدگاه گونگیها يا هم تفاوت

پای فرخ  ی القايی بهشيوه ناآگاهانه بخشی از اعتبار سياسی حميد اشرف به
طرفانه متناقض  گويی بیچنين بياناتی با روايتشود. ايننگهدار نوشته می

به را  گمان  اين  و  میاست  نسبت  وجود  هم  چندان  پاينده  آقای  که  آورد 
  . دار نيستاکثريت و فرخ نگهدار غيرجانببه

دنکته شده ی  نقل  مطلب  با  رابطه  در  که  شناسايی يگری  طوالنی  ی 
که عبارت  جان حميد اشرف و همراهان او بايد گفت اين استپيکرهای بی
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چريکعده « سازمان  قديمی  افراد  از  که  ای  را  فدايی  آشنايی  های  باهم 
های فدايی  گردد که نه سازمان چريکزمانی برمی»، بهاندکشته  ايمداشته

ی  و نه حميد اشرف آن روزگار، حميد اشرفی بود که در خانهوجود داشت،  
هرروی، بهتر بود که آقای پاينده روی اين  تيمی مهرآباد جنوبی کشته شد. به

تأکيد می فدايیمسئله  ديگر  و  اشرف  حميد  با  او  آشنايی  که  مطلقاً  کرد  ها 
بهجنبه مطلقاً  داشت،  کوهنوردی  و  ورزشی  فدايیی  ربطی  سازمان  ها 

،  با هم آشنا بوديم»،  ايمباهم آشنايی داشتهشت، و منظور از عبارت «ندا 
  است. 

ها بيدار بودند،... نگران من بودند...  تر بچهوقتی وارد بند شدم، بيش«
و بچهبه پريشان شدند  و  ناراحت  خيلی  است.  قرار  اين  از  ماجرا  گفتم  ها 

نتوانستند بخوابند. روز بعد هم ناراحتی و تأثر عميق وجود داشت... چند  
ازمان روز بعد،... که خبر و گزارش کشته شدن حميد اشرف و رهبران س

ما دادند.  های فدايی خلق را با عکس و تفصيالت چاپ کرده بودند، بهچريک
همه  برای  اشرف  حميد  شدن  يا کشته  موافق  از  اعم  سياسی،  زندانيان  ی 

بر   ناگواری  خيلی  تأثير  و  داشت  اهميت  خيلی  مسلحانه،  مشی  مخالف 
  های فدايی خلق گذاشت. وقتی ساواک بيژن جزنی و بقيه های چريکبچه
ی جنبش چپ  مجموعههای فدايِی زندانی و  عام کرد، چريکها را قتلبچه

ی  اران مشی غيرمسلحانه يک نقطهداعم از پيروان مشی مسلحانه و طرف
ها نيستند، حميد  گفتند اگر بيژن و بچه. میاميد داشتند و آن حميد اشرف بود

ه چپ  حميد اشرف بود ک  شخصيت کاريزماتيکدليل  اشرف هست. اين به
و  تعالی مبارزه جنبش  فکر غيرفعال را که عالقمند بهحتی روشنايران و  

  ). 452»(ص ، تحت تأثير قرار داد...اعتالی نام وطن بود
» (که معموالً متضمن شخصيت کاريزماتيک ی «نظر از مقولهصرف

» عبارت  است)،  فردی  اقتدارگرايی  غيرفعال... روشننوعی  فکران 
بهعالقه مبمند  شديداً  ارزه تعالی  مفهوم  و   است)،  عملی  معنی  فاقد  (که   «

 » وطنناسيوناليستی/بورژوايِی  نام  آناعتالی  اما  اين»؛  در  قول نقل  چه 
«می  است:  عبارت  اين  ناميد،  جعلی  و  نادرست  بيژن  توان  ساواک  وقتی 

ی و مجموعه های فدايِی زندانی  عام کرد، چريکها را قتلجزنی و بقيه بچه
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اران مشی غيرمسلحانه  دو طرفاز پيروان مشی مسلحانه  اعم  جنبش چپ  
». شکی در اين نيست که هم ی اميد داشتند و آن حميد اشرف بوديک نقطه

و هم کشتاِر خانه تيمی مهرآباد جنوبی در تيرماه    1354عام فرودين  قتل
چپ را سبب  های موسوم بهی افراد و گروه خشم و اندوه شديد همه  1355

به بستن  اميد  اما  کاريزماتيک  گرديد؛  هرنيروی  و  اشرف  حميد  جزنی، 
سوسيال   نهايتاً  تنها  نه  بودنش،  مارکسيستی  و  غيرمارکسی  در  ديگری، 

به ربطی  و  است  وزنهدموکراتيک  بلکه  ندارد،  کمونيستی  ی  جنبش 
ی  تر از جنبهها بسيار بيشگونه اميد بستن اين ِبورژوايیدموکراتيسِم خرده 

صرفهب اما  است.  آن  سوسياليستی  تعقل  اصطالح  و  تحليل  از  نظر 
ام و واکنش بسياری از  جاکه من مشاهده کرده ماترياليستی/ديالکتيکی، تاآن

ی پهلوی و فعالين سياسی غيرزندانی در رژيم اسالمی را  های دوره زندانی
ی که  جز احترام برای بيژن جزنی و حميد اشرف، افراد و گروهايام، بهديده 

به بهچريکوابستگی  اميدی  چشم  نداشتند،  فدايی  بيژن  های  اشرف،  حميد 
  ها نداشتند. ی مبارزاتی آنجزنی و شيوه 

براين سال  عالوه  اواسط  از  که  کرد  اضافه  بايد  هم  را  نکته  اين  ها، 
بهزندانی  بَعدْ به  1354 که  مبارزه شيوه هايی  داشتند،  ی  باور  مسلحانه  ی 

ای  يابی سياسی توده يافت و تأکيد روی سازمانکاهش    یطور روزافزونبه
که  همان ميزانیکه بهافزايش گذاشت. نتيجه اينای روبهطور فزاينده نيز به

ی مسلحانه  ای شدن مبارزه احتمال توده   ند ودخورهای تيمی ضربه میخانه
هم    ی هم تاکتيک ومثابهی مسلحانه بهی مبارزه يافت، نقِد بر شيوه کاهش می 

گرفت و تعداد کسانی که استراتژی، و بياناتی در اين رديف نيز شدت می
  يافت. مشی مسلحانه را رد کرده بودند نيز افزايش می

ی حميد  درباره   453و    452های   دو پاراگراف مشترک بين صفحه
نمیاشرف است و  است  مختصر  و  کوتاه  خيلی  تواند شخصيت،  که چون 

مبارزاتی او را بيان کند، از نقل و بررسی آن  گاه و شأِن  ها، جایارزش
خواننده درمی و  بهگذرم؛  را  کنجکاو  ارجاع  نوشتهی  فراوانی  نسبتاً  های 

  يابی است.ی اينترنتی قابل دستدهم که در جستجوی ساده می 
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يکی/دو ماه بعد از کشته شدن حميد اشرف و يارانش، شرايط زندان  «
ها هم تأثير گذاشت و اذيت و  ، حتی بر بازجويیحدی بهتر شد. اين واقعهتا  

تر شد؛ چون کسی نمانده بود که گذشته تا حدودی کم شدت شکنجه نسبت به
آن از  ردپايی  و شديد  خيلی خشن  بازجويی  از طريق  بهبخواهند  دست  ها 

ی خلق  های فدايبياورند. تازمانی که زندانيان آزاد نشدند، سازمان چريک
  ). 454و  453»(صص تحرک خاصی نداشت...

چريک سازمان  شدن  متالشی  بهگرچه  خلق  فدايی  نهاد مثابههای  ی 
تر  شکل برخوردهای اندکی کم ها نيز بهی بازجويیمسلح و عملياتی در نحوه 

اصطالح بهتر با  خشن اثر گذاشت؛ اما کاهش تدريجی شکنجه و رفتار به
عامل  زندانی هر  از  بيش  میها  ناشی  فشارهايی  همان  از  که ديگری  شد 

کراسی راهبر گرديد و نهايتاً سقوط شاه و استقرار جمهوری اسالمی جيمیبه
  را در پی داشت. 

  
تابستان  « اواسط  مالقات1355از  به،  که  پراکنده  هايی  صورت 

ملیبه میزندانيان  بيشکش  خانواده دادند،  اگر  شد...  هفته تر  ای سه/چهار 
به بار  اوين مراجعه می يک  بهزندان  چنين،  دادند. هم ها مالقات می آنکرد 

دادند با اين پول  اجازه می[و]  گرفتند...  ها می لباس زير و پول از خانواده 
خريدند  های ما را طبق فهرست میسفارش[مأموران زندان]  خريد کنيم...  
ما در زندان  بعد، زندگی  به  1355ی دوم سال  آوردند. از نيمهو برای ما می

خواستيم،  اوين... بهتر شد و تسهيالتی برای ما قائل شدند... هرساعت که می 
شديم. در اين سال اتفاق خاصی در زندان اوين  خوابيديم و... بيدار میمی 

، مجری تلويزيون اعالم  1355که در روز سيزدهم بهمن  جز ايننيفتاد به
).   454»(ص  شود... پخش میکرد فردا، ... برنامه... مهمی از تلويزيون  

دهد  ادامه می  سپاس آريامهری  برنامهآقای پاينده روايت خودرا با اشاره به
  آن داشتم.اشاراتی به هم که قبالً 
بهمن  « شايعه1355از  بچه،  دربين  می ای  که  شد  مطرح  خواهند  ها 

مناسبت عيد نوروز آزاد  ای اميدوار بودند که بهها را آزاد کنند. عده کشملی
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شوند. چند نفری هم آزاد شدند... پليس اجازه داد پنج روز جشن بگيريم...  
گرفتيم.   درنظر  مفصلی  خيلی  بچهمراسم  از  تعدادی  مقطع،  آن  ای هدر 

ی محکوميت  کش نبودند و دوره ها ملی. چند نفر از آنمذهبی بين ما بودند 
اين صورت بود که وقتی  گذراندند. جريان اين چند نفر بهخودشان را می

کشی ها را برای ملیخواستند آنشان تمام شده بود و میی محکوميتدوره 
بياورند، پرونده به آناوين  به  شود.ها رو میی ديگری برای  دادگاه  مجدداً 

... برای بازجوهای ساواک خيلی سخت  دهندها میآنروند و حبس ابد بهمی 
به گونه موارد نشان  دادگاه بفرستند. اينو ناگوار بود که زندانی را مجدداً 

محکوميت زندانی شده بود بازجوها داد که در بازجويی اوليه که منجر بهمی 
ها در  اند و اعتبار آنز زندانی موفق نبوده ی اطالعات اهمهيابی بهدر دست
بند ما آوردند از  رفت. چند نفری که بهی خودشان زير سؤال می مجموعه 

های از بچهها...  دادگاه رفته بودند. يکی از آنجمله کسانی بودند که مجدداً به
  [ديگر]گيرد... يکی  رود و حکم ابد میدادگاه می مجدداً به[که]  ...  مجاهد بود

های مجاهدين بود... که يک سال محکوميتش را طی ها... هم از بچهاز آن
پرونده  و  بود  می کرده  رو  او  برای  بهای  و  شده  شود  محکوم  ابد  حبس 

  ). 456و  455»(صص بود
دادگاه آنبه از تجديد  پاينده  آقای  که  و  ها حرف می جز دو نفری  زند 

بهگويد از بچهمی  بقيه    تر از بسيار قویْ قوی  احتمالهای مجاهدين بودند؛ 
  مجاهدين گرايش داشتند. هم يا از مجاهدين بودند و يا به های مذهبیزندانی

، خيلی  1356مراسم نوروز  گويد: «آقای پاينده در پاراگراف بعدی می 
های مذهبی هم با تعامل و بدون شرط و شروط در و بچهخوب برگزار شد 

طور مفصل  . گروه رقص و آواز، شعرخوانی بهاين مراسم شرکت کردند
مناسبت از دست  سياسی بهو نمايش سياسی، سرود سياسی و حتی سکوت  

  روی خودش نياورد خون خفته داشتيم. پليس هم فهميد ولی بهدادن رفقای به
عکس آزاد  و  سال  اين  در  که  بودند  اميدورار  همه  نداد...  نشان  العملی 

  ). 456»(ص شوندمی 
دو نکته را در اين پارگراف فراموش کرده است:  ينده اشاره بهآقای پا

های مذهبی... با تعامل و بدون شرط و  بچهکه «يکی، توضيح چرايی اين
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که چرا پليس در مقابل  »؛ و ديگر اينشروط در اين مراسم شرکت کردند
به« سياسی  سکوت  حتی  و  سياسی  رفقای  سرود  دادن  دست  از  مناسبت 
خفتهبه سخون   ،«» و  کرد  ندادعکسکوت  نشان  اينالعملی  بدون  که  »؟ 
بدون شرط  توان گفت: علت شرکت «وار میبحث ُمفّصل نياز باشد، اشاره به

شروط   مذهبیبچه[« و  مراسم   »]های  گرايش  در...  نوروز،   «
زندانی «سياسی/مجاهدينی  علت  و  بود؛  مذهبی  نشان  عکسهای  العملی 

» بود که آقای پاينده در پارگراف بعد  ایزمزمه [ن]» پليس نيز همان «نداد
میبه اشاره  «آن  فروردين  کند:  زمزمه1356در  که ،  پيچيد  بند  در  ای 

  جا). »(همانايران بيايند...خواهند بههای حقوق بشری مینمايندگان سازمان
... در آن زمان دولت  گويد: «قول باال می ی نقلآقای پاينده در ادامه

شاه را تحت فشار قرار داده بود که بايد فضای سياسی کشور باز   آمريکاْ 
بچه که  کارتر  جيمی  سياسی  باز  فضای  همان  بهشود،  زندان  آن  های 

، يک هيئت از طرف حقوق  1355کراسی" گفتند. در اواخر سال  "جيمی
آيد. اين هيئت برای فراهم کردن مقدمات آمدن هيئت اصلی  ايران میبشر به

به بشر  مذاکره حقوق  بود.  آمده  آنايران  تمام  ی  که  ايرانی  مقامات  با  ها 
ها را  های شما را ببينيم. آنخواهيم يکی از بازداشتگاه گويند میشود میمی 
بندهای ها را بهکنند. آنهای انفرادی بازديد میآورند و از سلولاوين میبه

(برادرزاده  فروهر  زرتشت  از  بار  اولين  نياوردند.  داريوش    یعمومی 
زندان آمده است. زرتشت  فروهر...) شنيدم که هيئتی از طرف حقوق بشر به

به مقطع  آن  در  را  بهفروهر  تنبيهی  برده  صورت  انفرادی  سلول 
کند که ). زرتشت فروهر برای آقای پاينده تعريف می457»(ص  بودند...

د. زرتشت  جای آن وسائل نو دادن کهنه را گرفتند و به  در انفرادی کليه وسائل
ها ده/پانزده دقيقه صحبت  باهريک از زندانیها «دهد: حقوق بشریادامه می

ها پرسيدم شما کی هستيد؟ گفتند ما  سلول من هم آمدند. از آنکردند. بهمی 
آمده  بشر  حقوق  طرف  «»(همانايماز  درباره جا).  زرتشت  شکنجه از  ی 

. بعد از رفتن هيئت حقوق  اندپرسيده بودند، او هم گفته بود من را خيلی زده 
  جا).»(همانزندانيان داده بودند، پس گرفتند بشر، وسائلی را که به

های او  [حرفی دروغ گفتن داشت  سابقه[زرتشت]    که    جايیازآن«
ها  بند آوردند و آنی ديگری را از انفرادی بهباور نکرديم. بعداً که عده را] 
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ها هم هم گفتند از حقوق بشر برای سرکشی آمده بودند، باور کرديم. نگهبان
  جا).»(همانگفتند حقوق بشر آمده بود و از بندهای انفرادی بازديد کردند 

انت  شعارهای  از  يکی  که  کرد  اشاره  بايد  مفيد  و  خاباتی  مختصر 
همه جيمی در  بشر  رعايت حقوق  بهکارتر  که  بود  دنيا  ای  ی حربهمثابهی 

گرفت. رعايت ظواهر عليه کشورهای بلوک شرق مورد استفاده قرار می
دموکراسی بورژوايی دربخشی از کشورهای آمريکای التين، خاورميانه و 

داد تا  میولعابی رنگ ی سياسی/امپرياليستِی ضدشورویْ اين حربهايران به
اندازه  که بورژوازی آمريکا بهکالم اين  تری پيدا کند. خالصهاثرگذاری بيش

يک ايپسيلون هم دلش برای مردم ايران و ديگر کشورهای دنيا نسوخته بود.  
بارزترين فاکت برای اثبات اين ادعا کنار گذاشتن شاه و استقرارجمهوری 

  پهلوی بود.  ومتی آلترناتيوامپرياليستی حکمثابهاسالمی به
مهم  ديگر،  سوی  و از  حماقت  مقدمتاً  شاه  گذاشتن  کنار  دليل  ترين 

اش (که از مرگی زودَرس طلبی توأم با بزدلی خود او، بيماری سرطانجاه 
داد)، ناکارآمدی ساواک در ايجاد آرامش مورد نياز اياالت متحده،  خبر می

های مردم  ان توده شوروی در ميها از گسترش گرايش بهو ترس آمريکايی
خرده  بارِز  ويژگِی  باالخره  و  ايران  کارگر،  در  چپ  جنبش  بورژوايی 

رویعنوان محوریبه موقتاً  که  بود  پيدا کرده  ترين عامل  هم  کرد نظامی 
صراحت و در  (در جايی با    که ُکل جنبِش چِپ ايرانْ بود. واقعيت اين است

نقادانه) کنش چرجای ديگر به مقابل  شکل پوشيده و حتی  يک شهری در 
  کرد.حکومت شاه را اوج راديکاليسم طبقاتی/تاريخی تصور می

ی مسلحانه که ميليتانت مبارزه   شکلِ رغم  اما حقيقت اين است که علی
روبهبه میسرعت  جوهره افول  سياسی/طبقاتی/تاريخِی  گذاشت،  ی 

،  کار) نه تنها سوسيال دمکراتيکی جنبش (اعم مسلحانه يا سياسیمجموعه 
بورژوايی بود.  ليبرالسم خرده بلکه سوسيال دمکراتيسمی سراسر آميخته به

بهحمايت تازه  اسالميون  از  ضمنی  و  آشکار  رسيده،  های  قدرت 
تر فاشيستی تا ليبرال، گرايش  ی نهادی بيشمثابهگذاری حزب توده بهخدمت
هم  چريکو  تشکيالت  اکثريت  فعاِل  و  آشکار  خلق  کاری  فدايی  های 

بهاسبه بدنهالميوِن  هم  و  مرکزيت  در  (هم  يافته  دست  بورژوايی   قدرت 
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ذات مادی  ، بنا بهکاری  )، با وجود تيراژ باالی يک ميليونی روزنامهسازمان
توانست  الساعه نبود، از آسمان نازل نشده بود، و نمیای خلقهستی، پديده 

جنبش بود که در  خطا يا خيانت چند فرد و يا گروهی خاص باشد. اين ذات  
سرمايه نظام  تجديدحيات  اسالميون  برابر  سياسی  حاکميت  و  داری 

ی سوسيال دمکراتيک درگيری خونين  نماياند. روی ديگر اين سکهخودمی
ی بورژوازی امپرياليستی غرب با استفاده از بازوی نشانده با دولت دست
توده  زحمتاجرايی  کارگر،  روستا  های  و  شهر  در  تهيدست  و  تحت  کش 

  ای و شورايی بود. عنوان سازماندهی توده 
مانند خرده بحث با  هايی  بورژوازی صنعتی  تقابل  بورژوازی سنتی، 

ـ  همگیبورژوازی تجاری، بناپارتيسم، کاست حکومتی، فاشيسم و مانند آن ـ
داری و شوق  نظام سرمايهی دلبستگی بهتر نشاندهنده تر و يکی بيشيکی کم 

بر استثمار نيروی کار است.  اسی در همين نظام مبتنیبری از قدرت سيسهم 
يابی کش از سازمانهای کارگر و زحمت و در جايی که توده   1980در سال  

ی جامعه و زندگی هيچ جانبههای الزم برای مديريت همهطبقاتی و آموزه 
نبرده بهره  نظام    بودند  ای  استقرار  و  بورژوازی  حاکميت  بداهت  در 

الزم وریداری، ضرسرمايه و  گام  تاکتيک،  ترين  اين  ترين  سرنگونی  نه 
کش در  ی کارگر و زحمتيابی طبقاتی و سوسياليستی توده که سازمان  نظام 

  .  بودی مطالبات دمکراتيک کارگری يابنده ی گسترشی مبارزه پروسه
  

اوائل سال   در  اعتصاب غذای صنفی  آن  1356طرح  پذيرش  ، عدم 
، يعنی  1357و فروردين    1356آن در اسفند    روی، اجرای تحت عنوان چپ

ريخت در  زمين میها بههايی که مردم را در خيابانزمانی که صدای گلوله
می  شنيده  هم  قصر  زندان  نشانهداخل  و  شد،  غيرانقالبی  پتاسيل  بارز  ی 

  سوسيال دمکراتيک اين جنبش بود. 
به پراکنده داستان  اخبار  شنيدن  از  پس  که  بود  ترتيب  از   ایاين  که 
گروه  میحضور  خبر  ايران  در  بشر  حقوق  مدافع  از  های  تعدادی  داد، 

هيچزندانی جزو  که  دستهها  از  توده بندیيک  (مثل  زندان  ها،  ایهای 
سياسیچريک و  پيشها  نبودند،  رنگارنگ)  درخواست  کارهای  نهاد 
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ار  ها بسيمطالباتی را مطرح کردند که احتمال موافقت سيستم زندانبانی با آن
اعتصاب غذای عمومی (که معموالً نيروهای اقدام به  کم بود. طرح اين افرادْ 

می شرکت  آن  در  بهچپ  بهمثابهکردند)،  فشار  ابزار  جهت  ی  زندانبان 
مطالبات، افزايش هژمونی نيروهای چپ در زندان و بيرون از  يابی بهدست

توانست  که می   مبارزات کارگری با مطالباتی معين بود  زندان و نيز گسترش
های سوسياليستی را فراهم  آموزه يابی بهيابی طبقاتی و دستی سازمانزمينه

کرده و گسترش بدهد. اما اين طرح حدود يک ماه مورد بحث قرار گرفت 
ياد  روی رد شد. گرچه جزئيات مطالبات مطرح شده را بهعنوان چپو به
  1357اعتصاب غذای سال    آورم، اما مجموعاً همان مطالباتی بود که درنمی

  مطرح شد:  
  ــ نظارت برآشپزخانه جهت بهبود کيفی غذا. 

ی افراد خانواده (يعنی: پدر و مادر، خواهر  ــ مالقات حضوری با همه
  و برادر، و همسر و فرزندان).

  های خارجی (مانند نيوزويک و اشپيگل). روزنامهــ امکان استفاده از  
های های قانوناً منتشر شده در ايران و کتابکتاببهــ امکان دسترسی 
  های معتبر جهانی. منتشر شده توسط بنگاه 

  ــ امکان استفاده از راديوی دو موج.
  

در اواخر همان سال و    1356ی اوائل سال  روانهمطالبات ظاهراَ چپ
سال   توده   1357اوائل  توسط  طرفایعمدتاً  و  مبارزه ها  مشی  ی  داران 

ی  دوباره مطرح شد و مورد قبول نسبی زندان واقع گرديد و جنبهمسلحانه  
بودم که نيروی محرکه  باور  براين  ی عملی هم پيدا کرد. در همان زمان 

به اقدام  و  مطالبات  در  طرح  مردم  نه  مالقات،  اعتصاب  و  غذا  اعتصاب 
ها با شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد، بلکه بازديد صليب سرخ  خيابان
«جيمی نداناز ز که مجموعاً  بود  آن چيزی  و  بود.  ها  گرفته  نام  کراسی» 

همين دليل، وقتی اعتصاب غذا شروع شد، ضمن امتناع از خوردن غذا  به
ها نيز  جمع اعتصابيون  نپيوستم و در ليست آنمالقات، اما بهو نرفتن به

  قرار نگرفتم. 
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زندان  اصطالح عمومی  در روزهای پنجم يا ششم اعتصاب غذای به
دانم)،  جا الزم نمیهای خودم (که توضيح آن را در اينانگيزه بود که بنا به
رسميت شناخته شدن اعتصاب  ی بهای در شش نسخه و مطالبه با نوشتن نامه
شد)،  ی رئيس زندان قصرعملی می ی مذاکره واسطهها (که به غذای زندانی

  کنندگان زندانْ صاباعتصاب غذا زدم. اين درصورتی بود جمع اعتدست به
به خودرا  غذای  اعتصاب  اعالم  و  بهمطالبات  شفاهی  زندان  طور  رئيس 

نامه من  اما  بودند؛  داده  حمايتیاطالع  زندان  ی صرفاً  رئيس  برای  را  ام 
اداره  قصر،  زندان  رئيس  قصر،  يک  زندانشماره  کل  ساواک،  ی  ها، 

ا الزم به يادآوری  جدادرسی ارتش، و ديوان عالی کل کشور فرستادم. در اين
را  زمان  آن  نهادهای  از  بعضی  نام  که  دارد  وجود  احتمال  اين  که  است 

  صددرصد درست ننوشته باشم.
دهد، پنج تا هفت روز از اعتصاب غذای  ياری می ام جاکه حافظهتا آن

های دانستهمن گذشته بود که رئيس زندان قصر از زندان بازديد کرد و بنا به
به غذا  اعتصاب  من،  روز  بازديد  واسطهآن  همين  میی  و رسميت  يافت 

نگهباِن پشت  دادند. بنابراين، بهالعمل نشان می آن عکسبايست نسبت بهمی 
رئيس زندان اطالع بدهد که من دست از اعتصاب غذا  ت گفتم بهدِر زيرهش 

  کردم.چنان از گرفتن و خوردن غذا امتناع میکشيدم. با وجود اين، هم 
اصطالح عمومی بود که روز پانزدهم يا شانزدهم اعتصاب غذای به

که مطالبات سياسی  دليل طوالنی شدن اعتصاِب صنفی و نگرانی از اينبه
های صرفاً صنفی منحل شود،  آن زمان در مطالبات و کنش  یجدِی الزمه

ها زندانیکه به ترتيب، بدون ايناعتصاب غذای خشک گرفتم. بدينتصميم به
بند چهار يا پنج منتقل شده بود)  خواست خودش بهبرادرم (که بنا بهو حتی به

  های قبلی نوشتم و اعالمای در شش نسخه برای همان ارگانبگويم، نامه
های  چه خواست زندانینکنم و چناروز اعتصاب غذای خشک می  10کردم  

  کنم. خودسوزی میاعتصابی برآورده نشود، روز يازدهم اقدام به
به که  بود  خشک  غذای  اعتصاب  سوم  روز  که  کنم  ی  واسطهفکر 

ها و ازجمله برادرم متوجه اعتصاب  سرعت کاهش شديد وزن، ساير زندانی
شدند.  من  اعالم  علی  غذای خشک  هم  (مهدی)  برادرم  من،  اصرار  رغم 
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اعتصاب تر تبديلش  اعتصاب غذای خشک کرد که البته پس از چهار روز به
بيرون برساند و از بيرون هم  مالقات رفت تا اخبار زندان را بهکرد و به

  خبر بگيرد. 
بودم که من و برادرم را   فکر کنم روز هفتم اعتصاب غذای خشک 

  غير رئيسْ اتاق رئيس زندان برده شديم که بهکردند. بهزير هشت صدا  به
جا حضور داشت. اين  نام آرش از طرف ساواک آنشخص ديگری هم به

  که در جمهوری اسالمی اعدام شد. همان آرِش بازجوی ساواک بود 
در مقابل آرِش بازجو در همان نقشی ظاهر شدم که در بازجويی و در  

امور کارگری و قانونی مشغول بوده  ی که به دادگاه ظاهر شده بودم: کارگر
گيرد،  زندانی می  ای که برای دستگيری هرسرانه  واسطه جايزه و ساواک به

  او را (يعنی: من را) دستگير کرده است. 
آرِش بازجو قبل از هرچيز مقدار متنابهی هارت و پوت کرد. اما در  

خودی  ايد و بیخودی گرفتهمن که گفتم: چون من رو بی  ونيزيسمقابل پو
های زندانی بودنم  ايد، بايد آزادم کنيد و حقوق سالهم در زندان نگهداشته

بازی و فريب شد. پس از حدوداً     10را نيز بپردازيد. آرِش بازجو وارد 
می اين زمينه،  گفت:  کلنجار در  آره. دوتا  دقيقه  آزاد بشی؟ گفتم  خواهی 

ت از ظرِف روی ميز رئيس زندان برداشت و گفت: بگيريد، بخوريد  شکال
  و برويد خونه! 

لحنی که مثالً کارگری و تهرونی بود، پرسيدم بچه کجايی؟ گفت بچه  به
بهتهرون. گفتم بچه بازی معروفند؛  لوطیهای تهرون  گری و دست و دل 

اش  ی پليسیهای تعليم شکالت هم که زياد گران نيست. آقای بازجو با همه 
تا شکالت بده بريم داخل بند،    300دام افتاد. گفت: خوب آره. گفتم پس،  به

جا رسيد، با يک مشت فحش اينبديم همه بخورند و آزاد شوند. کار که به 
  بند بازگرداندند. خواهر و مادر مارا به

اين کيلو کاهش    35که روز نهم اعتصاب غذای من (با حدود  نهايت 
توافق رسيدند و با دست  های اعتصابی با زندانبان بهدانیوزن) بود که زن

اعتصاب غذای خود پايان  ی خارجی بهکشيدن از خواست راديو و روزنامه
ها با راهنمايی دکتر سليمانی دست از اعتصاب  زمان با آندادند و من هم هم 
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  گير شدم که قبل از اعتصاب ام را خيلی جدی پیی معده غذا کشيدم و معالجه
  غذا خونريزی هم داشت. 

نهاد من و چند نفر ديگر  هنگام بحث و بررسِی اعتصاب غذا، پيشبه
وضعيت جنبش مردم در بيرون از زندان يا نبايد دست  اين بود که با توجه به

اعتصاب غذا کنيم، بايد با  اعتصاب غذا زد و يا اگر قرار است که اقدام بهبه
نهاد  اين کار اقدام کنيم. استدالل اين پيشبهی يا مرگ يا آزادی  شعار و مطالبه

هم خيلی ساده بود: رژيم در نهايت يا با مطالبات مطرح در بيرون و ازجمله  
گرددی  مطالبه بايد  آزاد  بهزندانی سياسی  می،  کنار  ويا دست  نحوی  آمد، 

زد. در هردو صورت ممکن و متصور، زندان و  سرکوب گسترده میبه
واکنشزندانی از  نمیها  برکنار  رژيم  جاری  های  جنبش  با  اگر  ماندند. 

ای جز آزاد کردن  زد، چاره نشينی میعقبآمد و دست بهنوعی کنار می به
کردن محکوميتبخشی از زندانی کم  و  به  ها  ديگر (مثالً  ی  واسطهبخش 

کرد و کشتار و بگير و ببند را  عفو) نداشت؛ و اگر جنبش را سرکوب می
و    گرفت،در پيش می نبود  اين سياست  از  برکنار  بازهم زندان و زندانی 

زد و بخش  ها هم می کشتار بخشی از زندانیاحتمال بسيار قوی دست بهبه
که  داد. اما تأسف در اين استتری قرار میی سختديگر را هم زير منگنه

روحيه   زيرا  نکرد.  پيدا  شنوايی  گوِش  ساده  بسيار  استدالل  اين 
ی حاکم بر زندان که در گفتگو با نمايندگان صليب سرخ  خواهانهدموکراسی

های انقالبی باقی نگذاشته  کنشهم نمايان شده بود، نه تنها محلی برای برهم 
  انحالل کشيده بود. جويِی چريکی را هم بهکراسی» رزم بود، بلکه «جيمی

  
  کشی در زندان اوين } ملی11

افتخاری اعالم کرد تمام  ، گروهبان  1356روز دوازدهم ارديبهشت  «
های  خواهيم بند را تخليه کنيم... زندانيان طبقهتان را جمع کنيد، میوسائل

).  458و    457»(صص  باال و پايين... جمعاً صدوچهل و چهار نفر بوديم 
جای  پردازد، بهآن میهنگام تخليه بند بهای که آقای پاينده بهترين مسئلهمهم 

و جزوه نويسدست درباره های  ها  قبالً مشروح  (که  آنجاسازی شده  ها  ی 
حدود   در  مقداری  بود)  زده  به  600حرف  که  است  ترشی  افتخاری  کيلو 
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يک ظرف ترشی و يک ظرف خيارشور برای خودتان، بقيه را  گويند «می 
های شور و ترشی را ی ظرفهمه ها]  [اما آنبندهای ديگر بدهيد...  هم به

هديه [شور و ترشی]  ها فهميده بودند که  بچه  [و]...  [ند]بندهای ديگر دادبه
  ). 458»(ص هاستآنما به

ها را  اسباب و اثاثيه و هرچه را که داشتيم جمع کرديم و سربازها آن«
چشم  اوين،  زندان  رسم  طبق  بردند.  ما  زندانيان  برای  و  بستيم  را  بندها 

را...  طبقه پايين  و  باال  ملیهای  عمدتاً  بودند]  [که  چند دستگاه  سوار  کش 
  جا). »(همانبيرون بردنداتوبوس کردند و از زندان اوين به

  

  بازدید هيئت صليب سرخ جهانی 
  } بازديد هيئت صليب سرخ جهانی 1

ی مشترک بردند... هرسه يا بند شش کميتهما... را از زندان اوين به«
توانستيم  گيری در کار نبود. میيک سلول انداختند... سختچهار نفر را به

با سلول بلند  هم با صدای  نگهبان  بخوانيم،  آواز  کنيم،  ديگر صحبت  های 
کرديم حاال در چنين  آزاد شدن فکر میما به  کرد... در اوينْ اعتراض نمی

شد.   شروع  متضاد  و  متفاوت  تفسيرهای  بوديم...  گرفته  قرار  وضعيتی 
میعده  میای  عده گفتند  کنند.  آزاد  را  ما  ديگریخواهند  گفتند...  می   ی 
خواهند اعدام کنند... بعد از چهار/پنج روز، نگهبان اسامی بيست نفر را  می 

ها بودم، خواند و گفت اين عده در سلول بمانند و بقيه با  که من هم جزو آن
ی رفتن بشوند. صدوبيست و چهار نفر را بردند و ما بيست  تمام وسائل آماده 

سعيد   نفر،  بيست  اين  از  مانديم.  محسن  نفر  نگهدار،  فرخ  آذرنگ، 
هندیمديرشانه عيسی  قريشی،  رضا  صمد چی،  و  شکوری  عبدهللا  نژاد، 

  ).459و    458»(صص  ياد دارم و اسامی بقيه در خاطرم نيستچی را بهآينه
ده سلول، در هرسلول دو نفر تقسيم کردند. من و ما بيست نفر را به«

آذرنگ   بهپرونده [که «سعيد  توده اش مربوط  در يک سلول  »]  بود  حزب 
اش  بوديم. سعيد انسان بسيار خوب و محترمی بود، يادش بخير و خاطره 

بهماندگار   رفت  که  هم  وقتی  و  زيست  انسانی  بود  تا  آرمانکه  های پای 
... وقتی  صدوبيست و چهار نفر را بردند، تفسيرها تغيير  اش رفتانسانی
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ها که بردند کار دارند  خواهند کرد؟ با آنها را کجا بردند و با ما چه  کرد؛ آن
گيری  سختضرر ما بود؛ چون اگر قرار بهتر بهيا با ما؟... تفسيرها بيش

گيری کنند تا برای صدوبيست  توانند سختتر می است، برای بيست نفر بيش
  ). 459»(ص و چهار نفر...

چنين    های آقای پاينده دانم. از حرفی سعيد آذرنگ هيچ نمیمن درباره 
فردی  برمی او  احتماالً  باشد.  شده  اعدام  اسالمی  جمهوری  توسط  که  آيد 

طور  هايش بود؛ معهذا اگر اينآرمانرسان و وفادار بهمقاوم، مهربان، ياری
ی هم نباشد، بازهم اعدام او چيزی جز قتل و جنايت دولتی نيست. با همه

های آرمانشتن «» و دا انسانیصفت «اين احوال، زندگِی قابل توصيف به
جز سعيد آذرنگ، افراد  آميز است. بهحزب توده ابهام » با وابستگی بهانسانی

آرمان و  فرديت  که  بودند  هم  ديگری  انسانیبسيار  در  فردی  های  شان را 
های  انحالل کشاندند، بلکه در کليِت سياستحزب توده نه تنها بهوابستگی به

به توده  کحزب  تبديل  نيز  اينضد خودشان  اينردند.  از  قبل  قربانی  ها  که 
سرمايهحکومت نظام  قربانی  باشند،  درصدد  داریها  توده  حزب  که  اند 

  بازسازی و تداوم آرمانی آن بوده است!! 
  
يک روز... نگهبان داد زد: هرکسی پارچ و ليوانش شکسته است،  «

ر  اش را اصالح کرد و گفت هرکسی پارچ بلودر بزند. چند دقيقه بعد، گفته
به همه  زمان  يک  در  تقريباً  گفت،  را  اين  تا  بزند.  در  بلند  ندارد،  صدای 

جا). من هرچندبار که اين چند خط را خواندم، از خنده  »(همانخنديديم...
»  پارچ بلور ی مشترک و قضيه «ريسه رفتم؛ و هر وقت که فضای کميته

می میکنم، خنده را تصور  خنده ام  راگيرد؛  آدم خودش  اگر  که  کنترل    ای 
  شود!؟گريه هم تبديل مینکند به

اين ساواکیخالصه  جنايتکه  و  مخوف  شده  «   کارْ های  سخاوتمند... 
قاشق چايخوری و قاشق و چنگال غذاخوری استيل...، کاسه و  »، «بودند

گفتيم دو زير پيراهن يا شورت  اگر میدادند. « » و لباس میبشقاب مالمين
بده... میيا جوراب  را  وضدادند. «»  آن  که علت  اين  با  بود  ع غيرعادی 

بهنمی جا). اگر وضعيتی که  »(همانفال نيک گرفتيم...دانستيم ولی آن را 
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آن قرار داشتند، هراسناک نبود (که    آقای پاينده و نوزده نفر همراه او در
هاست،  ها برای بازديد حقوق بشریاحتمال که همه اين  بود)، برآورد اين

  ی آن در انفرادی اوين اطالع داشتند. بود؛ زيرا از نمونه ایساده  کار
ساعت دوازده شب، سه/چهار سلمانی آوردند و سروصورت ما را...  «

از زمانی که ما  ». «تراشی اصالح کردند... برخالف گذشته... با تيغ ريش
ی  کميته آورده بودند حمام نرفته بوديم. مدت زمان استحمام در کميته را به

اگر  [که]  ايستاد  ند دقيقه بود... نگهبان... با شالق روی سِر ما میمشترک چ 
های هول هولکی لباسحمام «» بزند. وقت رفتن بهجنبيديم با شالق... دير می

نو و اسباب حمام را برداشتيم. خيلی سريع در عرض دو دقيقه لخت شديم.  
ای گذشت  دقيقهاستحمام کرديم و لباش پوشيديم و منتظر ايستاديم. ده/پانزده  

لباس دوباره  نيامد...  نگهبان  استحمام  و  خاطر  آسوده  و  درآورديم  را  ها 
). آقای پاينده و نوزده زندانی همراه او پس حمام گرفتِن  460»(ص  کرديم...

دِر  چند بار بهآيد. باالخره پس از «شوند که نمیاساسی منتظر نگهبان می
«حمام  و  زدن  باالروصدا س»  انداختن،  راه   «» و  آمدند  سهخره    / ساعت 

بهسه بامداد  «های»سلولونيم  شدند.  برگردانده  که شان  بوديم  شده  متوجه 
میمی  يا چه کسانی  ولی چه کسی  بازديد کنند،  زندان  از  خواهند  خواهند 

ها ی سلول» و با وجود دِر بستهتوانستيم بيدار مانديم جاکه میبيايند؟... تاآن
کاری    ها همْ کرديم. نگهبانديگر تبادل نظر می  هایباصدای بلند با سلول«
  جا).»(همانما نداشتند. باالخره خوابيديمبه

که شد، « نان، کره،  ساعت هفت/هفتصبح  آوردند که  ونيم صبحانه 
». برخالف هميشه که چای شيرين  پنير، چای خوش رنگ و خوش طعم بود

بار، چای و   اينآوردند، « های بزرگ می جوِش رنگی را در کتریيا آب
که غافل تحليل شرايط جديد  از  دادند...  جداگانه  کوتاه  شکر را  در  گيرانه 

بوديم...   مانده  سردرگم  بود  شده  حادث  ساعت  [باالخره]  مدت 
راهرو  ها را باز کردند و ما بيست نفر را بهونيم صبح دِر سلولهشت/هشت

ها، سربازجويان  ای وارد شدند. از آنبند شش بردند. دِر بند باز شد و عده 
لطفی معاون زندان  حسين زاده، عضدی و دکتر جوان و سروان فريدون 

لحاظ لباس  که به  ها سه نفر بودندهمراه آنشناختم. بهکميته مشترک را می
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[اين]  ما گفت:  زاده خطاب بهو چهره با بقيه تفاوتی فاحش داشتند... حسين
های  زندانخواهند راجع بهاند و می آقايان، از طرف صليب سرخ جهانی آمده 
ها بدون حضور مأموريِن ما با شما  ايران تحقيق کنند. ما اجازه داديم که آن

ظار داريم حقايق را بگوييد. هرچه بوده،  مصاحبه کنند. ما فقط از شما انت
رفتند و  [همگی]  زاده  همان را بگوييد و دروغ نگوييد. بعد از سخنان حسين

ها کارت شناسايی خواستيم  ی صليب سرخ. از آنما مانديم و سه نفر نماينده 
  ). 461»(ص که نشان دادند، سوئيسی بودند 

صفحه همين  پانوشت  در  پاينده  نکتهدرباره   461  آقای  حرف  ی  ای 
ی غذا  ی آن را در مورد ادرار کردن در کاسهزند که من شخصاً تجربهمی 

قبل از اين تغييرات،  داشتم و بارها هم در رابطه با ديگران شاهد آن بودم: «
آوردند، برای شيرين کردن چای  های بزرگ میچای صبحانه را در کتری

پايی با دم منش نگهبان]  به[گاهی اوقات، بسته  ريختند و  شکر می   در کتریْ 
ی پای زندانيان  چرک و خون خشک شده مشکی پالستيکی که عموماً آلوده به
می هم  را  چای  بود  شده  بهشکنجه  نماند:  ناگفته  دوستان زدند.  از  نقل 

گيری بسيار شديد بود  در مقطعی که سخت  1350ی  زيربازحويی اوايل دهه
م طوالنی  تأخيرهای  بردن،  دستشويی  میبرای  صورت  که دت  گرفت 

شد برای رفع "قضای حاجت"  ناچار مجبور می اختياری بهزندانی از سِر بی
خوری (پارچ پالستيکی قرمز) استفاده کند.  از ظروف غذاخوری ويا آب

، در نوبت دستشويی در توالت تخليه [ادرار يا مدفوع]اين ظروف مملو از 
و  می  ب[اغلب]  شد  بهداشتی  امکان شستشوی  مجدداً  بدون  شوينده،  مواد  ا 

می قرار  عمومی  استفاده  چرخه مورد  در  و  در گرفت  ظروف  گردش  ی 
سلولنوبت زندانيان  استفاده  مورد  مختلف،  ديگر  های  قرار  [هم]  های 

  ». گرفتمی 
  
  } بازديد هيئت صليب سرخ جهانی 2

دربين ما بيست نفر، فرخ نگهدار، سعيد آذرنگ و يک نفر ديگر که «
به او را  بهنام  ندارم  ما... بهخاطر  داشتند.  دو گروه  زبان انگليسی آشنايی 

ها گفتيم هرسه گروه در آنهفت نفره و يک گروه شش نفره تقسيم شديم... به
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های  سلول  صراحت گفتيم ممکن است درنشينيم. پرسيدند چرا؟ بهراهرو می 
های ما را ايد که گفتهما قول داده ما دستگاه شنود گذاشته باشند... شما هم به

  ). 462و  461»(صص کنيدها بازگو نمیبرای آن
می پاينده  از «آقای  تا «نُه صبحگويد:  نُه شب »  يا  با صليِب  هشت   «

صحبت کردند از اين قرار    ی آنها حرف زدند. مسائلی که درباره سرخی
ی برخورد و رفتار با زندانی  کرد ساواک در جامعه، نحوه «... عمل:  بود
لحاظ بازجويی، انواع و اقسام شکنجه...، نگهداری در سلول، وضعيت و  به

های ساواک و زندان های شهربانی، کيفيت دادگاه نظامی  شرايط بازداشتگاه 
داشتيم    حتی تا جايی که اطالع»؛ «کشی و...و احکام صادره...، جريان ملی

تاريخچهدرباره  نحوه ی  و  سياسی  زندان  سياسی،  ی  زندانيان  با  رفتار  ی 
ايران از سال   در  انقالبی  جنبش  داديم...؛ به  1320تاريخ  توضيح    بعد را 

زندان  حال][درعين در  که  مطالبی  از  فرصت  خيلی  زندانيان  ديگر  های 
به بودند  بهآننکرده  ما  بگويند،  گفتيم آنها  « ها  شنيديم،  طوآن».  که  ری 

تر از پنج ساعت در بند چهار/پنج/شش زندان  نمايندگان صليب سرخ بيش
که ما حدوداً سيصد/چهارصد نفر جمعيت داشت. درحالی[که]  قصر نبودند

»، منهای زمان برای استراحت  بيست نفر بوديم و نمايندگان صليب سرخ...
حدود   غذا،  خوردن  «   9و  تندنويسی  ساعت  را  ما  توضيحات 

  ).463و  462»(صص کردندی م
آن برای  که  شامی  و  ناهار  پاينده  آقای  روايت  بودند،  ها  طبق  آورده 

همين دليل  ها شده بود. بهلحاظ کيفيِت غذايی موجب تعجب صليب سرخیبه
اند،... نه تنها غذايی که اآلن برای ما آورده » دادند «توضيحها «هم برای آن

کم  بلکه  نيست  زندان  خانغذای  می واده تر  ايرانی  ثروتمند  بهی  طور  تواند 
ی نمايشی آن وضعيت را، که از چند  »؛ و جنبهمرتب چنين غذايی بخورد

اگر  ها گفتند: « آنها توضيح دادند و بهساعت پيش شروع شده بود، برای آن
بهباور نمی بياييداينکنيد فردا ناهار سرزده  افشاگریجا  های  ». در مقابل 

« آقای   او  همراهان  و  سرخپاينده  صليب  نمايندگان  نفر  بههرسه  ها  آن» 
  ).  463»(ص زنيم شما سر میگرديم و بهفردا صبح برمیگويند «می 
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جنبهصرف از  اغراقنظر  و  غيرواقعی  «ی  عبارت  تر  کم آميز 
»؛ الزم  طور مرتب چنين غذايی بخورد تواند بهی ثروتمند ايرانی میخانواده 

دانش  دريافتی که من از مارکس، مارکسيسم و    ه براساس آنکتوضيح استبه
جنبش انقالبی در ايران  طورکلی دارم، اگر بتوان از « به  ی طبقاتیمبارزه 

تاريخیْ بعدبه  1320از سال   واقعيت  بيان  در  زد،  می   » حرف  توان  تنها 
مختصات تاريخی/اجتماعی/طبقاتی  ای آن اشاره کرد که بنا بهشکِل نطفهبه

ی باروری و تولد نرسيد. برکنار از اين  مرحلهوقت بهی ايران هيچعه جام
« جنبه وجود  برفرِض  مسئله،  سال  ی  از  ايران  در  انقالبی    1320جنبش 

»، توضيح و تشريح آن برای نمايندگان صليب سرخ که مثل جن که بعدبه
گونه چهيگريزند، مفيد بهی انقالبی و سوسياليستی میهللا، از مبارزه از بسم 

  ای نيست. فايده 
ی القايِی نسبتاً پنهان در روايت  ها گذشته، يک نکتهی ايناما از همه

پاينده وجود دارد که بايد به ی  آن هم بپردازيم. آقای پاينده در مقايسهآقای 
ها با  ی آنهای بند چهار/پنج/شش و زمان گفتگوی پنج ساعتهتعداد زندانی

ی مشترک و زماِن حدوداً نُه  زندانی کميتهنمايندگان صليب سرخ و بيست  
 که آنکند  طور القا می ها با نمايندگان صليب سرخ، اينی گفتگو آنساعته

انواع شکنجهاطالعاتی که از وضعيت زندان ها و های سياسی، ساواک، 
به آن  بيست زندانِی  صليب سرخیمانند  همان  توسط   اساساً  ارائه شد،  ها 

ها  ا وساطت سه مترجمی انجام گرفت که يکی از آنی مشترک و بکميته
»  حزب توده مربوط به[ی]  پرونده...فرخ نگهدار و ديگری سعيد آذرنگ با «

تر از پنج ساعت در  طوری که شنيديم، نمايندگان صليب سرخ بيشآنبود: «
نبودند  قصر  زندان  چهار/پنج/شش  نفر  [که]    بند  سيصد/چهارصد  حدوداً 

»  که ما بيست نفر بوديم و نمايندگان صليب سرخ...جمعيت داشت. درحالی
توضيحات ما  ساعت «  9منهای زمان برای استراحت و خوردن غذا، حدود  

که جناب  حال القايی اينی ضمنی و درعين»!! نتيجهکردندرا تندنويسی می
های فدايی خلق در  فرخ خان نگهدار حتی قبل از بازسازی سازمان چريک

انتخاباتی در کميتهی  دوره  قبل از بندبازِی  ی مرکزِی پساسلطنتی و طبعاً 
شکل مادرزادی برپيشانی خويش داشته  بسا بهاين نهاد، ُمهر رهبری را چه
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که آقای پاينده چنين حکِم صريحی را در عبارات  است!! اين درست است
بهنقل شده  القای ا زبان نمیی باال  او برای  اما روند روايت  گونه ينآورد؛ 

گيری  سازد. در توضيح و تبيين اين نتيجهفراوانی زمينه می ها بهگيرینتيجه
به استالزم  آناستدالل  سرخیکه  صليب  برای  نقض  چه  که  بود  الزم  ها 

به با سند و مدرک  و  بفهمند  با جزئيات  را  ايران  در  نهادهای حقوق بشر 
قدرت کنترل  تحت  قطعاً  (که  قمربوطه  جهانی  برتر  داشتههای  اند)  رار 

»، نه فقر گسترده  ی ثروتمند ايرانیخانواده گزارش بدهند، نه کيفيت غذای «
»  بعد به 1320جنبش انقالبی در ايران از سال  ی « در جامعه و نه تاريخچه

طور گفت که مدت زمان توان اينو مسائلی از اين قبيل بود. بنابراين، می
که آن بيست زندانِی کميته با  ی مشترمفيدی  ارتباط  بياناتی در  ک صرف 

سخاوتمندانه در  کردند،  ايران  در  بشر  حقوق  استانداردهای  ترين  نقِض 
لغت   دانستن چند ده  که  بود  دو ساعت وقت  برآورد ممکن، چيزی حدود 

  کرد. ها کفايت میانگليسی هم برای تبادل آن با صليب سرخی
  

خصی در  ها در اطاق هشِت بند شش با ش گفتگوی من با صليب سرخی
مقام مترجم صورت گرفت که خوشبختانه هنوز زنده و سالم و در دسترس  

آوردم، در اين گفتگو از عدم امکان تشکيل  خاطر میجا که بهاست. تا آن
از  اتحاديه سخنی،  و  نوشته  هرگونه  سانسور  از  کارگری،  مستقل  های 

و  شکنجه، از قدرقدرتی ساواک، از فساد و دزدی درباری و غيردرباری  
تر از اين حرف زدم که ما خواهان سرنگونی سوسياليستی نظام  از همه مهم 

داری و های سرمايهاری هستيم و شکنجه و زندان هم ابزار دولتدسرمايه
دولت آن  سرخیازجمله  صليب  (يعنی:  آقايان  شما  که  است  های  هايی 

کم  عرض  در  گفتگو  اين  هستيد.  آن  تابع  دقيق«مهربان»)  پانزده  از  ه  تر 
ها يا حرفی برای گفتن  پايان رسيد. ضمناً يادآور شوم که خيلی از زندانیبه

  ها بازگو شود. ديگران گفتند تا توسط آنهای خودرا بهنداشتند و يا حرف
  

  } بازديد هيئت صليب سرخ جهانی 3

به« که  بود  بامداد  پنج  يا  دِر  ساعت چهار/چهارونيم  باز شدن  صدای 
ترين  سلول مجاور از خواب بيدار شدم. زندانی خوابش سبک است و با کم 
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بردند. فرخ موقعی که می صدايی بيدار می با  شود. فرخ نگهدار را  رفت 
  ها بيدار شده بودند، نگران شديم. ی بچهصدای بلند گفت من را بردند. همه 

ُمرس زدن که چه شده و چرا فرخ را بردند؟ يک ساعت،  شروع کرديم به
آمدم.   من  بلند گفت  با صدای  برگرداندند.  را  فرخ  بعد،  نيم  و  يک ساعت 

برند. پرسيدم کی بود؟ گفت دکتر  پاينده، خودت را آماده کن، االن تو را می
دکتر  فهمی... وارد اتاق  جوان. پرسيدم چه خبر است؟ گفت برو خودت می

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  

به ما  آنآنکه  گفتيم  بهها  کرده ها  بازگو  گفشما  آناند؟...  بهت  ما ها چيزی 
دروغ  ها]  [يعنی: صليب سرخیما  نگفتند. فقط گفتند شما (يعنی ساواک) به

نُه نفر    ايد. گفتم آقای دکتر، جريان چيه؟ گفت شماها شک داريد که آنگفته
 )؟464»(ص  اندموقع فرار کشته شده 

بيشادامه که  باال  مطلب  جدل  ی  است،  نمايش  اجرای  شبيه  تر 
ی کشتن عمدی يا  بين دکتر جواِن بازجو و آقای پاينده درباره آميزی  مغازله 

يابد.  جريان میديگر  هشت نفر  آن  کشته شدن درحين فراِر بيژن جزنی و  
ها از اساس غيرممکن بوده، با يک تير  که فرار آنآقای پاينده در اثبات اين

می نشان  حرفدو  يک  زند.  از  باشد)  حقيقت  عين  که  (برفرض  او  های 
ای ثابت  افعی شده   ،آدم مار خورده نفر را به  9طرف، عمدی بودن کشتن آن  

می می  بازی  را  االغ  نقش  گفتگو  اين  در  که  ديگر،  کند  از طرف  و  کند؛ 
کند که ساواک (و همين دکتر جواِن در نقش االغ) در  بالهايی اشاره میبه

در اين وجود  جاکه مطلقاً شکی  سِر پاينده آورده بودند. از آنبه  1349سال  
ريزی شده بود،  های اوين از پيش برنامهنفر در تپه  9عام آن  ندارد که قتل

دهد که نشان می ی مفروضْ خواننده که بهحداقل فايده اين بازگويی اين است
در حاکميت جمهوری   شهيد زنده آقای پاينده قبل از ابداع و رواج عبارت  

بود:   زنده  شاه شهيد  حاکميت  در  می«. اسالمی،  يادتان    1349آيد سال  .. 
پنجاه کيلو رسيده بود. گفت تقصير خودت بود. گفتم  مريض بودم و وزنم به

. ولی وزنم  قبول. تقصير خودم بود دنبال مقصر نيستم.  جا بهباشد من دراين
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توانستم راه بروم و دو  آيد که نمیپنجاه کيلو رسيده بود يا نه؟ يادتان میبه
بيمارستان  بردند. گفت بله، خودم بهگرفتند و راه میسرباز زير بغلم را می

می گفتم  کردم.  بهاعزامت  را  من  اينخواستيد  با  و  بفرستيد  که بيمارستان 
دست سرباز بستند و يک سرباز  توانستم راه بروم، دستم را با دستبند بهنمی

تفنگ آن طرف من نشستند  با  اين طرف و يک سرباز  »(صص  با تفنگ 
دکتر جواِن بازجو (بدون  ی گفتگويش با  آقای پاينده در ادامه  ).465و    464

بهاين جابهکه  از  بارها  که  بياورد  ديگر ياد  و  خودش  دستبند  بدون  جايی 
اش داد سخن داده  جايیخوری زندانی با مأمور جابه ها و حتی عرقزندانی

رژی  چطور شد نُه نفر زندانی سالم، جوان و پُرانپرسد: «است)، از او می
صورتی منتقل  ی فراِر ناموفق داشتند بهها هم سابقهرا که چهار نفر از آن

آن که  بهکرديد  فرار  تصور  در  ذهنها  که  کند؟ چه طور شد  شان خطور 
به شدندآنتيراندازی  کشته  همه  و  نشد  زخمی  هم  نفر  يک  حتی  »(ص  ها 

  )؟  465
برای دفاع از طبق مضمون روايت آقای پاينده، دکتر جوان که حرفی  

بهمقوله همراهانش  و  جزنی  بيژن  شدن  کشته  نداشت،  ی  فرار  هنگام 
های ما با نمايندگان صليب سرخ اشاره  يکی/دو مورد ديگر از صحبتبه«

می نداريم.  وحشت  کسی  از  ما  گفت  بعد  و  و کرد  هستيم  برحق  که  دانيم 
شاه  ی « رباره » و مزخرافاتی از اين دست دکنيد...دانيم شماها اشتباه میمی 

کشور ما در    که][اينطلبانه و  های اصالحو ُحسن نيت او و اجرای پروژه 
آورد که اگر دقيق روايت شده باشد، نشان  زبان می» بهدنيا مطرح است...

اطالع ضمنی و وحشت او از روندی است که با بازديد نمايندگان صليب  
  جا). های سياسی شروع شده بود(همانسرخ جهانی از زندان

که ما در شرايط ديگری  او گفتم مثل اينهايش که تمام شد، بهصحبت«
نيستيد و من هم آن جوان   1349کنيم. شما دکتر جوان سال  باهم صحبت می

سال   حرف  1349خام  اين  از  مینيستم.  چه  ما  تکليف  گذشته،  شود،  ها 
آزاد می گفت  يا رفتنی هستيم؟  نمیماندگاريم  تعيشويد.  کنم  توانم زمان  ين 

بهولی در کوتاه مدت آزاد می که نمیشويد. گفتم  بعد  نه،  سال  رسد. گفت 
اواسط امسال هم نکشد. بعد گفت اگر کاری نداری، برو  حتی احتمال دارد به
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میبه بدهيد  اجازه  اگر  ندارم،  کاری  گفتم  کنم.  سلول خودت.  تلفن  خواستم 
  ). 466و  465»(صص خواهی تلفن کنگفت هرچه می

در جريان بازديد    طورکلی کادر زندانبانیْ ها و بهرفتار نگهبانگرچه  
نمايندگان صليب سرخ و خصوصاً 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  

دکاندازه  و  پاينده  آقای  پتانسيل  تغييِر  اما  شد؛  کاسته  زيادی  جوان  ی  تر 
ساواک (به سربازجوهای  از  يکی  و  سياسی  متهم/زندانِی  يک  عنوان 

بهشگفت نگاه  با  شگفتی  اين  است.  مقابل   آور  در  جوان  دکتر  که  نرمشی 
در آن مقطع،  شود: «آورتر هم میدهد، شگفتتقاضای آقای پاينده نشان می

صبح بود.    ام تلفن کردم. ساعت هشتی خالهخانهی ما تلفن نداشت بهخانه
ای  ده دقيقه[پس، گفتگوی پاينده و بازجو حدود دو ساعت طول کشيده بود] 

ام گفت برای مغازه  شان صحبت کردم... خالههایبا خاله، شوهر خاله و بچه
توانی يک ساعت ديگر  دانم. میاش را نمیاند، ولی شماره پدرت تلفن کشيده 

به بروم  تا  کنی  بهتلفن  بگويم  مادرت  و  ديگر  اينپدر  نه،  گفتم  بيايند؟  جا 
گويند  گويند؟ گفتم میتوانم تلفن کنم. دکتر جوان از من پرسيد چه مینمی

به تا  تلفن کن  بيايند. گفت بگو يک  يک ساعت ديگر  پدر و مادرم بگويند 
می تلفن  ديگه  بهساعت  تلفن  خالهکنی.  ديگر  ساعت  يک  گفتم  ام 

 ). 466»(ص کنم... می 
  
  ليب سرخ جهانی } بازديد هيئت ص4

  قسمت جای مطلب تا شروع آخرين تيتر کتاب که من تحت عنوان  از اين
يادکرده  آن  نيمه از  از  (يعنی:  دوم صفحهام  بيش  466ی  ی  کمی  از  تا  تر 

شود که گويا ساواک ای ارائه میگونه) روايت به468ی ی اول صفحهنيمه
قصد کشتن آقای پاينده و نوزده نفر همراه او را داشته، اما حضور نمايندگان  

زندان قصر  به  ها کهکشصليب سرخ جهانی در ايران و هوشياری بقيه ملی
با  ها را مشروط بهمنتقل شده بودند و مصاحبه با صليب سرخی مصاحبه 

کند؛  ی احتمالِی بسيار قوِی ساواک را خنثی میکنند، توطئهنفر می  20اين  
ی  درجهای مفتخر بهشکل ناگفتهترتيب، علی پاينده و فرخ نگهدار بهو بدين

  شوند. شهيد زنده می
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آيد، هيچ اطالعی ندارم. از چهار حالت زير می   من از وقايعی که در
ام، اما  ام؛ يا فراموش نکرده چيز را فراموش کرده خارج نيست: يا من همه

ای واقع  گونهام؛ يا وقايع در زندان بهگويم فراموش کرده دليل نامعلومی میبه
 ً   شدند که من در جريان آن قرار نگرفتم؛ و باالخره، شايد بيان رويداد دقيقا

جای استفاده از  اند. بنابراين، بهشود که واقع شده همان شکلی روايت نمیبه
ها برای من مقدور نيست،  آنيابی بهفاکتورها و مشاهدات و قرائن که دست

به شده  روايت  رويداهای  مختصات  روی  را  بررسی  عنوان  اساس 
بينزيرمجموعه   المللی رژيم شاه در همانهای وضعيت سياسی داخلی و 

واقع گرديدند. فراموش نکنيم که در آن  گذارم که اين رويدادها  زمانی می 
ً مختصاِت تابع مختِص فراگير ـ ـ در تابعيت با آن (يعنی: مختص يا  مجموعا

  کند. که تغيير و تحول پيدا میی فراگير) استمجموعه 
که بقيه »؛ ضمن اينسلول برگرداندند ونيم من را بهحدود ساعت نُه«
ها هم وارد  نفره منتظر آقای پاينده بودند، ساعت ده صليب سرخی  20گروه  

از ما پرسيدند از وقتی که ما رفتيم تا االن آيا شما را اذيت کردند  شوند: «می 
فقط فرخ نگهدار و علی پاينده  دهند که نه، «ها هم جواب می». زندانیيا نه؟ 

صليب سرخ گفتند   ها رد و بدل شده است. نمايندگانرا بردند و اين صحبت
اند شماها را تا سه ماه ديگر آزاد کنند. قرار شده اگر تا سه ماه  ما قول داده به

ايم منتشر  ديگر شما را آزاد نکنند ما تمام گفتگوهايی را که با زندانيان کرده 
  )!؟466»(ص کنيم 

ايران آمديد و با  ها پرسيد چه طور شد که شما بهسعيد آذرنگ از آن«
ما خواهيم بهکرديد. گفتند دو سال است که از دولت ايران می ما مصاحبه  

کرد. بعد  ی مصاحبه با زندانيان سياسی بدهد. دولت ايران قبول نمیاجازه 
وجود آمده است، پذيرفتند  گذاری دولت ايران بهاز تغييراتی که در سياست

می دقت جا). با ک»(همانايران بياييم و با زندانيان سياسی مصاحبه کنيم به
چه طور شد که  جواِب سؤاِل «   هاْ شويم که پاسخ صليب سرخیمتوجه می

علت  »، نيست؛ و بدون اشاره بهايران آمديد و با ما مصاحبه کرديدشما به
  دهد. شان را توضيح میايران، روند پذيرش تقاضای آمدنآمدن به
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ما جدا کرده  اند؟ و رفقای ما را از  جا نگهداشتهپرسيديم چرا ما را اين«
به داده و  انتقال  نامعلومی  از حرفمحل  ما  نمايندگان حقوق بشر  اند؟  های 

زندان  متوجه شديم آن صدوبيست و چهار نفر را که از ما جدا کردند، به
شوند که  ها پس از جدايی از ما نگران حال و روز ما می اند. بچهقصر برده 

آمده است. بنابراين، بچهچه باليی  به مسئوالن زندان  ها چندبار بهسر ما 
دهند  پرسند. مسؤالن زندان جواب میها می کنند و از آنقصر مراجعه می 

ساواک گفتيم  ما ندارد... يکی از نمايندگان صليب سرخ گفت: ما بهربطی به
ها را  ها تمام شده ولی آند که مدت محکوميت آنيشما تعدادی زندانی دار 

جاکه ما قرائن ما چنين زندانيانی نداريم... ولی ازآنايد. گفتند نه،  آزاد نکرده 
می  نشان  که  داشتيم  شواهدی  میو  دروغ  ارائه گويند،  داد  را  شواهد  اين 

تعدادی زندانی داريم. شما را می  کرديم. با آنگفتند بله،  ها مصاحبه  بريم 
صليب  467و    466»(صص  کنيد از  همراهانش  يا  پاينده  آقای  کاش    .(

»  نشانساواک «» که بهقرائن و شواهدیکردند، اين «می  ها سؤالسرخی
چنين  ی صليب سرخ با دولت و هم مکانيسم رابطهتر بهدادند، چه بود تا بيش

  برديم. با جنبش پی می
بهوقتی صليب سرخی میها را  ملیقصر  بهکشبرند،  (که  احتمال ها 

شدند،  ری میغير از بندهای چهار/پنج/شش نگهدابسيار زياد در جايی به
خبريم  بی» آن بيست نفر «ما از سرنوشتگويند: «مثالً در بند چهار)، می

ها مصاحبه کنيد و بعد بياييد با ما مصاحبه و نگرانيم. شما اول برويد با آن
هرروی، پس از يکی/دو بار رفت و برگشت که ساواک  جا). به»(همانکنيد

های قصر خواهان مراجعه کشیکند آن بيست نفر را آزاد کرده و ملادعا می
آنبه میمنزل  «ها  میشوند،  ساواک  کهباالخره،  آنپذيرد   «» آزاد  ها  را 

اند. برای نمايندگان صليب  ی مشترک قرنطينه کرده نکرده است و در کميته
ايد؟ دليل آن  شود که چرا اين عده را مخفی کرده سرخ اين سؤال مطرح می

به من  را  بگوييد.  بهما  ساواک  ندارم  میآناطالع  جوابی  چه  »  دهدها 
  جا). (همان 
زندانیبه ترتيب،  آيا حقيقتاً  اين  پيدا شدند!  پنهان نگهداشته شده،  های 

آن اين  ساواک  باشد،  مثبت  سؤال  اين  جواب  اگر  بود؟  کرده  پنهان  را  ها 
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 دانم چرا ما هنوز هم نمی گويد: «آيد که چرا؟ آقای پاينده میپرسش پيش می
ی  آيا ساواک تصميمی درباره را از بقيه جدا کردند، تفاوتی با بقيه نداشتيم.  

بازهم اطالعی ندارم. نمايندگان    ما داشت که فرصت نکرد آن را اجرا کند؟ 
که دانستند. گفتند... ساواک از اينصليب سرخ هم علت جدا کردن ما را نمی 

احتماالً حت و پشيمان است.  شدت ناراشما را از بقيه جدا و پنهان کرده بود به
تری با شما بوديم و  اش نقش برآب شده چون ما مدت زمان طوالنینقشه
  ).  268و   267»(صص ما داديدترين اطالعات مفيد را شما بهبيش

قول باال کش، نقلنفر زندانی ملی  20در رابطه با چرايی پنهان کردن  
اين ربدون  فرضيه ضمنی  دو  باشد،  داشته  می که صراحت  مطرح  کند.  ا 

پاينده است: «  20يکی، قصد کشتن اين   آيا  نفر که ظِن ضمنِی خوِد آقای 
درباره  را اجرا کندساواک تصميمی  آن  که فرصت نکرد  »؟  ی ما داشت 

پاينده آن را روايت می کند:  ديگری، ظن نمايندگان صليب سرخ که آقای 
تری با شما یاش نقش برآب شده چون ما مدت زمان طوالناحتماالً نقشه«

بيش و  بهبوديم  شما  را  مفيد  اطالعات  داديدترين  حالت  ما  هردو  در  »!؟ 
گيری  »، تفاوتی چشم تفاوتی با بقيه نداشتيم رغم اين تعارف که «متصور علی

بايد کشته  جا احتماالً میکند. در يکهای سياسی القا میرا با ديگر زندانی
» در  ترين اطالعات مفيد راشبيشدند، که نشدند؛ و در جای ديگر، « می 

که احتماالً[!] نقش مهمی هم در    داختيار نمايندگان صليب سرخ قرار دادن 
  سقوط شاه داشته است!؟

بلکه  به است،  نادرست  اساس  از  تنها  نه  فرضيه  هردو  اين  من  نظر 
کشد. چرا؟  دوش می بينی و پيامبرگونگی را به باِر خودبزرگ  السابقْ کمافی 

اين سابرای  علیکه  از پيشگیرغم جنايتواک  متشکل  تشکيالتی  اما  اش، 
مسئلهاالغ که  هنگامی  درست  که  نبود  هالو  موازين  های  رعايت  عدم  ی 

حقوق بشری توسط رژيم و خوِد ساواک مطرح است و نمايندگان صليب  
پی نيز  امرند،  سرخ  اين  آن  20گير  از  اگر هريک  ها حميد  نفر را (حتی 

کار خود را  مستندترين شکل ممکن ذات جنايتتا بهاشرف هم باشد)، بُکشد  
تر کند.  صليب سرخی را از ساده هم ساده نمايندگان نمايش بگذارد و کاِر به
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کند و برفراز  که ساواک شکنجه میی مسئله، بيان اينگذشته از اين جنبه
ويژه باالی دستگاه قضايی ايستاده و ارائه اين  ی نهادهای دولتی و بههمه 

آيد و نياز  ماه حبس کشيده باشد، برمی  6که  ایقبيل اطالعات از هرزندانی
  ی امثال آقای پاينده و فرخ نگهدار ندارد. بيانات مثالً دانشمندانهچندانی به

رسد که نمايندگان صليب سرخ طی مدت کوتاهی نظر میطور بهاين
فراگرفتند و مورد  گويی ايرانی را خيلی سريع  که در ايران بودند، اغراق

نفر زندانی (که فقط سه   20اين  استفاده هم قرار دادند. اگر چنين نبود، به
ما ترين اطالعات مفيد را شما بهبيشگفتند: «اند)، نمیها معرفی شده نفر آن

  ». داديد
صورت   ها مصاحبهآنخيلی از  چهار هزار زندانی را که با  نزديک به

تر از بيست زندانی معرفی کردن، از سوی  عاطال تر و بیاهميتگرفت، کم 
شغل که  بهکسانی  بعيد  است،  بورژوايی  دموکراسی  رعايت  نظر  شان 

بهمی  هم  شايد  بچهرسد.  بودند،  محلقول  شده  جّوگير  من  سابق  های 
  ها!؟طفلکی
» برخالف ُعرف ديپلماتيک  ی صليب سرخهرسه نماينده هرروی، «به

ها آن». « دادند و رفتند نفره «   20گروه  » بهاسامی و نشانی خودشان را «
به و زندانعالوه بر زندان قصر،  اوين  های  بند محکومين سياسی زندان 

می هم  اصفهان  و  مشهد  مصاحبه  شيراز،  سياسی...  زندانيان  با  و  روند 
« کنندمی  ارديبهشت  ».  اواخر  در  هفته،  يک  از  کردند  1365بعد  اعالم   ،

کِش اوين برگرداندند. صدويست و چهار ملی بهتان را جمع کنيد. ما را  وسايل
اوين منتقل کردند و بار ديگر همگی در همان ديگر را از زندان قصر به

  ).468»(ص بند سابق جمع شديم 
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حقوق بشر،  نوعی بهکنم که بهرويدای اشاره میدر انتهای اين بخش به
وضعيت  های دولتی و حتی بهسياستنمايندگان نهادهای حقوق بشری، بهبه

شود! اين رويداد  نامند، مربوط میهايی که خودرا اپوزيسيون میآن گروه 
ياسی در  های سرا از دوست بسيار عزيزی شنيدم که با آخرين گروه زندانی
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از زندان قصر (بند شش) آزاد شد. گرچه او، روز دقيق    1357ماه  دی  30
گويد حدودهای ظهر  او میاش بهآورد؛ اما حافظهخاطر نمیاين رويداد را به

نگار همراه يک روزنامه بود که رمزی کالرک با قدی بيش از دو متر به
بند شش  شدند، بهمی  راهنمايیسرخ موی که توسط آقايان ميناچی و مانيان  

های دولتی بااليی را در اياالت متحده  وارد شدند. رمزی کالرک که پست
  ی نهادهای حقوق بشریْ عنوان نماينده سر گذاشته بود، در بند شش بهپشتِ 

با هرکس که ميل داشت، درباره وضعيت زندان، کمبودها، سيستم بازجويی  
ها حرف زده بودند،  صليب سرخیی همان چيزهايی که با  و باالخره درباره 

  کشيد. دقيقه طول می  10ويا حداکثر  5کرد. اين گفتگوها گفتگو می
به کالرک  رمزی  بازديد  از  گرچه  مانيان  و  ميناچی  آقايان  همراه 

اندازه زندانی تا  بود،  شدن  تعطيل  درحال  بهکه  عجيب  زيادی  نظر  ی 
عجيبمی  اما  گرسيد؛  عجيب،  بازديِد  اين  نفس  از  فوقتر  العاده  فتگوی 

به اين گروه،  با  از  طوالنی مسعود رجوی  نيز  او  که  بود  کمک مترجمی 
بند شش آمدند،  روزی که اين گروه به  3مجاهدين بود. در واقع، از مجموعاً  

اغراق   با    2بدون  بند شش  يک  شماره  اطاق  در  را  آن  از  نيمی  و  روز 
گفتگو   بود  رجودی  شده  طوالنی  چنان  گفتگوها  همراه  کردند.  مترجِم  که 

  حياط آمد تا سِر خودرا با قدم زدن گرم کند. گروه بارها به
وقت که هيچتر اينی اين وقايع غيرمنتظره، غيرمنتظره در کنار همه
آن که  نشد  درباره معلوم  میها  حرف  چيزهايی  چه  آنی  مسلم  زدند!؟  چه 

گفتند؛  یکردند و برای هم قصه هم نمکه خاطره تعريف نمیاست، اين است
ی سياست بود؛ اما کدام سياست، در چه يعنی هرچه گفتند و شنيدند درباره 

ی حرکت کودتايی مجاهدين  ها و ابزارهايی؟ آيا ريشهجهتی و با چه شيوه 
دام جمهوری اسالمی گرفتار های چپ را به(که گروه   1360خرداد    30در  

ای و برنامهدانم  نمیرا  ها  سؤالکرد)، در همين گفتگوها بود؟ من پاسخ اين  
توان تصور کرد که روزی ی آن ندارم؛ اما آيا میهم برای تحقيق درباره 

روزه  سه  تقريباً  گفتگوهای  مسعود  محتوای  با  کارکشته  آمريکايی  يک  ی 
پور و يک اعتراف خودش نزد بيژن هيرمنشود که بنا بهرجوی روشن می

  را برای ساواک گفت؟ مجاهد 270نفر ديگر، فقط با چند سيلی اسم رمز 
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کند که پس از آزادی از زندان، در سال همين دوست عزيز تعريف می
آبان) در خيابان فردوسی (کوچه برلن) کار داشت و از    13(روز    1358

به میجنوب  راه  رمزی شمال  ديگر  بار  يک  تصادف  برحسب  که  رفت 
د که از  بين نگار مو سرخ را میکالرِک بيش از حد بلند و همان روزنامه

می بيرون  ترکيه  بهسفارت  شروع  او  مخالف  درجهت  و  زدن  آمدند  قدم 
ی دانشجويان  گويد بعدها شنيده است که حملهکردند. بازهم همين دوست می

سفارت آمريکا تحت مديريت همين رمزی کالرک قرار داشت  خط امام به
رهبری  که در سفارت ترکيه مستقر شده بود و کارکنان سفارت آمريکا را  

  کرد. می 
  

  رهایی از زندان 
اوين برگشتيم نتايج بازديد نمايندگان صليب سرخ از زندان  وقتی به«

بهبه زندان  مأمورين  برخوردهای  ديده شد.  کرد.  عينه  تغيير  اساسی  طور 
ی همان روز  شرايط و امکانات زندگی ما خيلی بهتر شد... هرروز روزنامه 

کردند.  وآمد میی باال و پايين رفتطبقههها بآوردند... بچهرا برای ما می
ها مالقات ای از بچهعده دِر حياط تا ساعت هشت شب باز بود. هر روز به

کردند. در همين  ها را آزاد میکشدادند. تقريباً هرروز چند نفر از ملیمی 
بند ما آوردند که های باال را بهمقطع تعداد ديگری از زندانيان با محکوميت

چهارم جمعيت  الورود تقريباً يکها زياد شد. زندانيان جديدريج تعداد آنتدبه
خود گرفت. از  رو، بند شکل و ترکيب جديدی بهاينبند را تشکيل دادند، از

جايی که فضای سياسی کشور تا حدی باز شده بود، پليس ديگر در زندان  آن
ی داخلی داشت که تر جنبهای هم بود، بيشکرد. اگر مسئلهسازی نمیحادثه

  ). 469و  468»(صص شد فوريت حل میآن هم به
، اسم من، سعيد آذرنگ، عادل خمسه و پنج  1356روز نهم مرداد  «

ها خداحافظی کرديم و از بند  نفر ديگر را برای آزاد شدن خواندند. با بچه
خواستند زندانی را آزاد کنند. همان موقعی که وسائل خارج شديم. وقتی می

بردند  اتاقی میکردند. زندانی را بهآمد از او بازجويی میبند بيرون میاز  
  دادند که دو سؤال مهم در آن بود: او میو يک برگه به
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  کنيد؟ــ آيا بعد از آزادی فعاليت سياسی می
اطالع   آيا  کرد،  تبليغ  سياسی  فعاليت  برای  را  شما  کسی  اگر  ــ 

  )؟469»(ص دهيدمی 
در پاينده  به  ادامه  آقای  «روايتش  از  و    ی »فورماليتهدرستی  سؤال 

های آزاد شده هم پيام داده بودند فقط يکی/دو ساعت  گويد که بچهجواب می
می  بگويند « معطل  هرچه  و  استکنند،  تهديد  و  زندانبان  بلوف  »؛ چراکه 

ساعت زندانی را نگهدارد، و اگر    12توانست بيش از  لحاظ قانونی نمیبه
ديد،  آمد و آسيب میبرای زندانی مشکلی پيش می  ساعت هم   12طی همين 

  » بود.گوی مقام باالتر از خودجوابزندانبان قانوناً مسؤل و «
به پاينده  به  7همراه  آقای  بودند،  شده  آزاد  او  با  که  بازجوِی نفری 

».  کنيم ولی سؤال دوم را نهسؤال اول را امضا میگويند، «مربوطه می 
معنای اين نيست  سؤال اول هم جواب ندهيم بهگفتيم اگر بهاو]  [بهدرضمن  «

خواهيم  معنای آن است که نمی کنيم، بلکه بهکه وقتی بيرون برويم فعاليت می 
[مأمور او برگردانديم...  ها را بهچيزی را امضا کنيم. هر هشت نفر برگه

ت ما انداخت، مکثی کرد و گفها را از ما گرفت. نگاهی بهفرم مربوطه]  
او داديم. او ُخب، همان يک سؤال را امضا کنيد. ما هم امضا کرديم و به

رفت و چند دقيقه بعد، گروهبان آمد و گفت بلند شويد... ما را از ساختمان 
ها بندها را از ما گرفتند و سوار ماشين کردند. گروهبانبيرون آوردند، چشم 

م در  را  ما  آزاديد.  گفتند  و  کردند  خداحافظی  ما  پياده  با  اوين  هتل  قابل 
  ). 470»(ص کردند

چمدان  زند که بيايند، او را که «اش زنگ میی خالهخانهآقای پاينده به
که بگويد  جای اينمنزل پدرش ببرند، اما به» بود، بههم زياد  [ش]و وسايل

اش پس از بحث و  گويد هتل قو! گرچه شوهر خالههتل اوين، اشتباهاً می
طرف هتل اوين  که منظور او هتل اوين بوده و بهشود  بررسی متوجه می

همراه شوهرش که برای بردن او آمده  کند، اما خواهر آذرنگ بهحرکت می
  رساندند. پدرش  منزلی کافی داشتند و آقای پاينده را هم بهاندازه بود، جا به

حدی جمعيت ها سرکوچه جمع شده بودند. بهای از اقوام و همسايهعده «
  1356فراموش نکنيم که مرداد ماه  ود که سعيد مات و مبهوت شد.  زياد ب
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برای   که  جمعيتی  چنين  حضور  و  داشت  قرار  قدرت  اوج  در  شاه  بود، 
وقتی پياده شدم،    استقبال زندانی سياسی آزاد شده آمده بودند شايان توجه بود.

ای از بستگان آمدند و بغلم کردند و هرکسی يک تکه از  اهالی محل و عده 
اثاثيها و  بهسباب  را  خانهام  گرفت.  خيابان  دست  تا  بود  کوچه  داخل  ما  ی 

وارد    همراه جمعيت و در معيت همْ حدوداً شصت/هفتاد متر فاصله داشت. به
  ). 472»(ص آمدند...ديدنم میخانه شديم. دو/سه روز از صبح تا شب به

به سالم  و  صحيح  پاينده  آقای  آخرين  خوشبحتانه  در  و  رسيد  منزل 
او  صفحه ی خاطراتش هم فراموش نکرد که تأکيد کند استقبال شايانی از 

آدم  او برخالف  که دو/سه کردند، و  داشت  اين فرصت را  هايی مثل من، 
  1356فراموش نکنيم که مرداد ماه  ديدنش بيايند: «روز در منزل بنشيند تا به

برای   که  جمعيتی  چنين  حضور  و  داشت  قرار  قدرت  اوج  در  شاه  بود، 
  ».ستقبال زندانی سياسی آزاد شده آمده بودند شايان توجه بود ا

همراه  سياق آقای پاينده بايد بگويم: فراموش نکنيم که من بهجا بهدر اين
جمله همراه با صفر قهرمانی) در غروب دوم  نفر زندانی ديگر (از  1125

  همراه ع.ص. از اتوبوس زندان آزاد شديم و در پيچ شميران به  1357آبان  
رفت، تاکسی  شهرستان میبايست فردا بههمراه ع.ص. که می پياده شديم. به

منزل پدر و مادرم رفتيم. وقتی زنگ خانه را زديم و اهل خانه  گرفتيم به
اين بدون  که من هستم.  و روبوسی فهميدند  آمدند  در  دم  بپوشند،  که کفش 

پد بعد،  با من و دوست همراهم کردند. نيم ساعت  رم بساط  بسيار عميقی 
ماست و  کتلتعرق   و  حسابی  وخيار  و  کرد  پهن  را  مادرم  پُخت  های 

خورِی اساسی و  رغم عرقی اين احوال و علیخوری کرديم. با همهعرق
پُر دغدغه از  يکی  آن شب  آزاد شدن از زندان شاه،  های  ترين شبشعِف 

بکنم؟  زندگی بايد  کنم؟ کجا سِر کار بروم؟ چه  چه  ام بود: از کجا شروع 
اند؟ و سؤاالت  ها چه تغييراتی کرده توانيم بکنيم؟ با کی تماس بگيرم؟ بچهمی 
  پايانی از اين دست...!؟بی

استراحت   پايان  سوت  و  بود،  يافته  پايان  زندان  خوش  دوران  آری، 
آلوده هم زده شده بود. تازه دوران دويدن، شکست خوردن، دوباره  ُچرت

ی طبقاتی است، آغازی دوباره و هايی که طبيعت مبارزه دويدن و شکست
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چندباره پيدا کرده بود: زندگی در رويشی نوين، بهار ديگری را ُگل دوانده  
  بود. 

  
  رسد. پايان میچه برمن گذشت" بهجا "آندر اين«
  رفراز و نشيب پشت سر گذاشتيم  ــول هفت سال پُ ــدر ط چه مااما آن«

عشق مردم و شان بهای باشد برای آيندگان و کسانی که قلبتواند تجربهمی 
  آيد. تپش درمیشان بههایشان در سينهميهن

مقوله« اينمبارزه  جانبای است ضمن  اجتماعی  که  و  سياسی  داری 
ترين آن هستم  نسل ما که من کم   طلبد.خود را هم میدارد علم مخصوص به

اين نتيجه  های خود کمال بهره را ببريم حداقل بهاگر نتوانستيم از توانايی
های منطبق با  ی کافی از دانش مبارزاتی الزم و بينشاندازه رسيديم که به

به که  داشتيم  معلمانی  کاش  ای  نبوديم.  برخوردار  جهانی  ما معيارهای 
گرايی نيست بلکه ِحلم است و  لحشوری و آرمانآموختند مبارزه فقط س می 

ها در راه ارتقا و اعتالی لحظه  کار گرفتن آموختهصبوری و ايستادگی و به
چه را که ما نتوانستيم  که آيندگان آنها. اميد آنها و فعاليتی دانستهلحظهبه
ی هاهای مبارزان پيشين و توانايیسرانجام برسانيم با آموختن از تجربهبه

 ». سرانجام برسانند خود به
چه برمن گذشت» را با  ی باال که آقای پاينده کتاب «آنی نقل شده قطعه 

ی راوی کتاب است.  ی منطق يا ذات انديشهکننده رساند، بيانپايان میآن به
علی است،  شده  بيان  و  تدوين  و صداقت  با صميميت  که  منطق  رغم  اين 

بهرگه  اما  شوريدگی،  از  و  هيچهايی  مارکسيستی/سوسياليستی  وجه 
شان در  عشق مردم و ميهنشان بهکسانی که قلبطبقاتی/کارگری نيست. «

توانند بورژواها هم باشند،  که می»، ضمن اينآيد تپش درمیشان بههایسينه
ورزند؛  کنند و آرزو میچه بورژواها نباشند، بورژوايی فکر میاما چنان

  کنند. میبرهمين اساس هم عمل 
اين میدليل  پيدا  کسانی  نمی که  که  « شوند  توانايیتوانند  خود از  های 
چسبانند که ی خود مدالی را می سينهکه به » ببرند، اين استکمال بهره را
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که توانايی تنها در کاربُردش توانايی  واقعيت مادی ندارد؛ چرا؟ برای اين
  است، و هر کاربردی عينيت کماِل آن است. 

ما بياموزانند، عمالً  » وجود داشته باشند که بهمعلمانیکه «اينآرزوی  
که  ی دانا و نادان يا شاگرد و معلم است؛ درصورتیدو طبقهتقسيم دنيا به

ترکيب معلم و شاگرد، علم و عمل،    های پراتيک سوسياليستیْ يکی از ويژگی
ترين  طور هم ابراز نظر کرد که مهم توان اينو رهبر و رهروست؛ و می

تاکنونیْ  اجتماعی  انقالبات  شکست  همه  دليل  جهان  در  رابطهی  ی  نبود 
بوده   آموزگار/شاگرد  ايندوسويه  تسهيلو  نهايت  در  آموزگار  ی  کننده که 

است طوری    ،يادگيری  را  يادگيری  شرايط  واقع  در  و  دهنده  ياد  نه 
ی تر  تجربه کند و از تجربهکند که يادگيرنده بسيار سريعدهی می سازمان

و يادگيری    و حرکت  و در اين فرايند هردو متحمل تغيير  خويش بياموزد
ماده «:  شوندمی  اصل  انساناين  که  و  گرايانه  محيط  شرايط  محصول  ها 

های تغييريافته محصول شرايط و مناسبات  و بنابراين انساناند  خويش  تربيت
ها شرايِط محيط  کند که همين انسانباشند، فراموش می و تربيت ديگری می

اينرا تغيير می بهدهند و  انسانکه مناسبات  يابد و  ها تغيير میدست خوِد 
میتربيت نيز  خود  شکننده  تربيت  بهوبايست  خود  د.  آموزگار  عبارتی 

تقسيم جامعه رو، اصل فوق با نديدن اين نکته بهآموزش نياز دارد. از اينبه
میبه بخش  میدو  ديگری  ماورای  يکی  که  رابرت  رسد  نزد  (مثالً  ايستد 

میهم   آون). تنها  را  انسانی  فعاليت  و  محيط  شرايط  تغيير  توان  آهنگی 
  . »دی عمل انقالبی تصور کرد و معقوالنه درک نمومنزلهبه
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