
  
  
  

  رسدي مين باغ بريهردم از ا
  ستند ي زيبائيآنان مرگ را به ز

  وار بيها غردهيدر غروب سپ
 ده شدند يبه مسلخ کش

   نتوانست يچ دل عاشقياما ه
  ها را از سر بدر کنداندوه ققنوس

  ه ي سرمايتا در جنگل وحش
   نا آرام يهاتمشک

   را يعشق وآزاد بقاء
  اد برآرندين قلل فريدر بلندتر

   انگور ي برايبراست
  ته زده در باغ َش

   در راه است يطلوع سخت
  دي بايباغ را باغبان

   سرخ تشنه يهاتا الله
   اشگ مادران گردند ياريآب

  کارگر  و دستان زحمت کار
  د يار خاک تفته خاوران را خواهد دريش

  سرزنش  تا مالمت و
  خ را نقش بندديها دامن تارقيشقا
  از بستر سردش  و

  ندي عشق را به بزم نشيگرم آزادآغوش 
  ست ي باقيتا طلوع انگور درنگ

  د شست يباغ ها را با
  د ُرفت يخا ر را با خس و

 
 

 ثبت در يبرا !!!يخيوتار !!! مستندو !!!يصورت واقعه هم دست به قلم شد تا ب مجاهدزندانيان سياسي  از يکي ،هابعد از سال
 هم خاطرات خود را به يگريدمجاهدين  يرج مصداقيا اگر چه قبل از. ر در آوردي خاطرات خود را به رشته تحر،ده عالميجر

 را يکس ني من از مجاهد،ياق نگارشيس ن سبک وي اما به ا.ه مجاهد چاپ شده بوديدر نشر ر در آورده بودند ويرشته تحر
 محفوظ است يرج مصداقير از ايتقد يجا. دي فراوان اقدام به نوشتن خاطرات خود نمايانرژ ده بودم که با صرف زمان ويند

ن مجموعه يا. کيتئور و يفرهنگ ،ياسينشان دادند تا س خود از ي عمليهاهفقط چهر ۱۳۶۰  خرداد ۳۰از  ن بعديچون مجاهد
ن بودم و از ي در او ۱۳۶۲ مرداد ۲۰تا  ۶۰چون از آبان . اق آن را خواندميبا اشت د وي رس همبه دست من ۲۰۰۵ه يم در ژانويحج
 روده درازي قصدم . م جالب بودي برا، داشتم ملموسک وي نزدي آشنائ،ن مدت اتفاق افتاده بودي که در ايک با تمام موارديدنز
ن ي مهم ا،سنديتوانند بنويها مست که انسانيمهم ن. انديبررس  وجود دارد که همه قابل نقد وي چرا که نکات فراوان،ستين



م يبرا"تا که مقدميا نکته، سه دو. کنندي را دنبال مياز نوشته خود چه اهداف و سندينويچه م ،سندينويها ماست که کدام انسان
  استي کسانيق تماميقصد من تشو. ن مجموعه بپردازميا گريگر به مطالب دي ديکنم تا در زماني ميبررسر يز مهم بود را در

ات ي جنايع قصد افشايوقاتمام شرح  ان ويبا ب. داننديق نمياان حقي ب دردرست نوشتن را جز سند وي درست بنو،خواهنديکه م
اساس   که بريديات خود را به نسل جدي تجرب،وستهيوقوع په ات بي جنايدارند تا ضمن افشا ران رايداران حاکم بر اهيسرما

  ويک جامعه انسانيواهان که خ نشان دهند با عمل خود  و سازند منتقلاند،يريگران در حال شکلي حاکم بر ايمناسبات کنون
 ينيراست نيچون مبارز بلکه  قو خفته در پِر بارن دري کاتبچون خ را نه يتار  وکنندي مينگارتيواقع يمار طبقاتثاز است دوره ب

  . بنگارند،اندن بودهياستخوان خود با آن عج گوشت و که با پوست و
                                         

  ۶۰-۶۲ن ي او)يچه اسم با مسمائ( !آموزشگاه 
اسفند  ۳ روز .مستقر نمودند ۴در سالن  و کامل جدا کردند طوره ب  را مختلطيها مانده در اتاقي باقستيان مارکسيزندان -۱

-يآموزشگاه منتقل م ۱رج را به سالن يهم همان زمان ا"ظاهرا آموزشگاه منتقل کردند و ۴ سالن ۴۲ اتاق  بها هم من ر ۱۳۶۰
 يهاستاره شب: ديگوي ميبه درست )دهي، نه مرگ با عنوان غروب سپستنينه ز(ک کتابش ي جلد ۹۶او در صفحه  ند وکن

ز ي نيان چند شبين ميدر ا«: ديگوي همان کتاب م۹۹در صفحه   زمان شاه بود ودٌهي بريک زنداني، يمي، احمد رضا کرهينيحس
باز  و» .ديمسئوالن دفتر او رس و صدريکان بنينزد از نده مجلس وينما پور، همسر سابق احمد غضنفريفيدت به سودابه ُسبنو

با تعجب .. .کننده شده بود وخسته  ويه به شدت تکراريني حسيهامصاحبه . بود۶۰اواخر اسفند  «کنديادعا م ۱۰۱در صفحه 
  »... وين روحانيه حسيني، امشب حسين روحاني، حسهينيامشب حس«: گفتيدم که ميشن
 ما که جزو کفار يول. ها را عنوان کندتان برنامهيگو براد تا از بلندي تئاتر داشتيغاتچي حداقل تبل،تانحاله رج جان خوش بيا

 را ۴سالن د ي برين روحاني حسين بار وقتي اوليبرا هم" ظاهرا. مين امکان محروم بودياز ا  ۴م در سالن ي شديمحسوب م
 چرا که تا آن ،۶۰ نه اواخر اسفند ،بود ۱۳۶۱ن يفرورد ۲۳هم روز  آن خيتار .ه بردندينيحس به "ارشاد " و"عبرت گرفتن" يارب

- آدمو بودند يعسگر اوالد  ويبانيش عباس ها ويفيسد ،هايمي احمد رضا کر)هيني حسيهابه قول خودت ستاره شب (زمان
ک ي آنچه را از نزد، بلکه روزها چانه بزنم که سِرن را ندارميقصد ا. انداخته بودندي هنوز کامل پوست ني امثال روحانهايي

خاطر ه م که بي نفر بود۵ل است ما ي دلنياکنم به ين را عنوان ميفرورد ۲۳خ يقدر با صراحت تار نيکه ا نيا .ان کنميام بدهيد
 قرار يجوئ مورد بازه ويتنبن يفرورد ۲۳ در روز ي دانشگرينام عله ها ب از آنيکيگزارش  ها وياتوده -يتي با اکثريريدرگ
ن ساعت يفرورد ۲۳ همان روز .نخواهم کرد ن روز را فراموش نکرده ويمن ا )ابويم ي گفته بودينيچرا که به اسب خم(م يگرفت
خوشبختانه از جمع آن اتاق  .ديحاضر شوبراي رفتن به حسينيه  ما گفتند بعد از شام به اتاق .مياز ظهر به اتاق برگشت  بعد۵
 ي عل،يد گراکوئي سع،يديد مجياوش تاجبخش، سعي س،گانياند مثل دکتر شاناظر هنوز زنده عنوان شاهد وه  بياوانزان فريعز

که  (گرينفر د دو ها ويتياکثر-يا و تودهي حسن قاض،يلي هاشم وک، باشيخشکار، عل مهرداد ،ين انصاري حس،ياصغر انفراد
 اما چرا .ه بودندين قضيشاهد ا  ناظر ويهمگ )ين باقريحس  خامنه ويدگرينادر سف دنديدر زمان حاج داود در قزل حصار بر

ف يد بدون تحريخ را بايکند تاريان مي بيکه مصداق ني اي برا؟کنمي مين نکته پافشاري ايرو مته به خشخاش گذاشتم و
 فکر کرده ها يبعض ديشا . کنمانين موضوع را بي ا، را در ابهام ماهانه قرار دهميکه زمان نيخواهم بدون ايمن م نوشت و

   .را ندارد هاخيق تاريتطب  وي بررسيارايذهنش  ،اگر زنده ماندها ي  از آن زمان زنده نمانده وي کس،دنباش
 قسمت .ه بودگرفتدرست در وسط سالن قرار اتاق ما  ن روياز ا ومه ُپر يه تا نيني حس.ه بردنديني اتاق ما را به حسيوقت... اما بعد
 تردد قرار يک متر براي حدود يااز کنار چادر فاصله  وندک متر جدا کرده بودي تا يمترسانتهشتاد  به ارتفاع يا با برزنتزنان ر

 ما يف جلويرد .ف زنان قرار داشتمي به ردکينزد ن صف وي ايابتدامن درست  ،)زنانه دو طرف مردانه و از هر( داده بودند
 ديگويرج ميا  ويم موسويگفتي را که ما مي شخص.ما نشسته بودند ب پشت سِريترت ه ب۴ن لگر ساي ديهااتاق  و۴۱اتاق 
 چيا خوشبختانه من هي متاسفانه ،دهيرون کشيرا ب نسب او ن صراحت اصل ويکه با ا  دارديک با او آشنائيا از نزديگو(رت يبص

در سمت ( ين روحانيحسکنار  در )رتي نه بص،تناقض بود ۲۰۰ ي با او ندارم که بخواهم ادعا کنم او موسوياژهي ويآشنائ
ارچوب  از چو پاسخ دهد ته او و  سريهم به سئواالت ب دا کند وي اعتماد به نفس پيتا هم روحان بودندنشانده  )چپش



ه فقط به يک ساعت اوليدر  )ي طوسيشلوار  کرم رنگ ويراهنيبا پ( ين روحانيحس .دشوخارج نتبليغات از قبل تعيين شده 
 در ينيشناس به خمهمراه تراب حقه ارائه آن ب  و"شناخت"جزوه ن ي تدو،ماي سرقت هواپ،نيبسط ارتباطش با مجاهد وشرح 
ت ينسبت به حاکمحزب توده  ت وياز موضع اکثر، کار شروع به صحبت نموديپسازمان  در خصوص يوقت  و.پرداختنجف 
-گارهيتوسط ج، کاريپ يالتيدن چارت تشکي کش بحِث سپس.اندتهجا نشسا نگهدار آني يانوري کگويي برخورد نمود که يطور

 فاصله يعني ،صف ما نشسته بودند در امتداد  برزنت ويسو بود که در آنينفر سوم از زنان (يدائژه ُهي که من، را مطرح کرديا
 ،دروغ گو« :گفت د وير را بي حرف روحانيصحبت بدون اجازه و از جا برخاست و )متر بود ۴ يال ۳ حدود يزيمن با او چ

رون هم يکه از ب، ها از گور توهمه فتنه ده است وي را نکشيالتي چارت تشکياگارهيق جي رف،از خودت حرف بزن  خائن،دهيبر
  »... وي حرف بزنياگارهيق جي که در مورد رفين را نداريت ايصالح تو. ديآي در ميده بوديبر

 يژه هدائيد با اصرار از منين صورت ديت را به اي موقع کهيقتو دي گنجيم نيزي چچنيناش هم لهي در مخ کهيالجورد
نجا صحبت يگفت من از ايم رفت وير بار نمي در ابتدا ز)يژه هدائيمن( او .حرف بزند در آنجا  سن برود ويخواست که به باال

ت ين هدا ِسي را به سويدائژه ُهيمن و شد مانع نشستن او را گرفت و ر بغل اوي پاسدار زند که زِني خواست بنشيحت و ،کنميم
  خواهان صحبت کردن اوي الجورد، قرار گرفتي صندليرو  وين روحانيراست حسسمت   دريژه هدائي مني وقت.کرد

 اعتراض ياگارهيق جي آلوده کردن چهره رفمن به« :که نيان اي با بيدائژه ُهي من.شد) "رتيبص" رجي ابه اصطالح(با  )ژهيمن(
من  .کار بوده استي او از قبل هم حامل نظرات راست پ،کار اخراج شدهيالت پيک از تشين روحانيان کردم حسيب وداشتم 
  ». ندارميکس  باياژهيبحث و

امدم ينجا نيار خودم هم ايبه اخت شکنجه کم آوردم و ريمن در ز« :گفت  حرف او را قطع کرد وين روحانين هنگام حسيا در
ر شکنجه بوده ي تالش داشت نشان دهد به شدت زي که به نحويدر حال و »داشتم ط قرارين شرايرن مدت من در بدتي ايط

   ».من فقط کتک خوردم« : ادامه داد،است
 يائيرا وادار کرده ب  توي ک!يشرف ندار ا ويح"  اصال!اديتف به روت ب« :زد  سن نشسته بود داديها پلهي که رويالجورد

 ياگارهين خانم که از جيا! ؟يات را نقد کنگذشته  ويائي بيبا التماس از ما خواست  و ياضا کردکه خودت تق ني جز ا!؟نجايا
  »...واند زها که نگفتهيشود که چه چي مشخص م، پخش شدياگارهيج  مصاحبه خودش وي وقت، کنهيدفاع م
ن ي به ايما کار "اصال« : گفت يذر آبا لهجه دان را گرفت ويانه ميم )يرت مصداقيبص(خوانمش ي که من مي ناميموسو
د بحث يياي ب،دييگوي راست مدهم با اجازه حاج آقا اگريشنهاد ميهم من پ  حاال. حرف بزنند همه آزادند،ميها ندارحرف
  »!ميحرف بزن وجود خدا و د راجع به خداييايب! ميبکن يفلسف
 زنان حاضر به بحث با هر  وها، حقوق خلقي آزاد در خصوصيک ندارم وليدئولوژيمن بحث ا« : اعالم کرديژه هدائيمن
در  باشم وي حاضر به بحث ميهم در خصوص آزاد من« :د کرد کهين موضوع تاکي اي هم رويروحان  و» که باشد هستميکس
  ». گفتن ندارمي براين صورت حرفير ايغ

 ي خصوص آزادان درير زندان حضوباشب  ان شد که فرديا قرار بر خت ويهم ره بفراهم کرده بود  يالجورد که يمراسم شوئ
ه نبردند يني بعد به حسيهاشب شب بعد و را ۴ سالن يهاچ کدام از اتاقي ه،دانمي که من ميالبته تا آنجائ .به مناظره بپردازند

اهللا بسم« :گفت  نشست وي صندلي روين بار تا روحانيا ه بردند وينيبه حس را که در آن زمان دوباره ما ۱۳۶۱رماه يتا اواسط ت
 ي الجورديثمره خود را برا بت چند ماهه اوي که غدمتوجه شدن وخنده ِريز ها زدنديهمه سالن چهار "باي تقر»!مين رحارحم

  .در برداشته است
گران با يت دي روايدر نف) دهيغروب سپ(کي جلد ۱۱۳ مصداق در صفحه ي است که آقاياد آورين رابطه الزم به يدر هم
ک ي از ي نشانيژه هدائيافه و حرکت ها و طرز راه رفتن مني بامداد، قي آقايبرخالف گفته ها«: دارد کهيان ميل بنان کامياطم

  »  نقل کرده استيدار مادر او و الجورديشان در کتابشان به نقل از ديزن باردار، آن هم هشت ماه نداشت که ا
 .ک زن بار دار را ندارمي هم در رابطه با طرز راه رفتن و حرکات يي چند ماهه حامله بود و ادعايژه هدائي دانم که منيمن نم

 ها در به سئواالت خانوادهيگوئ پاسخي براي را الجوردي زمان۱۳۶۱ در آذر ماه .ان کنميدانم بينجا الزم مي را ايا نکتهيول
خاطره آن روز  جا مراجعه کرده بودند وام به آن خانواده،ممنوع المالقات بودممن هم چون   اختصاص داده بود ونيه اوينيحس



ژه يمنکه ن سئوال را از من داشت يشان ا در خصوص تالش،ي خواهرم بعد از آزاد.کس نتوانسته از ذهن آنان پاک سازدچيرا ه
 در ياديآن روز جمع ز« :در جواب گفت او دم ويعلت را پرساز او  ،ح دادمي او توضي بران کهيبعد از ا بود؟ ي کيدائُه

دخترم  چرا اجازه مالقات به من و« : است صحبت کرد وگفتيژه هدائي که عنوان کرد مادر منيمادر داشتند و ه حضورينيحس
ژه در يمادر من »!به درک واصل شده« : با پرخاش گفت،يدائژه ُهيمن دي پاسخ شنيوقت و دي نامش را پرسي الجورد»؟ديدهينم

مار را با « : با پرخاش گفتي الجورد»!!بوداش؟ آخه او حامله وبچه« :خت گفتي ري که اشک ميحال درز و ي بهت آميحالت
 :ديگوي م،رون بردن اوي بي ضمن تقاضا، با پرخاشيالجورد کند ويون مي که مادر او شروع به ش»ميتوله اش به درک فرستاد

  »د؟يان خارج سازيست زندانيرا از لک اسم يد ي عرضه نداريعني؟ ديرا راه داد ؟ چرا اونجا آمده استي به اياو چطور«
ن ي اي وقتم خواهر.گران هم در آن جمع حضور داشتندين برخورد بودند بلکه دين فقط خانواده من نبودند که شاهد ايالبته ا
شود در خصوص عدم مالقات من ي حاضر نم،دارنديها روا مخانواده آن ان وي که نسبت به زندانيريتحق ند ويبيت را ميوضع

  . مطرح کنديئوالس
  

 قبل از .پردازديزاده م به مسئله مصاحبه صادق قطب،يجناب مصداق )دهيغروب سپ(ستن نه مرگ يک کتاب نه زيدر جلد 
 از يمي ترس،امناظر بوده فضا حضور داشته و ط ويآن شرا  که دريعنوان کسه دانم بين نوشتار بپردازم الزم مي اينکه به بررسيا

شوند يده ميراهه کشي که به بي اذهانيگو پاسخ،ام که مورد مواخذ قرار گرفتهي از کسانيکيعنوان ه ب هم وت ارائه ديآن وضع
  . باشم،خواهند شد و
  

  زادهصادق قطب
 که  ؛مي کردد همه شروع به غرولندي حاضر شو که اعالم کردندي زمان.ه بردندينين بار به حسي آخريبرارا  ما ۶۱ور ماه يشهر

ب بود که ي عجيلي ما خي برا. بردنديه خالينيشب ما را به حس ۷ساعت  .ميني بنشي روحانيها حرفيم پايود بريدوباره با
 ،که جلوتر از ما آورده شودني ايجاه ب ۴۱ اتاق .ف اول نشاندنديرد  سن ويبار ما را جلونيا کس حضور ندارد وچيههنوز 
بون ي به پشت ترين روحانيحس ه پر شده بود وينيحس"باي تقر،شب ۸اعت  حدود س.نشستند  ما آمدند وپشت سِر ما و بعد از
 کردند يبه سر گذاشتن روحان شروع به سر ها بچه.امده بودي نيهنوز الجورد ن در اطرافش نبودند ويچ کدام از ماموريه .آمد
 او هم مثل ضبط صوت »...و ،بخونهخواد شناخت ين ميدئولوگ مجاهدي ا،حرف بزنه خواديما دزده مين هواپي باز اا،آه« :که

 او نمانده که يجز پاسداران براه  بيمددکار ار وي هاست ونت ب بود که او تک وي عجيلي ما خي برا،شروع کرد به حرف زدن
 او بدون توجه ي ول،گفتنديخواست به او ميچه دلشان م ها هر هستند، بچهين جهت جابجائيها هم در حال کمک به توابآن

 ،م که بس است وقتت تمامهيکرديشب ما با نشان دادن ساعت به او اشاره م ۹ ساعت ي حوال.زدي حرف خود را م،تيعبه جم
تا  قدر ادامه دادآن شه وي حرفام تموم م،گهيقه ديچند دق بارها با التماس اعالم کرد . خودمانيزندگ و م سر کاريبزار بر
خواهد با شما صحبت کند که قصد ي ميامشب کس« : اعالم کرديز اشاره به روحانپس ا وا .ستاديا هاکنار پله  آمد ويالجورد

 يخواست نظام مقدس جمهوريم ، او را به خون بکشديخواست امتيخواهد حرف بزند که مي مي کس،کشتن نور را داشت
  ». پدر کندي را بياسالم

، صادق ميبرگرداند تذکر زندانبان سر را ع وندون ما بيوقت م ويديان را شني همهمه زندانيصدا ماخزعبالت،  يپس از کل
  .ميدي را د،آمدي سن ميبه سو در حالي که ،ي خاکستريشلوار  کت وزاده با قطب
کرد تا ي از کنار اتاق ما عبور مي وقت.گران ساکت بودندي ديدادند ولي را م"ربارانيزاده تقطب جماران گلباران و"ن شعار يتواب
 برادرت را چرا يها لباس،دا شدياش پکله و ن پابرهنه سريها شروع به متلک گفتن کردند که ا از بچهيض بع، سن بروديرو
جماران " ي از پشت سر صداياز چندگاه هر ،زاده شروع به صحبت کرد که قطبيتا زمان.. .رهي وغيقدر چروک کردنيا

 ۴سالن   اتاق ما ويهاه بچهي بقي ول»کايآمر شعار مرگ بر«" ضابع کرد ويرا قطع م  اويها حرف"بارانريزاده ت قطب،گلباران
 )دادنديکا ميآمر  شعار مرگ بر،دادنديچ کدام شعار نمياز اتاق ما ه"  که انصافايتياکثر-يا تودهيجز تعداده باز ب( "بايتقر

  .ساکت بودند



ان يشه که از صف جلو سن شروع به انتقال زندانيخالف هم  بر،بساط شو جمع شد د ويان رسيزاده به پا قطبيها حرفي وقت
» ريت«ن يتواب وسط و ها را در چپ،نشاندندي منفعل بندها را در جلو ميروهاين ن ويمجاهد" که بعضاني ايبرا(  کردنديم
ان نقش يگر زنداني شکنجه دآمدند و در لو دادن و ي به حساب مي الجوردينورچشم که کاسه داغ تر از آش بودند و ينيتواب{

د توانستند از يشاتا نند يه سان ببينشستند تا از بقيدر انتها م هايم وحدتيتحک ان وي بازجويبعض  و} کردنديفاء مي ايفعال
 ما ،هابار از انتها شروع کردند به بردن افراد به اتاقنيا)  کنندي شناسائ،اند نشدهييحال شناساه  را که تا بي کسان،انيجمع زندان
  .ميديشني را از راهرو مياکنده پرايصدا ها وفقط سر 

ن را يقصد ا ستاده بودند ويطرف ا م که در دويشد برون روي با کوچه تواب،ميبلند شد ون اتاق شد يعنوان آخره  نوبت ما بيوقت
 نفر از اتاق ما ني اول.ميراه پله شد و  راهروي تويها صداو  سرتازه متوجه علت. ن کوچه عبور دهنديما را از اکه داشتند 

افت کرد ين ضربه را درياول د که وارد کوچه شد ويسع، خشکار قهرمان بوکس کشور پشت سرش مهرداد  بود ويد گراکوئيسع
ها ن پلهي درست تا پائ،ميزدي ميکي ،ميخوردي اگر دوتا م،ميشديهر کدام از ما که وارد کوچه م شروع به زدن کرد و "متقابال

ر يه نبردند تا تينيگر ما را به حسيد م ويمان برگشتر به اتاقيخم ما خرد و ش بدرقه کردند وفدر سوزن و د ولگ از ما با مشت و
 .ستيگريت دي فرقان که رواي از اعضاين رضائيريت شي وحکا۶۲ماه 

در خصوص  "مفصال ۱۴۲ و ۱۴۱ و ۱۴۰ات  صفح،دهياش تحت عنوان غروب سپ چهارگانهيهاک کتابي درجلد يمصداق
لم يبعدها ف داده وي گوش م زندانيهاگوق بلندي مصاحبه را از طر کهدارديز اعالم ميدر همانجا ن و دهديح ميزاده توضقطب

   .ن تماشا کرده استي اويمايق سيمصاحبه را از طر
د يکنياعالم م  و؟ديدهيمورد قضاوت قرار مان چپ را ي زنداني تماميهدف چه ا شما ب،ي مصداقيآقان است که يسئوال من ا

ک يست يان مارکسيز زندانيان نين ميدر ا و ".ربارانيزاده ت قطب،جماران گلباران"دادند ين شعار ميه اوينيها در حستواب «:که
رج ي ا.ين مسئله نبوديک ناظر اياز نزد  وي در آنجا حضور نداشتت که خوديدر حال» "کايمرگ بر آمر: "زدندياد ميصدا فر

 يآوريخاطر مه هم ب "حتما  و)فينه تحر(ف کرده باشند يتعرت يگران برايد دي شا،يا نبوده۴ت در سالن  اگر خود،يگرام
ن يبدون حضور تواب ۴ درب بسته سالن يهاب اتاقيترک و  مانده بوديادي حزب توده زمان زي سراسريهايريتا دستگ هنوز
ن يدر بدتر!!!  بودي کردند به چه صورتي مين را بازينقش تواب م بودند ويها که عمله رژيتياکثر-يابا حضور توده  ويرسم

 .ها بوديتياکثر ها وياشتر از تعداد تودهي بيلي چپ خيروهايها تعداد نشتر اتاقيدر ب ب نصف نصف بود وين ترکيحالتها ا
  .نداشتند دست از مقابله بريچ حالتيدر ه م نشدند ويچه رژي بازيچ زمانينان هيا
تا آخر   وداشتنده قرار يتنب شتم و  مورد ضرب وي در خصوص سرودخوانيدي مديها برخالف گفته شما مدت چپيروهاين

يا چيزهايي " خميني اي امام"ار سرود يا اختي  ندارم که شما به اجباري من کار.ل کندين امر را به آنان تحميم نتوانست اي رژهم
 اديفر را با تمام وجود )دهي، غروب سپ۱۳۳صفحه (" مظهرشرفي مجاهد ايا" :ديگفتيد مي که بايجائ  ويخوانديمشبيه به آن، 

آورد، مهم است که بداند اين اي که اين سرود کذايي رژيم جمهوري اسالمي را نشنيده و يا به ياد نميبراي خواننده( .يزديم
جز ه  بيول.) مان مجاهدين بوده استسرود در تمجيد از خميني بود و منظور از مجاهد و مظهر شرف نيز خميني و نه ساز

 هستند که هر يناظر آن تمام کسان شاهد و  وند  نرفتين سرود خوانير بار ايان چپ زيک از زندانيچ ي ها هيتياکثر-ياتوده
سرپا  خوردند وياسر کتک مي ثم ويم سرلک، ل،ي مثل خل،اشدسته و دار زاده ونير هشت توسط حسيز شدند ويه ميروز تنب

  ) شدي اجبار"م اماي اينيخم"چرا سرود ،  شرح خواهم داديگري ديالبته من در جا( .ستادنديايم
 ها ويا که تودهيکنين هدف را دنبال مي؟ چرا اي هستيه چيزبه دنبال چ ؟ ويکنير مين واقعه سي اي در کجايراسته ب

 ک صدايست يان مارکسيزندان «:يکني که اعالم مي داري چه اصرا؟!!!يم بدهيها تعمستي خائن را به تمام مارکسيهايتياکثر
شد، يرم نمي دستگيزي به مضمون برنامه دارد، چيکردم که شعار فوق چه ربطيچه فکر م هر ".کايآمر مرگ بر"زدند ياد ميفر
  ".د گرددياعدام با" آن روز البد دمطابق ُم کاست ويزاده عامل آمرکه قطب دهندگان معتقد بودندن که شعاريا اال

 » زادهاعدام صادق قطب« تحت عنوان ۲ن سبک در کتاب زندان جلد ي بديتيروا  و)زادهصادق قطب(ن موضوع ي ابه" من قبال
کنم که هر يک نکته اشاره مي فقط به ،رضانه بدانمغت را مين رواين که اي ايبرا وام  برخورد داشته»ونيمحمد رضا هما«نوشته 

 در آن زمان و ۳نه در سالن   بودند و۴خ در سالن يان چپ در آن تارينکه زندانيآن ا م ويهستالقول متفقز يک چيدر  ما  يدو



ژه که به يوه ب ) فشارميهم بر اعتقادات خود پا م البته من هنوز(ها را ما هم آن دانستند ويانقالب مها ما را ضديتياکثر-ياتوده
-يطلبد نظريم که با تمام تجديکني برخورد مي مضحکيهاالوگيت با دين رواي در ايتر بودند ول خط سه تشنهيهاخون بچه

   .ن مجمليث مفصل از ايخود بخوان حد تو .طي چه رسد به آن شرا،ديآي امروز هم به عقل جور در نم،ن جماعتي ايها
ق يات از طردهيشن  ودهيد  وينداشت که خودت در محل حضور نين موضوع با در نظر گرفتن اين حالت ايتردر منصفانه
؟ اگر يات گرفتهيرا به ع۱۱۹ص  ۲ن قطعه را از کتاب زندان جلد يد که ايآيش نمين پرسش پيا ايون بوده آيزيتلو بلندگو و

 ينکات! ؟ياک چوب راندهي چپ را با يروهاي همه نين است با چه هدفير از اياگر غ  و!؟ين است پس چرا ذکر نکرده ايچن
  . کردذکرتوان يم وجود دارد که شما چهارگانه يها در کتابارين دست بسياز ا
  .آورمي م رايک نام واقعي يجاه ک نام مجهول بينشاندن يکرس در خصوص اصرار بر گر راي ديار نمونهيدر ز

  
  ؟ مجاهديقيا محمد صديراه کارگر  يقيحسن صد

  :ميخوانيم ۳۵۸ و ۳۵۷ صفحه "هااندوه ققنوس" چهارگانه تحت عنوان يهاکتابدو در جلد 
  :سدينوير مي کننده کتاب قهرمانان در زنجيآورگرد«

نقل از قهرمانان در ه ب( . کردي حفظ اطالعاتش خودکشين براي بود که در زندان اويني از مجاهديقيصد ...دي مجاهد شه
  »)۴۹۱ و ۴۵۱ يها صفحه،رانين خلق اير انتشارات مجاهديزنج
  ».شوديافت نميز يک کلمه درست نيت فوق حتا يدر روا «:سدينوي  مي به درستيمصداق و
  : سدينوي ماشتباه ا نام ب و
بعد از انقالب  ده ويسم گرويدر زندان به مارکس  بود که سابقه زندان دوران شاه را داشت ويمين قدي از مجاهديقيمحمد صد«

ن ي اما از هواداران مجاهديقيصد رضاي عليبرادر و.  بودر شدهيز دستگين اتهام نيبه هم  رفت وي راه کارگر بشمار مياز اعضا
  ». کرديخودکش ۶۶سال  گوهردشت در ۱محمد در بند  .بود
   )ه موارد درست استي بقيقيجز نام محمد صده ب (

ست چرا تالش ي معلوم ن.نداشت... ومت و مقا، به حفظ اطالعاتيز ربطي نيموضوع خودکش و«:  دهد کهي ادامه ميمصداق
متاسفانه دکتر رضا   داده شود؟يحماس  چهره قهرمانانه و، زده استي که در زندان دست به خودکشيکس د تا به هرشويم

  ».کنديحسن ذکر م را به اشتباه نام او  پرداخته ويقيکتاب خود به موضوع صد ۲۲۸ تا ۲۲۴ يها در صفحهيغفار
گونه قضاوت ني ا،ي بدون داشتن اطالعات کافيطوره دانم چي نمي دارد ولي مطمئنحافظٌه" که ظاهرا ني با ايجناب مصداق

  .ح دهمير را توضيد نکات زي اطالع او بايبرا ! کند؟يم
 يزديم يزاده دکتر ابراه خواهرو  صدريس جمهور بعد از بني رئيائج ري همسر محمدعل،ي برادر عاطقه رجائ:يقيحسن صد

 من بعد . بوددر دوران دکتر مصدق شدن نفت ي نهضت ملي از اعضايقيد دکتر صيهااز نواده  وي نهضت آزاديکل کنون ريدب
با هم روابط  ک با او بودم ويدر آنجا از نزد دا کردم ويک گوهردشت انتقال پي به بند ۶۵بهمن ماه   در،ياز انتقال از انفراد

  . گوهر دشت بودکي در بند ، مجاهد بوديرضا هم که از بچه هاي برادر او عل.مي داشتيکينزد مانه ويصم
  .ح داده نشده استيرج توضيا به اي اطالع بودند وي او بيت خانوادگي مجاهد از وضعيهاب است بچهي من عجيبرا
به  او .با او صحبت کردم يشتريمدت بش ي زندگين روزهاي بودم که در آخري از کسانيکيم يد به جرات بتوانم بگويشا

 من به اتفاق ، شب آخر هم.کرديصحبت م همواره از او  قرار گرفته بود وير روزبه آبکناي گلير خودکشيشدت تحت تاث
زد ي ما قدم ميکي تا نزدياو به آهستگ وم يکرديران را مطالعه ميخ ايتار  از شب در راهرو نشسته ويش تا پاسي بهکيمحمدعل

م ي خواب رفتي ما برا،ر گفتنيپس از شب به خ .گشتيم بردوباره ر را ي مس،که باعث اخالل در مطالعه ما نشودنيخاطر اه ب و
به پشت آورد يرا که خون باال م گر اويد  بند خودم را به حمام رساندم به همراه چند نفريهاهمهمه بچه دارباش صبح ويبا ب و

از  را گرفته و اور بغل ينفر ز فقط اجازه دادند دو .زدنديم در  پشت درب تجمع کرده و، بوديها مدتم که بچهيدرب بند رساند
چند ساعت بعد  و . دادنديرا در بهدار  شدن اويخبر بستر  آن دو هم به سرعت برگشتند و. ببرنديبند خارج ساخته به بهدار

 .او چشم از جهان فروبست  نظافت را خارج کنند وي هم نتوانستند تمام دارو"ساکشن" مسئول نان به من گفت با يکه افغان



نجا ي در اي ول،کيرا از نزد هم من او  شناسد ويرا که هم او خوب مرا مي را ندارم زيل دکتر غفار مثيقصد دفاع از شخص
 يا دست گذاشتهيبه درست )يتا حدود (يرضا غفارخاطرات  از مسائل يا پارهي اگر رو، برسانميعرض جناب مصداقه د بيبا

 د نظر کرده وين خصوص تجديست در ايا بهتر ني آ.ايهدر سئوال بريرا ز ن قسمت کتاب اويترحيصح" باين قسمت تقريدر ا
  ؟ يري بپذ، باشد همک فرصت طلبيقت را اگرچه از زبان يحق

***  
به از ي ن،مين حجي چني چرا که کار، کنميان چند سطر بررسي را با بي مصداقايرج يهاندارم که کتاب ن نداشته ويقصد ا
در  نشر داشته و رج حشر وي چون ايک با عناصريبا از نزدي تقراهد بود که خويعهده کسه کار ب نيا و  دارديقي عميبررس

موارد ذکر شده   از مراحل ويلين رو که من خود در خي از ا.اند داشتهرا قراي در بطن قضاي مطرح شده تا حدوديمراحل زمان
 ضمن ارج نهادن به م،دانيفه خود مي وظ،امدهان رسانيبه پا ن مراحل رايتر از او اريهم د ام و زودتر از او وارد ماجرا شدههم 
  . چهارگانه او بپردازميها کتابي به بررس،در امور زندان خارج سازد ن را از انزواي که او انجام داده تا مجاهديعمل

  کرده ويخودارموقتا  چهارگانه يها کتابي کلياز بررس، دش باعث گران يدن او و يوجود آمده به  بيهاکشَمش متاسفانه ِک
-ن کتابيموجود در ا نکات زندان به يهاتي از واقعياان پارهي با بيم تا در زمان مقتضيم نمايعنوان مقدمه تقدهن مطلب را بيا

  .اندف کردهيم تعريگران براي را که ديزيان کنم نه آن چي ب،امدهينه دي را که به عيزيآن چ  وپرداخته ها
 من دفاعبايد تاکيد کنم که پيش از آن، . کنمميکه ايرج با يکي از منتقدين کتابش داشته اشاره به برخورد ناشايستي براي نمونه 
 قائل ي سردار موسي که براياحترامهمه  با . استيک انقالبيدفاع از  زحمتکشان و  دفاع از آرمان کارگران و،ستياز شخص ن

 يروهاين ، مني برامد به عرض برسانيبا ،دانمي منيجاهد بر مي حاکم کنونيالهيرا جدا از تفکرات قب تفکر او هستم و
گسيخته ايرج مصداقي  برخوردهاي عنان.ندستي نيکمتر از موسکدام چي ه،اوردنديم فرود نيم سر تسليرژ  که در برابريايانقالب

، نشانگر آن است اشانهجويواکنش پرخاش. نشاني از انتقادناپذيري اوست ،چون رفيق احمد موسويبه منتقدين ارزشمندي هم
با  وي. هاي جمهوري اسالمي استشدٌه زنداناحمد موسوي از رفقاي مبارز و شناخته. شناسدچنان نقد سازنده را نميکه او هم
 مناعت .کنددفاع کرده و مي هيوغ ستم سرماير يکشان جامعه از ز  ستميآرمان رهائاز  جودوبا تمام ش اياحساس انقالب شور و
اش  تمام عشق و عاطفه،شناسمانقالبي کوچکي که من مي. ران بداندي از جنبش چپ ايخود را جزء کوچک دش باعث ،وطبع ا

  ضعف و،بودماو  که با يدر تمامي دوران. ه و هستداران بوداش عليه سرمايهبراي کارگران و زحمتکشان و تمام خشم و کينه
- نشان ، اويتيکم ظرف  وايرج مصداقي ينيخود محورب اما مشکل اينجاست که. شود ديده نمياشسستي در کارنامه مبارزاتي

 توجه ايرج مصداقيولي  !»يک انسان معمولي« :تالش دارد خود را چنين در انظار معرفي کند است که يدهنده همان صفت
 ولي بسيار مهم است که ؛اشدها بترين آفرينشتواند منشاء بزرگمي" روي خوبش"پرابهام است که اصطالح  اين يکندارد که 

 يفروش آرمانيمنافع شخص خاطر مطامع وه  بو يا ،فتدي به زندان بتواند از بد حادثههم مي "روي بدش"به روشنايي بدانيم که 
و  دشوزه يانگيتواند بي م"يانسان معمول"ک يباشد، ...  و،ک سارقي ،يک جاني وک دزد يتواند ي م"يانسان معمول"ک ي ،کند
   .زند از کارها بيلي دست به خ،گرددي مي روحي دچار فشارهايتوق

 يعني ،، روي ديگر اين کليشه"تواضع"خواهد در پشت کليشه شادي، ميل و گُ گَچنين اصطالحآوردن به ايرج مصداقي با پناه
-پناه بردن به چنين کليشهداني، بهتر است بياموزي که اگر نمي! دوست عزيز. نهان سازدپبيني و خودمحوربيني را خودبزرگ

 چه يراسته ب. اياي افتادهگريعامياز سکه افتاده و کمي دير به فکر چنين " گرايي مبتذلمردم"هاست تحت عنوان ي مدتياه
ت پ خوديپرنس بر حفظ ي هم سعيبرابر حاج داود رحمان  دريکه حت ،مقاومتت را  خاطرات زندان و!؟ميکن  را باوريزيچ
   !؟نابجا ، هرچند تلخ ودر برابر انتقادنشت را واکا ي !؟يدار
 ؟ي زدي پروا دست به گستاخين بي که چني وحشت کرديزي از چه چي راست،مواخذه، بازخواست ،نه انتقاد"  اصال!نه

 خودت چه تشابهي بين برخوردهاي خودت و کند؟يز را مي چه چي؟ تداعستي نشان دهنده چيراسته بت برخورد
ا در صندوقچه ي گرفته است يرج خان جاير مهر انه ُپينه در سين همه کي ايراسته ببيني؟ مي ني مجاهدکيستري هيهابرخورد

  ! ؟نيخشم مجاهد



پروا يجز حمله به  بيگري راه د،ريات به دست موشان صحرا اسيفرمانده عمل و، دشويض ختم ميها به کاخ اب راهي تماميوقت
  ارباِبي برا.ندشوع مق قلع و  کردهايد تمامي با، صدام بهي سرسپردگي برايوقت !؟اندمي ميچپ باقو فعالين جنبش به عناصر 
  !!!کال  حاشا و!؟مانديم يسم باقياليسوس ن انقالب وي راستيروهايب نيجز تخره  بي راه،ضيند کاخ ابيخوشا صدام و

و درک  دريافت به قادر  چند کوچک چپ هريهايانقالبکه  ني جز ا؟ستيخاطر چه ت بيعصبان ون همه خشم ي ايراسته ب
 ياافتهينجات  يوقت .ار دارندي فرق بس،تجارت هستند کار و کسب ويپ  که دري معموليهابا انسان و هستند يني عيهاتيواقع

 کند چه را درو )هاژنيب ژن ويب (ي فدائيباي زيهااسي تالش دارد  با داس خودن کوچکويانقالب از تالش جنبش چپ و
  ؟شان در فرانسه استماه تابان شان اردوگاه اشرف وگاهتوان داشت که قبلهي مگرانيداز  يتوقع

ن مختصر را يدم ايالزم د ي ول، چهارگانه بپردازميها کتابيمنف به نکات مثبت و" دارم که مفصال  وهن را داشتياگر چه قصد ا
  :ميد بگويبا  وزودتر ارائه دهم

  ست  ي باقيتا طلوع انگور درنگ                                                   
   يلي                                                                    محمود خل

  ۱۳۸۴  فروردين۵                                                                     
  ۲۰۰۵مارس  ۲۵با                       برابر                                       


