
البتهدربینآنها،آدمهایخوبیهمپیدامیشد!
چطور؟!

دربینآنهامردجوانیبهاسمسیدموسویبودکه
بعدهامحافظزندانمشد.اوشالقشراباالمیبرد،
ولیبهمننمیزد!یکپلیسشهربانیهمبهاسم
س��عیدیبودکههیچوقتمرانزد.ميشودگفت
ش��ایداینهاملکالهیبودندکهوس��طآنمعرکه
رنجوشکنجه،بهدادمامیرس��یدند.منچندبار
چندآیهوحدیثبرایش��انخواندمومتوجهشدم
ازش��نیدنآنهالذتمیبرند.یکروزکهموسوی
نگهبانبود،بهاوگفتماجازهمیدهیچندکلمهبا
دوستمحرفبزنم؟گفتمنمیرومباالوتوهمبرو
دمسلولاووهرچهخواستیبگو!وقتیدیدیدارم
پایینمیآیم،متوجهشوکسیبهسراغمآمدهاست.
اولش��ککردمکهنکنداینیکدامباشد،ولیبه
هرحالدلمرابهدریازدمورفتموحرفهایمرابا
رحیمزادهیکیکردمکهفرداکهمارابرایبازجویی
میبرند،حرفهایمانباهمفرقنداش��تهباش��د.
همینطورهمش��دوآنهابهدرس��تیاعترافاتما
اطمینانپیداکردند.سعیدیهمپلیسشهربانی
بودوگاهیاورابراینگهبانیمامیگذاشتند.یک
بارکهمراشکنجهکردهبودند،وقتیمرابهآنحالت
دید،بهقدریمتأثرشدکهشروعکردبهگریه!دیدم
اگراوراب��هاینوضعببینند،خیل��یبرایشگران
تماممیش��ود.دائماًفحشمیدادکهایننامردها
مارابهاینجاآوردهواس��یرکردهاندوهرکاریکه
دلش��انمیخواهد،میکنند.بهاوگفتمنترس،تو
وظیفهاتراانجامبده.خالصههرجورکهبوداورا
آرامکردم.بههرحال،ایندورابطهایبسیارخوبی
برایمبودند.درآنزندانازهیچجاخبرنداشتمو
آنهاازبیرونبرایمخبرمیآوردندکهدرآنشرایط،
نعمتبزرگیبود.حتیدرمواقعیکهقراربودمرا
برایبازجوییببرند،بهمنخبرمیدادندوخودمرا

ازلحاظروحیآمادهمیکردم.
تا کی در زندان کمیته مش�ترک ش�یراز 
بودید؟ بعد شما را به کجا منتقل کردند؟ 

منورحیمزادهدو،س��هماهیدرکمیتهمشترک
ساواکوشهربانیشیرازبودیمکهیکروزبهماخبر
دادندمیخواهندجایمانراعوضکنند.یادمهست
موقعیکهاززندانبیرونرفتیم،چوندو،سهماهی
بودکهنورخورش��یدراندیدهبودیم،چش��مهایم
دردگرفتوتادوس��هروز،چش��ممدردميکرد
وس��رگیجهداشتم.چش��مهایمارابس��تندوبه
دستهایماندستبندزدندوبعدازحدودسهربع،
مارادرزندانعادلآبادشیرازپیادهکردند.درزندان
عادلآباد،قانونشاناینبودکهزندانیهایجدید،
حداکثرظرف24ساعتبایدبهسرهنگقهرمانی
رئیسزندانمعرفیمیشدند.صبحفردامراهمراه
باتعدادیقاچاقچیودزد،نزداوبردند!منکهپاها
وکمرمبهشدتدردمیکردونمیتوانستمبایستم،
تهصفنشستم.رئیسزندانناموعلتدستگیری
واطالعات��یازاینقبی��لراازتکت��کزندانیها
پرسید.وقتیبهمنرسیدگفت:»بلندشوبایست!«
گفتم:»نمیتوانم«ب��هدونفراززندانیهاگفتکه
زیربغلمرابگیرندوبلندمکنند.بعداس��موفامیل
وشغلمراپرسید.پرس��ید:»اهلکجاییودرکجا
درسخواندهای؟«گفتم:»اهلاصفهانهستمودر
قمدرسخواندهام«.گفت:»خدابهدادمنبرسد!
اصفهانیکههستی،درقمهمکهدرسخواندهای،
طلبههمکههستی،چشمهایتهمکهزاغاست!«
معنیهمهحرفهایشرافهمیدم،جزچشمزاغکه

نفهمیدممنظورشچهبود.پوزخندیزدموگفتم:
»پسبایدخیلیمراقبباش��م«ولیانصافاًبامن

محترمانهرفتارکرد.
شرایط زندان عادل آباد چگونه بود؟ 

زندانعادلآباد،سهطبقهبودکههرطبقهششبند
داشتودیوارهایهربندراآهنکشیکردهبودند.
بیندفتررئیسبندودرورودیهمآهنکشیشده
بودکهاگریکوقتزندانیه��اتظاهراتکردندیا
خواستندازبیرونحملهکنند،نتوانندبهرئیسبند
صدمهایبزنند.دردوطرفبند4زندانعادلآباد،
حدود17،16س��لولانفرادیوجودداش��تکه
ش��رورترینافراد،ازجملهقاچاقچیانموادمخدر
درآنهابودند.مدتیهممراباآنهاهمسلولکردند.
همهآنهامعتادبودندکهاگردروقتمعینیبهآنها
هروئیننمیرسید،دچارحالتهایعجیبوغریبی
میش��دندوبههمدیگرورئیسزندانفحشهای
رکیکمیدادند.س��عیکردمباآنهارابطهدوستی
برقرارکنم.ی��کروزکهبهآنهاهروئیننرس��یدو
ش��روعبهفحشدادنکردند،گفتم:رئیسزندان
بیچارهکهتقصیریندارد،تقصیرشاهوفرحاست!
آنهاهمش��روعکردندبهفحشدادنبهشاهوفرح
وصدایشانبهبندهاوسلولهایدیگرهمرسیدو
آنهاهمبااینهاهمصداش��دند.عدهایازنیروهای
زندانآمدندوباباتومکت��کمفصلیبهآنهازدند.
اینزندانیهاکهازیکطرفموادبهآنهانرس��یده
بودوازطرفدیگرکتکمفصلیهمخوردهبودند،
کینهشانبهش��اهوفرحصدبرابرشد!وقتیدیدم

اینشیوهکارگرشدهاس��ت،هرچندوقتیکبار
س��یخونکیبهاینهامیزدمتاباالخرهمس��ئوالن
زندانفهمیدندقضیهازکجاآبمیخوردوجایمرا
عوضکردند.آنهاابتداسعیکردهبودندباانداختن
مندرسلولمعتادهاروحیهامراتضعیفکنند،ولی
قضیهبهضدخودشانتبدیلشد.سایرزندانیهادر
ابتداتصورکردهبودندمنقاچاقچیهستم،ولیبعد
متوجهشدندکهزندانسیاسیهستموازآنبهبعد

بهمنبسیاراحتراممیگذاشتند.
مالقاتی هم داشتید؟ 

ح��دودهفت،هش��تم��اهکهاص��اًلخان��وادهام
نمیدانس��تندکجاهس��تموتمامزندانهایقم،
تهران،اصفهانوش��هرهایدیگررادنبالمگشته
بودندتاباالخرهسرهنگیکهازاقوامدورمابودودر
دادگاهنظامیمنحضورداشت،خانوادهامراباخبر
کرد.یکروزصدایمزدندکهبیامالقاتیداری!باورم
نمیشدوفکرمیکردماینهمکلکجدیدیاست،
ولیمجبورمکردنددستوصورتمرابشویمولباس
تمیزبپوشم.مادرم،خانوادهام،یکیازخواهرهایم،

داییوزنداییامبهمالقاتمآمدهبودند.
آی�ا در زن�دان عادل آب�اد ش�کنجه هم 

شدید؟ 
شکنجههابهصورتیکهدرس��اواکشیرازاعمال
میشدنبود،بلکهبیشترش��کنجهروحیبود.مثاًل
تماممدتشبانهروزباصدایبلند،موسیقیپخش
میکردندوحتینصفش��بهاهمدس��تازاین
کاربرنمیداش��تند.مامجبوربودیمب��رایاینکه
خوابمانببرد،درگوشهایمانچیزیبگذاریم.
نگهبانهاهمموظفبودنددائماًباتوهین،روحیهما
راخردکنند.آنهاحتیبهقاچاقچیهاهمپتوداده
بودند،ولیبهزندانیسیاس��یفقطیکلنگداده
بودندکههمهموقعاس��تحمامبایدازآناستفاده
میکردی��م،همپتویم��ابودوحتیزمس��تانها
همبای��درویزمینبدونزیران��دازمیخوابیدیم
وآنلنگرارویخودمانمیانداختیم!ش��کنجه
دیگرهم،همس��لولیکردنماباآدمهایشرورو
قاچاقچیبود.آنهاحاضربودندراحتآدمبکشندو
تحملشانواقعاًدشواربود،اماخدابهماروحیهای
دادهبودکهتوانستیمباخواندنقرآن،اشعارخوبو
دادناذان،آنهاراتحتتأثیرقراربدهیم،طوریکه
حتیبعضیازآنهاازکردهخودپشیمانشدندواز
مادربارهخداوقیامتسؤالمیکردند.بعدکهباما
صمیمیترشدند،میپرسیدندچرازندانیشدید؟و
مندرپاسخمیگفتمبهخاطردفاعازاسالموقرآن!
اینپاسخبرایآنهابسیارعجیببود.بعدازمدتی
همبرایشانکالسدرسگذاشتموهرشبتادیر
وقت،بیدارمینشستموفکرمیکردمفردابهآنها
چهدرسیبدهمیاچهکارکنمکهبیشتررویشان

تأثیرداشتهباشد؟
چه مدت با قاچاقچی ها هم بند بودید؟ 

درمجموعس��ه،چهارماهیباآنه��اهمبندبودم،
چوندائماًافرادیرادستگیرمیکردندکهمسائلی
را-کهبهنوعیبهمنمربوطمیشد-لومیدادند.
سه،چهارباریساواکمراخواستوشکنجهکرد
ولیاطالعاتیازمنبهدستنیاورد.باالخرهوقتي
مطمئنش��دندکهحرفیبرایگفتنندارم،مرابه
بندیکزندانعادلآباد-ک��همخصوصزندانیان

سیاسیبود-منتقلکردند.
حال و هوای بند سیاسی چگونه بود؟ 

دراینبندرسمبودکههمهبهاستقبالفردتازهوارد
میآمدند.منهمچونش��کنجههایس��اواکرا

مش�کل اصل�ی م�ا ب�ا منافقی�ن ب�ه 
س�رکردگی مس�عود رج�وی ب�ود. 
می گفتن�د  دائم�ًا  مارکسیس�ت ها 
اس�الم عل�م حکومت�داری ن�دارد و 
اغلب ه�م موقع بحث، جن�گ و دعوا 
راه می انداختند! مش�کل دیگر ما این 
بود که ابداً مس�ئله پاکی و نجس�ی را 
رعای�ت نمی کردن�د و بع�د از توالت، 
بدون اینکه دست هایشان را بشویند، 
بین زندانی ها غذا تقس�یم می کردند!
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 »روایتي متفاوت از زندان و شکنجه در دوران مبارزه«
 در گفت و شنود با حجت االسالم والمسلمین احمد سالک 

 هيچ چيزی برای من
 لذت بخش تر از درماندگي شکنجه گرها نبود

تحملکردهوچیزیرالون��دادهبودم،خیلی
بینآنه��امحبوبیتپیداکردموهمهدلش��ان
میخواس��تبامنآشناش��وند.یکیدوروزی
کارماینبودکهبهسلولهایمختلفبروموبا

همهخوشوبشکنم.
از مبارزان شاخص هم کسی در زندان 

عادل آباد بود؟ 
بله،مثاًلس��رهنگحجریکهحدود23سال
زندانیبود.س��رکوهیازچریکه��ایفدایی
خلق،دکترعظیمیازشاخهفلسطین،بهرامی
ازگ��روهجنگل-ک��هچندگلولهبهش��کمش
خوردهبود-باکری،بازرگان،اسماعیلخانیان
ازمجاهدینخلق،عزتاهللس��حابیازنهضت
آزادی،عدهایازبچهه��ایطوفان،تعدادیاز
بچههایمذهبیدانشگاهشیرازکهبعضیازآنها
درارتباطباپروندهمندستگیرشدهبودند.آنها
ازمندعوتکردهبودندکهبهعنوانسخنرانبه
دانشگاهشیرازبروموبههمینخاطر،دستگیر
شدهبودند.آیتاهللحائریشیرازیوآقایطغی
همبودند.مرابامارکسیستهاهمسلولکرده
بودندتااذیتشوم.موقعیکهمیخواستمنماز
بخوانم،مسخرهاممیکردند.ازدیگرافرادیکه
درآنجابودند،فیروزکشکولی،کمالیکهبعدها
سفیرایراندرسودانشدوحسینفرتوشکه
مدتیرئیسصداوس��یمایف��ارسبود.آقای

جوکاروخیلیهایدیگر.
برای مقابله با تبلیغات منافقین برای 
جذب جوانان، برنامه خاصی داشتید؟ 
واقعاًهممنافقینومارکسیستهاخیلیروی
بچهمسلمانهاکارمیکردند،چوناینهاجوان
وبیتجرب��هبودن��دواطالعاتدین��یزیادی
نداش��تندوزودگولمیخوردن��د.منتالش
کردمبااستفادهازآیاتقرآن،جزوهایباعنوان
علممب��ارزهتهیهکنمودراختی��اراینبچهها
بگ��ذارم.البتهکارخطرناکیبودوس��اواکهر
چندوقتیکبار،س��لولهارامیگش��توما
بایداینجزوهرامخف��یمیکردیم.مدتیهم
منافقینوچریکهایفدای��یخلقپیلهکرده
بودندبدهیدماهماینج��زوهرابخوانیم...که

مناجازهندادم!
چرا؟ 

چونآنهااعتقادیبهقرآننداشتندوممکنبود
شروعبهمس��خرهکردنآنهابکنندواعتقادات
کممایهبچهمسلمانهاراسستکنند.باالخره
همساواکجزوهراپیداکردوبرد،ولیالحمدهلل
بچههاتوجیهشدهبودند.یکیدیگرازکارهایی
کهانجاممیدادم،کالسنهجالبالغهبود.شیوه
کارمانایننبودک��همندرسبده��موبقیه
گوشکنند،بلکهدربارهمطالبنهجالبالغهدر
فرصتهایمختلفیکهپی��شمیآمد،بحث
میکردیم.حواسمانهمبودکهیکوقتاین
کالسلونرود.مشکلاصلیاینبودکهغیراز
کتابزبان،کتابدیگ��ریرااجازهنمیدادند.
باالخ��رهدراثراصراریکهکردی��م،برایچند
س��اعتیبهمایکجلدق��رآنمیدادندکهآن
راجزءجزءمیکردیمودراختی��اربچههاقرار
میدادیم.گاهیهمبرایآزارما،ساعتدونصف
شبقرآنرابهمامیدادندکهناچاربودیمزیر
نورضعیفتوالتبنشینیموباسرعتبخوانیم،
چونزودآنراپسمیگرفتند.تمامعش��قو
انتظارماشدهبودهمانساعاتاندکیکهقرآن

رادراختیارمانقرارمیدادند.
چگون�ه از اخب�ار بی�رون باخب�ر 

می شدید؟ 
درزن��دانیکتلویزی��ونبودک��هاتفاقاًموقع
اخبارکهمیشد،آنراخاموشمیکردندولی
زندانیهاس��روصداراهمیانداختندومجبور
میشدنددوبارهروش��نکنند.گاهیهمموقع
اخباربرقراقطعمیکردند.وقتیهمکس��ی
بهمالقاتمامیآمد،بهش��کلخیلیمحدود،
اطالعاتیراکس��بمیکردیموب��ههمدیگر
میگفتیم،منتهاکنترلونظارتش��دیدبود.
گاهیهمب��انگهبانهارفیقمیش��دیموآنها

اخباربیرونرابهگوشمامیرساندند.
چه شد که ش�ما را به کمیته مشترک 

تهران منتقل کردند؟ 
س��اواکبهزندانهایسراس��رکش��ور،ابالغ
کردکههمهزندانیانیراک��هاطالعاتمهمی
دارندبهتهرانبفرستند،لذاعدهایاززندانیان
سیاسیزندانعادلآبادشیراز،ازجملهمرابه
تهرانوکمیتهمشترکفرستادند.حدودیک
هفتهدرس��لولانفرادیبودموازهیچکسو

هیچچیزخبرنداش��تمتااینک��هبعداًفهمیدم
آقایآیتاللهیازش��یرازوآقایحس��نحداد
ازاصفهان،درسلولهایبغلیهستند.درآنجا
تنهاراهارتباطیباسلولهایبغلی،مرسبود.
یعنیبامشتبهدیوارسلولمیزدیموازحال
همباخبرمیش��دیم.حدوددوم��اهدرکمیته
مشترکبودموانواعواقسامشکنجههارارویم

امتحانوبعدبهزنداناوینمنتقلکردند.
زندانی�ان ش�اخص اوین چه کس�انی 

بودند؟ 
دکترعباسشیبانی،احمدتوکلی،سیدکاظم
اکرمی،محمدرض��افاکر،عب��اسدوزدوزانی،
حسینکوششی،شیخجاللگنجهایودیگران.
البتهازمنافقینوحزبتودهوگروههایدیگر
هماف��رادیبودند.وقتیبهاوی��نرفتم،اولاز
همهدکترشیبانیبهسراغمآمد.منازبیماری
کولیتوکمردردزجرمیکش��یدم.متأسفانه
دارودردس��ترسنبودامادکترشیبانیگفت
یکدستورغذاییبهمنمیدهدکهکمترزجر
بکشموکمیدردمعدهامتخفیفپیداکند.من
قباًلاسمدکترشیبانیراشنیدهبودموازاینکه
باایشانهمسلولش��دهبودم،خوشحالبودم.
انصافاًدرآنش��رایطخیلیبهمنکمککرد.
ایشاندرکناردستورغذایی،دستورورزشیو
پیادهرویهمبهمندادکهخیلیدربهترشدن

حالمکمککرد.
با جریانات چپ و منافقین که در زندان 
اوین برای خودشان برو بیایی داشتند، 

چه می کردید؟ 
مشکلاصلیمابامنافقینبهسرکردگیمسعود
رجویب��ود.مارکسیس��تهادائم��اًمیگفتند
اسالمعلمحکومتدارینداردواغلبهمموقع
بحث،جنگودع��واراهمیانداختند!مش��کل
دیگرمااینبودکهابداًمس��ئلهپاکیونجس��ی
رارعایتنمیکردندوبعدازتوالت،بدوناینکه
دستهایش��انرابش��ویند،بی��نزندانیهاغذا
تقس��یممیکردند!منودکترش��یبانیوچند
نفردیگرغذانمیخوردیمومیگفتیماعتصاب
غذاکردهایم!بعدهماعالمکردی��متاوقتیکه
اینهاغذاتقسیممیکنند،ماغذانمیخوریم.تا
مدتهاغذایما،فقطتخممرغآبپزبودکهآنها
رازیرشیرآبمیگرفتیموآبمیکشیدیموبعد
میخوردیم.بعدهمبرایاینکهبدنمانکمبود
کلسیمپیدانکند،بهدستوردکترشیبانیپوست

تخممرغهاراخردمیکردیمومیخوردیم.
موقعی که بازرس�ان صلیب س�رخ به 

زندان اوین آمدند شما آنجا بودید؟ 
بله.

از آن دوره و رفتار آنها برایمان بگویید. 
شما چه کردید؟ 

اولکهاینخبررابهمادادند،اینس��ؤالبرای
ماایجادش��دکهازکجامعلوماینهاجاس��وس
نباش��ند؟ازکجامعلومکهواقعاًبازرسصلیب
س��رخجهانیباش��ندوبرایکمکبهماآمده
باش��ند؟دههاس��ؤالازاینقبیلبهذهنمان
میرس��ید.دومینمس��ئلهایهمکهموجب
تردیدمامیشد،اینبودکهبهفرضاینکهاینها
راس��تبگویندوبازرسصلیبسرخباشند،از
کجامعل��ومحرفهاییراکهب��هآنهامیزنیم،
بهرژیممنتقلنکنندوش��کنجههایمادوباره

شروعنشود؟
تحلیل زندانیان سیاسی از آمدن این 

بازرس ها چه بود؟ 
اکثراًمعتقدبودندرژی��ممیخواهدبااینکار،
بهدنیااعالمکندکهنقضحقوقبشردرایران
دروغاس��توزندانیهابااینکهعلیهحکومت
مبارزهمیکنند،امادرزندانهاازتمامامکانات
رفاهیبرخوردارندودرایرانخبریازاختناق
نیستواینهاهمبهایندلیلبهزندانافتادهاند

کهازآزادیسوءاستفادهکردهاند!
هنگام آمدن بازرسان توانستید با آنها 

صحبت کنید؟ 
آنهاکاماًلکانالیزهبااف��رادبرخوردمیکردند.
س��اواکزندانیهاییراکهآثارش��کنجهروی
بدنشانبود،ازدیگرانجداکردهبودوبازرسها
رافقطبهس��لولهاییمیبردک��هزندانیهای
دستچینشدهدرآنهابودند.آنهاراهمتوجیه
کردهبودندکهبههیچوجهنبایددربرابرآنها،

خودرابهبیحالیبزنند!
آوردن بازرسان صلیب سرخ، یکی از 
مواردی بود که رژیم شاه تحت عنوان 
ایجاد فضای باز سیاس�ی قبول کرده 
بود. به نظر شما انگیزه های رژیم برای 

قبول این موارد چه بود؟ 
ش��اهمیخواس��تبااینکار،ازفش��ارمردمکم
کند.اعالمیههایروش��نگرانهام��امومبارزاتو
مقاومتهایپیگیرمبارزانسیاسیوفشارهایی
کهخانوادههایزندانیانرویدستگاههایمختلف،
بهخصوصدستگاههایامنیتیمیآوردند،همراه
باباالرفتنس��طحآگاهیعمومیمردم،ش��اهرا
عماًلدروضعیتیق��راردادکهچ��ارهایجزاین
نداشت.مردمحضورعناصربیگانهچونامریکاو
اسرائیلونیزغارتبیتالمالتوسطرژیمپهلوی
رادرککردهبودند.یکسریعواملدیگر،ازجمله
رسانههایخارجیکهاسامیزندانیانراپخشو
بابعضیازنیروه��ایانقالبیمصاحبهمیکردند،
دراینفرآیندتأثیرزیادیداش��تند.رژیمش��اه
سرانجاممجبورشدممنوعیتمالقاتزندانیها
باخانوادههایش��انراب��رداردوبهتدریجزندانیان
سیاسیراآزادکند.منهمبدوناینکهناچارشوم

تعهدیبدهم،اززندانآزادشدم.
با تش�کر از فرصتی ک�ه در اختیار ما 

قرار دادید.

  احمدرضا صدري
ما در آستانه چهلمین سالروز پیروزي انقالب قرار 
داریم و در موس�م بازخواني رنج ه�ا و محنت هایي 
که براي نیل به این دس�تاورد عظیم تحمل ش�ده 
اس�ت. در ای�ن گف�ت و ش�نود ش�نواي خاطرات 
حجت االس�الم والمسلمین احمد س�الک کاشاني 
ش�ده ایم که به قول خودش، تنه�ا مي تواند نیم از 
هزار را بازگوید. با این همه خواننده ژرف بین، خود 
از ای�ن اندک بس�یار را درخواهد یافت. با س�پاس 
از ایش�ان که پذی�راي این گفت و ش�نود ش�دند.

 
جنابعال�ی در دوران مب�ارزه باره�ا زندانی 
شدید و مورد آزار و ش�کنجه قرار گرفتید. 
از آن روزه�ا، خاطره ای را که در ذهن ش�ما 

برجسته تر است برایمان بازگو کنید.
بسماهللالرحمنالرحیم.خدمتتانعرضکنمکهیک
باردوستاندراصفهانگفتندقراراستشاهبهشیراز
بیاید...وبهمنوآقایمجتب��یرحیمزاده،مأموریت
دادندبهش��یرازبروی��موباس��خنرانیوفعالیتهای
سیاس��یضدرژیم،دربرابراینقضی��هموضعگیری
کنیم.همهمأمورانزبردس��تس��اواکرابهش��یراز
فراخواندهبودندوازآبادهتاشیراز،چندحلقهامنیتی
محکمایجادش��دهبود.منوصیتنامهامرانوشتموبه
خانوادهامدادموبهطرفش��یرازحرکتکردم.آقای
رحیمزادهراخوبنمیشناختموچونحسمیکردم
دراینسفربامش��کالتزیادیروبهروخواهیمشد،
سعیکردماوراتوجیهکنموکارهایمانراهماهنگ
کنیم.منفقطیکساککوچکوکمیلباسهمراهم
بود،اماساکاوپربودازجزواتمجاهدینخلق!ماژیک
بزرگیهمهمراهشبود.موقعیکهبهآبادهرسیدیم،
اتوبوسجلویکافهایب��هنام»کاروننو«ایس��تاد.
داخلرس��توران40،30نفرراباکتهایسرمهای،
شلوارخاکستریولباسس��فیددیدم.بهرحیمزاده
گفتمهمهاینهاساواکیهستندوخوباستمراقب
رفتارشباش��د.نمازخواندی��موناه��ارخوردیموبه
اتوبوسبرگش��تیمودیدمس��اواکیهادورماش��ین
حلقهزدند.قیافهمس��افرهانشاننمیداداهلمبارزه
واینحرفهاباشند،بنابراینفقطمنکهطلبهبودم،
احتماالًنظرساواکیهاراجلبکردهبودم.ساواکیها
اتوبوسراگش��تندوباپیداکردنجزوههادرس��اک
رحیمزاده،بهماحملهکردندکهشماخرابکارهستید!
جالباینجابودکهرانندههمباآنهاهمصداشدوگفت
ایندونفرتماممدتداشتندعلیهشاهحرفمیزدند!
اینحرفباعثشدمأمورانمادونفرراازماشینپایین
بیاورندوچشمهایمانراببندندوبانثارمشتولگد،

بهساواکآبادهببرند.
در آنجا شکنجه تان کردند؟ 

بله،هرکدامازمارابهات��اقجداگانهایبردندوبهباد
کتکومشتگرفتند.رحیمزادهناراحتیقلبیداشت
وخیلیزودحالشبههمخوردومجبورشدندبرایش
دکتربیاورند.ازمنپرسیدندآیاسابقهبیماریداشت؟
گفتمنه،خیلیهمسالمبود.شماجوانمردمرازدید
وکشتید!آنهاواقعاًوحش��تکردهبودند،چوناصاًل

نمیخواستندیکجنازهرویدستشانبماند.
علت دستگیری تان چه بود؟ 

علتای��نبودکهوقت��یازاتوب��وسپایی��نآمدیم،
رحیمزادهبهدستشوییرفتوباماژیکیکههمراهش
بود،رویکاش��یهایتوالتنوش��ت»مرگبرشاه«.
مأمورانداخلاتوبوسراکهگش��تند،ماژیکراپیدا
کردندوفهمیدندنوشتنآنشعارکاراوبود.بهنظرم
کاربیهودهایک��ردواینجورکارهافایدهنداش��تو
بیهودهگرفتارمأمورانس��اواکش��دیم.همیننوع
برخوردهایسطحی،باعثش��دنتوانمبهدوستیبا
اوادامهبدهم.تااواخرش��بمارادرساواکآبادهنگه
داشتندوسپسباچشمهایبس��تههمراهباپنجنفر
دیگروچندسربازمس��لح،بهکمیتهمشترکشیراز
بردند.وسطراههمدائماًتهدیدمیکردندکهاگرفکر
فراربهس��رمانبزند،دس��تورتیراندازیدارندوحق
حرفزدنهمنداریم!البتهبهم��انگفتندکهدارندما
رابهکجامیبرندتاوقتیکهبهشیرازرسیدیمووارد
کمیتهمشترکساواکوشهربانیشدیم،درآنجابود
کهبامشتولگد،پذیراییمفصلیازماکردند!بعدمرا
بهاتاقیبردندوعباوعمامهامراگرفتندویکپیراهنو
زیرشلواریبهتنمباقیماندکهباهمانمرابهزیرزمین
دخمهمانندیبردندوسپسازراهرویباریکی،بهاتاق
شکنجهبردند.درآنجاابداًاثریازنورخورشیدنبود!
چه نوع شکنجه هایی را اعمال می کردند؟ 

وسطاتاقشکنجهیکتختآهنیگذاشتهبودندکه
فنرهایشبیرونزدهبود.هیچپتووتشکیهمرویآن
نبودوتیزیهایفنرها،درگوش��تبدنفرومیرفت.
کنارتخ��تهمتعدادیش��القیکمت��ریمفتولی
آویزانکردهبودند.خونزی��ادیکفاتاقریختهبود
واتاقبایکالمپضعیفروش��نش��دهبود.شکنجه
مأمورانساواک،درلحظاتاولباخردکردنروحیه
وجس��مزندانیشروعمیشد.نهایتس��عیآنهااین
بودکهاطالع��اتزندانیرادرهمان24س��اعتاول
تخلیهوتمامارتباطاتفردراکش��فکنند،چوناگر
این24ساعتمیگذش��ت،یارانزندانیدربیروناز
زندانمتوجهغیبتاومیشدندوهمهردپاهاراپاک
میکردند،بنابرایناین24ساعتاولهمبرایساواک
وهمزندانی،جنبهحیاتیداشت.البتهاینطورنبود
کهاگربهاطالعاتموردنظرش��اندستپیدانکنند،
ازشکنجهدس��تبردارند،بلکهگاهیتایکسالهم
ادامهمیدادند.حداقلبرایخودمنس��ه،چهارماه

ادامهپیداکرد.
جرم تان چه بود؟ 

منقبلازدس��تگیری،درحوزهعلمیهقمجزوهایرا
تهیهکردهوشیوههایبرخوردس��اواکبازندانیهاو
نحوهاعترافگیریآنهارانوشتهوبهدیگرانآموزش
دادهبودم.آنهادائماًفشارمیآوردندکهنامکسانیراکه
باآنهاارتباطداشتموهمینطورآدرسخانههایشان
رابگویم.هیچچیزیبرایملذتبخشترازخس��تگی
شکنجهگرهاازمقاومتمواحساسدرماندگیآنهانبود.

ب�رای آزار مدت�ی م�را در بن�د 
قاچاقچی�ان و معت�ادان زن�دان 
ش�یراز انداختند.ی�ک روز که به 
آنها هروئین نرس�ید و ش�روع به 
فحش دادن کردند، گفتم: رئیس 
زندان بیچاره که تقصیری ندارد، 
تقصیر ش�اه و فرح است! آنها هم 
ش�روع کردند به فح�ش دادن به 
شاه و فرح و صدایشان به بندها و 
سلول های دیگر هم رسید و آنها 
هم با اینها همصدا شدند. عده ای 
از نیروهای زندان آمدند و با باتوم 

کتک مفصلی به آنها زدند!
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