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انقالب اسالمي ايران در تاريخ بشريت حادثه اي شگرف و به همان 
اندازه يگانه اس��ت؛ انقالبي شكوه مند در پرتو آموزه ها و توان مندي هاي 
گس��ترده و متنوع دين��ي، فرهنگي و الهي، و تجربه اي گران س��نگ و 
كارساز كه از پي چهارده قرن در حيات آحاد مردم مسلمان و آزادي خواه 
جهان در سرتاسر گيتي پديد آمد و اكنون با كاركردهاي ارزش مند خود و 
به شرط برخورداري از ظرفيت ها و استعدادهاي الزم، مي تواند نسل هاي 

آينده را نيز به سر منزل سعادت، آزادگي و كمال رهنمون شود. 

سخن ناشر

ت�ا ز ميخان�ه و م�ي ن�ام و نش�ان خواه�د ب�ود 

ب�ود  خواه�د  مغ�ان  پي�ر  ره  خ�اك  م�ا  س�ر 

اس�ت  گ�وش  در  ازل  ز  مغان�م  پي�ر  حلق�ه ي 

ب�ر هماني�م ك�ه بودي�م و هم�ان خواه�د ب�ود 

ب�رو اي زاه�د خودبي�ن ك�ه ز چش�م م�ن و تو 

راز اي�ن پ�رده نه�ان اس�ت و نه�ان خواهد بود
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در ره عش�ق ك�ه از س�يل فن�ا نيس�ت گ�ذار 

ك�رده ام خاط�ر خ�ود را ب�ه تمناي ت�و خوش 

در بيابان طلب گر چه ز هر س�و خطري اس�ت 

م�ي رود حاف�ظ بي�دل ب�ه ت�والي ت�و خ�وش

انقالب اسالمي، تحول اجتماعي شگرف و يگانه اي كه در نهايت و 
پس از پيروزي در بهمن 57، نخستين نمونه ي راستين حاكميتي مبتني 
بر مردم س��االري )جمهوريت( اسالمي را در جهان پديد آورد، محصول 
مجاهدت ها و ايثارگري هاي مستمر و پيگير انسان هايي دردمند و دل آگاه 
اس��ت. انسان هايي كه نه فقط در عرصه ي دانايي، گوي سبقت از ساير 
هم وطنان شان ربودند، بلكه در زمينه ي تعهد و پذيرش مسئوليت ديني و 
اجتماعي نيز ضرورت ايجاد تحول در عرصه ي سياسي- اجتماعي ميهن 

خويش را پيش از ديگران ادراك كردند. 
  

ضرورت مقابله ي حق طلبانه در برابر حاكميتي س��تمكار، پاسداري 
ايثارگرايان��ه از ش��رافت انس��اني و در نهايت تحق��ق حاكميت دين و 
ارزش هاي الهي توس��ط مجاهدان راستين اسالم در دوران ستم شاهي، 
از اواي��ل ده��ه ي چهل )پس از قي��ام 15 خ��رداد 1342 كه با خروش 
پيامبرگون��ه ي امام خميني )ره( به وجود آم��د( نهضتي را پديد آورد كه 
از ابعاد مختلف، مي ت��وان به ويژگي ها، رويكردها و اختصاصات فراوان 
و تأثيرگذار آن در زندگي انس��ان هاي حق طلب دس��ت يافت. حاكميت 
پهلوي كه با حمايت هاي بي دريغ اس��تكبار جهاني و عوامل وابس��ته ي 
خود، س��اليان متمادي با هدف محو آثار فرهنگي، ديني و ملي ايرانيان 
مسلمان، مظاهر و نمودهاي متنوعي از فرهنگ منحط غرب را به ملت 
سلحش��ور و غيرت مند ما تحميل كرده بود، س��رانجام هنگامي كه در 
برابر سيل بنيان كن حركت اس��المي و ريشه دار مذهبي قرار گرفت، با 
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 مكن ز غصه حكايت كه در طريق طلب 

به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد

هدف خاموش كردن ن��داي برحق مخالفان خود، جمع انب�وهي از اين 
مبارزان جان بر كف را- كه تمام هستي و جان مايه هاي فكري و معنوي 
باارزش خود را به صحنه ي كارزار با رژيم س��فاك پهلوي آورده بودند- 
دس��تگير كرد و پس از ش��كنجه ها و ضرب و جرح فراوان، به زندان ها 
و س��ياه چال هاي نكبت بار خود فرس��تاد. مبارزاني ك��ه معيار و مصداق 
»مجاهد في س��بيل اهلل« بودند و با اقتدا به اصح��اب و ياران ائمه)ع(، 
خصوصاً ياران باوفاي حضرت سيدالش��هدا )ع(، عزت و س��رافرازي را 
براي خود فرض دانس��تند و در برابر جناي��ات و خيانت هاي آن رژيم و 
حاميان قدرت مندش تس��ليم نشدند و براي محو ظلم و تبعيض، مردانه 
ب��ه ميدان رزم گام نهادند و مصداق ها و مخاطبان مخلص و تمام عيار 

آيه ي: »َفاسَتِقم َكَما اُِمرَت َو َمن تاَب َمَعَك« شدند. 
مجاه��دان دل آگاه و بي��داري ك��ه گاه حت��ي ش��مار بيش  تري از 
س��اليان حيات ارزش مند خويش را، نس��توه و پر شكيب، در زندان ها و 
س��ياه چال هاي تاريك و خوف انگيز حاكميت پهلوي گذراندند و بخش 
اعظمي از دوران جواني ش��ان پيوسته با جنگ و گريز و خوف و خطر و 
زندان و شكنجه هاي رنج بار همراه بوده است؛ آن چنان كه نه تنها خود 
اين مبارزان، ك��ه غالباً حتي افراد خانواده ي آنان نيز از حيات معمول و 

راحتي همچون ساير انسان ها محروم مي مانده اند. 

 
حضور در كوران مبارزه، زيستن در توفان پر تالطمي از رويدادهاي 
خطي��ر و خوف ناك و تنف��س در هنگامه هاي توأمان پي��كار و گريز و 
دوره هاي دش��وار زندان و تبعيد، همه و هم��ه اذهان بيدار اين مبارزان 
را به منابع ارزنده اي از خاطرات ش��گفت انگيز و تجارب عبرت آموز بدل 
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گ�ر از اي�ن من�زل ويران به س�وي خان�ه روم 

روم  فرزان�ه  و  عاق�ل  روم  ك�ه  آن ج�ا  دگ�ر 

بخورن�د  خ�ون  گ�رم  عش�ق  ره  آش�نايان 

ناكس�م گ�ر ب�ه ش�كايت س�وي بيگان�ه روم 

خ�رم آن دم ك�ه چ�و حافظ ب�ه ت�والي وزير 

س�رخوش از ميكده با دوس�ت به كاشانه روم 

ساخته است. آن چنان كه شرح خاطرات اين انسان هاي يگانه در قالب 
متوني داستاني و روايي مي تواند مخاطبان و عالقه مندان بسياري را به 

خود جذب كند و به آثاري نغز و تأثيرگذار بدل شود. 
از آن جا كه وظيفه ي پاسداشت و حفظ و ترويج آرمان ها، ارزش ها 
و راه گران ق��در و جاوداني مبارزان و زندانيان سياس��ي رژيم پهلوي بر 
دوش تمامي مجموعه ه��ا، مراكز و افراد مرتبط با اين موضوع و مقوله 
اس��ت- و متأس��فانه تاكنون چندان كه بايد و شايد نسبت به اين مهم 
اهتمام نش��ده- نش��ر ش��اهد با بهره مندي از خاطرات و شرح برخي از 
جزيي��ات وقاي��ع و رخدادهايي كه از زبان اين ي��ادگاران صبور انقالب 
اس��المي بيان ش��ده، مجموعه اي ارزش مند را در قالب داستان تدارك 
ديده و به عالقه مندان و شيفتگان راه آزادي و حقيقت جويي- خصوصًا 
نس��ل جوان امروز و فرداي ميهن اس��المي مان- تقديم مي كند. شايد 
كه اين حقايق و روش��نگري ها- اگر چه پيمانه اي است ناچيز از درياي 
معرفت و عشق- بتواند باريكه راهي باشد از براي رسيدن عالقه مندان به 

بيابان طلب و استقرار در گلستان معرفت و پرواز در ملكوت الهي... 
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دیدار اولم با احمد منصوری در یکی از مراکز آموزش��ی س��پاه بود که 
من پرسان و پرسان خودم را به آن جا رساندم تا نخستین مالقاتم با مردی را 
انج��ام دهم که حرف های زیادی از دوران مبارزاتی قبل از پیروزی انقالب 

اسالمی و سیاهچال های حکومت ستم شاهی داشت.
 اطالعات اولیه ام درباره ي احمد منصوری در همین اندازه بودکه او از 
آزادگان دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی است و به دلیل مبارزاتی که 
علیه حکومت ستم شاهی داشته، سال های زیادی از عمرش را در زندان های 
حکومت شاه، سپری کرده است. زمانی به محل کارش رسیدم که همکارانش 
گفتند او سر کالس آموزشی است وباید مدتی صبرکنم تا کالس تمام بشود. 
وقتی از کالس آمد بیرون و من گفتم که برای چه منظوری پیش او آمده ام، 
لحظه ای تأمل کرد. حس کردم خاطرات تلخی را دوباره به یادش انداخته ام، 
اما لحظاتی بعد، تبٌسمی روی لب هایش نشست که این بار احساسم به من 
گفت، در آن سال های تلخ، بی گمان لذت هایی هم نهفته بود که با پیروزی 

اراده ي مردم و مبارزان گره خورده بوده است.

يادداشت نويسنده
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ضبط صوت را که روش��ن ک��ردم، احمد منصوری به س��ال های دور 
برگشت؛ به سال 1326 در محله ي »پا نخل« )کوچه صابونی ها( شهرکاشان، 
به یاد پدرش، ماش��ااهلل، به دبس��تان نوش��یروان که به همراه برادرش جواد، 
تحصیالت ابتدایی را در آن به پایان رس��انده بودند و در ادامه ي صحبت ها 
به مدرس��ه ي علوی و ازآن جا به جلسات انجمن اس��المی دانش آموزان و 
سرانجام پیوستن به حزب ملل اسالمی و اولین دستگیری او در مهر 1344 
که به چهار س��ال زندان محکوم شد؛ و این که چگونه در 29 اسفند 1347 
از زندان آزاد ش��د و در خرداد 1352 باز هم توسط کمیته ي مشترک ضد 

خرابکاری دستگیر و پس از بیست روز آزاد شد.
چند س��اعتی که گذش��ت، س��اعت اداری آن مرکز آموزشی به پایان 
رسید. حدود 3 ساعت از صحبت های احمد منصوری را ضبط کرده بودم. از 
او خواستم برای ادامه ي ضبط صحبت هایش، وقتی را معین کند و او دعوت 
کرد س��اعتی دیگر در منزلش باش��م. با خوشحالی پذیرفتم و ساعتی دیگر 
خودم را به پشت در خانه ي او رساندم. این بار هم با گشاده رویی پذیرایی 
کرد و دوباره ضبط ادامه ي حرف هایش ش��روع ش��د. از ادامه ي مبارزاتش 
گفت تا رس��ید به پیروزی انقالب اسالمی و حضور او در کمیته ي استقبال 

از امام)ره( و ... .
 در پای��ان صحبت های��ش وقت��ی از او خداحافظی می ک��ردم به این 
موضوع فکر می کردم که افرادی مانند احمد منصوری برای به ثمر نشستن 
درخت انقالب ش��کوهمند اس��المی از بزرگترین سرمایه  های زندگی خود، 
که همانا جوانی و میان سالی ش��ان است گذشته اند و حاال که پا به دوران پر 
تجربه ي کهنسالی می گذارند، ما چگونه می توانیم از رنج ها و زحمات آن ها 
قدردانی کنیم و آیین تکریم از این انسان های بزرگ را به جا بیاوریم؟ من 
به نوبه ي خود در ثبت و مکتوب کردن خاطرات یکی از این مردان بزرگ 
سرزمینم)احمدمنصوری(س��عی خودم را می کنم و امیدوارم دیگران هم هر 

یک به نوبه ي خود در این زمینه قدمی بردارند.







آغاز هجرت خانواده
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آفتاب صبحگاهي و كم رمق پاييزي بر كوچه ي خاكي 
»صابوني ها« مي تابيد و از يك روز كاري ديگر براي اهالي 
ــت از  ــته اي در دس ــااهلل با بس كوچه خبر مي داد. آقا ماش
ــد و از ديدن جنب و جوش همسايه ها در  حياط خارج ش
نخستين لحظه  هاي صبحگاهي به وجد آمد، اما از يادآوري 
تصميم مهمي كه شب قبل گرفته بود، باز هم نگران شد. 
ــر به محل كارش  ــد كرد تا هر چه زودت ــش را تن قدم  هاي
ــد و تصميم خود را با صاحب كارش در ميان بگذارد.  برس
لحظاتي بعد خود را به محل كارش رساند. صاحب كارش 
هنوز نيامده بود، اما يكي از كارگران زودتر از او خود را به 

كارگاه رسانده بود. 
ــي مختصري كرد و به سراغ  ــااهلل احوال پرس  آقا ماش
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نخ  هاي رنگي تلنبار شده در گوشه ي كارگاه رفت. از وقتي 
كه در كارگاه شعربافي1 كار مي كرد، اين اولين بار بود كه 
احساس مي كرد ديگر در آن جا ماندگار نخواهد شد. همان 
طوري كه كالف  هاي نخ را از هم جدا مي كرد، به فكر فرو 
رفت. همكارش متوجه حالت گرفته ي او شد كه بي اختيار 
به نقطه اي در ا نتهاي كارگاه خيره مانده بود. دست از كار 

كشيد و به طرف آقا ماشااهلل آمد. 
پرسيد: » اتفاقي افتاده آقا ماشااهلل؟«

ــمي زير  ــااهلل، به خود آمد و پارچه  هاي ابريش  آقا ماش
ــكارش متوجه  ــرد. از اين كه هم ــتش را جا به جا ك دس
ــده، دستپاچه شد و گفت:» نه چيز  انديشناک بودنش ش

خاصي نيست.«
همكارش گفت:» ظاهراً كه هست! من تا به حال شما 
را اين طوري نديده بودم، مردي كه هر روز به ديگران اميد 
مي داد تا از مشكالت نترسند و به خدا اميد داشته باشند، 
ــه اي به فكر فرو رفته و معلوم نيست  حاال خودش در گوش

از چه چيزي نگران است«.
آقا ماشااهلل كه سعي مي كرد بافتن پارچه  هاي ابريشمي 
را شروع كند، آهي كشيد و گفت:» مشكل از جاي ديگري 
است آقا رضا. مانده ام با اين نظام سربازي اجباري چه كنم. 
از يك طرف علما و روحانيون كشور، رفتن به سربازي در 

1- بافت پارچه هاي نازك ابريشمي با دست را شعربافي مي گويند.
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ــالم كرده اند و از طرفي  ــان حكومت پهلوي را حرام اع زم
ــاي مملكت را  ــه زور جوان  ه ــوران حكومت ب ــر، مأم ديگ
مي گيرند و به سربازي مي فرستند. مانده ام وسط دو راهي، 
ــه حكومتي كه علما و روحانيون  ــربازي و ب يا بايد بروم س
قبولش ندارند خدمت كنم، يا اين كه دايم از دست مأموران 

حكومت فراري باشم.«
آقارضا، كاله بافتني اش را از سر برداشت و گرد و غبار 
ــوري كه از دريچه ي  ــرد و غبار در ن ــد. ذرات گ آن را تكان
ــن مي كرد شناور  ــقف مي تابيد و فضاي كارگاه را روش س
ــدند. گفت:» اتفاقا من هم چندي پيش به اين موضوع  ش

فكر مي كردم، ولي عقلم به جايي قد نداد.«
ــازک را از  ــمي ن ــااهلل بافتن پارچه  هاي ابريش آقا ماش
ــش را اذيت مي كردند.  ــرگرفت. ذرات گرد و غبار گلوي س
ــي من ديگر تصميمم را  ــرفه كرد و گفت:» ول چند بار س

گرفته ام.«
ــت و منتظر ماند تا از  ــم دوخ آقارضا به دهان او چش
تصميم همكارش در اين باره مطلع شود. آقا ماشااهلل بدون 

مقدمه گفت: » فرار مي كنم!«
آقارضا كه هنوز نتوانسته بود حرف همكارش را خوب 

درک كند، با ترديد پرسيد:» فرار مي كني؟ كجا؟«
ــم آن جا به  ــران. فكر مي كن ــم دارم بروم ته - تصمي
ــي نتوانند پيدايم كنند. من نمي خواهم به حكومتي  راحت
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كه علماي زمان قبولش ندارند خدمت كنم.
- فكر خانواده و زن و بچه ات را هم كرده اي كه بعد از 

فرار تو، چه بر سرشان مي آيد؟
- خدا بزرگ است. تصميم گرفته ام به محض اين كه در 
ــفارش كنم خانواده ي همسرم،  تهران جايي پيدا كردم، س

زن و بچه  هاي مرا هم به من برسانند.
ــت و همكار  ــه در كنار دوس ــور ك ــا همين ط آقارض
ــته بود، احساس كرد قرار است به زودي  قديمي اش نشس
ــت آقا  ــفر ممكن اس ــه اي بين آن ها بيفتد و اين س فاصل
ــااهلل و خانواده اش را براي هميشه از زادگاهش، شهر  ماش
ــت دوران كودكي اش  ــان دور كند. او بي اختيار دوس كاش
ــانه اش گذاشت. بغض  ــر روي ش ــيد و س را در آغوش كش
ــده وقتي در تهران  ــه بود. گفت:» قول ب ــش را گرفت گلوي
ــدي، ما را فرموش نكني. هرچند مي دانم هيچ  ماندگار ش

يك از ما از بازي سرنوشت خبر نداريم.«
ــر دوست و همكار قديمي اش  آقا ماشااهلل دست بر س
ــه او را مي بيند،  ــت ك ــيد و انگار براي آخرين بار اس كش

آهسته گفت: 
ــده ايم.  ــن محله ي»پا نخل« بزرگ ش ــا در همي - م
ــاني پناه  ــت دل مان مي گرفت به آرامگاه فيض كاش هروق
ــم. نمي دانم در تهران به كجاها بايد پناه ببرم، اما  مي بردي
ــه دلم پيش  ــن باش هر كجا كه بروم، براي هميش مطمئ
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ــايه ها در همين كوچه ي »صابوني ها « خواهد ماند  همس
ــعربافي را  ــز اين كوچه و اين محله و اين كارگاه ش و هرگ

فراموش نخواهم كرد.
ــل بگذار  ــيد و گفت:» الاق ــود را كنار كش ــا خ آقارض
خانواده ات اين جا بمانند. خودت برو، يك مدتي كه گذشت 
و آب ها از آسياب افتاد، برگرد و دوباره همين جا پيش زن 
و بچه و همسايه  هايت زندگي كن. مي ترسم خداي ناكرده 

برويد آن جا و در آن شهر غريب اذيت شويد«.
ــااهلل كه انگار ديگر رغبتي براي كار در كارگاه  آقا ماش
ــد، پارچه  هاي بافته شده را در  ــعربافي نداشت، بلند ش ش
ــر چه بخواهد  ــد و گفت:» خدا ه ــه اي روي هم چي گوش
همان مي شود. شايد براي من و همسرم، دوري از زادگاه و 
محل زندگي مان سخت باشد، اما بچه  هاي ما هنوز كوچك 
هستند و دوري از اين جا اذيتشان نخواهد كرد. پسر بزرگم، 
جواد حاال سه سال سن دارد و پسر كوچكم، احمد هم تازه 
هشت ماهه است. مطمئنم كه آن ها بعد از مدتي به محل 

جديد زندگي شان عادت خواهند كرد.«
ــااهلل پس از تسويه حساب  ساعتي بعد، وقتي آقا ماش
ــب كارگاه با آقارضا و بقيه ي كارگران خداحافظي  با صاح
ــم  هاي او و آقارضا كه مي دانست  ــك در چش مي كرد، اش
ــه او و شهرش را  ــت دوران كودكي اش براي هميش دوس

ترک مي كند حلقه زده بود. 





ورود به تهران
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ــراف  ــال 1327 در محله ي صدر االش ــار س ــاي به روز ه
ــت. آقا ماشااهلل از اين كه  تهران يكي پس از ديگري مي گذش
ــش ماه توانسته بود خانه اي در اين محل اجاره كند  بعد از ش
ــت،  ــحال بود و خانه ي اجاره اي كه فقط يك اتاق داش خوش
ــااهلل امتياز  ــوش نزديك بود و اين براي آقا ماش ــه ميدان ش ب
ــد. او هر روز صبح و غروب مي توانست  خوبي محسوب مي ش
ــه ي بين محل كارش در حوالي همان محل را تا خانه ي  فاصل
اجاره اي اش در مدت كوتاهي طي كند. تصميم گرفت نامه اي 
براي خانواده ي همسرش در كاشان بنويسد و از آن ها بخواهد 
زن و بچه  هايش را هم به تهران بفرستند تا بعد از اين در كنار 

هم زندگي كنند.
ــااهلل به  ــتن نامه، در يك صبح بهاري آقا ماش بعد از نوش



  7 
ب /

قال
ن ان

ارا
دگ

يا

26

گاراژي رفت كه خودرو هاي مسافربري از آن جا به شهر كاشان 
ــنايي  ــد. نامه را به يكي از راننده   هايي كه آش ــافر مي بردن مس
ــت داد و سفارش كرد هر چه زودتر آن را  مختصري با او داش
ــرش در كاشان برساند. وقتي خيالش از  به دست برادر همس
اين موضوع راحت شد، بي صبرانه منتظر آمدن زن و دو فرزند 
ــعي كرد بيش تر در  ــالش ماند و در روز هاي بعد نيز س خردس
خانه بماند تا در زمان رسيدن اعضاي خانواده و اسباب و لوازم 

منزل شان، در آن جا حاضر باشد.
ــان روزها، باركش  ــروب يكي از هم ــك هفته بعد در غ ي
رنگ و رو رفته اي مقابل خانه ي آقا ماشااهلل در محله ي شوش 
ترمز كرد و آقا ماشااهلل برادر و مادر همسرش را ديد كه كاغذ 
كوچكي در دست دارند و شماره ي خانه را با نشاني نوشته شده 
بر روي آن مقايسه مي كنند. در اين هنگام، برادر همسرش با 
ديدن او جلوتر آمد و او را در آغوش گرفت. سپس آقا ماشااهلل 
همسر و فرزندان كوچكش را هم ديد. دقايقي بعد آن ها لوازم 
مختصرشان را به خانه ي جديد منتقل كردند و در تنها اتاقي 

كه آقاماشااهلل اجاره كرده بود جاي دادند.
ــواده  كه از  ــت ماهه ي خان ــي بعد احمد، نوزاد هش لحظات
مسافرت طوالني خسته شده بود، در گوشه اي از اتاق به خواب 
رفت. اكنون آقا ماشااهلل به سرنوشت خود و خانواده اش، خصوصاً 
فرزندان خردسالش جواد و احمد فكر مي كرد كه قرار بود باقي 

مانده ي سال  هاي عمرشان را در اين شهر سپري كنند.



در مكتب خانه
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ــاكت  ــاعت از صبح، خيابان مولوي خلوت و س در آن س
ــمال مي آمد و به انتهاي  ــكه  اي از سمت ش بود. گه گاه درش
ــتند، احمد  خيابان مي رفت. از كنار كالنتري 6 كه مي گذش
ــت مادرش را محكم گرفته بود و به پاسبان پيري نگاه  دس
مي كرد كه با لباس و كاله نظامي جلو كالنتري ايستاده بود 
ــت گوشه  هاي چادر را زير  و نگهباني مي داد. مادر با يك دس
گلويش نگه داشته بود و با دست ديگر، دست كوچك احمد 

را گرفته بود و به دنبال خود مي كشيد.
ــه ي صالحي  ــتند، كوچ ــش داروخانه اي كه گذش از نب
ــو  ــط و در هاي چوبي خانه ها در دوس با جوي باريكي در وس
ــط كوچه بود. حاال احمد به  نمايان شد. مكتب خانه در وس
شش سالگي پا گذاشته بود و پدر و مادرش تصميم داشتند 
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ــي و كوچك  ــتند. جلو در چوب ــه بفرس ــه مكتب خان او را ب
 مكتب خانه ايستادند و مادر در زد. صداي قيل  و قال  بچه ها و 

گفت  و گوي چند زن از داخل حياط شنيده مي شد.
ــكاوي موج مي زد،  ــه در نگاه كودكانه اش كنج احمد ك
ــرد و مادر لبخندزنان گفت: »ظهر خودم  به مادرش نگاه ك
ــم مالمكتبي خوب  ــد به حرف  هاي خان ــم دنبالت. باي مي آي
ــوادت، بتواني خيلي  ــي تا تو هم مثل داداش ج گوش بده

سريع خواندن و نوشتن را ياد بگيري. باشد؟«
احمد گفت: » باشد«

ــي از دو لته ي در  ــال يك ــگام زني ميان س ــن هن در اي
ــالم  ــود و با مادر احمد - خانم منصوري - س چوبي را گش
و احوال پرسي كرد. خانم منصوري گفت: »از امروز احمد را 
ــپارم. اميدوارم اذيت تان نكند، هر چند احمد  به شما مي س

بچه ي ساكت و آرامي است.«
ــد را گرفت.  ــت احم ــال لبخندي زد و دس زن ميان س
احمد كه دلش نمي خواست از مادرش جدا شود، اما به ناچار 
ــت او را رها كرد و به طرف خانم مالمكتبي رفت. مادر  دس
ــت تكان داد و بعد از خداحافظي با خانم  ــرش دس براي پس
مالمكتبي، بار ديگر گفت: »ظهر خودم مي آيم دنبالت، قول 

مي دهي كه خانم معلم را اذيت نكني؟«
احمد با نگراني مادرش را نگاه كرد.

ــيد، اين جا، جايش  خانم مالمكتبي گفت: »مطمئن باش
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امن است.«
ــالش در  ــر خردس خانم منصوري از اين كه قرار بود پس
طول يك سال تعليمات اوليه را در اين مكتب خانه فرا بگيرد، 
ــحال بود. پسر بزرگ ترش، جواد به دبستان مي رفت و  خوش
ــر كوچكش نيز از همان روز خواندن و نوشتن را شروع  پس
 كرده بود. او به خانه برگشت و احمد به ميان بچه  هاي ديگر 

رفت كه در اتاق كوچكي جمع شده بودند.
ــاس غريبي مي كرد، اما در روز هاي   آن روز احمد احس

بعد كم كم با فضاي مكتب خانه و بچه  هاي  آن جا آشنا شد.

ــن و سال  در يكي از روزها كه هر يك از بچه  هاي هم س
ــت مي كردند، او  ــراي همديگر حكاي ــر ه اي را ب احمد خاط
ــتانش حكايت  نيز خاطر ه اي از برادرش، جواد را براي دوس
ــه رفت  ــرادرم، جواد ديروز براي ثبت  نام به مدرس كرد: »ب

ومايه كوبي هم كرد.1«
ــد را از اتاق روبه رو  ــم مالمكتبي كه حرف  هاي احم خان

 شنيده بود، به ميان بچه ها آمد و احمد را صدا كرد.
ــت او را  وقتي او از اتاق بيرون آمد، خانم مالمكتبي دس
ــت  هايش را از هم باز كرد و سپس بين هر دو  گرفت و انگش
انگشتش مدادي گذاشت و آن ها را به شدت به هم فشار داد. 

1- در آن سال ها دانش آموزان پيش از ثبت نام در مدرسه و آغاز تحصيالت ابتدايي، ملزم 
بودند عليه بيماري آبله مايه كوبي كنند.
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احمد كه نمي دانست ماجرا از چه قراري است، ابتدا تا جايي 
كه مي توانست درد را تحمل  كرد، اما آخرسر تحملش تمام 

شد و هق هق به گريه  افتاد.
لحظاتي بعد وقتي خانم مالمكتبي انگشت  هاي او را رها 
ــر  ــد حلقه زدند و او را بي آن كه س ــرد، بچه ها دور احم ك
ــده است به  ــدت تنبيه ش ــد براي چه به آن ش درآورده باش

اتاق شان بازگرداندند.
ــان و گردانندگان  ــد كه صاحب ــا احمد متوجه ش بعده
مكتب خانه ها دوست ندارند بچه ها در مكتب خانه از مدرسه 
ــه ها را باعث  ــدازي و رونق مدرس ــد. چون راه ان ــرف بزنن ح
ــادي كار خود در مكتب خانه ها مي دانستند. با اين حال  كس
ــه ي »كوچه« ي صالحي،  ــالي را در مكتب خان احمد يك س
ــپري كرد و اولين سال تحصيلي  واقع در خيابان مولوي س

خود را با موفقيت به پايان رساند.



پاداش شاگرد اول!
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ــائل رياضي را به بچه ها  ــياه مس معلم در پاي تخته س
درس مي داد. احمد كه شاگرد اول كالس بود، يادش آمد 
كه او همه ي اين مسائل را مي داند؛ شايد براي همين بود 
ــاس مي كرد حوصله ي گوش دادن به حرف  هاي  كه احس
معلم را ندارد. با اين حال چار ه    اي نبود جز اين كه در جاي 
ــوش كند. از اين كه  ــيند و به حرف  هاي معلم گ خود بنش
در دبستان نوشيروان درس مي خواند خوشحال بود، چون 
برادر بزرگ ترش جواد هم در اين دبستان درس مي خواند. 
ــرادر كوچك ترش، محمدرضا هم اخيراً به  عالوه بر اين، ب

همين دبستان  آمده بود.
 احمد سرش را روي ميز گذاشته بود و حياط مدرسه 
را تماشا مي كرد. همين طوركه به منظره  ي حياط مدرسه 
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نگاه مي كرد، ناگهان ضربه ي محكمي به سرش خورد و تا 
ــت سر هم بر  بخواهد به خود بيايد، ضربات بعدي هم پش
سر او فرود  آمد! يك لحظه برگشت و باالي سرش را نگاه 
ــر او  ــت، محكم به س كرد و معلم رياضي را ديد كه با دس

مي كوبد.
احمد گيج شده بود. او كه نمي دانست معلم رياضي به 
ــرش مي كوبد، ياد تنبيه  چه دليل اين چنين محكم بر س
ــته در مكتب خانه افتاد، كه آن روز هم خانم  ــال گذش س

مالمكتبي به همين شدت او را تنبيه كرده بود.
 احمد انتظار داشت به خاطر شاگرد اول شدنش، مورد 
تشويق قرار گيرد، اما به اين صورت تنبيه مي شد. او سال ها 
ــي كشور نياز به  ــيد كه نظام آموزش بعد به اين نتيجه رس
ــت  ــالح دارد. هرچند در آن هنگام خودش نمي توانس اص
ــاًل بايد بي وقفه درس  ــد. او نتيجه  گرفت كه فع كاري بكن
ــب، فكر هايي را كه در سر دارد  بخواند تا در فرصت مناس

اجرا كند.



هواي تازه در مدرسه ي علوي
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خبر دستگيري آقاي دانش آشتياني در بين دانش آموزان 
ــه ي علوي پيچيد. احمد كه به همراه برادرش جواد  مدرس
ــه ي علوي ثبت نام كرده بود، از شنيدن اين  تازه در مدرس
ــت دبير مدرسه شان  خبر تعجب كرد. او در ابتدا نمي دانس
ــاس مي كرد  ــتگير كرده اند. فقط احس را به چه دليلي دس
ــياري از آن ها براي  ــهر اتفاقاتي مي افتد كه علت بس در ش

او - آن هم در آن سن و سال - نامعلوم است.
احمدكارنامه ي ششم ابتدايي اش1 را با نمره  هاي عالي 
از مدرسه ي » رهنما « گرفته و آن را با خوشحالي به پدر و 
مادرش نشان داده بود. پدرش تصميم گرفت فرزندانش را 
براي ادامه ي تحصيل، به مدرسه ي علوي ببرد. اين مدرسه 

1- در آن سال ها نظام آموزش تحصيلي دوره ي ابتدايي 6 ساله بود.
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ــت، از كيفيت درسي خوبي  كه در خيابان ايران قرار داش
ــياري از خانواده ها عالقه  ــوردار بود و در آن زمان بس برخ
مند بودند فرزندان شان در اين مدرسه تحصيل   كنند. يكي 
از داليل اصلي پدر احمد براي ادامه ي تحصيل فرزندانش 
در اين مدرسه هم همين مسأله بود. حاال دستگيري آقاي 
دانش آشتياني سوآل بي پاسخي را در ذهن احمد برجاي 
ــت؛ چون پدر بارها در حضور او و برادرش، جواد  مي گذاش

گفته بود كه مدرسه ي علوي معلم  هاي خوبي دارد.
ــي احمد اين موضوع را با دانش آموزان ديگر - كه  وقت
دوستان او و برادرش بودند - در ميان گذاشت، متوجه شد 
آقاي دانش آشتياني در فعاليت  هاي سياسي حضور داشته 
و علت دستگيري اش هم همين فعاليت  هاي سياسي بوده 
ــت. در روز هاي بعد، اين موضوع موجي از انقالبي گري  اس
ــه وجود آورد و احمد هم  ــه ب در ميان دانش آموزان مدرس
ــل تاز ه اي در زندگي  او  ــد. اكنون فص با اين موج همراه ش
ــده بود؛ فصلي كه انگار از مدت ها قبل انتظارش را  آغاز ش
ــيد و دستگيري آقاي دانش آشتياني اين امكان را  مي كش

برايش فراهم كرده بود.



شوق توزيع اعالميه ي امام
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ــال 1341 فضاي مدرسه ي علوي به گونه اي بود  در س
ــه فعاليت   هاي مبارزان  ــه تقريباً تمام خبر هاي مربوط ب ك
انقالبي به گوش دانش آموزان مي رسيد. در اين  سال احمد 
ــني به مرحله اي رسيده بود كه بتواند بسياري از  از نظر س
رويداد هاي پيرامونش را تشخيص بدهد. از جمله ماجراي 
انجمن  هاي ايالتي و واليتي هم در همين زمان پيش آمده 
بود كه او با دقت آن را پيگيري مي كرد. وقتي احمد متوجه 
مخالفت امام  خميني با اين طرح شد، تمام تالش خود را 
براي به دست آوردن اعالميه  هاي امام در اين زمينه به كار 
ــت و دست آخر نيز توانست نسخه اي از اين اعالميه  ها  بس
ــت آورد. او از اين كه زودتر از ساير دانش آموزان  را به دس
مدرسه ي علوي توانسته بود اين اعالميه را به دست آورد؛ 
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ــت آن را براي  ــاس رضايت مي كرد. دلش مي خواس احس
ــئوالن و  بقيه ي دانش آموزان بخواند؛ البته از مخالفت مس
ــه با اين موضوع هم اطالع داشت. بنابراين  مديران مدرس
ــم مديران و مسئوالن مدرسه و  سعي مي كرد دور از چش
فقط در جمع دانش آموزان، اعالميه ي امام درباره ي طرح 

انجمن  هاي ايالتي و واليتي را بخواند.
ــا در يك جا،  ــردن بچه ه ــه مي ديد جمع ك احمد ك
ــئوالن مدرسه كار  ــم مديران و مس آن هم به دور از چش
سختي است و انجام چنين كاري تقريباً غيرممكن به نظر 
مي رسد، تصميم تاز ه اي گرفت: او اعالميه ها را تكثير و به 
شكلي مخفيانه آن ها را در فضاي بيرون از مدرسه در بين 
دانش آموزان پخش كرد. كاري كه مسير ورود او به دنيايي 
ــال  هاي آينده نيز مسير اصلي  تازه را هموارتر  كرد و در س
ــاس  ــي اش را تغيير داد. او از اين تغيير دروني احس زندگ

رضايت مي كرد.



نامه اي براي پدر
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ــده بودند.  ــوزان كالس نهم دور هم جمع ش دانش آم
ــئوالن  ــداي آرام، به طوري كه مديران و مس ــد با ص احم
ــوند، اعالميه اي را براي آن ها  ــه ي علوي متوجه نش مدرس
مي خواند. يكي از دانش آموزان بي صدا، به پهلوي احمد زد 
و در گوش او زمزمه كرد: » قطع كن احمد! آقاي مدير دارد 

از پنجره نگاه مان مي كند.«
ــت و  ــد همان طور كه اعالميه را مي خواند، برگش احم
به پنجره نگاه كرد. آقاي روزبه، مدير مدرسه داشت آن ها 
ــرد و الي يكي از  ــد اعالميه را تا ك ــگاه مي كرد. احم را ن
ــت و از دانش آموزاني كه دور او جمع شده  كتاب ها گذاش
ــت تا متفرق شوند. در اين لحظه آقاي روزبه  بودند خواس
ــتقيم به سوي احمد آمد و از او  در كالس را باز كرد و مس
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پرسيد: »چي بود داشتي مي  خواندي؟«
احمد گفت: »چيزي نبود آقا....«

مدير مدرسه همان طور كه احمد و بقيه ي دانش آموزان 
ــم  هاي خودم ديدم كه  را نگاه مي كرد، گفت:» من با چش

داشتي چيزي را مي خواندي.«
ــرش پايين بود، گفت:» چيز خاصي نبود  احمد كه س

آقا!«
ــان را كه چيز خاصي  ــه گفت:» خب، هم مدير مدرس

نبود بده ببينم.«
ــعي مي كرد وقت گذراني كند تا آقاي روزبه  احمد س
منصرف شود، اما مدير مدرسه آن قدر باالي سرش ايستاد 
ــت آخر اعالميه را از او گرفت و برد به آقاي عالمه،  تا دس

معاون مدرسه تحويل داد.
 همان  روز آقاي عالمه اعالميه اي را كه از احمد گرفته 
ــد را ببيند و  ــازار رفت تا پدر احم ــت و به ب بودند برداش
ــا و حضور احمد در اين ماجراها را به او  موضوع اعالميه ه

گوشزد كند.
ــيد،  ــااهلل رس ــي آقاي عالمه به محل كار آقا ماش  وقت
ــتند كه  ــود. همكارانش از آقاي عالمه خواس ــا نب او آن ج
منتظر بماند تا آقا ماشااهلل كه براي انجام كاري به يكي از 
ــت برگردد، اما آقاي عالمه صبر  محله  هاي مجاور رفته اس

نكرد و به مدرسه برگشت.
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او همان روز نامه ي بلند بااليي براي پدر احمد فرستاد 
كه در بخشي از آن نوشته بود: 

»... آقاي عزیز، با پس��رتان صحبت کنید که اگر قصد 
ادامه ي تحصیل دارد، که هیچ، وگرنه این نوع فعالیت  هاي 
سیاسي که پسر ش��ما انجام مي دهد با ادامه ي تحصیل علم 

منافات دارد...«





پيوستن به هيأت نوباوگان محبان الحسين
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ــين، يكي از شب  هاي  ــئوالن هيأت محبان الحس مس
ــودكان و نوجوانان اختصاص  ــزاري اين هيأت را به ك برگ
ــات نو باوگان هيأت محبان  ــد كه با عنوان جلس داده بودن
ــد. اين جلسه ها براي احمد فرصت  الحسين برگزار مي ش
ــبي بود تا در آن شركت كند و معلومات خود را در  مناس

زمينه  هاي حفظ قرآن و حديث افزايش دهد.
احمد اين موضوع را با برادرش جواد، در ميان گذاشت و 
توانست او را هم براي شركت در اين جلسات با خود همراه 
كند. آن دو هم زمان كالس نهم را تمام كرده بودند و حاال 
منتظر فرصتي بودند تا در ايام تابستان از برنامه هاي ويژه 
و مورد عالقه ي مسئول هيأت- حاج حسين معتمدتبار- و 
ــات در خانه ي او- در محله ي آب منگل خيابان ري،   جلس
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در نزديكي خانه ي پدري احمد – استفاده كنند. معلم اين 
جلسه ها هم طلبه ي جواني بود به نام آقاي اشرف.

ــازه گرفتند و بعد از  ــان هم اج احمد و جواد از پدرش
ــركت كنندگان ثابت جلسات كودكان و نوجوانان  آن، از ش
ــت فراواني  ــد كه از محبوبي ــين بودن  هيأت محبان الحس

در ميان دانش آموزان برخوردار بود.
  



اردوي شهر قم





ول
 سل

 در
ران

با

57

ــال نو، احمد موضوع اردوي  لحظاتي پس از تحويل س
ــف كرد. پدر  ــم را براي پدرش تعري ــهر ق يك روزه در ش

پرسيد: »جواد هم مي آيد؟«
احمد گفت: » بله، قرار است با هم برويم.«

پدر لحظه اي به فكر فرو رفت و باز هم پرسيد: »اين بار 
هم با آقاي  هاشميان مي رويد؟«

ــد ه اي به پدر بدهد،  ــخ قانع كنن احمد براي اين كه پاس
گفت: »عده اي از بچه  هاي مدرسه ي علوي هستند. با چند 
ــين مي رويم  ــر از بچه  هاي هيأت نو باوگان محبان الحس نف
ــم و آيت اهلل خميني. بچه ها خيلي  ــهر ق به ديدار مراجع ش

دوست دارند از نزديك ايشان را ببينند.«
پدر همان طور كه دانه  هاي تسبيح را از الي انگشت  هايش 
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ــالم ما را هم به آيت اهلل  رد مي كرد، آرام زير لب گفت: »س
خميني برسانيد!«

ــاس خوش آيندي در وجود احمد سربر آورده بود؛  احس
ــا اردوي قم اين گونه  ــه پدرش رضايت خود را ب او از اين ك
ــس فراواني در وجودش حس  ــالم مي كرد، اعتماد به نف اع
ــيد، به احمد  ــواد از راه رس ــاعتي بعد وقتي ج مي كرد. س
ــان به شهر قم فراهم  ــفر يك روزه ش گفت كه مقدمات س
ــت. آقاي محمود هاشميان، دبير رياضي مدرسه ي  شده اس
ــل آورده بود. او حتي  ــوي، هماهنگي  هاي الزم را به عم عل
يك دستگاه ميني بوس هم براي اين منظور كرايه كرده بود 

كه از صبح تا غروب در اختيار آن ها باشد.
احمد آن شب با رؤيا هاي شيرين ديدار با آيت اهلل خميني، 
ــد. هر بار  به خواب رفت. تا صبح چند بار از خواب بيدار ش
كه به ساعت روي تاقچه نگاه مي كرد، مي ديد هنوز تا صبح 
خيلي مانده است، سرانجام وقتي با روشنايي صبحگاهي كه 
از پنجره ي كوچك به اتاق مي ريخت، برخاست، وضو گرفت 
و با شوق و ذوق بيش تر از روز هاي گذشته نماز صبحش را 
ــاير اعضاي خانواده براي  خواند. به اين ترتيب، زماني كه س
نماز صبح بيدار شدند، احمد كنار كتاب  هايش نشسته بود و 

يكي از سوره  هاي مورد عالقه اش را حفظ مي كرد.
وقتي صبحانه را خوردند، جواد با اشاره از احمد خواست 
ــمت محل هيأت نوباوگان  كه برخيزد تا به اتفاق هم به س
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ــد. قرار بود  ــه ي آب  منگول برون ــين در محل محبان الحس
ميني بوس در مقابل هيأت بايستد و بچه   هايي كه روز قبل 
ــرده بودند، تا  ــن اردوي يك روزه اعالم آمادگي ك ــراي اي ب

ساعت 9 صبح خودشان را برسانند.
ــيدند، ديدند  ــي احمد و جواد به جلو در هيأت رس وقت
ــان در اطراف ميني بوس ايستاده اند.  چند نفر از دوستان ش
ــتاده بود و با  ــميان هم در كنار ميني بوس ايس آقاي  هاش
ــوان كه بعد فهميدند  ــرد جواني صحبت مي كرد. مرد ج م
ــتمال چركي را به  ــت، گه گاه دس راننده ي ميني بوس اس

بدنه ي ميني بوس مي كشيد و آن را تميز مي كرد.
ــوار  ــا ديدن احمد و جواد گفت:» س ــميان ب آقاي  هاش

شويد تا سريع تر راه بيفتيم.«
 راننده گفت: »مي گويند امروز جاده ي قم شلوغ است، 

به گمانم خبر هايي باشد.«
ــميان رو كرد و پرسيد:» درست است  بعد به آقاي  هاش

آقا معلم؟«
آقاي  هاشميان گفت:»خب، بله، امروز سالگرد شهادت 
ــد براي عرض  ــت دارن ــت. خيلي ها دوس امام صادق )ع(اس
ــهر قم  ــا و مراجع به ش ــه محضر علم ــن روز ب ــليت اي تس

بروند.«
ــه ي جلو ميني بوس را  راننده، برف پاک كن  هاي شيش
ــان را دستمال كشيد و پرسيد:   با احتياط بلند كرد و زيرش
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» يعني خبر هاي ديگه اي نيست؟«
آقاي  هاشميان در حالي كه بچه ها را راهنمايي مي كرد 
ــوند، پرسيد:» مگر قرار است خبري  تا سوار ميني بوس ش

باشد؟... شما چيزي شنيده ايد؟«
ــاني اش را خاراند و گفت: ــت پيش  راننده با نوک انگش

ــب در گاراژ، راننده  هاي خط تهران - قم  »خب نه، اما ديش
ــهر  ــته بودند، مي گفتند در بيرون از ش كه تازه از قم برگش
ــبان و  ــين  هاي پليس و ارتش و تعداد زيادي پاس قم، ماش

سربازگارد جمع شده بودند.«
ــرش را انداخت پايين و رفت  ــده اين را گفت و س رانن
نشست پشت فرمان؛ و چند بار پشت سر هم در جا گاز داد 
و مشغول مرتب كردن داشبورد اتومبيل شد. آخرين نفر از 
ــيد، آقاي  هاشميان به راننده اشاره كرد  بچه ها كه از راه رس
كه حركت كند. اكنون در نخستين لحظه  هاي  صبحگاهي 
جمعي از مردم شهر در خيابان ها رفت و آمد مي كردند، اما 

شهر نسبت به روز هاي قبل خلوت  تر بود.
ــت و دقايقي بعد به  ــد خيابان  گذش ــوس از چن ميني ب
ــهر رسيد. بچه ها با هم صحبت مي كردند. آقاي   خارج از ش
ــفر يك روزه را با عده اي از بچه ها  ــميان برنامه  هاي س هاش

مرور مي كرد.
ــميان رساند و پرسيد: »آقا،  احمد خود را به آقاي  هاش
ــلوغ  ــت يا به خاطر تعطيالت ش ــهر قم خلوت اس امروز ش
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مي شود؟«
آقاي  هاشميان كه گويي به غير از احمد، بچه  هاي ديگر 
ــرار داد بود، گفت: » تا جايي كه من  ــم مورد خطاب ق را ه
خبر دارم، امروز قرار است دسته  هاي مختلفي از دانشجويان 
و دانش آموزان از تهران و شهر هاي ديگر براي ديدار مراجع 
ــهر قم بيايند. پس مواظب  و خصوصاً آيت اهلل خميني به ش
ــيد كه در شلوغي آن جا همديگر را گم نكنيد. وقتي از  باش
ــديم، دسته جمعي و با نظم و ترتيب به  ميني بوس پياده ش
ــان هم  منزل آيت اهلل خميني مي رويم و بعد از ديدار با ايش

خدمت مراجع ديگر مي رسيم.«
ــت و  ــار پنجره نشس ــرجايش، كن ــت س احمد برگش
بيابان  هاي اطراف جاده را تماشا كرد. او زمستان سال قبل 
هم اين مسير را رفته و برگشته بود. يادش آمد براي اولين 
بار در زمستان 1341 بود كه آقاي  هاشميان او و دوستانش 
ــهر قم  ــهر قم برد. آن روز آن ها به ديدار مراجع ش را به ش
ــيده و  ــت مراجع و آيت اهلل خميني را بوس رفته بودند، دس
ــالمي تحت رهبري ايشان اعالم حمايت كرده  از نهضت اس

بودند. در آن  زمان احمد 15 ساله بود.
وقتي ميني بوس به شهر قم رسيد، آقاي  هاشميان نشاني 
ــيدند، احمد  خانه اي را به راننده داد كه وقتي به آن جا رس
ــتانش فهميدند خانه ي آيت  اهلل خميني است؛ مردم  و دوس
ــا آيت اهلل خميني بيعت  ــروه گروه به آن جا مي آمدند و ب گ
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ــتاده  ــد و مي رفتند. اكنون احمد درون حياط ايس مي كردن
ــر مي گذراند؛ مردم  ــع اطرافش را از نظ ــود و با دقت وقاي ب
دسته دسته وارد حياط مي شدند، در آن جا آيت اهلل خميني 
را مي ديدند، دست او را مي بوسيدند، سپس مي نشستند و 
ــيدند و از در ديگر خارج مي شدند. اما عده اي  چاي مي نوش
هم در گوشه اي از حياط نشسته بودند و گاهي يكي از آن ها 

فرياد مي زد و از ديگران مي خواست تا صلوات بفرستند.
ــور و حال خاصي  در حياط خانه ي آيت اهلل خميني ش
حاكم بود؛ اما صلوات  هاي پي درپي، گه گاه نظم حاضران را 
بر هم مي زد، تا اين كه يك نفر از ميان جمعيت پيش رفت 

و لب درگاهي ايستاد و با صداي بلند گفت: 
ــي كه صلوات  ــن منزل بدانند آن   هاي ــران در اي - حاض
ــي مي فرمايند  ــتند. آيت اهلل خمين ــتند از ما نيس مي فرس
ــتيم، خودمان از اين  ــد صلوات بفرس هر وقت كه الزم باش

درگاهي اعالم مي كنيم!
آقاي  هاشميان در اين ميان سعي مي كرد نگذارد بچه ها 
متفرق شوند. او به احمد نزديك شد و آرام در گوشش گفت: 
ــت سرهم صلوات مي فرستند، از  »افرادي كه در اين جا پش
افراد ساواک هستند. آن ها مي خواهند در اين جا آشوب به پا 
كنند و افرادي را كه به اين خانه مي آيند مورد ضرب و شتم 
ــيب برسانند.  قرار دهند و حتي به آيت اهلل خميني هم آس

مواظب باشيد فريب آن ها را نخوريد!«
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احمد لبش را گزيد و آرام گفت:» چشم آقا!«
ــميان بچه   هايي را كه با خود از تهران آورده  آقاي  هاش
ــر بود، در يك گروه منظم جمع  ــان پانزده نف بود و تعدادش

كرد تا به دست بوسي آيت اهلل خميني بروند.
احمد به چند قدمي آيت اهلل خميني كه رسيد، احساس 
ــت. بعد هم وقتي دست  ــتياق اس ــوق و اش ــرا پا ش كرد س
ــان را بر  ــت ايش ــيد، نوازش دس آيت اهلل خميني را مي بوس

سرش احساس كرد و غرق سرور و شادماني شد. 
لحظاتي بعد، احمد و دوستانش، همراه با آقاي  هاشميان 
ــتند، چايي  همگي در حياط خانه ي آيت اهلل خميني نشس
ــدند و به ديدار ساير  ــيدند و از در ديگر خانه خارج ش نوش

مراجع شهر قم رفتند.
 احمد هر بار كه به ديدار يكي ديگر از مراجع و علماي 
ــاس مي كرد معنويتي دو چندان را از  ــهر مي رفت، احس ش

نزديك لمس مي كند.
ــفر، آن ها به زيارت حرم حضرت  در آخرين مرحله از س
معصومه )ع( رفتند. سپس در ساعت سه ي بعدازظهر سوار 
ميني بوس شدند و به طرف تهران حركت كردند. در بيرون 
ــره ي ميني بوس به بيرون  ــهر قم، وقتي احمد از پنج از ش
ــح همان روز افتاد  ــاد حرف  هاي راننده در صب نگاه كرد، ي
ــش و تعداد زيادي  ــين  هاي پليس و ارت كه گفته بود، ماش
ــبان و سربازگارد در بيرون شهر قم جمع شده اند؛ حاال  پاس
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ــي و پاسبان ها را مي ديد كه در ابتداي  او ماشين  هاي ارتش
جاده ي ورودي شهر ايستاده بودند.

ــيدند، احمد  ــي آن ها به تهران رس ــروب آن روز وقت غ
احساس كرد حرف  هاي زيادي از ديدار با آيت اهلل خميني و 
علما و مراجع شهر قم دارد كه براي پدر و مادر و دوستانش 
ــاعتي بعد خبر  هايي از شهر قم رسيد كه  تعريف كند، اما س
احمد همه ي حرف  هايش را فراموش كرد. يكي از بچه  هاي 
ــراي احمد خبر آورد كه  ــين ب هيأت نوباوگان محبان الحس
ــاواكي   هايي كه در  ــوي تهران، س بعد از حركت آن ها به س
ــد و قصد بر هم  ــده بودن ــه ي آيت اهلل خميني جمع ش خان
ــياري آيت اهلل  ــتند، وقتي با هوش زدن آرامش آن جا را داش
خميني از انجام اين كار نااميد مي شوند، حدود ساعت شش 
ــوم مي برند و در آن جا  ــه ي فيضيه هج بعدازظهر به مدرس
ــند. مي گفتند  طالب و روحانيان را به خاک و خون مي كش
مأمورين حكومت كشتار وسيعي در مدرسه ي فيضيه به راه 

 انداخته بودند.
ــه احمد مي گفت كه  ــي دروني ب در اين لحظه احساس
ــتن حوادث تاز ه اي است كه  ــور آبس ــهر و حتي كل كش ش

بي گمان بخشي از آن با سرنوشت او گره خورده است.



صدا  هايي كه شهر تا آن روز نشنيده بود
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بر سر در بسياري از خانه ها و مغازه  هاي بسته پرچم  هاي 
ــه و عزاداري به گوش  ــياهي در اهتراز بود. صداي نوح س
مي رسيد. هيأت ها و دسته  هاي عزاداري هنوز به خيابان ها 
نيامده بودند. آفتاب صبحگاهي به چهره ي ماتم زده ي شهر 
مي تابيد و در هرگوشه و كناري دسته  هاي عزاداري خود را 
براي حركت در خيابان ها و محله ها آماده مي كردند. احمد 
و جواد، به همراه چند نفر از دوستان شان كه در مدرسه ي 
ــنا شده  ــين با هم آش علوي و هيأت نوباوگان محبان الحس

بودند به سمت مسجد حاج  ابوالفتح مي رفتند.
ــق اعالميه   هايي كه به  ــا در روز هاي قبل، از طري آن ه
ــيده بود، از راه پپمايي روز عاشورا از مقابل  ــان رس دست ش
ــده بودند و حاال با قدم  هاي  مسجد حاج ابوالفتح باخبر ش
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تندي كه بر مي داشتند، سعي مي كردند هرچه زودتر خود 
را به مسجد حاج ابوالفتح برسانند.

به مسجد كه رسيدند، با جمعيت زيادي مواجه شدند و 
احمد سعي كرد از ميان جمعيت راهي براي ورود به داخل 
مسجد باز كند. جمعيت انبوهي در مقابل مسجد ايستاده 
بودند و منتظر كساني بودند كه در داخل مسجد، بلندگوها 
ــراي راه پيمايي را فراهم مي كردند.  ــاير امكانات الزم ب و س
احمد وقتي خود را به درون مسجد رساند، جمعيت انبوهي 

را هم در داخل مسجد ديد.
ــجد صلوات  ــه ي مس ــده اي پي  در پي از چهار گوش  ع
مي فرستادند و اين كار سبب مي شد صداها در هم و بر هم 
ــي را كه بلندگو به دست  ــود و مردم متوجه صداي كس ش
ــنوند. احمد  گرفته بود و براي حاضران صحبت مي كرد نش
ــه وقتي در حياط  ــهر قم افتاد ك ــفر به ش ياد خاطره ي س
ــده اي به همين صورت  ــت اهلل خميني بودند،  ع خانه ي آي
ــيله آرامش مجلس را  ــتادند و به اين وس  صلوات مي فرس

بر هم مي زدند ... 
ــابه همان اتفاق اين جا در داخل مسجد حاج   حاال مش
ــت همان  ــت مي افتاد. دقايقي بعد، درس ابوالفتح هم داش
ــهر قم  ماجرايي كه در حياط منزل آيت اهلل خميني در ش
اتفاق افتاده بود، در داخل مسجد حاج ابوالفتح شهر تهران 

هم افتاد.
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در درون احمد غوغايي برپا بود، او ارتباط عميقي بين 
وقايع آن روز شهر قم و راه پيمايي امروز در تهران مي ديد.

ــت گرفته بود و براي حاضران  مردي كه بلندگو به دس
در داخل وخارج مسجد صحبت مي كرد، مدام بين جمعيت 
در حركت بود و توصيه  هاي الزم را براي نحوه ي راه پيمايي 
به حاضران يادآوري مي كرد. لحظه اي بعد وقتي مرد بلندگو 
به دست به سمت احمد  آمد، احمد بي درنگ او را شناخت، 
ــاره ي او زياد  ــدي عراقي بود. احمد درب ــن مرد حاج مه اي
ــت كه حاج مهدي عراقي از اعضاي  شنيده بود و مي دانس
فعال جمعيت مؤتلفه ي اسالمي است. بارها آرزو كرده بود 
ــوآل   هايي را كه درباره ي  روزي بتواند به ديدار او برود و س
ــالمي آيت اهلل خميني داشت از وي بپرسد. حاال  نهضت اس
حاج مهدي عراقي هم چند بار از طريق بلندگو اعالم كرد: 
ــتند از ما نيستند و اگر  - آن   هايي كه صلوات مي فرس
الزم شد صلوات فرستاده شود، ما خودمان از همين بلندگو 

اين كار را انجام مي دهيم!
آن   هايي كه در مسجد بودند به جنب و جوش درآمدند 
ــتند  تا افرادي را كه حاج مهدي اعالم كرده بود از ما نيس
ــعار هاي پراكنده ي صلوات  ــي بعد ش ــر ببينند. لحظات بهت

كم كم فروكش كرد.
ــدي از بلندگو به وضوح   اين بار صحبت  هاي حاج مه
شنيده مي شد. او چند نكته را در مورد مسير هاي راه پيمايي 
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به مردم تذكر داد و لحظاتي بعد جمعيت به حركت در آمد. 
سيل جمعيت هر لحظه بيش تر و بيش تر مي شد.

ــت و به ميدان  ــه راه امين حضور گذش جمعيت از س
ــيد تا ابتدا يا  ــيد. احمد چند بار سرک كش بهارستان رس
انتهاي صف راه پيمايان را ببيند، اما نتوانست، سر هر كوچه 
ــتاده بودند كه به محض ديدن  يا خياباني، افراد زيادي ايس

راه پيمايان به صف آن ها مي پيوستند.
ــيل جمعيت به  ــتند، س ــي كه گذش  از ميدان فردوس
سمت دانشگاه تهران روان شد. احمد خيلي دوست داشت 
قيافه ي مأموران ساواک را در مقابل سيل جمعيت ببيند. او 
مطمئن بود كه خيلي از آن ها براي شناسايي راه پيمايان به 
ميان جمعيت نفوذ كرده اند. تا آن روز در تهران تظاهراتي 
با آن عظمت عليه شاه صورت نگرفته بود. اين موضوع كه 
ــكوت را شكسته بودند و مخالفت شان را با  مردم عاقبت س

شاه اين گونه اعالم مي كردند، احمد را خوشحال مي كرد. 
ــتاد. يكي  ــگاه ايس جمعيت براي مدتي در مقابل دانش
ــت، چهارپايه اي را زير پايش  ــان در جلو جمعي از راه پيماي
ــته بود و روي آن ايستاده بود و با صداي بلند شعار  گذاش

مي داد. احمد هم همراه با جمعيت فرياد زد: 
- عمال اسرائيلي رسوا، كشتند بي پناهان را.

ــتار روحانيان در مدرسه ي  ــعارها درباره ي كش اكثر ش
ــاعتي بعد جمعيت به سمت خيابان ها  فيضيه ي قم بود. س
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و محله  هاي جنوبي شهرحركت كرد. در يكي از ميدان   هاي 
شهر، حاج مهدي عراقي براي حاضران در مراسم راه پيمايي 
ــدوم قالبي برگزار  ــخنراني كرد و گفت: »آنان كه رفران س

مي كنند، ببينند؛ اين است رفراندوم واقعي ملت ايران!«
ــدا گفته  هاي او را تاييد مي كردند و  راه  پيمايان يك ص
در پايان هم اعالم شد راه پيمايي فردا از مسجد شاه شروع 

مي شود.
آن روز احمد به قدري احساساتي شده بود كه تا پايان 
راه پيمايي بي وقفه شعار مي داد. آن چنان كه وقتي به خانه 
ــابي گرفته بود. همين موضوع روز   برگشت، صدايش حس
ــه  ها  ــاواک به مدرس ــد او را نگران كرد. زيرا مأموران س بع
ــان گرفته بود،  ــي را كه صداي ش ــد و دانش آموزان مي آمدن
ــتگير مي كردند و با خود مي بردند. آن ها به اين وسيله  دس
مي خواستند افرادي را كه در راه پيمايي روز عاشورا شركت 
كرده بودند شناسايي كنند. احمد وقتي متوجه اين موضوع 
شد، سعي كرد به دست مأموران ساواک نيفتد. بعد از چند 
روز هم صدايش به حالت اول برگشت، اما خاطره ي آن روز 

بزرگ براي هميشه در ذهنش باقي ماند.





امتحان ناتمام
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ــاعتي بعد امتحانات دبيرستان شروع مي شد. احمد  س
هم مانند ساير دانش آموزان مدرسه ي علوي، خود را براي 
امتحان آماده كرده بود، اما شور و هيجان روز هاي گذشته 
ــق فاصله انداخته بود؛ دو  تا حدودي بين او و درس و مش
روز قبل در راه پيمايي بزرگ روز عاشورا شركت كرده بود 
و بعد از آن هم هنوز نتوانسته بود از فكر آن موضوع بيرون 
ــرد در پيرامونش خبر  هايي  ــاس مي ك بيايد. باز هم احس

هست؛ شهر آبستن حوادث بزرگي بود. 
يكي از معلم ها ورقه  هاي امتحاني را بين دانش آموزان 
ــي را گرفت، نام خود و  ــرد. احمد ورقه ي امتحان توزيع ك
تاريخ 15 خرداد 1342 را در باالي آن نوشت و شروع كرد 
به پاسخ دادن به سوآل   هايي كه برايش سخت نبود. معلم ها 
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ــي تقلب نكند. سكوت سنگيني در  مواظب بودند كه كس
ــه حاكم بود. ناگهان از بيرون مدرسه صداي  فضاي مدرس
تيراندازي به گوش رسيد و سرها به سمت پنجره ي كالس 
چرخيد. كسي نمي دانست چه اتفاقي در حال وقوع است!

ــن بار در  ــد. اي ــنيده ش ــداي تيراندازي باز هم ش  ص
ــداي تظاهركنندگان هم به  ــه الي صداي تيراندازي ص الب
ــيد. احمد ديگر نتوانست به بقيه ي سوآل ها  گوش مي رس
جواب دهد. تمام حواسش به خيابان  هاي شهر بود. صداي 
ــد. يكي از  ــه بيش تر و بيش تر مي ش ــدازي هر لحظ تيران
ــيمه به داخل كالس آمد. احمد منتظر بود  معلم ها سراس
تا خبري از او بشنود. معلم گفت: »امروز شهر شلوغ شده. 
در خيابان ها زد و خورد و تيراندازي است. بلند شويد و با 
احتياط به خانه  هاي تان برويد. جلسه ي امتحان را يك روز 

ديگر برگزار مي كنيم!«
ــام را روي ميز كنار  ــي ورقه  هاي ناتم بچه ها يكي يك
ــرون رفتند. معلم ها در حياط  ــتند و از كالس بي در گذاش
مدرسه جمع شده بودند. احمدكه جواد را ديده بود. به او 
نزديك شد تا با هم به خانه بروند. معلم ها بچه ها را چند تا 
چند تا هم مسير كردند و با احتياط به سوي خانه  هاي شان 
ــتادند. احمد و جواد، به همراه چند دانش آموز ديگر  فرس
ــمت خانه به راه افتادند. او در  ــير بودند، به س كه هم مس
بين راه جمعيت زيادي را ديد كه از سويي به سويي ديگر 
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ــه ي مغازه  هاي  ــد، تظاهركنندگان شيش ــت بودن در حرك
ــروب فروشي را شكسته بودند و مأموران حكومتي در  مش

سر چهارراه ها به سوي آن ها تيراندازي مي كردند.
ــل افتاد كه بدون  ــه ياد راه پيمايي دو روز قب  احمد ب
ــيده بود،  ــري مردم با مأموران حكومت به پايان رس درگي
ــاال مأموران بدون هيچ مالحظه اي مردم را به گلوله  اما ح

مي بستند.
احمد تا به خانه برسد در كوچه  ها و خيابان  هاي شهر 
ــته ها و زخمي  هاي زيادي را ديد. او مرد مجروحي را  كش
ديد كه با بدن گلوله خورده و زخمي روي زمين افتاده بود 

و فرياد مي زد: »يا مرگ يا خميني!«
ــعار را با خود زمزمه  احمد نيز در بين راه مدام اين ش

كرد: »يا مرگ يا خميني... يا مرگ يا خميني...«





رؤياي عمليات مسلحانه
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ــه خانه مي آورد. حاال  ــاي تازه را معموالً جواد ب خبر ه
ــت و  ــم به احمد گفته بود كه تصميم تاز ه اي گرفته اس ه
مي خواهد آن را با او در ميان بگذارد. بعد از واقعه ي پانزده 
ــتگاه امنيتي شاه به فعاليت ها و حركات افراد  خرداد، دس
انقالبي جامعه حساس شده بودند و اين موضوع در رفتار 
دوستان احمد هم تأثير گذاشته بود. حاال احمد بي صبرانه 
ــا او در ميان  ــرادرش تصميم تازه اش را ب ــر بود تا ب منتظ

بگذارد. 
لحظاتي بعد، وقتي دو برادر با هم خلوت كرده بودند، 
ــالمي شروع  جواد گفت: » من فعاليتم را با حزب ملل اس

كرده ام. خواستم بگويم اگر مايل باشي باهم كار  كنيم.«
ــر فرو رفت. درباره ي حزب ملل  احمد لحظه اي به فك
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اسالمي چيز هاي زيادي شنيده بود، اما اين كه خودش هم 
برود و در اين حزب عضو بشود، اتفاق تاز ه اي بود كه تا به 
حال بيش تر در حد يك رؤياي شيرين و دور از دسترس به 
نظر مي رسيد. مي دانست كه حزب ملل اسالمي در اواخر 
ــده و بعد از فاجعه ي 15 خرداد  ــال 1341 تشكيل ش س
ــئوالن آن به اين نتيجه رسيده اند كه فعاليت  هاي  42 مس
ــي ديپلماتيك امكان ندارد و بايد وارد فعاليت  هاي  سياس

مسلحانه شوند.
ــالمي  ــران حزب ملل اس ــتانش مي گفتند رهب دوس
معتقدند وقتي شاه به اعتراضات مردمي- از جمله اعتراض 
به دستگيري رهبر نهضت اسالمي يعني آيت اهلل خميني- 
ــم بايد با گلوله و  ــخ مي دهد،آن ها ه با گلوله و تانك پاس

عمليات مسلحانه جواب او را بدهند.
ــيد: » خب  ــد در همين فكرها بود كه جواد پرس احم

نظرت را نگفتي؟«
احمد بالفاصله گفت: »هستم. من هم هستم!«

ــواد لبخند زد و احمد به روز هاي آينده فكركرد كه  ج
ــاير اعضاي حزب ملل اسالمي با  ــت در كنار س مي توانس

عمليات  مسلحانه به جنگ حكومت پهلوي برود. 
او با نا باوري پرسيد:» حاال بايد چكار كنم؟«

بعد هم مثل اين كه سوآل خود را درست مطرح نكرده 
باشد، بار ديگر با دستپاچگي گفت:» منظورم اين است كه 
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حاال از كجا بايد شروع كنم؟«
ــتي به شانه ي برادرش كشيد و در حالي كه  جواد دس
ــد مي زد گفت:» عجله نكن. فعاًل راه درازي در پيش  لبخن

رو داري.«
احمد پرسيد:» يعني مي توانم؟«

ــي بايد به عضويت  ــواد گفت:» با طي مراحل خاص ج
ــت كه به  ــالمي در بيايي. اولين قدم اين اس حزب ملل اس
قرآن قسم بخوري آن چه را كه فرستاده ي حزب با تو در 
ــان فرد به هيچ كس  ــذارد مگر با اجازه ي هم ميان مي گ

نگويي.«
احمد كه مي دانست برادرش اين مراحل را طي كرده 
است، پرسيد:» تو يادت هست كه موقع قسم خوردن چه 

گفتي؟«
جواد گفت:» بله، بايد بگويي من به اين قرآن سوگند 
مي خورم كه تا آخر عمر در اين حزب باشم و از فرمان  هاي 

آن سرپيچي نكنم.«
احمد كه مي دانست هدف حزب ملل اسالمي سرنگوني 
ــلطنتي و برپايي حكومت اسالمي از طريق مبارزه  نظام س
ــت، وقتي براي لحظه اي، خودش را  ــلحانه اس و قيام مس
ــلح حزب تجسم كرد، از خوشحالي،  در كنار مبارزان مس
ــرادرش را در آغوش گرفت و دو برادر لحظاتي در آغوش  ب

همديگر به روز هاي سرنوشت ساز آينده فكركردند.





كالس  هاي دوست  داشتني در زندان موقت شهرباني
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ــد در حزب ملل  ــت احم ــي از فعالي ــوز چند ماه هن
اسالمي نگذشته بود كه خبر دستگيري اعضاي اين حزب 
ــتانش پيچيد. احمد ابتدا صحت اين خبر را  در ميان دوس
ــت، اما وقتي شنيد برادرش جواد را هم دستگير  باور نداش
ــرايط سختي پيش رو  ــد كه ش كرده اند، ديگر مطمئن ش
دارد. او با انگيزه ي تشكيل حكومت اسالمي به حزب ملل 
ــته ي اصلي حزب را در  ــته بود و حاال هس ــالمي پيوس اس
ــرايط سختي مي ديد. دستگاه امنيتي شاه با دستگيري  ش
ــهرري  يكي از اعضاي حزب - محمدباقر صنوبري - در ش
اعضاي اصلي حزب را شناسايي كرده بود. تعداد زيادي از 
اعضاي حزب دستگير شده و تعدادي از افراد كادر مركزي 
ــاهي و چند نفر ديگر نيز براي  از جمله بجنوردي و عربش
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ــتگيري، به كوه  هاي دار آباد )شاه آباد( شميران  فرار از دس
رفته بودند.

ــيد؛  خبر هاي ناگوار يكي پس از ديگري از راه مي رس
سرانجام در اول آبان 1344 مأموران شهرباني، احمد را كه 
18 سال بيش تر نداشت، دستگيركردند و به زندان موقت 
شهرباني فرستادند. او در آن جا بقيه ي دوستانش را هم ديد 
كه تعدادشان به 68 نفر مي رسيد. تا 23 دي ماه آن سال 
آن ها را در همان جا نگه داشتند و هر روز تحت شديدترين 
شكنجه ها و بازجويي ها قرار دادند. احمد در زندان موقت 
ــهرباني با خيلي از اعضاي حزب ملل اسالمي كه پيش  ش
ــد و همان جا  ــنا ش از آن، آن ها را از نزديك نديده بود آش
ــالمي جوانان  بود كه فهميد بيش تر اعضاي حزب ملل اس
كم سن و سالي مانند خودش هستند. سه نفر از زندانيان 
حتي از او هم كوچك تر بودند. مرتضي حاجي، احسان اهلل 
ــن طباطبايي 17 ساله بودند و ديگران هم  محبوب و حس

فاصله ي سني چنداني با آن ها نداشتند.
ــا محمدجواد حجتي كرماني  ــاي بعد احمد ب در روز ه
ــد كه روحاني جوان و پرشوري بود و به زندانيان  ــنا ش آش
ــي داد. در آن زمان حجتي كرماني  ــر روحيه و اميد م ديگ
تحت تأثير انديشه  هاي نواب صفوي بود و روحيه ي انقالبي 
بااليي داشت كه احمد را هم مثل زندانيان جوان ديگر به 

خود جذب مي كرد.
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احمد دريافته بود كه حضور روحاني انقالبي و پرشوري 
مانند محمدجواد حجتي كرماني در زندان موقت شهرباني 
فرصت مغتنمي است براي تقويت اعتقادات ديني خود او 

كه همواره به دنبال آن بوده است.
اين روياي احمد خيلي زود تحقق يافت و در گوشه اي 
ــهرباني، جلسات تفسير قرآن و آموزش  از زندان موقت ش
مباحث فقهي شكل گرفت كه احمد پاي ثابت اين جلسات 

بود.





بهانه نمكي
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سالم نماز مغرب را كه داد، حالوت آرامش بعد از نماز 
در جان و دلش نشست. دوست داشت ساعت ها در همين 
حالت باقي بماند. بي اختيار لب  هايش به زمزمه ي آيه   هايي 
ــاس  كه معموالً در اين مواقع مي خواند تكان خورد. احس
مي كرد در اين حالت، گذشت زمان را كم تر حس مي كند. 

صداي قدم  هاي مسئول پخش غذا او را به خود آورد.
ــود تا غذا را از  ــام بود. خواست بلند ش موقع توزيع ش
ــامگاهي بگيرد كه صداي يكي از  مسئول توزيع غذاي ش
هم بندي  هايش را شنيد:» بلند نشو احمد، من مي گيرم.«

ــت. چند  ــد و از كنار او گذش جوان هم بندي بلند ش
قرص نان لواش و به همان ميزان تخم مرغ آب پز و مشتي 
ــك را از دريچه ي مخصوص تحويل غذا گرفت. گرماي  نم
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ــلول باعث شده بود لباس  هاي شان را درآوردند و  هواي س
ــان از آن ها بود.  فقط يك عرقگير چرک در تن هر كدام ش
ــجاده ي كوچكش را جمع كرد و در گوشه اي گذاشت.  س
ــغول مطالعه ي كتابي شد كه فصل آخر آن مانده بود.  مش
تصميم گرفت تا قبل از شام، فصل آخر كتاب را هم بخواند 
و آن را براي مطالعه به دست يكي ديگر از زندانيان برساند. 
ــان را  بقيه ي هم بندي  هايش هم هر يك به نوعي خودش
سرگرم كرده بودند. موقعي كه آخرين سطر هاي كتاب را 
ــي در وجودش جريان  ــاس رضايت عميق هم خواند، احس
يافت. به هم بندي جوانش نگاه كرد كه لكه  هاي خون روي 
لباسش را با ناخن پاک مي كرد. رو به بقيه ي هم بندي  هايش 

گفت:» موافقيد سفره ي شام را بيندازيم؟«
مردها به همديگر نگاه كردند و آخر سر نگاه ها به سمت 
مرد جوان چرخيد كه لكه  هاي روي پيراهنش را تقريباً با 
ــل عادت كرده بودند  ــن پاک كرده بود. از مدت ها قب ناخ
ــاي زندان را روي  ــذا خوردن، يكي از لباس  ه كه موقع غ
ــفره ي  زيلوي كف زندان مي انداختند و از آن به عنوان س
شام استفاده مي كردند. زيلوي كف سلول از چرک و خون 
بدن زندانيان كثيف بود، اما لباس زندان كه آن هم خوني 
ــود، تا حدودي از زيلو تميزتر بود.  ــرق كرده و چرک ب و ع
در سكوت سلول، مردها نان و تخم مرغ آب پز را با نمك 
ــر، در كنار سفره كه همان پيراهن مرد  خوردند و آخر س
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جوان بود، مقداري نمك باقي ماند. احمد آن ها را با دست 
جمع كرد و ريخت كنار سلول تا در موقع نظافت هفتگي، 

نمك  هاي باقي مانده را هم جارو كنند.
هر يك از زندانيان بار ديگر به گوشه اي از سلول خزيدند 
ــاعات پاياني شب هم بگذرد. ساعتي بعد صداي پاي  تا س
ــد. مرد هاي داخل  ــنيده ش يكي از زندانبان ها در راهرو ش
سلول به همديگر نگاه كردند و آخر سر به در سلول چشم 
ــا نزديك تر  ــت صداي پ ــد. هر لحظه كه مي گذش دوختن
ــيد در سلول  ــد. مرد زندانبان به مقابل آن ها كه رس مي ش
ــتاد و بوي عرق بدن  را باز كرد. لحظه اي در مقابل در ايس
ــيده  ــان همراه با بوي رطوبت و چرک و خون ماس زنداني
ــامش را آزار داد.  ــلول مش  بر لباس  هاي زندانيان و كف س
ــلول بگذارد يا نه،  ــي كه مردد بود قدم به داخل س در حال
لحظه اي داخل سلول و گوشه و كنار آن را نگاه كرد، بعد با 
دست، جلو دهان و دماغش را گرفت و به داخل سلول آمد 
ــياي جلو در را با پا به كناري زد. ناگهان نمك جمع  و اش
شده در گوشه ي سلول را ديد و با عصبانيت پرسيد: »اين 

نمك ها را چه كسي روي زمين ريخته است؟«
احمد در گوشه اي كه نشسته بود جا به جا شد و گفت: 

»من ريختم.«
زندانبان همچنان كه با دست جلو دهان و دماغش را 

گرفته بود پرسيد: »چرا ريختي؟«
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 احمد گفت:»بايد كجا مي ريختم؟« 
زندانبان به طرف او هجوم آورد و با مشت به سينه اش 
كوبيد. احمد به انتهاي سلول پرت شد و زندانبان در حالي 
ــمگين بود با عصبانيت گفت:»براي چه  كه همچنان خش
نعمت خدا را روي زمين ريخته اي؟ مگر نمي داني كه گناه 

دارد؟«
احمد چيزي نگفت. درد در قفسه ي سينه اش پيچيده 
ــمگين زندانبان را مي شنيد كه به  بود و فقط صداي خش
ــزا مي گفت. حاال احمد به اين فكر  او و زندانيان ديگر ناس
ــي كردن از نظر مرد  مي كرد كه چطور كتك زدن و فحاش
زندانبان گناه نيست، اما ريختن مقداري نمك در گوشه ي 
ــلول كه ظرفي براي نگه داشتن آن نداشته اند، گناهي  س
ــئوالن و  ــت. او وقتي به ياد آورد كه مس ــودني اس نا بخش
ــراي اذيت و آزار زندانيان  ــاي زندان از هر فرصتي ب نيرو ه
سياسي استفاده مي كنند و اين رفتارها كار  هاي روزمره و 
ــت، سعي كرد كم تر به اين موضوع فكركند،  عادي آن هاس
ــأله كار چندان ساده اي هم  اگرچه فكر نكردن به اين مس

نبود. لحظات بعد بار ديگر سكوت در سلول حاكم شد.



باران در سلول
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ــلول مي چكيد.  ــداي قطره  هاي پياپي كه بر كف س ص
ــم احمد ربود. چشم باز كرد! فضاي سلول  خواب را از چش
نيمه تاريك بود. بوي رطوبت در مشامش پيچيد. نيم خيز 
ــتيكي قرمز رنگ  ــت پالس ــال به دنبال تش ــد و كورم ش

گشت.
آن را پشت در سلول يافت، كشان كشان آورد و جايي 
كه قطره ها مي چكيد و زمين را خيس كرده بود،گذاشت. 
ــعي كرد باز هم  ــلولي ها در خواب بودند. س بقيه ي هم س
ــرجايش دراز كشيد و به  بخوابد، اما ديگر خوابش نبرد. س
ــت پالستيكي  صداي يكنواخت برخورد قطره ها بركف تش
ــاد روز هاي بيرون از زندان مي انداخت،گوش  كه او را به ي

داد. چشم  هايش را بست تا زمان بگذرد.
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به ياد اتاق كوچك شان در محله ي صدراالشراف افتاد؛ 
ــت پنجره   ــان كودكي، وقتي كه باران مي باريد پش در زم
مي ايستاد و برخورد قطره  هاي باران با موزاييك  كف حياط 
ــتش را مي گرفت و او  ــا مي كرد. مادر مي آمد، دس را تماش
ــش پيچيد:  ــط اتاق مي برد. صداي مادر در گوش را به وس
ــرما مي خوري بچه. الاقل لباس بپوش، بعد برو پشت  »س

پنجره.«
ــم باز كرد؛ روشنايي فضاي سلول را روشن  وقتي چش
ــده بود. او در كنارش  كرده بود. جواد هم از خواب بيدار ش
نشسته بود و به تشت وسط سلول كه تا نيمه از قطره  هاي 
ــده بود، نگاه مي كرد. احمد به  ــقف پر ش آب چكيده از س
سقف سلول خيره شد؛ رطوبت از چند نقطه در سقف نفوذ 

كرده و گچ  هايش طبله كرده بود. 
بقيه ي هم سلولي ها هم بيدار شده بودند و چكه كردن 
ــا مي كردند. يكي از هم سلولي ها بلند شد،  سقف را تماش
تشت را جابه جا كرد تا در گوشه ي ديگر سلول كه سرعت 
چكه ها بيش تر شده بود قطره ها را مهار كند. زير لب گفت: 
ــتگير كنند  »فقط بلدند جوان  هاي مردم را گروه گروه دس
و بياورند اين جا زنداني كنند. الاقل خرج ساختمان زندان 
ــلول را  ــتان چكه ها كف س ــد كه در پاييز و زمس نمي كنن

باتالق نكند.«
ــن كه به اين موضوع فكر  ــر يك از زندانيان براي اي ه
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نكنند، خود را به كاري مشغول كردند. احمد كتابي را در 
دست گرفت. جواد هم كتابي را از زير بالش خود درآورد و 
مشغول مطالعه شد. لحظات به كندي مي گذشت. با جمع 
شدن آب در كف تشت، برخورد چكه ها باعث مي شد آب 

به اطراف بپاشد.
ــت به وسط سلول رفت تا تشت را بردارد  جواد برخاس
ــقف فرو ريخت. او  ــي از س و جابه جا كند كه ناگهان بخش
ــرش نگاه كرد. تود ه اي از  ــت و با تعجب به پشت س برگش
ــود جايي كه چند  ــت ريخته ب كاهگل و گچ خيس درس
ــود. احمد با حيرت به  ــته ب ثانيه ي قبل او در آن جا نشس
جاي خالي جواد نگاه كرد و تود ه اي از كاهگل و گچ خيس 
را در آن ديد. برگشت و به وسط سلول چشم دوخت، جواد 
ــلول ايستاده بود و به كنار دست  تشت به دست وسط س

احمد نگاه مي كرد كه حاال ديگر جاي نشستن نبود.





دعوت به همكاري با ساواك
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ــم  هاي احمد باز كردند،  ــم بند را كه از روي چش چش
ــد. لحظاتي بعد  ــور عادت كن ــيد تا به ن ــي طول كش مدت
ــد. صداي ناله ي  ــر بازجو تهراني را دي ــل خود، س در مقاب
ــكنجه بودند، در  ــي كه در اتاق  هاي مجاور زير ش زندانيان
ــربازجو  فضاي نيمه تاريك اتاقك بازجويي مي پيچيد. س
ــود و با نگاهي كنجكاو،  ــيگاري بين لب  هايش ب تهراني س
ــر تا پاي احمد را برانداز مي كرد. احمد نمي دانست چرا  س
ــده و شكل آن هم  اين بار بازجويي اش اين قدر طوالني ش
ــت. از وقتي در آذر ماه 1352 ازدواج كرده  تغيير كرده اس
ــا قبل از آن  ــواده داده بود و حتي مدت ه ــكيل خان و تش
عادت كرده بود تا گه گاه از طرف ساواک احضار شود و به 
زندان موقت شهرباني برود. در آن جا به سوآل  هاي آن ها از 
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جمله اين كه االن چه مي كند و دوستان و آشنايانش چه 
ــاني هستند و پرسش   هايي از اين قبيل پاسخ بدهد و  كس
بعد به دنبال كار و زندگي اش برود. مي دانست كه مأموران 
ــد او را زير نظر بگيرند و ببينند آيا هنوز هم به  مي خواهن
ــي، فراري است يا نه؟ آن ها سعي  عنوان يك مبارز سياس
ــد تا از حضور او در جامعه و فعاليت  هايش باخبر  مي كردن
ــتند بدانند كه آيا او در خانه  هاي تيمي  ــوند. مي خواس ش

زندگي مي كند يا نه.
نوع جواب  هاي احمد هر بار او را از دهليز پيچ در پيچ 
ــاواک به سالمت عبور مي داد و او  پرسش  هاي مأموران س
ــان مي داد كه  را به خانه باز مي گرداند. اما ظاهر ماجرا نش
اين بار شرايط فرق كرده و مأموران ساواک نقشه ي تاز ه اي 

براي او كشيده اند.
ــاواک هم متوجه نشده بود كه  احمد از نوع احضار س
اين بار ماجرا فرق مي  كند. طبق معمول افرادي از نيرو هاي 
ساواک به در خانه ي او مراجعه كرده و گفته بودند كه فردا 

بايد خودش را به كميته ي مشترک معرفي كند.
ــما ديروز  ــد او به كميته رفته و گفته بود: »ش روز بع

احضارم كرديد و حاال آمده ام ببينم با من چكار داريد؟«
ــته، اين بار او را به اتاق  هاي اداري برده   برخالف گذش

بودند و حاال از اتاق سربازجو تهراني سر در آورده بود.
سربازجو تهراني بدون مقدمه گفت: »الزم است كه تو 
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بيايي و با ما همكاري كني. چار ه  اي جز اين نيست. اين كار 
هم به نفع تو است و هم به نفع امنيت كشور.«

ــپس  ــد براي لحظه اي، مبهوت نگاهش كرد و س احم
ــخي را كه گويي از قبل آماده كرده بود به او داد: »نه،  پاس
ــت. داخل اين جور كارها نمي توانم  من اعصابم ناراحت اس

بشوم. من را معاف كنيد!«
سربازجو تهراني پك عميقي به سيگارش زد، دود آن 
ــمت احمد فرستاد و گفت: »خوب فكر كن. صالح  را به س

تو در اين است كه با ما همكاري كني!«
ــعي مي كرد خود را بي تفاوت نشان دهد،  احمد كه س
گفت: »من از فعاليت  هاي سياسي دور هستم. كاري به كار 
ــما هم نمي توانم همكاري كنم. چون از  كسي ندارم. با ش
ــتم و مدتي است كه سعي مي كنم سرم  اين فضا دور هس

به كار خودم باشد.«
سربازجو تهراني به احمد نزديك تر شد و گفت: »به ما 
ــعي كن به ما  اعتماد كن. مطمئن باش ضرر نمي كني. س

ايمان داشته باشي.«
 احمد گفت: »من كه گفتم. اين كار از من برنمي آيد.«

ــربازجو تهراني سيگارش را كه تا نصفه كشيده بود،       س
ــيگاري روي ميز بازجويي خاموش كرد و با لحن  در جا س
تهديدآميزي گفت: »حاال كه خودت نمي  خواهي، پس هر 

چه به سرت بيايد گردن خودت است!« 
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ــرد و احمد را به داخل زندان  بعد نگهبان ها را صدا ك
ــخصي اش را گرفتند و به او  بردند. نگهبان ها لباس  هاي ش
ــد. او در حالي كه لباس  هاي  ــت لباس زندان دادن يك دس
زندان را مي پوشيد، به نقشه   هاي شومي كه ساواک برايش 
كشيده بود فكر كرد؛ نقشه   هايي كه تا به حال تنها بخشي 

از آن به اجرا درآمده بود.



رو در روي سربازجوكمالي
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بازجويي  هاي پي در پي و تقاضاي بازجوها براي همكاري 
احمد با ساواک روز به روز بيش تر مي شد. سربازجو تهراني 
ــخ  هاي تكراري و يك نواخت احمد خسته شده  كه از پاس
ــتاد و اكنون بازجوي  ــربازجو كمالي فرس بود، او را نزد س
ــدت بازجويي  هايش مي افزود،  ــد نيز روز به روز بر ش جدي
اما او هم مثل سربازجو تهراني، همچنان همان جواب  هاي 

قبلي را از احمد مي شنيد. 
سربازجو كمالي اين بار لحن گفتارش را تغيير داد و با 
تحكم گفت: »گمان نكني كه حاال اگر با ما همكاري كني 
ــيفون بر سرت مي گذاريم. خير، اين وظيفه ي تو  تاج و ش

است كه درخواست ما را بپذيري.«
احمد هم باز همان جوابي را داد كه به سربازجو تهراني 
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ــما همكاري كنم. من  ــه، من نمي توانم با ش ــود: »ن داده ب
اعصابم ناراحت است و نمي توانم به اين بحث ها وارد شوم. 
فقط مي توانم به شما تعهد بدهم كه عليه حكومت فعاليت 

نكنم!«
ــا  ــتاد و احمد را تماش ــربازجو كمالي لحظه اي ايس س
ــته ي زندان  ــپس صداي قهقهه  اش در فضاي بس كرد و س
پيچيد. لحظاتي بعد همچنان كه مي خنديد، همكار هايش 
ــتم از زابلستان براي  را صدا كرد و گفت: » بياييد كه رس
ــتاده. طرف مي گويد كه من ديگر با شما  ما امان نامه فرس

كاري ندارم و فعاليت سياسي نمي كنم.«
ــروع  ــدند و ش ــكاران كمالي وارد اتاق بازجويي ش هم
ــردن و آزار دادن احمد، و اين وضع  ــخره ك كردند به مس
ــت. حاال احمد به ياد دو برادر ديگرش  ــاعتي ادامه داش س
ــدان بودند. او چهره ي درد  ــاده بود كه آن ها هم در زن افت
ــيده ي پدر و مادرش را در ذهنش مجسم كرد؛ پدر و  كش
ــه پسرشان در  ــال 1344 تا به حال هر س مادري كه از س

سياه چال  هاي رژيم شاه زنداني بودند.



ايستگاه آپولو
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حاال احمد فقط اين را مي دانست كه در صف ورود به 
ــتاده است؛ چشم  هايش بسته  اتاق سربازجو حسيني ايس
ــكنجه را از اطرافش مي شنيد.  بود و فرياد زندانيان زير ش
ــهر  ــي خبر انتقال برادرش جواد را به زنداني در ش از وقت
ــنيده بود، ديگر دل و دماغ صحبت كردن با  ــاه ش كرمانش
ــوآل  هاي تكراري  ــت، اما حاال او بايد به س ديگران را نداش
ــخ مي داد؛ موضوعي كه بيش از هر چيز  حسيني هم پاس
ــتانش شنيده بود  ــد. از دوس ديگري موجب آزارش مي ش
ــيني شكنجه گر بي رحم، بد دهن و فاسدي است.  كه حس
ــكنجه  هاي حسيني جان سالم به در  آن  هايي كه از زير ش
ــور همزمان يكي را  ــيني به ط برده بودند، مي گفتند حس
ــقف آويزان مي كند و به  به آپولو مي  بندد، ديگري را از س
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كف پا هاي زنداني ديگر كابل مي زند، بعد هم وقتي پا هاي 
ــرد، او را وادار مي كند تا  ــي از ضربه  هاي كابل ورم ك زندان
ــرده روي موزاييك هاي كف زندان كميته  با پا هاي ورم ك
ــكنجه ي  بدود و دويدن با پا هاي ورم كرده خود بدترين ش

ممكن است.
ــيني  ــت در اتاق حس ــتادن در پش ــراي احمد، ايس ب
شكنجه گر، بزرگ ترين شكنجه بود؛ آن هم چندين ساعت 
ــم  هاي بسته، كه فقط فرياد زندانيان زير شكنجه  و با چش
ــنيد. پس از گذشت ساعت ها و در حالي كه ديگر  را مي ش
ــيد.  ــرانجام نوبت به او رس ــان را فراموش كرده بود، س زم
ــيني  مأمورها بازويش را گرفتند و او را به داخل اتاق حس
ــم  هايش باز  ــم بند را از روي چش بردند. دقايقي بعد، چش
ــيني، مدتي چهره اش را براندازكرد. سيگاري  كردند. حس
ــود را براي  ــت. احمد خ ــه ي لبش گذاش ــد و گوش  گيران
رو به رو شدن با شرايطي به مراتب سخت تر از شكنجه  هاي 
ــت از حسيني حرف  هاي  قبلي آماده كرده بود. انتظار داش
ــان حرف   هايي را زد كه  ــنود، اما او هم هم ديگري هم بش
ــي و كمالي زده بودند. احمد هم همان جوابي را داد  تهران

كه به دو بازجوي قبلي داده بود.
ــم خود را از مقاومت  ــيني كه سعي مي كرد خش حس
احمد بروز ندهد. گفت:» بسيار خب، حاال كه دوست داري 
ــم مخالفتي ندارم، اما هر  ــن بازي را ادامه بدهي، من ه اي
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ــرف تازه اي بزني،  ــاس كردي مي خواهي ح وقت كه احس
فقط به من اشاره كن!«

ــي خواباند و  ــي مخصوص ــد را روي صندل ــد احم  بع
ــت هايش را به دسته  هاي صندلي و كف پا هايش را هم  دس
ــت،  ــه گيره  هاي مخصوصي كه در كنار صندلي قرار داش ب
بست. بعد پيچ  گيره ها را تا جايي كه ممكن بود محكم كرد 
ــبيه كاله فضانوردان روي سرش گذاشت. حاال  و كالهي ش
حسيني لحظه به لحظه پيچ گيره  هاي بسته شده به دست ها 
و پا هاي احمد را محكم تر مي كرد و اين كار سبب مي شد تا 

درد هر لحظه با شدت بيش تري به سراغ او بيايد1. 
ــي بعد، احمد فقط درد را حس مي كرد؛ دردي  لحظات
ــا جايي كه او  ــد، ت ــه دم به دم بيش تر و بيش تر مي ش ك
ديگر صدا هاي اطراف را نمي شنيد. تنها با تمام وجود فرياد 
مي زد. در نتيجه، صداي فريادش در داخل كاله مي پيچيد 
ــام آور در درون كاله، خود  ــدن اين صداهاي سرس و پيچي

شكنجه ي ديگري بود كه باز هم بر شدت درد مي افزود.
چند لحظه اي كه گذشت، احمد با فرود آمدن ضربه هاي 
كابل بر روي بدنش درد ديگري را نيز احساس كرد. اين بار 
حالت خلسه واري به سراغش آمده بود كه گويي هوش از 
بدنش خارج مي كرد. ديگر صداها را دور و گنگ مي شنيد 

و انواع دردها را تشخيص نمي داد.
1- نام اين ابزار شكنجه را در آن سال ها آپولو گذاشته بودند.





سكوت زندان قصر
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ــتار مردم در ميدان ژاله ي تهران خيلي زود  خبر كش
در زندان قصر هم پيچيد. زندانيان سياسي كنجكاو شده 
ــر در بياورند. اما  ــت و نحوه ي ماجرا س ــد كه از عل بودن

مطلع شدن از اين ماجرا براي احمد زياد سخت نبود. 
ــا گروه  هاي مختلف زندانيان در ارتباط بود و اگر  او ب
مي خواست خيلي سريع مي توانست از چگونگي ماجراي 

كشتار مردم در ميدان ژاله سر در بياورد.
ــورد اعتمادش در  ــتان م تا ظهر به چند نفر از دوس
ــت از طريق آن ها  ــلول ها مراجعه كرد و توانس داخل س
ــب كند، اما وقتي از شدت كشتارها باخبر  اطالعاتي كس
ــت  ــد. نمي دانس ــد، دلش گرفت و حالش منقلب ش ش
ــر  ــان ديگ ــزد زنداني ــدام ن ــد. م ــد بكن ــكار مي توان چ
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ــته  هاي  ــلول براي كش ــت و از اين كه در داخل س  مي رف
ــچ كاري نمي تواند انجام  ــهريور هي ــي گناه روز 17 ش ب

دهد، بيش تر احساس ناتواني مي كرد. 
به نزد هر يك از زنداني ها كه مي رفت، راهكاري از او 
مي پرسيد تا براي احساس اندوه خود چار ه اي بجويد. تا 

اين كه با پيشنهاد يكي از زنداني ها دلش آرام گرفت.
ــلمان هم اطالع داد  ــاير زندانيان مس ــريع به س  س
ــهداي روز ــم دردي با ش ــه عنوان ه ــام ب ــه هنگام ش  ك

17 شهريور، دو دقيقه سكوت اعالم كنند. او تالش كرد 
ــانه ي هم دردي با شهداي  تا براي انجام اين عمل كه نش
ــه ي زنداني ها را راضي كند، اما  ــرون از زندان بود هم بي
ــن خلق بودند اين  ــازمان مجاهدي زندانياني كه عضو س

دعوت را نپذيرفتند.
ــد تا اين افراد را هم  ــتان احمد تالش مي كردن  دوس
ــاي مجاهدين خلق  ــراي همراهي راضي كنند، اما اعض ب
ــاي فدائيان  ــازمان چريك ه ــاي س ــون اعض گفتند:»چ
ــا هم به عنوان حفظ  ــق اين دعوت را نمي پذيرند، م خل

وحدت مان با آن ها اين دعوت را نمي پذيريم.«
 اما گروه  هاي ديگر زندانيان دعوت احمد و دوستانش 
ــروب آفتاب تكاپوي  ــدن به غ را پذيرفتند. با نزديك ش
احمد و دوستانش براي همراه كردن زندانيان با كساني 
كه قرار بود رأس ساعت هفت بعدازظهر دو دقيقه سكوت 
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كنند لحظه به لحظه بيش تر مي شد.
ــاي مختلف  ــت، زندانيان گروه  ه ــاعت هف قبل از س
ــام  ــفره  هاي خود  را در حياط زندان پهن كردند تا ش س

بخورند. 
ــرده بودند كه رأس  ــتانش هماهنگ ك احمد و دوس
ــالم كند كه ما ــود و اع ــت، يك نفر بلند ش ــاعت هف  س

ــهريور،  ــهداي روز 17 ش  به عنوان اعالم هم دردي با ش
ــار حياط  ــه و كن ــكوت مي كنيم. از گوش ــه س دو دقيق
ــنيده مي شد. احمد  زندان هم همه و صداهاي گنگي ش
ــتانش چيده بودند  ــعي مي كرد برنامه اي كه او و دوس  س
ــش  ــود، اما حاال صدا  هايي به گوش ــتي اجرا ش به درس
ــان مي داد عده اي دارند در كار آن ها  ــيد كه نش مي رس

اختالل ايجاد مي كنند. 
ــاعت هفت، يكي از زندانيان از كنار سفره ي  رأس س
ــط حياط برخاست و دو دقيقه سكوت را اعالم كرد.  وس
ــكوت كردند، اما  ــلمان س ــد به همراه زندانيان مس احم

صدا هاي اطراف لحظه به لحظه اوج مي گرفت. 
زندانيان عضو سازمان مجاهدين خلق قاشق ها را به 
بشقاب ها مي زدند و در حياط راه مي رفتند. در گوشه اي 
ديگر چند نفر ديگر از  آن ها را ديد كه شير هاي آب را باز 
مي كردند تا صداي شرشر آب سكوت شامگاهي زندانيان 
ــلمان را بشكند. عده اي هم دو به دو يا در گروه  هاي  مس



  7 
ب /

قال
ن ان

ارا
دگ

يا

124

ــتند و  ــره  درون حياط قدم بر مي داش ــد نف كوچك چن
ــد. احمد باز هم  ــا هم صحبت مي كردن ــا صداي بلند ب ب
اندوهگين شد. احساس مي كرد همراه سكوت آن لحظه، 

دل او و بقيه ي زندانيان مسلمان هم دارد مي شكند.
ــامگاهي زندان  ــكوت ش  لحظاتي بعد هم زمان با س

قصر، دل احمد نيز شكسته بود.



جمع آوري امضا
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ــت، از  ــالش را زمين گذاش زن جوان، دخترک خردس
ــتي كاغذ و خودكاري درآورد و به  درون كيف كوچك دس
سمت زن هاي ديگري كه در مقابل كيوسك ورودي زندان 
ــود از مادران و  ــت. او تصميم گرفته ب ــتاده بودند، رف ايس
همسران زندانيان سياسي امضا جمع  كند و به اين وسيله 
ــي را به دادستاني ارتش اطالع  شرايط بد زندانيان سياس
ــم روي پله  هاي ورودي  ــري ه ــد. در اين لحظه، افس بده
ــه زن را در حال جمع كردن  ــتاده بود. او ك در زندان ايس
ــرعت پيش رفت و كاغذ را از دستش  امضا ديده بود، به س
گرفت. سپس به دست هايش دست بند زد و از او خواست 
ــرود. حاال زن هايي هم كه در  ــش به داخل زندان ب همراه
ــده بودند، با حالتي بهت زده  مقابل ورودي زندان جمع ش
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اين ماجرا را تماشا مي كردند.
ــت دخترش را گرفته بود، به دنبال  زن كه اكنون دس
افسر از راهروهاي تو در تويي گذشت و دقايقي بعد، خود 

را در مقابل يكي از بازجويان زندان ديد.
ــبتي  ــان اين زندان چه نس ــيد:»با زنداني ــو پرس بازج

داري؟«
زن گفت:»همسرم در اين زندان زنداني است.«

ــاي زن را روي كاغذي  ــه گفته  ه ــي ك ــو درحال بازج
مي نوشت، پرسيد:» اسم شوهرت چيست؟«

زن جواب داد:»احمد منصوري.«
بازجو پرسيد:»حاال براي چي امضا جمع مي كردي؟«

زن دستي به سر دختركش كشيد و گفت:» با اين كار 
ــتاني ارتش بخواهم كه به  ــتم از مسئوالن دادس مي خواس

وضع بد زندانيان اين زندان رسيدگي كنند.«
بازجو حرف  هاي زن را درون برگه اي نوشت و دقايقي 
ــه اش به زندان  ــال و نيم ــه س بعد او را به همراه دختر س

موقت شهرباني فرستاد.
 ساعتي بعد اتومبيل حامل زن و دختر خردسالش درون 
حياط زندان كميته ي مشترک شهرباني و ساواک ايستاد. 
در اين هنگام زن به ياد كالس  هاي تفسير قرآن و حديث 
ــخت و ناگوار  ــرايط س افتاد كه در آن، توكل به خدا در ش
هميشه توصيه مي شد؛ استاد اين كالس ها همسرش بود. 
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ــي مي خواند، از اتومبيل  زن در حالي كه زير لب آيه الكرس
ــت در دست دختركش به دنبال مأموران  پياده شد و دس
ــت كه مأموران  ــاد. او به خوبي مي دانس ــدان به راه افت زن
ــت  ــر درس حكومت مي توانند خيلي راحت برايش دردس

كنند.
 ساعتي گذشت. دخترک كه در فضاي زندان كميته ي 
ــاس غريبي مي كرد، لب ورچيد و به گريه  ــترک احس مش
ــدان راه رفت تا  ــرد و در داخل زن ــل ك ــاد. زن او را بغ افت
ــروب آفتاب از يكي از نگهبان ها  آرام اش كند. او هنگام غ
ــت مقداري آب برايش بياورد تا افطار كند. نگهبان  خواس
ــراه آب، مقداري هم غذا براي او آورد. زن مقداري از  به هم

آن را خورد و مقداري ديگر را به دخترش داد.
ــوهرش با مادر شوهرش  زن در مدت زنداني بودن ش
ــان  ــوهرش به كاش ــي مي كرد. آن روز خانواده ي ش زندگ
ــه خانه ي پدرش برگردد.  ــب ب رفته بودند و قرار بود او ش
ــم به  ــت در خانه ي پدرش هم چش حاال زن كه مي دانس
ــدت نگران بود. رفتار زندانبانان با او  ــتند، به ش راه او هس
ــپرده اند با او بدرفتاري  ــد نبود و زن حدس مي زد كه س ب
ــد. زن دخترش را بغل  ــب او را صدا كردن ــد. آخر ش نكنن
ــاره  ــار اتومبيل آمد. راننده و همراهش اش ــرد و  به كن ك
ــيند. زن بچه به بغل روي  كردند كه او درون اتومبيل بنش
ــت. سپس اتومبيل از محوطه ي زندان  صندلي عقب نشس
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ــاواک گذشت و در يكي  ــترک شهرباني و س كميته ي مش
ــت. مرد همراه راننده  از خيابان  هاي اطراف زندان نگه داش

گفت: »پياده شويد، شما آزاديد!«
ــان دخترش را در بغل گرفته  ــي كه همچن زن در حال
ــد و اتومبيل به  ــحالي از اتومبيل پايين آم ــا خوش بود، ب
سرعت از آن جا دور شد. زن مدتي در كنار خيابان ايستاد 
تا در تاريكي شب بتواند آن محل را بشناسد. سپس وقتي 
ــادرش را روي  ــيد، چ ــنا رس خيابان تاريك به نظرش آش

سرش مرتب كرد و بچه بغل به سمتي به راه افتاد.
 



دست هاي مهربان





ول
 سل

 در
ران

با

133

ــرده بود و گه  گاه  ــا را در مقابلش باز ك ــر كتاب ه دخت
سوآلي از پدرش مي پرسيد و احمد سعي مي كرد به آن ها 
پاسخ دهد. احساس مي كرد سال ها دوري از خانواده، بين او و 
دختر كوچكش فاصله انداخته است. در روز  هايي كه همسرش 
به مالقات او مي آمد، گاهي دخترک را هم مي آورد، اما فضاي 
بسته ي زندان اجازه نمي داد احمد دخترش را سير تماشا كند 
ــا آن طور كه دلش مي خواهد او را درآغوش بگيرد. حاال او  و ي
ــته بود روبه رويش و گاهي سوآلي مي پرسيد كه پدر را  نشس
ــت. در مدت آزادي از زندان هم زياد  به حرف زدن وا مي داش
فرصت نكرده بود با خانواده اش همراه باشد. او اغلب به ميان 
ــود. از  ــهيم ش ــردم مي رفت تا در پيروزي نهايي با آن ها س م
اين كه بقيه ي زندانيان سياسي هم دسته دسته آزاد مي شوند، 
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احساس خوشحالي مي كرد. 
ــداي راه پيمايان را  ــر و خيال ها بود كه ص ــن فك در همي
شنيد؛ مردم عليه حكومت شاه شعار مي دادند. صدا لحظه به 
لحظه بيش تر مي شد. تا اين كه تظاهركنندگان زير پنجره ي 
ــيدند و گويي همان جا ايستادند. از دور شدن صدا  خانه رس
ــگام تظاهرات، وقتي  ــت كه هن ــري نبود. احمد مي دانس خب
ــي  تظاهركنندگان به مقابل خانه ي هر يك از زندانيان سياس
ــده  ــند، همان جا توقف مي كنند تا اگر زنداني آزاد ش مي رس
ــد، بيايد و لحظات كوتاهي براي آن ها سخنراني  در خانه باش

كند.
ــرد. جمعيت همچنان  ــت و پنجره را باز ك احمد برخاس
ــتاده بودند و عليه حكومت شاه شعار  در مقابل خانه ي او ايس
مي دادند. او لباس پوشيد، دست دخترش را گرفت و از خانه 
بيرون رفت. جمعيت حاضر در مقابل خانه با ديدن او و دختر 
كوچكش صلوات فرستادند. احمد ابتدا آيه  اي از قرآن كريم را 
خواند و در ادامه براي جمعيت صحبت كرد. سعي مي كرد به 
آن ها روحيه بدهد و با اين كار خودش هم روحيه مي گرفت. 
دخترک در كنار پدر ايستاده بود و به حرف  هاي او و شعار هاي 

جمعيت گوش مي داد. 
دقايقي بعد وقتي جمعيت مي خواست حركت كند، احمد 
دستي به سر دخترش كشيد و براي جمعيت هم دست تكان 

داد.



بغضي كه در دادگاه تركيد
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باد خنكي از سمت كوه  هاي شمال تهران مي وزيد و از 
ــه به درون اتومبيل هم سرايت مي كرد.  الي درز  هاي شيش
ــيد و خنكاي هواي  ــه ي اتومبيل را پايين كش احمد شيش
بيرون به صورتش وزيد. او نفس بلندي كشيد و سعي كرد 

هواي آزاد كوهستان را به درون ريه  هايش بفرستد.
ــال ها قبل افتاده بود؛ سال   هايي كه  بي اختيار به ياد س
ــران زندگي مي كرد، اما از  ــمال ته در مجاورت كوه  هاي ش
هواي خنك آن محروم مانده بود. به ياد سلول  هاي تنگ و 
تاريكي افتاد كه از هواي آزاد در آن ها خبري نبود. اتومبيل 
ــرانجام در مقابل زندان اوين  ــت و س از چند تقاطع گذش
ــار ديگر مي رفت تا فضاي زندان را  توقف كرد. از اين كه ب
از نزديك ببيند، احساس خوبي نداشت، با اين همه، وقتي 
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فكر كرد كه اين بار به چه منظوري به زندان اوين مي رود، 
ــال  هاي  ــراغش آمد. او در س ــاس خوش آيندي به س احس
ــت سلول  هاي  ــته، بخش  زيادي از عمرش را در پش گذش
ــك زندان  هاي حكومت پهلوي گذرانده و حاال  تنگ و تاري
ــرنگون شده و جمهوري اسالمي  كه حكومت سلطنتي س
برسر كار آمده بود، مي رفت تا پرونده  هاي سال ها حبس و 

شكنجه   هاي جسمي و روحي اش را بار ديگر مرور كند. 
با اشاره ي يكي از نگهبان ها راننده از در اصلي گذشت 
ــد. اتومبيل در گوشه اي  و وارد محوطه ي داخلي زندان ش
ــن توقف كرد و هواي خنكي كه از  ــه ي زندان اوي از محوط
سمت كوه  هاي شمال تهران مي وزيد، بار ديگر به صورتش 
خورد. نفس بلندي كشيد و به سمت محلي كه نشاني اش 

را پشت تلفن به او داده بودند حركت كرد.
ــك و روز ها و  ــگ و تاري ــلول  هاي تن ــال ها به س او س
شب  هاي سخت زندان فكر كرده بود، ولي فكر نمي كرد بعد 
از پيروزي انقالب اسالمي ضرورتي پيش بيايد و او بار ديگر 
ــه فضاي زندان باز گردد. آخرين روز زنداني بودنش را به  ب
ــاد آورد كه در روز هاي پر التهاب پيش از پيروزي انقالب  ي
ــالمي بود. آن روز وقتي از زندان بيرون آمد به پيروزي  اس
ــالمي ايمان داشت و خيلي زود قيام مردم عليه  انقالب اس
ــال ها مبارزه و  ــاه ثمر داد و او هم نتيجه ي س حكومت ش
زندان خود و دوستانش را در هواي مطبوع آزادي احساس 
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ــتان گرم  ــت؛ تابس ــرد. حاال مدت ها از آن روز مي گذش ك
ــود و احمد مي رفت تا يكي ديگر از  ــيده ب 1358 از راه رس
كار هاي ناتمامش را به پايان برساند. پيروزي انقالب اسالمي 
ــوق مي آورد،اما دلش مي خواست مجازات  ــر ش  او را به س
ــم خود  ــاي طاغوت را هم به چش ــكنجه گران زندان  ه ش

ببيند.
ــتاني با او تماس گرفته  ــد روز پيش وقتي از دادس چن
ــكنجه گران در زندان اوين  ــت ش و گفته بودند كه قرار اس
محاكمه شوند، او حس كرده بود احساس گنگي به سراغش 
آمده است؛ خودش هم نمي دانست بايد چكار كند. از طرف 
دادستاني به او اطالع دادند كه كمالي، شكنجه گر معروف 
ــود و اگر او هم  ــت در اين مرحله محاكمه ش ــم قرار اس ه

شكايتي دارد بيايد و اعالم كند. 
حاال او در موعد مقرر خود را به زندان اوين رسانده بود 
و مي دانست تا لحظاتي بعد بار ديگر چشمش به چشم  هاي 
شكنجه گري مي افتد كه سال ها او و ديگر زندانيان مبارز را 

آزار داده و شكنجه كرده است.
ــه اي از  ــمت تاالر بزرگي در گوش ــوران او را به س  مأم
ــه ي داخلي زندان راهنمايي كردند. از راهرو باريكي  محوط
گذشت و خود را به محل برگزاري محاكمه رساند. به محض 
ــياري از چهره  هاي آشنا در آن سال ها را ديد؛  ورود، او بس
از هم سلولي  هايش گرفته تا شكنجه گران و دستياران شان 
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كه بار ديگر، همگي در جايي به نام زندان اوين در كنار هم 
قرار مي گرفتند و اين بار قرار بود دادگاه جمهوري اسالمي 

درباره ي سرنوشت آن ها تصميم بگيرد.
دوربين  هاي تلويزيوني در گوشه اي از تاالر مستقر شده 
ــده از تلويزيون  ــان محاكمه را به صورت زن ــد تا جري بودن
ــت.  ــه اي نشس پخش كنند. احمد بي صدا رفت و در گوش
او مي دانست كه همه ي شاكيان دل پري از شكنجه گران 
دارند و اگر از تك تك آن ها خواسته شود تا موارد شكايت 
ــد، براي اين منظور  ــروح مطرح كنن خود را به صورت مش
ــاعت ها حرف دارند و شايد بسياري از جنايت  هاي رژيم  س
ــه مطرح و  ــاه كه تا به حال ناگفته مانده، در اين جلس ش
حقايق تازه اي آشكار شود. در اين فكر بود كه كدام يك از 

موارد شكايت خود از كمالي را در دادگاه اعالم كند. 
لحظاتي بعد متهمان اصلي آمدند و در جايگاه متهمان 
ــد.  ــد. احمد با ديدن كمالي حالش منقلب ش ــرار گرفتن ق
ــرده بود، اما ديدن او در  چهره ي كمالي تغيير چنداني نك
ــت؛ او مدت ها براي  ــگاه متهم، براي احمد تازگي داش جاي
اين لحظه انتظار كشيده و حاال لحظه ي موعود فرا رسيده 
ــدي گيالني در جايگاه رييس  ــود. با ديدن آيت اهلل محم ب
ــته و  ــد كه تصوراتش به حقيقت پيوس دادگاه، مطمئن ش
ــاله اش درباره ي مجازات  تا دقايقي ديگر انتظارات چند س

عوامل شكنجه گر ساواک برآورده خواهد شد.
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ــد و  ــه اعالم ش ــميت جلس در همين افكار بود كه رس
ــاكي رسيد.  پس از مراحل اوليه ي دادگاه، نوبت به اولين ش
ــاكي اول را كه اعالم كردند، مردي از ميان حاضران  نام ش
ــت و درحالي كه به كمالي نگاه مي كرد، رفت و در  برخاس
جايگاه شاكيان قرار گرفت. احمد منتظر بود ببيند او، اول 
ــاكي اول،  ــكايت  هايش را مطرح مي كند. ش كدام يك از ش
ــكايت  هايش و تقريباً  ــمردن يك يك ش ــروع كرد به ش ش
ــت مطرح  ــواردي را كه احمد هم قصد داش ــياري از م بس
كند، مطرح كرد؛ اما هر بار، بعد از مطرح كردن هر يك از 
ــكايت  هايش، مي گفت:» با وجود اين، من به اين دادگاه  ش
نيامده ام تا به خاطر اين شكنجه از اين فرد شكايت كنم.« 
بسياري از حاضران در تاالر منتظر بودند ببينند منظور 
ــت.تا اين كه سرانجام گفت:  ــاكي از اين حرف ها چيس  ش
ــكايت دارم كه وقتي  »من فقط به اين خاطر از اين فرد ش
ــرد، هر بار كه  ــكنجه مي ك ــال ها در زندان من را ش آن س
ــن فرياد مي زدم يا فاطمه الزهرا)س(، اين مرد به حضرت  م

فاطمه ي زهرا )س( اهانت و جسارت مي كرد.«
تاالر دادگاه براي لحظه اي در سكوت فرو رفت. شاكي 

ادامه داد:»من فقط براي همين آمده ام شكايت كنم!«
ــر حاضران در دادگاه را  ــاكي بار ديگ جمله ي پاياني ش

متأثر و منقلب كرد.
ــيد و او به عنوان يكي  لحظاتي بعد نوبت به احمد رس
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ــت. رييس دادگاه از  ــاكيان در جايگاه قرار گرف ديگر از ش
احمد خواست تا شكايت  هايش را عليه كمالي مطرح كند.

 احمد گفت:»من هم مي توانم به بسياري از شكنجه ها 
ــرف اصلي من هم  ــاره كنم، اما ح ــاي اين فرد اش و آزار ه
ــد. يعني اهانت ها و  ــت كه دقايقي قبل مطرح ش همان اس
ــارت  هاي اين فرد به حضرت فاطمه الزهرا)س( و ساير  جس
ــه قلبم را جريحه دار كرده است.  ائمه)ع( كه براي هميش
اميدوارم دادگاه محترم تصميم مناسبي دراين زمينه بگيرد 

تا بعد از اين ديگر شاهد اتفاقاتي از اين دست نباشيم.«
ــكوت همچنان بر فضاي دادگاه حاكم بود. احمد كه  س
سعي مي كرد بغضش را فرو بنشاند، ادامه داد: »شكايت  هاي 
من هم از جنس شكايت هاي بقيه زنداني هاست، اما تقاضا 
ــكايت  هاي من قرار  ــت به ائمه )ع( را در صدر ش دارم اهان

دهيد!«
ــن را گفت و به ناگاه بغضش تركيد؛ حاال ديگر گريه  اي

امانش نمي داد.
ساعتي بعد وقتي احمد از محوطه ي زندان اوين خارج 
ــيمي كه از سمت  ــبكي مي كرد. نس ــد، احساس س مي ش
كوه  هاي شمال تهران مي وزيد، بار ديگر صورتش را نوازش 

كرد و او به سمت خانه اش در آن سوي شهر به راه افتاد.



fhfقاب زندگي

نگاهي كوتاه به زندگي و مبارزات 
احمد منصوري
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احم��د منصوری در س��ال 1326 در محله ي »پانخل« معروف 
به کوچه ی صابونی ها در شهر کاشان به دنیا آمد. در هشت ماهگي 
همراه پدر و بردار بزرگش جواد )س��ه ساله(به شهر تهران مهاجرت 

می کنند. 
خانواده ي چهار نفری منصوری در بهار سال 1327 در محله ي 
صدراالشراف تهران )نزدیک خیابان شوش( مستقر می شوند. احمد 
به همراه برادرش جواد، تحصیالت ابتدایی را در دبستان نوشیروان 

به پایان می رسانند. 
 برای ادامه ی تحصیل به مدرسه ی علوی می روند. در سال  1340

در جلس��ات انجمن اسالمی دانش آموزان شرکت می کند و پس از 
مدتي، با توجه به عالقه و فعالیت هاي مورد پسندش، به طور فعال 

وارد فعالیت های سیاسی آن زمان می شود. 



  7 
ب /

قال
ن ان

ارا
دگ

يا

146

نخستین حضور جدی او در عرصه ي مبارزه، پیوستن به حزب 
ملل اس��المی است، که به دعوت برادرش جواد صورت می گیرد و 
اویکی از اعضای فعال این تش��کل می شود. پس از کشف هسته ي 
مرکزی و رهبران اصلی این حزب در مهر ماه س��ال 1344، احمد 
منصوری هم به همراه بقیه ي اعضای حزب دستگیر و به چهار سال 
زندان محکوم می شود. وی در مدت اقامت خود در زندان موفق به 
اخذ دیپلم می شود. در 29 اسفند ماه سال 1347 از زندان آزاد و در 
سال 1348 در رشته ی علوم اداری دانشگاه تهران قبول می شود و 

به تحصیالت عالیه می پردازد.
 در خرداد ماه 1352 مجدداً توسط کمیته ي مشترک ضد خرابکاری

 دستگیر و پس از بیست روز آزاد می شود.
در سال 1352 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در آذر ماه 

همین سال ازدواج مي کند و تشکیل خانواده می دهد.
 در تیر ماه 1354 برای بار سوم دستگیر می شود و تا سال 1357 
و در آس��تانه ی پیروزی انقالب اس��المی ملت ایران به رهبری امام 
خمینی)ره( در زندان مي ماند و با خروش مردم مسلمان ایران علیه 

رژیم ظالم پهلوي، از زندان  آزاد می شود.
وی بع��د از پی��روزی انقالب اس��المی با کمیته ی اس��تقبال از 
حضرت امام)ره( که در مدرس��ه علوی تشکیل شده بود، همکاری 
می کند. سپس به کمیته ي مستقر در صنایع پارچین )واقع در جاده ي 
گرمس��ار( می رود و به مدت شش ماه مس��ئولیت کمیته ي انقالب 
اس��المی پارچین را به عهده می گیرد. بعد از آن به س��پاه پاسداران 
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انقالب اسالمی می پیوندد  و مسئولیت هاي  متعددي را در این نهاد 
عهده دار مي شود. 

در س��ال 1383، در حالي که مس��ئولیت او در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي جانشین اداره ي تأیید صالحیت ستاد مشترک سپاه 
بود، با درجه ی سرتیپ دومی بازنشسته می شود. وی اکنون با سپاه 

پاسداران، دانشگاه امام حسین)ع( و صدا وسیما همکاری دارد.




