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 درآمدپیش
 شدنفس چو محتاج شد روح هب معراج 

 دیجان رب جاانن رس  ،چون رد زندان شکست
 
 بخش یبه نام هست

او را که « من»و  بنددیاست از حوادث گذشته که در ذهن فرد نقش م یادی خاطره
ره ها در برابر زمان و خاط. انساندهدیم لیو مداوم دارد تشک وستهیپ ،یخیتار یتیماه

گار ها را نقش و نخاطره یانسان یدارهایبلکه زمان در تناسب با پد ستند،یمنفعل ن
 . دهدیم

گذشته است، اما با زمان حال مرتبط  یاست و اگرچه درباره ایپو یندیفرا خاطره
و تحوالت فراوان است. خاطره در  راتییهمواره در معرض تغ زیبوده و زمان حال ن

ها و و با ضرورت ردیگیکه با گذشته مرتبط است، اما در زمان حال صورت م یحال
 ندیمطابقت دارد. در خاطره به واسطه فرا تیودر ه یوستگیپ ای رییامروز و تغ یازهاین

 . شودیزمان حال هماهنگ م یاجتماع یهاتیگذشته با واقع ،یبازساز



 

 ب

 نیزندان او 134صابر از او در بند  یهد ادیزنده انیحاضر خاطرات همبند مجموعه
اند، کرده یرا در آن سپر یها که مدتآن یهمه یبرا نیزندان او 134است. بند 

هستند که افراد خاطرات خود را  ییخاطره جا یهااست. مکان« مکان خاطره»
 سازدیمکان، مکان خاطره م کیاز  چه. آنکنندیم یدر آنجا ساخته و بازساز وستهیپ

 ینیآفرزو با افتهیشکل  وقفهیاست که ب یخاطرات متفاوت یآن در تالق شیگنجا
. کنندیفراهم م زیرا ن دیجد یهاها و ابژهامکان تولد مکان جهیو در نت شوندیم

وجود ندارد.  یاختهیخودانگ یکه خاطره لیدل نیخاطره وجود دارند به ا یهامکان
 شود؛ینم انیب یو حت ردیگیخود و در خأل شکل نم یخاطره به خود گریاعتبار د به

تکرار  تهخیآن خاطره به شکل خودانگ رایز م،یکنیبرگزار م ادبودیما سالگرد و مراسم 
 . شودینم

ها و تجارب ها، سنتما در خاطره به دنبال ارزش م؟یکنیها را بازگو مخاطره چرا
نشانه و  نایم وندیبتواند پ دیبا سینو. خاطرهمیکن نیها را تضمآن یتا بقا میهست

 یهیاست. بد «یهد»مجموعه خاطرات  نیاحساس را به خاطر آورد. نشانه در ا
اند، در را متقبل شده یاز هد شانطرهخا نیکه زحمت تدو یاز دوستان کیاست هر

 تسیرا از تجربه ز شانیو اختصاص ژهیاحساس و ای شانیواقع احساس خصوص
بودن  یخصوص یدرباره نیتگنشتایاند. وبا ما به اشتراک گذاشته یمشترک با هد

در نظر داشت؛ اول اشاره  توانیدو معنا را م یخصوص یاز واژه دیگویخاطره م
و دوم اشاره است به نقطه  میآن را دار یاحساس که قصد نامگذار یاست به نوع

 ییخاطرات از سو نیبا نگارش ا سندگانینو نی. بنابرایزیتمرکز ما در توجه به چ
 نیاز ا یوجوه گرید یاند و از سوعرضه کرده یرا از هد شانیاحساس شخص

 . تداشته اس تیها اهمآن یاند که براگذاشته شیتجربه را به نما
احساس و آن احساس فاصله وجود دارد.  کیتصور  نیهمواره ب یسینوخاطره در

شدن  کینزد یاز اصل خاطره تا تصور آن شناوراند. برا یفیخاطرات در ط نیبنابرا
 شنهادیپ ییهاخاطره، راه یسندهیو نو ندهیبه خاطره و فاصله گرفتن از تصورات گو

 «تجربه در خاطره ایآن احساس  رارتک» ،«گرانیتکرار خاطره توسط د»شده است. 



 

 ت

توان هستند تا ب ییهامالک« حدود و ثغور آن احساس و تجربه نییو تع تیشفاف»و 
 یدرباره نیتگنشتایخاطره و تصور خاطره را پر کرد. و انیم یفاصله یتاحد

فرد قائم به شخص هستند و تنها خود  یچون احساسات درون دیگویم یسینوخاطره
رد که ک ریتعب یو یآن را برداشت خصوص دیرو با نیتجربه کرده از ا اها رشخص آن

 نینگسبک و س گرانید ای سینوخاطره یعدم تکرار شواهد از سو ایبا تکرار  تواندیم
 شود. 

 دیس یآقا ژهیوبه« صابر یهد»و دوستان  انیمجموعه با تالش و همت همبند نیا
ها آن یاز همه یهد یخود و خانواده یشده است. از سو یگردآور ییخدا یمهد

د از ابعا گرید یامجموعه گوشه نیکه انتشار ا دیام نی. به اکنمیم یسپاسگزار
 سازد.  انیرا نما یروش و منش هد یهیچندسو

  یمدن دیسع
 بندر عباسـ 6031 آبان
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 رگذاریمعلم موفق و تاث
 ن زادهیمحسن ام

 
 ۷۸۳۱ز ییپا

ه سنده و پژوهشگر برجستینو. شناختممی شه از راه دورین همیش از ایصابر را پ یهد
ار یدوست و . ران فردایهمچون ا یفاخر روزنامه نگار فعال در مجالتی. مذهب یمل

 یابر. رانیدر ا یزیرشمند مباحث توسعه و برنامهیاندی، الله سحابک عزتینزد
 یسال مهم ۷۸۳۱سال . دمید« یتوسعه و دموکراس، نفت» شین بار او را در همایاول

ن سال یصدم، رانیدر ا ین چاه نفتین سال فوران اولیصدم. ران بودیخ نفت ایدر تار
ن یعالقمند شده بودند که به ا یادیصاحب نظران ز. ران بودیخ صنعت نفت در ایتار

م که یتم گرفیمتخصصان تصم از یو جمع یبا دکتر نجف. انجام دهند یمناسبت کار
شمندان یدر تدارک دعوت از اند. ن مناسبت برگزار شودیبه ا یشیدر موسسه باران هما

 یصابر و جمع یهدی، م مهندس سحابم که مطلع شدیش بودیشرکت در هما یبرا
 شیادغام دو هما. ن مناسبت تدارک کرده اندیبه هم یگریش دیاز صاحب نظران هما

ان هم ریصنعت نفت در ا یاسیو س یاجتماعی، اقتصادهای اما ناگفته ،نبود یعمل
ن یان ایم مثبت یجاد ارتباطیدرصدد ا. دیتابمی متعدد را برهای شیکم نبود و هما

شنهاد یش بود صحبت کردم و پیر همایصابر که دب یبا هد یبرآمدم و تلفنها تالش
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توسعه و ، نفت» شین همایش را به جلسه آغازیهماهای افتهیشان یکردم که ا
ش یاش از همیم پیک ماه و نیحدود . شان استقبال کردندیا. ندیارائه نما« یدموکراس

ضرب آهنگ » شیهما، دشصابر و دوستان ارجمن یبه همت هد، موسسه باران
ا بهای یو مقاالت و سخنران ه ارشاد برگزار شدینیدر حس« رانیصد ساله نفت ا

ی، ثمیم ،موحد، ن فریمعی، ان سحابیچون آقا یسندگانیمتفکران و نو توسط یارزش
ی، س طوسیرئ، حسن تاشی، رنانی، فکوهی، مدن، زنوری، دریم، فر یستار، باوند
به همراه  یهد ۷۸۳۱آذر ماه سال  ۳۸روز . و رمضان زاده ارائه شد یمردوخی، مومن

ه یاحبه افتت یو مذهب یاز جمع دوستان مل یگریخته دیت فرهیشخص ید مدنیسع
ضرب آهنگ صد ساله » شیآمد تا گزارش هما«  یتوسعه و دموکراس، نفت» شیهما

، متواضع، ه آرامچهر. ش ارائه دهدین همایا یج آن را در ابتدایو نتا« رانینفت ا
شه در خاطرم یهم یدار اول برایاز همان د، صابر یخجول هد یز و اندکیبرانگاحترام

ش را ارائه خواهد داد و یگزارش هما ید مدنیاو سع یگفت که به جا. مانده است
کرد اما حس کردم می کترش رایهما یگریانجام کار د ید برایبا یهد. ن هم شدیچن

 یدشوار برگزار یهرچندکه عمده کارها ده شودیداده که کمتر دح یجترشهیکه مثل هم
 . ش فاخر را خودش انجام داده بودین همایا

 
 ۷۸۳۱ز و زمستان ییپا، تابستان

دار ما ین دیدوم ۷۸۳۱در مرداد ماه ، نیزندان او ۸۵۳صابر در بند  یدارم با هدید
 یه خشنودیصابر ما یچون هد ییهاتیبند شدن با شخصدر زندان هم طبعا  . بود
در  یهد. بار بودچون او در زندان واقعا تاسفهایی تیاما حضور او و شخص، بود

های تیشخص، با او و دوستانش. شدمی شکسوت محسوبیپ ۳۳ان یان زندانیم
و  ۳۳، ۱۱های در سال یهد. شده بود ییبارها برخورد قضای، و مذهب یمتفکر مل

تار طور دائم گرفهر محاکمه و بازداشت شده بود و بو چند با یین بار بازجویچند ۳۸
 یالف سپاه زندان -۳بند  یانفرادهای در سلول یوقت. بود ییقضاهای بیفراز و نش
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 یرین حادثه زندانشان دستگیبزرگتر، ش از مایالف که پ -۳بند های گاه نگهبان، بودم
بزرگ که نام اغلبشان از آن جمع ، بود ۳۸تا  ۱۱های در سالها یمذهب -یع ملیوس

ی که نامش را هم به خوب یالله سحابدانستند و بخصوص مرحوم عزتنمی را
در  یکردند و متاسف بودند که دوباره وضع مشابهمی ادی یکیار به نیبس، دانستندمی

 . تکرار شده است ۳۳سال 
از  یاریدغدغه مشترک بس، در جامعه یو عدالت اجتماع یدغدغه برابر

ده و یسنجهای تینسبت به آن حساس یصابر به درست یان است که هدطلباصالح
 در خاطراتم از یت هدیکه با شخصهایی تیحساس. دادمی نشان یزیتوجه برانگ

 بلکه در، و امکانات برابر نه تنها در جامعهها مسئله فرصت. ن شده استیعج، او
اه است و گ یار مهمیز دغدغه بسین، نیبسته کوچک مانند بند زندان او یایک دنی

ان یاس میقهای مالکیی، هاطین محیدر چن. دارد یعادهای طیش از محیب یتیاهم
. ردیگمی ز قراریار کوچک نیبسهای ر تفاوتیگاه تحت تاث، ت اشخاصیوضع

بود که به  ین موضوعیاو ۸۵۳ان بند یاقدام در جهت بهبود امکانات زندان یچگونگ
 یبود که گاه هد یمشترک دغدغه. منجر شد، منظرن یاز هم یمفصلهای وگوگفت

ان یم مناسبات خوب. دادمی ت نشانیگران نسبت به آن حساسیش از دیب یبه درست
ن ینشان داد که توجه درست به ا یبه خوب، بعدهای و سالها ان در ماهیزندان

تا  ،ه درآمدیبه صورت رو جا  یکه تدرها، آنت یو رعا، تیظاهرا کم اهمهای دغدغه
 . ان موثر بوده استیان زندانیمناسبات م یزان در ارتقایچه م

. دند پر شدیرسمی که از راه یدیجد یاسیان سیبا زندان یعیبا روند سر ۸۵۳بند  
 ۸۵۳که در بند  یاهل فکر و باخرد، با تجربه، تواناهای ل آدمیخ یاجتماع اجبار

 ۸۵۳بند  .توانستند از آن بهره ببرندمی انیبود که همه زندان یفرصت، جمع شده بودند
و  یفیک مرکز آموزش کیبه ، زندانهای و مشقتها تیرفت که با همه محدودمی

م یاشتن را باور دیا یهمه ما به شکل. و تبادل نظر و فکر بدل شود وگوگفتک مرکز ی
باور داشت و معتقد بود که همه از فرصت ، ن امکانیش از همه نسبت به ایب یو هد
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 یوارهایان دیگر در میکدیمتخصص و با تجربه در کنار ی، ان دانشگاهیضور زندانح
ز دست و ا یفیکهای تیقدر نسبت به فعالاو آن. حداکثر بهره را ببرند، نیزندان او

تر را ان جوانیاق داشت که گاه تفنن معمول زندانیندادن فرصت آموختن در زندان اشت
ز در یندان نط زیکه در مح یان جوانتریقه زندانیبا سل نظر اود و اختالفیتابیز برنمین

 . شدمی مشهود، دادندمی و تنوع آن بها یبه سبک زندگ، ت زندانیحد ظرف
خود معلم ، داشت ۸۵۳در بند  یو آموزش یکه نسبت به کار فکر یضمن باور یهد

او عالقمند  .ز توانا بودین یآموزش یبود و البته در شکل دادن کارها یرگذاریموفق و تاث
با کمک ، که ممکن شودای وهیکه امکان داشته باشد و به هر ش ییبود که تا جا

. فتدیبراه ب یدرست منظم و مرتبهای کالس، و اهل فکر و تجربه یان دانشگاهیزندان
 ازیانددرصدد راه، که نسبت به اصل موضوع وجود داشت یبا توجه به اتفاق نظر

ران و یخ معاصر ایتار یآموزشهای خود کالس یهد. میبرآمد یآموزشهای کالس
 خ تحوالتیتار، اقتصاد یمبان، اقتصاد توسعه. از قرآن را شروع کردهایی درس

 یاسیمباحث سی، اسیشه سیاندی، خارجهای زبان ، خ تحوالت جهانیتاری، اسیس
ان ینبه زندا یتوسط استادان مختلف زندان جا  یبود که تدر یاز جمله مباحث.. .و روز

ران و یا یاست خارجیالملل و سنیروابط بهای من درس. شدمی عالقمند عرضه
 نیا یریگیپ یبرا یادیاق زیاشت یهد. ران را شروع کردمیخچه احزاب در ایتار

. کردمی را خود او برگزارها کالس ترینداشت و منظم یآموزشهای برنامه
ماموران زندان که . تداوم داشت یطیاان عمرش تحت هر شریکه تا پاهایی کالس

کردند بعد از چند روز شروع می ن کنترلیرا با دوربها طور ثابت همه بند و سلولهب
ان سپاه و اطالعات که از موضوع مطلع شده یبازجو ظاهرا  . کردند یاشتربه مشکل

ل یکتشمانع ها زندانبان، ن دستوراتیبه دنبال ا. بودند دستور ممانعت داده بودند
الس که نشستنشان شکل ک یشدند و نسبت به هر چند نفرتر میتیجلسات پر جمع

عداد با تها ن موضوع باعث شد که کالسیا. ت نشان دادندیحساس، زیکرد نمی دایپ
های اما در هر حال کالس. ه کالس درس برگزار شودیکمتر شب یکمتر و با ظاهر
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تداوم  ۳۳ان یان دوره زندان زندانیپا بود و تا یجد یلین خیاو ۸۵۳بند  یآموزش
 . صابر بود یآن هد یاز مبتکران و آغازگران اصل یکیکه ای تجربه. افتی

 ان بندیما زندان یبرا، ان داردیهمه زندان یکه زندان براهایی یدشوار یرغم تمامبه
هل از ا یبه خصوص با کسان وگوگفتو  یهم زبانی، نیفرصت همنش، نیاو ۸۵۳

شده مان فراهم نیبرا هاآنبا  یوگوگفتر که به صورت متعارف فرصت ینظر و تدب
ع یبد هایتیمتفاوت داشتند و موقع ییایکه هرکدام دنهایی انسان. بود، بوده مغتنم

 یکی یبا هد یوگوگفتفرصت . را تجربه کرده بودند یگوناگونهای بیو نش و فراز
ر برس. داشتم یادیزهای یوگوگفتصابر  یبا هد .مغتنم بودهای ن فرصتیاز ا

 ییایر سر دنب، ر مشترکمانیغ مشترک و یبرسر باورها. ات مشابه و متفاوتمانیتجرب
 م که نسبت بهیهم داشتهایی قهیاختالف سل. میکردمی م و درکیشناختمی که

 یراب ینسبت به ضرورت استفاده از هر فرصت یهد. مشترکمان کم بود یباورها
های تیجان درباره فعالیو ه یفتگیکه با ش یوقت. بود یجد یلیاصالح جامعه خ

باور ، گفتمی ستان و بلوچستان سخنیاش از جمله در سیو پژوهش یاجتماع
 هاآنجامعه و اصالح های ییشناخت نارسا یبرا تریبزرگ یلیخ یداشت که کارها

هم  با یادیزهای ما تفاوت ییو اجرا یاسیسی، اجتماعهای تجربه. د انجام شودیبا
 یر هدیکم نظهای ر همت بلند و تالشیمن تحت تاث، هان تفاوتیرغم ابه. داشت

ن یترمهم، هاوگوگفت یدر تمام. واقعا قابل احترام بود، دگاهین دیاو از ا. صابر بودم
نه تنها  .درک متقابل بود یبرا یدائم یوگوگفتاعتقاد به تعامل و ، وجه مشترک ما

ان همه صاحب یبلکه در م، ان و نه تنها در زندانیان همه زندانیان خودمان بلکه میم
 . نظران و روشنفکران جامعه

ان یتجربه اجتماع زندان. و من نبود یتجربه منحصر هد وگوگفتتجربه تعامل و 
ات یر در حینظای بیدهیپد ۷۸۱۸تا  ۷۸۳۱های سال ین طیاو ۸۵۳بند  یاسیس
ان ینداند همه زیدتریب. بود یطلبان زنداناصالح یاسیات سیران و حیجامعه ا یاسیس
 یحت. داشتند یادیزهای قهیو اختالف سلها نظرن اختالفیاو ۸۵۳بند  یاسیس
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زندان  ۸۵۳اما آنچه که در بند . نبودند ین قاعده مستثنیز از این یان زندانطلباصالح
، متفاوت هایییبود که با تواناهایی تک انسانبزرگتر از تک، وستین به وقوع پیاو

به با دانش و خرد و تجر یگر جمعیکدیدر کنار ، متنوع یگوناگون و باورهاهای قهیسل
، گریکدیحاصل حضورشان در کنار ، زیت نیل داده بودند و در نهایرا تشک

کنده از بردبار ییایدن یریگشکل گر یکدینسبت به  یو عمل یو فکر یاعتقادهای یآ
 یسالمش از انقالب ایپ یاسیسهای نسبت به زندان یتفاوت بارز، تین وضعیا .بود

در مناسبات  یجدهای یش از انقالب از دشواریان پیخاطرات زندان. داشت
حم تریب، خشن، عیسرهای یخط کشی، سازمان یباورها. کندمی تیان حکایزندان

های یدیو سپها یاهیان سیز میتما یبراهایی یکشخط، ان انسان هایم استثناءبی و
را ای مکرر و آزار دهندههای ییهمه جدا، کیدئولوژیا یمناقشات فکر، خود ساخته

، نیزندان او یجمعو دسته یانفرادهای در سلول. ان رواج داده بودیان زندانیدر م
عاطفه بی خشن و، اخالقهای بیتواند درک کند که کنشمی بهتر یک زندانی

 یمو جس یدهنده روحتواند چه اثرات تکانمی انیک زندانیدئولوژیو ا یالتیتشک
 . ان داشته باشدیزندان یرو

ر در درک از ییمسلم است که تغ. است یجد یازمند پژوهشین، هاافتن همه علتی
اما ، ستروز داشته ایان امروز نسبت به دیر باور زندانییتغ یرو یادیر زیتاث، هادهیپد

ان خود یمداوم م یکشقادر به خط، ل گوناگونیز به دالین نیاو ۸۵۳ان بند یزندان
 یدجهای نهیشیپ بود که بعضا   یمتفاوت و متعارض یپر از باورها ۸۵۳بند . بودند

در بند  کشور یاسیکه در اثر تحوالت س یطلباصالحان یزندان یان برخیدر م. داشت
 یهاها و باورنظراختالف، نیش از ایپ، گر قرار گرفته بودندیکدین کنار یاو ۸۵۳

 نیا، است که در زندان یهیبد. بروز کرده بود، گریکدینسبت به  یمتفاوت
ر بند اما د، شودنمی ابد و حلینمی انیپا یبه آسان، د نشودیها اگر تشدنظراختالف

در یی، خطوط افتراق و جدا یجستجو یجاه ان بیهمه زندان ییگو نیاو ۸۵۳
ه گشتند کمی درک متقابل بودند و به دنبال آنهای وند و راهیخطوط پ یجستجو
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ر بند د. دا کنندیپ یشتریان خود را درک کنند و نقاط مشترک بیم یهانظراختالف
د یاه و سفیچ سیشکل نگرفت و هها انیان زندانیم یدیجد یچ دشمنین هیاو ۸۵۳

 ییوگ، گذشته بود هاآنکه بر  یدر مقابل همه مصائب، برعکس. خلق نشد یدیجد
. برندمی به سر یف رنگ خاکستریبا ط ییایرند که در دنیهمه آماده بودند که بپذ

دفن نکردند و همچنان  ۸۵۳شان را در بند یهاتفاوت ۸۵۳ان بند یزندان
ما به ا، ز شدینترموضوعات واضح ید در برخیشا یماند و حت یباقهایشان تفاوت
آنان پس از زندان با همه . شکل نگرفتان آنان یدر م یچ نفرتیه، هان تفاوتیرغم ا

. رده بودنددا کیگر پیکدینسبت به  تریقیعم یاحترام متقابل حت، شانیهاتفاوت
ه نسبت بی اسیان سیزندان ینگریو نسب ین مدرسه بردباریاو ۸۵۳که بند  ییگو

 یریان شکل گیاز بان یک، ی۸۵۳صابر در عمر کوتاهش در بند  یهد. گر بودیکدی
تاب ، بیبا حوصله، ریگیپ، ح و گاه خشکیصری، اصولی، او جد. مدرسه بودن یا

. اموزانندیگر بیکدیاموزند و به یگر بیکدیان از یآن بود که همه زندان یو شتابان در پ
وند یپ یکه براهایی انسان. از دارندین یانجیمهای کنم همه جوامع به انسانمی فکر

ند و ه نرایها آنان را به حاشنظراختالف. تالش کنند، هاو متفاوتها ان تفاوتیزدن م
ابر با ص یهد. مبتال باشند به خاطرش متوقف نشوند نظراختالفاگر خود به  یحت

 تعامل و یفضا یریگدر شکل یعامل موثر، شیهایگرش و پرسشیهایریگیپ
  . ن بودیاو ۸۵۳در بند  وگوگفت

ربه تج، دیدتراما معتقدم که بدون، ندارم یر قضاوتین تاثیزان ایهرچند درباره م
ر یتاث، ۸۵۳ان بند یان زندانیم یوگوگفتو  ینگرینسبی، بردبار، تساهل، تعامل

ه و ب یاسیس یروهایان نیدر م ینگریو نسب یشتر بردباریدر رواج ب یقابل توجه
 . ان در هشت سال گذشته داشته استطلباصالحخصوص 
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 ۷۸۱۱بهار و تابستان 
بهشت ماه هنگام یارد یاز روزها یک. یز بودین یدر زندان ورزشکار سخت کوش یهد

و  عرق از سر. هوش بودیبا بیدم تقریسرش رس یباال یوقت. ورزش حالش بد شد
به  یاو را چند ساعت. س شده بودیخ ش کامال  یهابود و همه لباس یصورتش جار

 یرستص دیپزشک درمانگاه تشخ تا  یاما نها، کردند یدرمانگاه زندان بردند و بستر
ک و پر قدر پر تحراو آن. او را به بند برگرداندند، بخش و سرمق آرامینداده بود و با تزر

 . دشوار نبود، نبوده یاش که مشکل مهمن گفتهیرفتن ایبود که پذ یانرژ
 اللهکه از درگذشت مهندس عزت، رفته بودم یماه تازه از زندان به مرخصدهم خرداد

ندس مه. افتادم یاد هدیبه  فورا  . مطلع شدم یماریب یک دوره طوالنیبعد از  یبسحا
فته مهندس یش یاما هد، و مورد احترام بود یداشتنهمه ما دوست یبرا یسحاب
ک ی با یقبل مهندس سحاب یاز مدت. بود و با تمام وجود او را دوست داشت یسحاب

مره ز در زین یبود و تنها فرزندش هاله سحاب یمارستان بستریدر ب یجد یماریب
هاله ی، ش از درگذشت مهندس سحابیروز پ تا  ینها. در زندان بود ۳۳ان سال یزندان

 . ن پدر گذرانده بودیک شب را در کنار بالیرفته و  یخانم به مرخص
از آنان  به نقل، رفته بودند و عصر یع جنازه مرحوم سحابییتش یبرا یادیدوستان ز

ده و دچار یب دیآس، ع جنازه پدرییدر مراسم تش یع شدم که خانم هاله سحابمطل
ه دهنده خانم هالدرگذشت تکان تربعد خبر تلخ یساعات. د شده استیعارضه شد

 یمیعزا و دوست صم یاو از صاحبان اصل. افتادم یاد هدیباز هم به . دیرس یسحاب
 یدادیرو. کردمی ادی یکیبه ن یشه از خانم هاله سحابیبود و همها یهمه سحاب

 . تلخ یدادیرو یدر پ ترتلخ
که  دیاز زندان خبر رس، و فرزندشان یم و بزرگداشت مهندس سحابیحتردر مراسم

در  یدر اعتراض به آنچه بر سر هاله سحاب، انیگر از زندانید یکیصابر همراه  یهد
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اد حال یبه  فورا  . شدم نگران. اعتصاب غذا زده است دست به، ن پدر آمدهیمراسم تدف
 . اش افتادمیشدن وضع جسمان یو بحران یبد چند هفته قبل هد

، در حالت اعتصاب غذا یهد. دیرس یگریده روز بعد از زندان خبر تکان دهنده د
ن بار یپزشک درمانگاه ا. او را به درمانگاه رسانده بودند. شده بود یدچار عارضه قلب

بازگردانده  ۸۵۳او را به بند  یجد یدگینداده بود و بدون رس یص درستیز تشخین
 یبست قلیا ن بار بایشده بود و ا یگر دچار حالت بحرانیبارد ۸۵۳او در بند  .بودند

 یاسیان سیما زندان. حاال من هم صاحب عزا بودم. ا رفته بودیمارستان از دنیدر راه ب
 ترینیمیاز صم یکی یو هد میک خانواده شده بودیبدل به  جا  یتدر ۸۵۳بند 

م به یل خانواده نداده بودند و مستقیجنازه را ماموران زندان تحو. دوستانم در بند بود
 . در کار نباشد یعییبهشت زهرا برده بودند تا تش

ل داده بودند به سوگ مرگ او یتشک یو دوستانش که محفل یآن شب با خانواده هد
 یابر مراسم. ممکن شد یمراسم سوم هد یبرگزار، آن یفردا. مینشستها یو سحاب

 درها یکان سحابیدوستداران و نزد، دوستان. دهنده و تلخ بودهمه حاضران تکان
ان در واکنش به یزندان، ۸۵۳همزمان در بند . عزادار بودند یدر پ یماتم سه مرگ پ

 همه .م گرفته بودند که دست به اعتصاب غذا بزنندیتصم یحادثه درگذشت هد
م گرفته بودند که ینفر تصم ۷۳ تا  یاما نها، ان داوطلب اعتصاب غذا شده بودندیزندان

 . نامحدود کنند یاعتصاب غذا
، پس از خروج از مسجد اعظم قلهک یلحظاتی، م هدیحتران مراسمیپس از پا

تلفن همراه همسرم که ، ابان دولت در حرکت بودمیکه در خ یدر حال، محل مراسم
د یافته است و بایان یپاام یسپاه اطالع داد که مرخص یبازجو. زنگ زد ،نزد من بود

م یحترد در مجالسیح دهد که نبایکرد توض یاو سع. صبح روز بعد به زندان بازگردم
ه به او گفتم که همان بهتر ک. تند بود کردم و واکنش من طبعا  می صابر شرکت یهد

 یزادارع یهد یبراام یر دوستان زندانیساوه یعتر به زندان بازگردم و به شیهر چه سر
 . وستمینفر پ ۷۳هنگام برگشتن به زندان به جمع . کنم
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اما ، دیرسنمی اعتصاب غذا در حد انتظار من دشوار به نظر، اول یهرچند در روزها
ان مارستیروانه درمانگاه و سپس ب یمن را با عارضه قلب ک هفتهیظرف مدت  عمال  

 یان اعتصاب غذایپس از اطالع از پا، مارستانیتخت ب یرو، سه روز بعد. کرد
 .ان دادمیبه اعتصابم پا، دوستانم در زندان

حاال ما  .به زندان برگردانده شدم، امیت جسمانیوضع یبا بهبود نسب، چند روز بعد
ته شتاف یباق یم که به سرایصابر بود یزمان هدین در ماتم عزیاو ۸۵۳ان بند یزندان

. کردمی صابر را زنده یخاطرات هد، همه ۸۵۳بند های ار و سلولویدر و د. بود
ان دلسوزان یبلکه در م، انیان ما زندانیو در م ۸۵۳شه نه تنها در بند یهم یش برایجا

  . باد یشه گرامیادش همیروحش شاد و . شده بود ینمان خالیو خردمندان سرزم
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 ...شودیر میچقدر زود د
 ینیاکبر ام

 
 ... آشنا شدم و چقدر زود رفت یر با هدید یلیخ

اش شتر با روش و منشیگذشت بیهر روز که م .شناختمشیها بود که مانگار سال
و خ او شتر بایم بیشدیدمش و همکالم میدمی بند درکه  یشدم و هر زمانمی آشنا

 . گرفتمیم
رفتار و منش  .بود یو دوست خوب یداشتنن است که او دوستیت ایواقع

ن یهم .یشناسیهاست او را مسال یکردیبود که احساس مای اش به گونهیشخص
در آن  .یبا او داشته باش ترییمیتر و صمکیرابطه نزد یوانبتشد که یامر سبب م

 . سواالتت بود یپاسخگو ،دادندیبه زور جواب سالمت را مها یزمان که بعض
ز یماش او را متیآالبی پاک و یرسا و درون ییصدا، بلند ییهالیمردانه با سبای چهره

 . کردمی گرانیاز د
 یاسیدر کار س .دادمی اریت بسیاهم   یو جمع یداِن عمل بود و به کار گروهیمرد م

ر ول ر بود یکاریاسیاز س یمتبح   ! متنف 
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دمش یدمی که هر وقت یطور ؛اما مهربان بود ،اش داشتدر چهره یت خاصیجد
 . آموختممی از نگاه و رفتارش

به اصول  .افراد باشند یدر زندگ یخوب یتوانند الگوهایم یچون هد ییهاآدم
 . کردیم یبند بود و به سبک خودش زندگیاخالق پاای حرفه

اف نبودیمق  . کردیعملکردش او را ثابت م، د به اصولش بود و حر 
 یتوانست راحت در بند زندگیکه م یجست در حالی میدور یاز تملق و چاپلوس

 . رفتیپذ گران رایبا د یدوست ،کند
، ادبی، درست، صداقت؛ راه کردم یاز او توشه یادیز یزهاین مدت کوتاه چیدر ا

 . ثار و شهادتیا، گذشت، متانت
 . کرد یدر آخر روح بزرگش او را آسمان، مظهر صبر و استقامت بود

 پر آشوب یاین دنیدر ا
  ن شهر پر از فتنهیدر ا
  یَمردبی ن بازاریدر ا

 ! َمرد .ی...تو َمرد
 . جان ین رحمت هدیروحت قر
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 ... که من شناختم یمرد
 ییخدا ید مهدیس

 
 انیاخبار زندان یالرا البه یبود که اسم و یصابر زمان یمن با هد یههن مواجیاول
 یسروصدا و هایمذهبـ  یان بازداشت ملیجر .دمیهشتاد شنی ل دههیدر اوا یاسیس
 گران به خودیش از دیک اسم توجه من را بیانه یدر آن م. که به پا کرده بود یادیز

! باشد «یهد»د یک مرد چرا بایب بود که اسم یم عجیبرا .(صابر یهد) جلب کرد
ماه از بند  ُنهپس از  یوقت 34بود که بعدها در سال  ییهان سوالین سوال جزو اولیا

ا ب. دمیاتاق شدم پرسهم سهشان در اتاق یمنتقل شدم و با ا 134الف سپاه به بند  7
 یخوانروضه، ش از تولدش در منزلشان به دعوت مادریح داد که پیتوض ییخوشرو

 عالقه داشت و از آن پس نذر یار به ویکه مادرشان بس «یهد»شد به نام یدعوت م
 رروزگار فرزند پس یرند و از قضایشان وام بگیرا از نام اکند که اسم فرزند خود می
 بیار غریبسی من امر یهر چند در ابتدا برا. کندمی اما مادر نذر خود را ادا ؛شودمی
 یهدی ستهیشا آن را کامال   ،دا کردمیپ یکه از هد یشتریاما بعدها با شناخت ب ،بود

و کار  یدهت انسجامیقابل، مستقل و خاص یتیهمچون اسمش هو یهد. افتمی
 . داشت ییباال یالتیتشک
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شد و می برگزار یهر هفته جلسات منظمهای چهارشنبهی، به همت و سهدر اتاق 
 گران به اشتراکیاتشان را با دیدر آن بنا به تخصص خود تجربها ک از بچهیهر 
د محم، ات معاصریادب یقنبر یآقا، فر در باب حقوقییایمحمد اول .گذاشتندمی

که  ـ خیشان تاریسم و خود ایدر باب کمون یما نحوین، ق کبودوند حقوق بشریصد
 . گفتمی اتر رائخ تیدر زمان حضور من تار

 ار جذابیشنونده بس یرا برا هاآنبه موضوعات گوناگون داشت  یکه هد یکردیرو
 .بصو توام با تع یبعدو تک یخط چندگانه و نه صرفا   یکردیرو، کردمی و مطلوب

ن را با آ، ریر تفسین بود و در خط سین چنیقرآن اهای کالس ینکه در برگزاریکما ا
 یمذهب ریغ یکه تعداد اعضاای به گونه ؛دادمی وندیط روز از جمله جنبش سبز پیشرا

 . بودها یش از مذهبیحاضر در کالس ب
که داشتند  یفارغ از هر اتهام، انبندیگر همیت دیبه شدت نسبت به وضع یهد

که ممکن بود با شخص  یاحتمال یهانظراختالفاد ندارم با وجود یبه  .حساس بود
ن دست که یاز ا ینیمزدور و عناو، ملحد، ستیورتر را هاآنداشته باشد  یا گروهی

 ؛کند خطاب، بردندمی خود به کار یانسانریض و رفتار غیه تبعیتوج یبرا یبرخ
 . کردمی رفتار ینیشخص و معضمن آنکه با همگان با اصول م

مدون کردن  یتالش برای، و ین کارهایاز مهمتر 134دوران حضور در بند  یط
ط انتخاب یک کردن شرایز دموکراتیو نـ و زندانبان  یزندان ـ  رون یروابط درون بند با ب

فانه با ان بود که متاسیت زندانیمورد قبول اکثری نامهنیین آیل بند در قالب تدویوک
ا ط برابر بیهات خاص خود شرایاز افراد که با توج یار تعدادیبسهای یکارشکن

 . ن امر مغفول ماندیدند روبرو شد و ایتابیگران را برنمید
و  فیضعهای گران به فکر بچهیش از دیشد تا بمی باعث یهد یپهلوانی هیروح

 هاآن یداشتند که تحمل زندان را برا یل گوناگون مشکالتیتوان بند باشد که به دالکم
 . کردتر میسخت
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ـ  یع جنازه ناصر حجازییکه افراد بازداشت شده در مراسم تش یبه خاطر دارم زمان
با ، منتقل کردند 134را به بند  ـآشنا به زندان بودند و نا یاسیسریغهایی که بچه
ترس کاهش اس یبود برا رفت و هر آنچه در توانش هاآنار به استقبال یبس ییخوشرو

 . انجام داد هاآن
نه با هرگو یستیع و بدون رودربایسری صابر را مواجهی زهیاز وجوه مم یکید یشا
گر از ید یگروه یض از سوین تبعیژه اگر ایوبه ؛ان عنوان کردیان زندانیض در میتبع

 یمانز .چندان مطلوب نبود یبرخ ید برایکه شا اییگژیو. شدمی لیان تحمیزندان
 یه برادران اهل سنت است بر سر آقایعل یعدالتبی که معتقد بود یدر برابر رفتار

 ؛ندارد یشوخ یسر اصول با کس د کرد کهیتاک، اد زدیفر ـل بند وقت یوکـ سه یمق
 ینکه وقتیکما ا .سه باشدیمق یچون آقا ینیشخص محترم و ام، اگر مخاطب یحت

ک یک و به اتاق تر بدون تعارف اتاق را ،کل شدافراد دچار مش یبا برخ سهدر اتاق 
 یوزهان رینقل مکان کرد و تا آخر ،بود در آنجا فکرشق و همیرف یرثانیکه خسرو دل

 ـ هفت و ُنههای ژه اتاقیاول به وی ز منتقد منصف و دلسوز افراد طبقهیاتش نیح
رفتن  یار برایبس یرغم اصرارهایماند و عل یباق ـان طلباصالحمنسوب به های اتاق

اضر چ عنوان حیبه ه ،برخوردار بودند یشتریب یباال که از امکانات رفاهی به طبقه
با  یچه از نظر فکرماند که اگر ید و تا انتها در اتاقیاینشد از اصول خود کوتاه ب

ک یدار به هم نزیبس یستیاما از نظر ز ،داشت یادیار زیبسی فاصله هاآنت یاکثر
 . بودند
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 چ کسیبا همه و با ه ؛هاآرمان یبرا یمرد
 یثان ریخسرو دل ریام

 
 زیانگاعجاب یبا و جالب و هم تا حدیست مشترک با صابر هم زیهمراه بودن و ز

زش و لحظه به لحظه یهمه چ ؛«بماند»امده بود که متوقف شود و یصابر ن. بود
ر شه دیر، ابدیخواست بدان دست می که صابر ییایدن .بود «رفتن»ش یزندگ

در  .کردمی نییحرکتش را تع ین باور ما بود که سمت و سویش داشت و ایباورها
 ینیزم کامال   «شهرآرمان»ر رفتن او به سمت ید که مسید شد کامال  می ن حال کهیع

از با عبور  یان مردم و تا حدودیستن در میک زیتنگ و بارهای است و از کوچه
ن یاما با ا ،گذردیمعمول و متداول امروز جامعه مهای یزندگ «یمرگروز»لحظات 

 یندگز ید به ظاهر با رفتارهایکه شا یهر حرکت یو در فراسو یهر رفتار یوجود در پ
ن رفتار نه ید که ایشد فهممی دقت یبا کم ،نداشت یمردم چندان تفاوت یعامه

بلکه صابر از ، است «کردن یزندگ» یبرا یو نه حاصل ناچار «یمرگروز»حاصل 
ر را اگر یین تغیاست و ا «رییتغ»جاد یکند که امی را دنبال ین رفتار هدف باالتریا

ر در ییجاد تغیو ا «تحول»آن  یکه صابر در انتها یرفتیم یریبه مس یکردمی دنبال
 . افته بود و به سمت آن در حرکت بودیرا  یهست
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با صابر همراه شود و  یروز متوالساعات چند شبانهی همه توانست دری میاگر فرد
 «دقت نظر»از  یرد و اگر تا حدودیر نظر بگیستن او را زیکردن و چگونه ز یزندگ

ست یاش زدهیروبروست که با عق یافت که با مردییمدر یبه روشن ،برخوردار بود
 . کندمی جستجو «آرمانش»ش را در یزاحرکت تحول یمشترک دارد و منتها

ی هیر بر پاگیست مشترک با افراد دیز یش را برایارهایمع ین فردیاست که چن یهیبد
ی ش جسته است و مبنا و فلسفهیست آرمانیخواهد گذاشت که در مدل ز یاخالق

ن وجود صابر به یبا ا. ردیگمی اش نشاتیوجودی رهید و سیز از عقاین اخالق نیا
تن سیز یها انتظار اخالقانسانی تواند از همهنمی ود یافته بود که نبایدر یروشن

دانند هر کدام منشا اخالق را در ی میهم که خود را اخالق هاآنداشته باشد و 
ا د انتظار داشت که در تعامل بیباور دارند و نبا هاآنکنند که به می جستجو یاتینظر

 یش آرمانیو منتها یخصد شیش عقایباشد که مبنا یاخالق یز بر مبنایگران همه چید
ی را حرکت «ریس»و ، معتقد بود «ریس»لذا صابر به . میشیاندمی است که به آن

 «ترکهدف مش»و به سمت  «ر مشترکیمس»گام برداشتن در  یدانست که بر مبنامی
در  یالتربای شود تا مرتبه یط «یریس» یانیا جرید با هر فرد یمعتقد بود با .است

ی ر مشترک در گام اول به حرکت مشترک در مرحلهیروابط حاصل گردد و پس از س
های نهیژه در زمیمشترک به و یبه اقدام یانیا جریو قبل از آنکه با فرد ، دیرس یبعد

به  «کمشتر یریس»ان را در یا جرید حتما آن فرد یبا، دست بزند یو اجتماع یاسیس
 ید و اهداف به حدیزان مشترکات در عقایا کند که مدیمان پیمحک آزمون بگذارد تا ا

به  یابیدست یمشترک برای نهیتوان انتظار اقدام مشترک و پرداخت هزمی است که
 . واحد را داشت یهدف
 یاسیانات سیجری ندهیا نمایکه  یو با افراد یاسیدر زندان آن هم زندان س یزندگ

ر کم به خاطا دستیکردند و ی میندگیرا نما یان فکریک جریا یمطرح روز بوده و 
 ،ت با استبداد حاکم بودیند و در ضدیکه از نگاه قدرت مسلط ناخوشا یاقدام

ست مشترک است که از گذران دوران یک ز، یزندان شده بودندی ر و روانهیدستگ
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شود یم ان شروعیزندان یل صنفیدر زندان و مسا یه زندگیحتاج اولین مایحبس و تام
 یابیدست یاقدامات مشترک برا یعنیکند که به مراحل باالتر  یرا ط یریند ستوامی و

دند یامنی میاسیکه آن را س یدر زندان یصابر زندگ یبرا. به اهداف مشترک هم برسد
 «مشترک یریس»آن بود که وارد  یداشت و هر لحظه به دنبال و در پ یین معنایچن

 یبراای هیو ما یمختلف را محک بزند و اگر وجوه اشتراک یهاانیشود و افراد در جر
آماده  «اقدام مشترک» یرون زندان برایا بیدر داخل  ،افتیبه اهداف مشترک  یابیدست
 . شود

خ شهادت یتا تار 34ن از مرداد یزندان او 134صابر در بند ی ماههده یروند زندگ
 جستجوگر است که آرام و قرار ک انسانی یانگر زندگیب یبه روشن، 44خرداد  یعنی

مختلف را بسنجد و افراد های نهید زمیافته که فرصت تنگ است و بایندارد و در
رک در مشت یساز اقدامنهیشود و زم یمشترک ط یریمختلف را به آزمون بگذارد تا س

 . نده باشدیآ
 یمذهبـ  یان ملیان منتسب به جریکه زندان 34ادم هست حدود آذر ماه سال ی

شتر یبی( نفر نهضت آزاد دو و یمذهبـ  ینفر مل سه) نفر پنج، ر شده در بندیدستگ
اوضاع  یم و عالوه بر بررسیصابر داشت یبا حضور آقا یمشترک یجلسات هفتگ، نبود

 ل ویبه مسا ،گریانات دیتعامل با جری و نحوه یل صنفیط زندان و مسایو شرا
 دهآن زمان . میپرداختیم یمذهبـ  یملان یژه از نگاه جریروز به و یاسیحوادث س
انات مختلف به احکام اعدام محکوم شده بودند یر شده از جریان دستگبندینفر از هم

 ییآقاحاج یعلو محمد یان جعفر کاظمیژه در مورد چند نفر از جمله آقایوو به
ر تام و خواسیسیبنوای هیانیدر جلسه مطرح شد که ب .حکم باال بود یاحتمال اجرا

 یکراتمذا .میحقوق بشر منتشر کن یم و به مناسبت روز جهانیلغو احکام مذکور شو
ام احککه  یه شد که در آن از افرادیس تهینوشیک پین مورد صورت گرفت و یدر ا

 . نام برده شده بود ،دنناعادالنه اعدام گرفته بود
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دفاع از حقوق  یمرحوم صابر ضمن آنکه اصل اقدام برای، پس از بحث و بررس
د یاککرد و ت یه خودداریانین بیا یاز امضا، رفته بودیان محکوم به اعدام را پذیزندان

ر یس»م اما یهست یمذهبـ  یمل یفکری نکه همه از نحلهآ با داشت که ما چند نفر
 . میم اقدام مشترک داشته باشیتواننمی وایم نداشته «یمشترک
ه نام خود ه را بیانین بیا یمیوان صمیک یمن و آقا م کهیدیجه رسین نتیت به ایدر نها

ه یته ید جوادیخطاب به مرحوم صدر حاج سای صابر هم نامه یم و آقایمنتشر کن
ن حکم را داشتند یکه ا یکسان یو اسام احکام ناعادالنه اعدامی مسئلهکرد و در آن به 

 ید جوادیحاج س یفرستاد تا به آقا یمرحوم مهندس سحاب یاشاره نمود و آن را برا
 منتشر کند که ظاهرا   یت افکار عمومیرو ید نامه را برایبدهد و در صورت صالحد

وز اعمال ط رید خود و با توجه به شرایبه صالحد یکه مهندس سحاب یراتییپس از تغ
 . ن نامه منتشر شدیا ،کرد

 یماسال ین جمهوریولئمسش هرگونه مکاتبه با یهاد و آرمانیعقا یصابر در راستا
 رممکنیاز آنان غ یبرخ یاز سو یقانون یهاگاهیط و جایت شرایل عدم رعایرا به دل

 او نظر نوشت که از ید جوادیحاج س یل هم نامه را به آقاین دلیدانست و به هممی
گاهیالبته ب و ران بودیاز حقوقدانان برجسته و شرافتمند ا یکی  یافکار عموم یشتر آ

 انات مختلف ویصابر با افراد و جر یبرخورد آقای نحوه. را مد نظر داشت مسئلهاز 
ز بر ین انیزندان یل صنفیمختلف در خصوص مساهای با اتاق یبه لحاظ صنف یحت

 . بود «ریس» یمبنا
 جلسات طلباصالحاز دوستان  یورود با جمع یبا از همان ابتدایصابر تقر یآقا

در  .حضور نداشتم هاآنکرد که البته من در یبرگزار م یبه صورت هفتگ یمشترک
ان یروند جر یپاسخ دادند در مورد بررس، دمیشان پرسین جلسات از ایمورد موضوع ا

ان ین جرین نقد ایگذشته و همچن یهادر سال هاآنعملکرد ی اصالحات و نحوه
 یدتبعد از م ن جلساتیا ،کند یاریدرست ام البته اگر حافظه .میکنمی وگوگفت

 یکه قرار بود انجام شود به طور کامل ط یر کارید که سیرسمی متوقف شد و به نظر
 . نشده بود
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 دیجد بندیوارد شد که بر اساس شماره یبه اتاق 134صابر در بدو ورود به بند  یآقا
ور حض طلباصالحان یاز جر ین اتاق تعداد معدودیدر ا .نام گرفت دواتاق  بند بعدا  

 134د بن یاسیان سیدر آن زمان زندان .افزوده شد هاآنج بر تعداد یداشتند که به تدر
ی قهدر طب ،داشتند یم مالیجرا که عمدتا   یان عادین و زندانییپای طبقههای در اتاق

  .باال ساکن بودند
 یبه بندها یان عادیم به انتقال زندانیت زندان تصمیریمد 34ماه سال حدود مهر

 یبرا د.شه یبند تخل یباالی ن انتقال انجام شد و طبقهیج ایگر گرفت و به تدرید
با  طلباصالحنکه چند نفر از دوستان یباال بسته بود تا ای درب سالن طبقه یمدت
نام گرفت در  هفتاتاق  باال را که بعدا   یهااز اتاق یکی کردند تا یزنیت بند رایریمد
 یبطلاصالحان یهمسو با جر یرا که به لحاظ فکر یرند و بعد افرادیار بگیاخت

ن اتاق یو به ا گر خارج شدهیدهای ن اتاق دعوت کردند تا از اتاقیدانستند به ایم
ر ن اتاق دعوت شدند که هیانتقال به ا یبرا یمیان صابر و صمیآقا. نقل مکان کنند

ا داد دوران حبس ریح میجتر صابر یآقا، کردند یشنهاد خوددارین پیرش ایدو از پذ
ز متفاوت و ا یلیکه از اقشار مختلف جامعه و با سطوح تحص یانیدر کنار همبند

داد حضورش در زندان به یح میجتر بگذراند و ،مختلف بودند یانات فکریجر
را  ین لحاظ اتاقیبه هم .خاص محدود نشود یان فکریک جریستن در کنار یز

ن یدر آن زمان در ا. نام گرفت و به آنجا نقل مکان کردند سهاتاق  دند که بعدا  یبرگز
 به هانآ از نفر دو که داشتند حضور نیمجاهد ن سازمانیاتاق چند نفر از متهم

هر دو محکوم به اعدام بودند و دادگاه  ییقاآحاج یمحمدعل و یکاظم جعفر یهانام
 هاآنا ب یقیمانه و عمیصمی صابر رابطه .د کرده بودیینظر هم حکم هر دو را تادیتجد

د هم بع .ول اتاق سه بودئبرقرار کرد که آن زمان مس یژه با مرحوم جعفر کاظمیوبه
 یدادند برایاحکام که همه احتمال م یانتقال نامبردگان از بند به اجرا یدر ماجرا

وداع  یرا که برا یو ازدحام یکرد شلوغ یوارد شد و سع ،حکم اعدام است یاجرا
بعد هم بالفاصله درخواست داد تا با مامور  .ت کندیریمد ،جاد شده بودیا با آنان
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 تیح وضعیاش مالقات کند و در ضمن آن مالقات ضمن تشرژه پروندهیو یتیامن
خواست که موضوع را به مقامات باالتر انتقال دهد و  یآن دو نفر از وی پرونده

ه ن احکام بود بیو ناعادالنه بودن ا یقانون یاعتباربی از یرا که حاک ییهااستدالل
 . شود یریحکم جلوگ یمانده از اجراید در فرصت باقیشا ؛منتقل کند هاآن

د کوچک بنی هینیش در حسیایمراسم دعا و ن یبرگزاری نهیبعد هم به همت خود زم
ل یه دلالبته ب .میبپرداز یجمعش دستهیایحکم به ن یلغو اجرا یرا فراهم آورد تا برا

 یران با برگزایاز همبند یتعداد، نین دو نفر به سازمان مجاهدیا یلق خاص فکرتع
د یست بند ریرین برنامه به اطالع مدیا ینکه اجراین مراسم مخالف بودند و بعد از ایا

 سهآن ممانعت به عمل آورد و صابر به ناچار مجبور شد مراسم را در اتاق  یاز اجرا
 .گر آمده بودند برگزار کندید یهاان که از اتاقیاز همبند یو با حضور تعداد محدود

 یمراسم ختم نقش فعال یصابر در برگزار ،دیحکم رس یکه خبر اجراهم  بعد از آن
نکه با وجود یضمن ا .ار ناراحت بودین احکام ناعادالنه بسیا یداشت و از اجرا

آن  یژه رهبرین به ویسازمان مجاهد یت فعلیکه صابر به وضع یحیانتقادات صر
ر ژه مرحوم جعفیبه و یان سازمانیاز همبند یاریاو با بس یعاطفی اما رابطه، داشت
  .بود یار قویبس یکاظم

قد بود معت، داشت یاسیس یکه صابر به زندان و زندان یعالوه آنکه بر اساس نگاهبه
ن یچنژه در یت شود و به ویان رعاین دسته از زندانیا یاز سوهایی پید پرنسیبا

انتظار داشت ، اعدام شده بودند یاسیاتهام جرم س ان بهبندیکه دو نفر از هم یطیشرا
 یبه طور .گردد یل متداول خودداریمسا یبه احترام آنان از بعض یکه تا چند روز

ن انجام یدر ح یشان و مرحوم کاظمیاهای یاتاقکه دو روز بعد دو نفر از هم
 دن پرداختند که صابر بعد از مسابقه به آنان انتقادو کف ز یفوتبال به شادی مسابقه

از ابراز  یرود که به حرمت درگذشتگان چند روزیکرد و گفت از آنان انتظار م
و آن د یایل متفاوت بودن دنیهر چند به دل .کنند یخوددار ینین چنیاحساسات ا
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ه صابر ک ییایرشدگان اعتراضات پس از انتخابات بودند با دنیجوان که از دستگ
 . شان داده نشدیآنان به ا یاز سو یپاسخ چندان مناسب، انتظار را داشت

ول ئبحث انتخاب مس سهن احکام نگذشته بود که در اتاق یا یاز اجرا یادیمدت ز
 انجام یریگین کار با رایا ش آمد که معموال  یپ یمرحوم کاظم ید به جایاتاق جد

را  لشیاعتراض شبانه وسای صابر به نشانهن مقطع بود که مرحوم یدر هم .شدمی
ار باال که آن موقع به عنوان انبی در طبقه یک گفت و به اتاقتر جمع کرد و اتاق سه را

ز نجانب در آن اتاق ایل عدم حضور ایکه البته به دل، شد نقل مکان کردیاستفاده م
گاه نیا یل و علت واقعیدل رتباط با ابی مسئلهن یکنم ایاما گمان م ؛ستمین اعتراض آ

همان شب من با چند نفر از بزرگان اتاق  .نبود یمرحوم کاظم گاهیجا و حفظ احترام
م که به اتاق ما یشان خواستیو با اصرار از ا میشان رفتیک مشورت کردم و به سراغ ای

ن با پرونده سازمان یشان از مرتبطیکه ا .ل. ج ینقل مکان کنند و به کمک آقا
شان یا ،خ شهادتیم و پس از آن تا تاریلشان را به اتاق منتقل کردیوسا، ن بودیمجاهد

 . ک حضور داشتندیدر اتاق 
در  نیسازمان مجاهدی ن پروندهیبود که متهم ییهاگر از اتاقید یکیز یک نیاتاق 

ن ینگبار س یشصت و دارای دههی ان با سابقهیاز زندان آن سکونت داشتند که اکثرا  
صابر با  ار گرم بود ویان از صابر بسین زندانیاستقبال اکثر ا .زندان بودندی تجربه

به  ها در کنار آناناز شب یاریبس یبرقرار کرد و حتای مانهیصمی ز رابطهیشان نیا
 نیل مرتبط با سازمان مجاهدیل مختلف از جمله مسایدر مورد مسا وگوگفت

قات یانگذاران سازمان و تحقیشان به بنیای ل عالقهیپرداخت و از آنجا که به دلمی
در مورد گذشته و حال  یادیاطالعات ز ،که در موردشان انجام داده بود یعیوس

نقد عملکرد سازمان  یمشترک و حت یهاوگوگفتی نهیزم معموال  ، سازمان داشت
ز یک نیم گرفت از اتاق یصابر تصم ین وجود بعد از مدتیبا ا .آمدمی ز فراهمین

 ان باسابقهیبا وجود حضور زندان .ن موضوع را با من مطرح کردیمکان کند و انقل
ن یوهتی، تیم امنیبا جرا یاما افراد، آنان با صابری مانهیصمی شصت و رابطهی دهه
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ور ان خاص خارج از کشیک جریوابسته به  یاسیس یا حتیو  یبریسا، به مقدسات
 یاریبس یمتفاوت با صابر و حت امال  ک ییک حضور داشتند که حال و هوایدر اتاق 

نش ت ین لحاظ همواره نوعیشصت داشتند و به ای ان دههیر زندانیگر نظیان دیزندان
به  ان معموال  ین دست از زندانیژه آنکه ایبه و .ک حاکم بودیپنهان در اتاق 

 واجربازده بود که اگر در زندان بی و یگذرانوقت پرداختند که صرفا  یمهایی یسرگرم
زندان  یرا از حال و هوا یاریتوانست به کل جو را عوض کند و بسمی ،افتیمی

بود  ییگونه رفتارها معترض بود و به دنبال جانیصابر نسبت به ا .خارج کند یاسیس
ا افتاده باشد ج یا حداقل به لحاظ سنیزه و یانگان باسابقه و بایکه بتواند در کنار زندان

امکان  ،دنه فراهم شیاگر زم یروزانه و مطالعاتش بپردازد و حت یهاتیتا بتواند به فعال
ان در یاز همبند یل فهرستین دلیبه هم .داشته باشد هاآنمشترک را با  «ریس» یط

هم در  یشصتی دهه یاتاقدوستان هم از یکه تعداد میه کردیمختلف ته یهااتاق
افق م و اگر مویان صحبت کنبندین همیتک اآن منظور شده بودند و قرار شد با تک

باال ی طبقه یخال یهااز اتاق یکیم تا یم کنیاست بند تنظیر یبرا یدرخواست ،بودند
ل یبه دل لهمسئن یم که البته اییمکان نمان افراد قرار داده شود و به آنجا نقلیار ایدر اخت

 جیمان به تدرالبته مرور ز .مسکوت ماند کامال   44انات خرداد یبا جر شدن مصادف
 ه صابرنکین مورد اثبات کرد و علت ایان باسابقه را در اینظر صابر و زندان یدرست

که  یبه طور، ش را در زندان از آنان جدا کند مشخص شدیط زندگیخواست محمی
ت درخواس بعدا   ،نداشت یافراد که البته در زندان هم رفتار چندان مناسب نیاز ا یکی

خاص  یهاونیزیاز تلو یکیخت و در یعفو کرد و آزاد شد و به خارج کشور گر
ان انات داخل زندیان و جربندیاز هم یاریاز بس ییبرنامه گذاشت و به بدگو یخارج

 . ه آنان پرداختیعل یغات منفیو تبل
ات انیاز جر یکیت یبا محور ُنهاتاق ، هفتل اتاق یاز تشک یبعد از گذشت مدت

شد و  لیباال تشکی در طبقه ،ز بودیان اصالحات نیت جریکه مورد حما ییدانشجو
بر اساس ها سازیکیگونه تفکنیا .به آن نقل مکان کردندها بندیاز هم یتعداد
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ان از یبنداز هم یاریط آن روز زندان که بسیدر شرا یاسیان سیک جریبه  یوابستگ
 بعضا  ، بودند یاسیس هایانیبه جر یجامعه و فاقد وابستگ یاقشار عاد

ژه یوهب .شود یکرد که ممکن بود منجر به بروز اختالفاتمی جادیرا ا ییهاتیحساس
الحات اصی دوره یهاتیل فعالیبه دل یاسیانات سیآنکه اکثر افراد وابسته به جر

ندان زن بند و یبودند که امکان تعامل بهتر و مذاکره با مسوولای شناخته شدهی چهره
آن زمان زندان  یها و تنگناهاتیط خاص و محدودیدر شرا مسئلهن یرا داشتند و ا

 . شدمی از محسوبیامت
طور که آن .رفتیشان نپذیاما ا، نقل مکان کند 4صابر دعوت شد که به اتاق  یاز آقا

و به  کرده یط ییان دانشجویآن جر یرا با اعضا یر مشترکیدوران س گفت قبال  یم
ز به یر در داخل زندان نیآن سی ده بود و تصور داشت که ادامهینرس یمشترکی جهینت
مرکب از ای داد با مجموعهیح میجتر عالوه آنکه صابربه .دیجه نخواهد رسینت

د یجد ل اتاقیتشک یکه برا ینشیاتاق باشد و گزهم یو افراد عاد یاسیانات سیجر
  .افراد بود یو منش و سبک زندگات و مرام یاخالق یشتر بر مبنایداشت هم ب

 یادبودی یقرار شد جلسه، ش آمدیپ یمهندس سحاب یختم برا یان برگزاریجر یوقت
برگزار شود که با وجود ها از اتاق یکیان در بندیاز هم یهم با حضور تعداد

افراد  ،کردیل که حس مین دلیبه ا، ُنهاتاق  ییان دانشجویصابر با جر نظراختالف
با  یشتریب ییزان آشنایگذشته از م یهادر سال یاسیسی نهیشیل پیق به دلن اتایا

اسم مر یبرگزار ین اتاق را برایا، برخوردارند یمذهبـ  یان ملیو جر یمهندس سحاب
 . ادبود انتخاب کردی

 یاسیس هایانین جریماب یجلسات یدن خبر شهادت مرحوم هاله سحابیپس از رس
 ایهشنهادیحضور داشت و پ هاآنل شد که صابر هم در اکثر یمختلف حاضر تشک

کدام چیه یمطرح شد که رو مسئلهن یاعتراض از داخل زندان به ا یبرا یمختلف
بود  یاعتراض یشنهادها اقدام به اعتصاب غذاین پیاز ا یک، یاجماع صورت نگرفت

در مورد آن به  یریگمیوجود داشت و تصم یادیز نظراختالفز یآن ن یکه بر رو
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ات ن جلسیان در ابندیل احترام به نظر همیصابر هم به دل.جلسات بعد موکول شد
نجا اما از آ .همراه شود هاآنش آمد با یپ یاقدام مشترکی نهیافت تا اگر زمیمی حضور

ن یترکین باعث شد صابر که نزدیسخت بود و هم یریگجهینت ،نبود یر مشترکیکه س
ز یه من نرد کیم به اقدام مستقل بگیتصم ،در داخل زندان بود یابفرد به مهندس سح

 . افتمیبا آن را  یق همراهیتوف
 یشنهاد اعتصاب غذایز به او پیان نیاز همبند یگریتعداد د ین فاصله از سویدر ا

ن افراد به ین وابسته نبودن ایر مشترک و همچنیل عدم سیمشترک شد که صابر به دل
اعتصاب غذا به صراحت اعالم کرد که ی هیانیرفت و در بینپذ یمذهبـ  یان ملیجر

 .شوندنمی ن کار دعوتیان به ایک از همبندیچ ین اقدام به صورت مستقل بوده و هیا
ان هم به بندیاز هم یگریتعداد د ،ما یهر چند همزمان با شروع اعتصاب غذا

 با صابر نشدن همراه لیدل ،یزود به البته و نمودند صورت مجزا اقدام به اعتصاب
 انتظار که هاانیجر نیا از یکی کهیطورهب .دیگرد مشخص اقدام نیا در نیریسا

 یقلب سکته وقوع از قبل شب د،زن هم بر یرسم و اسم صابر با یهمراه در داشت
 بر نفوذ اعمال با صابر که کردند مطرح را اتهام نیا و آمده او نزد به صابر دیشه

 یناراحت اسباب مسئله نیا که است شده هانآ اعتصاب خبر انتشار از مانعها رسانه
 ... . وردآ فراهم را صابر دیشد

و رفتار  یزندگی وهیبر اساس ش، انیانتظار صابر از زندان و نوع تعامل و برخورد زندان
نان آ یارهایزندان را با مع یشصت بود و استانداردهای ان قبل از انقالب و دههیزندان

اول  یهازندان را داشت سالی که قبال صابر در آن تجربه یدوران .دانستیمنطبق م
تقل ر و به بازداشتگاه منیدستگ یمذهبـ  یاز دوستان مل یهشتاد بود که تعدادی دهه

و  یرحمان، ان صابریبردند و دوران زندان آقامی به سر یها در انفرادشدند و مدت
 . شد تریاز همه طوالن یجانیعل

در راهرو  ،در شب حادثه با او داشتم یکه قبل از بروز سکته قلب ییوگوگفتن یآخر
 17قبل که بعد از ساعت  یهاشب بود که صابر برخالف شب 17بند حدود ساعت 
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دنش یل نخوابیو دل به سراغش رفتم، به قدم زدن داخل راهرو پرداخته بود، دیخوابمی
کردن دوران زندان توسط جوانان  یسپر یچگونگ ت زندان ویاز وضع .دمیرا پرس

برد شیهرکدام سرگرم پ یول ،هستند یاسیس یها زنداننیگفت ایناراحت بود و م
ان یافتم که انتظار دارد زندانیش دریهااز حرف .خود هستند یشخصهای برنامه

ک حرکت مشترک و ی یو آماده شدن برا یخودساز یزندان هم برای از دوره یاسیس
 با  یتقر 134ط آن روز بند یکه در شرا یزیچ. مشترک استفاده کنند یهاشبرد آرمانیپ

حاضر هر کدام فقط سرگرم  یاسیس هایانیچرا که جر .به ندرت قابل مشاهده بود
که بدون  یحاضرشان در زندان بودند و جوانان یخود با اعضاهای شبرد برنامهیپ

ا بیتقر ،ر شده بودندیدستگ 33اعتراضات ان یدر جر یاسیس هایانیبه جر یوابستگ
 رصاب یمانند آقا ینداشتند و فقط معدود افراد یاسیس هایانیبا جر یارتباط چندان

منتقل  هانآاتشان را به یند و تا حد امکان تجربیارتباط برقرار نما هاآنتالش داشتند با 
 . ندینما

ه برساند و جیان به نتیبا زندانرا  یر مشترکینتوانست در دوران زندان س رهر چند صاب
ر یاما س ،خ و قرآن به آموزش جوانان پرداختیفشرده تار یهاق کالسیفقط از طر

وع قبل شر یهاش که از سالیهان آرمانیدن به سرزمیرس یبرا یمشترک او با هست
افت و سرانجام یادامه  یک عضو فعال هستیز به عنوان یدر درون زندان ن ،شده بود

 . وند دادیوجود پ یرا با منتهااش یهست
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 ... پ داشتیپرنس
 رضا رستگار

 
 یمذهبـ  یمل یدانستم از اعضایم .شناختمیده بودم و دورادور او را مینام او را شن

اش مخالف بودم و به او نقد یاسید سیاما با عقا است؛مند است و به مصدق عالقه
 . داشتم

ام زندان کاح یتم به اجرایومکگذراندن دوران مح یبرا 34ز سال ییروز سرد پا یک
مامور انتقال من  یسربازی، فات و مراحل اداریتشر یپس از ط .ردمکن مراجعه یاو

 ییما با موهایسخوش یمرد 134بند  یپشت درب ورود .ن شدیاو 134به بند 
ا رض ل بندمانکیاو و .دانستمیآن روز نام او را نم .دیشکیانتظارم را م یجوگندم

با بلندگو احمد  ،مکوتاه در مورد مرام و مسلکپس از چند پرسش  .بود یرجب
  .ندک ییمسئول اتاق چهار را خواست تا من را به اتاق چهار راهنما ،ییرضاشاه
 یه منتهک یادیپهن نسبتا زهای پله .داشتم یبیم آشنا نبود و احساس غریط برایمح

 ین بود اما گاهییسرم پا .میمودیاتاق چهار پ یشد را به سویم یدراز یبه راهرو
 .ردمکیگران را حس میاو دکنجکنگاه  .ردمکینگاه م یر چشمیاوقات اطرافم را ز

 .شدیداد و رد میلم میتحو یلبخند ،شدیدوخته م یسکچشمم به  یاگر گاه
  .م بودک ییت در فضایانبوه جمع ،ردکه توجهم را جلب ک یزین چینخست
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 یر بود تا خالید ناگزیفرد جد ،م بودن تعداد تختکو  یاد زندانیبه جهت تعداد ز
تقر پس از مس .نبودم ین قاعده مستثنیمن هم از ا. خواب باشدفک یشدن تخت مدت

 ییقامت با موهاوتاهکسال و انیم یمرد هاآنان یدر م .نارم آمدندک یشدن تعداد
ده شده بود یشکن یین رو به پایه از طرفکخاص  یهالیبیپشت و با سمکو  یسترکخا
 ،تر شدیکه نزدکنیهم .داشت یعبوس و جدای در نگاه اول چهره .م شدیکنزد

 .ردک ییآمدگوو خوش یپرسبر لبانش نقش بست و شروع به احوال کیوچکلبخند 
ه ک یمرد .صابر بود یهداو  .آمد یبه نظرم مرد مهربان ،اول یبرخالف لحظه

ن مالقات من با او ین اولیا. ده بودمیند یکاما تا آن لحظه او را از نزد ،شناختمشیم
 . بود

خود  یگذراندن شب و روز برا یبرا یسکهر  .ان داشتیآنجا هم جر یزندگ
ردند کیمطالعه م یبرخ، بافتندیم کبند و عروسدست یبعض .داشت یمشغولدل

روزها  .بود یارکس مشغول کخالصه هر  .پرداختندیورزش مهم به ها یبعض
ر شتیب .شدمیم آشنا میهابندیط و همیشتر با محیشد و من هر روز بیم یسپر

سبت ه من نک ییچند ساله داشتند و از آنجان یسنگ یهامکح ،ه آنجا بودندک یسانک
 یکوچکه در مقابلشان احساس کنم کیاعتراف م ،داشتم یترکم سبکح هاآنبه 

 . شدیشتر میب هاآنردم و حس احترامم روز به روز به کیم
از  ییک .ردندکیالس درس برگزار مک یبرخ .بودند یسرشناسهای تیآنجا شخص

ه من به ک ییاز آنجا .دادیران را درس میخ مشروطه ایاو تار .صابر بود یهد هاآن
ش یهاالسکاز او خواستم در  ،نه بودهین زمیمطالعاتم در اشتر یمندم و بخ عالقهیتار
ا د جلسات بیبا ،ه شرح خواهم دادک یالتکل مشیبه خاطر دارم به دل .نمکت کشر

  .رفتیپذ ییرواما او من را با گشاده .شدیبرگزار م یمکتعداد 
ر هوا اوقات اگ یالعباس و بعضتیا بیشتر در اتاق به اصطالح ورزش یجلسات ب

ه کند آوردمی ن زندان فشاراد دارم مسئوالیبه  .شدیاط بند برگزار میدر ح ،وب بودخ
 یبهداشت یهاسیسرو یحت ،بند یجلسه ندارند و چون همه یان حق برگزاریزندان
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ت او یجاد حساسیاز ا یریشگیپ یبرا ،شد ینترل مکبسته مدار یهانیتوسط دورب
 یه انگارکم یردکیوانمود م یطور یمابقنشست و می ورکن و در نقطه یر دوربیز

ن منوال برگزار یگران هم به همیجلسات د .میهست یارکدام مشغول انجام کهر 
گاه یشور را ناشکالت کاو مش .شدیم در  .دانستیمردم م یو مطالعه یاز عدم آ
 . ده بودمیعقنه با او همین زمیا

 ینارکالعباس من را تیدرست مقابل درب ب ،باال یجلسه در راهرو از بعد یروز
و  ینکادداشت ین خاطرات زندان را ک یز گفت سعیآمحتینص ید و با لحنیشک

 یز آزادپس ا ،یا حوصله نوشتن نداریتلخ ادامه داد اگر مجال و  یبالفاصله با لبخند
 . نکضبط  ،ییخاطرات را ضمن بازگو

ل شده بود و کیبال تشیگ فوتبال و والیدارم لاد یبه  .داشت یادیز یبه فوتبال عالقه
 یکم اتاق ینان تیکاز باز یکیصابر  یهد .ل داده بودکیتش یمیخود ت یبرا یهر اتاق

تالش او  زه ویاما انگ ،برخوردار بود یاز سن باالتر نانیکگر بازیاو به نسبت د .بود
 . بود یستودن

 یانگار .ردکیز میگران متمایه او را از دکداشت  یجالب یهاات و عادتیخصوص
ها ن ساعتییپا یهر روز در راهرو .ق و منظم بودیدق .برنامه داشت یزیهر چ یبرا

ن برداشت من از یا .دیرسیر به نظر مکاش متفهنگام قدم زدن چهره .زدیقدم م
 . حالت چهره او بود

اعزام به  یبه بهانه ها را معموال  یاعدام. رخ داد یزیانگداستان غم 34در زمستان 
تشنج از م یریلش جلوگیردند و دلکیج میل نامشان را پین قبیاز ا یا مواردی یبهدار

 . ه اصل ماجرا را شرح دهمکن را نوشتم یا .شدن جو بند بود
نقطه  .ن خلق بودندیمجاهدهای یدو تن از همبند یاظمکو جعفر  ییآقامحمد حاج

 ینیاما هر دو مردان نازن ،داشت هاآنبا  یادیله زمن فاص یاسیسهای دگاهینظرات و د
 امکاح یاجرا یمشان در مرحلهکم اعدام داشتند و حکهر دو ح .بودند و قابل احترام

  .م بخوانندکح یاجرا ین بود نامشان را براکهر لحظه مم یبه عبارت .بود
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ج یپ یاعزام به بهدار ینام چند تن را برا یروز زمستان یکصبح  14حدود ساعت 
ه ناگهان همهمه ب .هم بود یاظمکو جعفر  یینام محمد آقا هاآنان یدر م .ردندک

وارد بودم و تازه یفرد معمول یکمن  .وجود آمد و رفت و آمدها به اتاق سه شروع شد
ردم کیاما تالش م ،آمدمنمی اد به حسابیدر واقع ز .داشتم یمکم کطور حنیو هم

 یکی ین باقیمتوجه شدم عماد الد .ات ماجرا با خبر شومیگران از جزئیبا پرسش از د
رد از آن دو کیتالش م، ف و قابل احترام جمعیسرشناس و مرد شرهای تیاز شخص

ر بار یز هاآن یول .م اعدامشان شودکح یه مانع اجراکرد یبگ یخطتن دست
در  .مه بودبه پا شد همه جا همه ییغوغا .در آخر هر دو آماده رفتن شدند .رفتندینم

انگار  .مج و منگ بودیگ .نمکف ید آن لحظات را توصیه باکتوانم آنگونه یقت نمیحق
آورم می ادیبه  .آمدمی مفهوم به نظرم گنگ و نایبراها وگوگفت .ند شده بودکر یتصاو

 .دندره شده بویخای مات و مبهوت به نقطهی، برخ .ردندکیه میشتر افراد گریه بک
زرگان از ب یبعض .شتر شده بودیان آن دو بود بکه محل اسک سهرفت و آمدها به اتاق 

را  صابر یان هدین میدر ا .ردندکیم وگوگفترفتند و یم هاآنش یو سرشناسان پ
ش نق .ندکگران را آرام یرد دکینترل اوضاع داشت و تالش مکدر  یه سعکدم یدیم

  .ردکیم یتر را بازبزرگ
خر در آ .آورمنمی ادیالبته متن شعر را به ، خواند یه در اتاق سه شعرکبه خاطر دارم 

پس از  هاآن یخوشبختانه آن روز هر دو .میرکآن دو را تا درب خروج بدرقه  همه ما
 یهاما متاسفانه هفت ؛ما شد یهمه یه موجب خوشحالکچند ساعت به بند بازگشتند 

 .هرگز بازنگشتند هاآنم به اجرا در آمد و کبار حنیا .رار شدکن ماجرا تیبعد هم
ه یگران روحیرد به دکیه تالش مکرا صابر  یاما رفتار هد ،بود یلحظات سخت

 . نمکیهرگز فراموش نم ،بخشد
از  یالله سحابعزت یچند ماه پس از آزاد .من آمد یم آزادکه حکبود  44ن یفرورد
دخترش هاله هم به طرز ، ع جنازهیتشش هنگام .ردکفوت ها یمذهبـ  یمل یاعضا

 .صابر گذاشت یبر هد یقیعم یرات روحین ماجراها تاثیا .جان سپرد کیوکمش
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 44او در خرداد سال ، ها دست به اعتصاب غذا زدیعدالتبی نیاعتراض به ا یبرا
 اشه ما ریهم یرد و براک یست قلبیاز اعتصاب غذا ا یدر اثر عوارض و فشار ناش

  .نمود ترک
ر را زنده صاب یهد یاد و خاطرهیرم و یرد قلم به دست بگکه وادارم ک یلین دلیبزرگتر

 . خاطرش جان سپرده ه بکدش بود یاو به اصول و عقا یبندیپا ،نمک
 ... ب داشتیاو پرنس
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 سخت باور داشت وگوگفتبه 
 یض اله عرب سرخیف

 
. دمبو افتهین یدار حضوریاما فرصت د ،شناختمیرا دورا دور م «صابر یهد»مرحوم 

دم و با ین بار او را دیاول یبرا، منتقل شدم 134به بند  34دوم سال ی مهین یوقت
 . استقبال گرمش مواجه شدم

 یرا مطرح کرد و من هم استقبال کردم منته وگوگفتشنهاد نشست و یبالفاصله پ
طرح گر را هم میاز دوستان د یشنهاد حضور تعدادیپ، وگوگفتشدن  تریعموم یبرا

زان یاز عز ،عالوه بر خودمان یعنیرا چهار نفره  وگوگفتن یقرار شد ا تا  یکردم و نها
 . میهم دعوت کن یه مومنلو عبدال ین باقیالدعماد

شنهاد من نقد اصالحات در دستور کار یل شد و با پین جلسه تشکیبه هر حال اول
 . ن جلسات تکرار شدیا قرار گرفت و

ک از دوستان نظرات خود را مطرح یا شش جلسه برگزار شد و هر یکنم پنج یفکر م
رداخت پ یادداشت کوتاه بناین یمن در ا .ک مورد بحث قرار گرفتیک به یکردند و 
م د برادرانییمورد تا ت داشت و دارد و حتما  یاما آنچه اهم، ها را ندارمبحث یبه محتوا

 . بود مسئلهکرد مرحوم صابر با اصل یروش و رو ،هم هست یو مومن یباق
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سخت باور داشت و معتقد بود که زندان فرصت  وگوگفتمرحوم صابر به  .1
ام پر شود و هم با انجها د از آن استفاده کنند تا هم فاصلهیست که دوستان بایخوب

 وگوگفتو عدم  مشترک برسند که محصول دور بودنهای بندیبه جمع ،وگوگفت
 . است

بودن  ین جدیا یکه گاه یو خودساخته بود به نحو یجد یمرحوم صابر فرد .7
 یسرود در جمع یا حتیقرار بود ورزش کند  یوقت یحت. شدمی شانیباعث انتقاد به ا

 ن اموریشدند که امی ادآوری یکرد که برخمی رفتار یقدر جدآن ،بخواند یو شعر
خود ی هویآن مرحوم تا آخر بر ش یول .انجام شوند تریحیو تفر تریتوانند تفننمی

  .خواندی میبازرا سوسول یمعمول و عمومهای از کارها و روش یبند بود و بعضیپا
 مباحث هم همانقدر یریگیل آن و پیب و تشکین جلسات و تعقیا یدر برگزار .1

 . کردیم از دوستان به خاطر تعلل در حضور گله بود و بعضا   یجد
م یشان بود که با دقت و فکر فراوان تنظیا یهادگاهیبخش جلسه طرح د ترینیجد .0

اما به واقع سودمند و  .ه کرد و با چالش فراوان روبرو شدئکرده بود و در جلسه ارا
م به دقت و نظ داشتم اما واقعا  میادداشت بریاز آن جلسه من هم . قابل استفاده بود

 ها انجامن جلسات برگزار و بحثیبه هر حال ا. خوردممی غبطهشان یو پشتکار ا
ان در شیکه ا یامیبود که تا اای مانهیصم یمن ماندگار شد دوست یآنچه برا یول ،شد

 . افتیادامه  ،زندان حضور داشت
ت یربا اکثیشان برشمردم آنقدر مشهود و واضح بود که تقریا یهایژگیآنچه از و .3
 یکه برخ یبه حد .شان نظر مشترک داشتندیان در مورد ایانب به اتفاق زندیقر

ن گرایرا بر خود و د یست و زندگا یجدحد ش از ین بود که بینقدشان به مرحوم ا
 . کندمی سخت

کنم که وقت اذان مغرب روز جمعه می دارم را بازگوین دیآخری ان خاطرهیو در پا .1
هره اش چ یکم .افتمیشان را هم در حال وضو ید وضو رفته بودم که ایتجد یبرا .بود

  .(ل اعتصاب غذاید به دلیشا) زرد شده بود
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شان عرض کردم که صورتت زرد شده و چشمانت گود رفته است مراقب باش یبه ا
با آرامش گفت نه مراقب هستم و اگر فکر  .جاد نکندیت ایبرا یاعتصاب غذا مشکل

م و ینمازخانه رفت یبا هم به سو. شکنممی اعتصابم را ،کندمی جادیکنم مشکل ا
ی شان در طبقهیا) شودی میقلبی شب دچار حملههای مهین .دمیشان را ندیگر اید
انتقال  و ضمن( ن دو طبقه نبودیب یددترها درب طبقه قفل بود ون بودند و شبییپا

ی بهباالخره در مرت ،شان صورت گرفتیکه با ا یزندان و برخورد نامناسب یبه بهدار
ه بود و روز ن رفتیاز ب یمارستان منتقل کردند که فرصت درمان اصلیشان را به بیدوم ا

 . میافت کردیر دوستان خبر درگذشتش را دریشنبه صبح من و ساکی
  . یادش گرامیروحش شاد و 
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 داشت یمهربان یمایس
 ییآرش عال

 
 یادیرات زییتغ یه و دادستانیقضائ یقوه در ،که از جنبش سبز گذشت یچند ماه

ا استان تهران را ب یدتیو عق یاسیان سیتمام زندان 1133ماه  یدر د. رفتیصورت پذ
م یبعد ازحدود دو سال و ن. ن جمع کردندیزندان او 134در بند  یدستور دادستان

 ییدر بندها. منتقل کردند 134 من را هم به بند ،مختلف یها و بندهاحبس در سلول
ن و اجرا کرده یتدو، هیرا ته یآموزش -یمختلف فرهنگ یکه اقامت داشتم کارها

ر یشروع به صحبت با سا ،که گذشت 134لذا چند روز که از اقامتم در بند  .بودم
سن و ح یحیمل یعلی، م عبداله مومنیهایسلولکه در بند بودند خصوصا هم یافراد
 . در بند کردم یهنر-یفرهنگهای برنامه یدر ارتباط با اجرا یبادآدیز یاسد
 یکه من سابقه ییآنجا از. صحبت کن صابر یدادند که با هدیشنهاد میپ اکثرا  

نها شناخت ت. نداشتم یاسیاز فعاالن س یشناخت ،نداشتم یاسیت سیگونه فعالچیه
چون من قبل از زندان  .شتندنومی مقالهها بود که در مجالت و روزنامه یمن از فعاالن

های نوشته. کار بودمو محافظه طلباصالح یهاروزنامه یمیان دایاز مشتر یکی
، کردمیرا دنبال م... و ییعمو احمدیی، رضا رجایعلی، ن باقیمثل عماد الد یافراد
 یدولت یهاکه پست ین افرادیم آشنا بود و همچنیها در بند برانآن خاطر نام یبه ا
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 صابر را یهد یول. ی... ردامادیم، انیبهزاد، زادهنیامی، داشتند مثل مرعش
با  قد متوسط .داشت یمهربان یمایکه او را به من نشان دادند س یوقت. شناختمنمی

رخورد در ب. ما بودیسخوش .ن آمده بودییک چانه پایآن تا نزدهای که کناره یلیبیس
 . مانه و گرم بودیار صمیاول بس

اول که تعداد  یطبقه در یهد یول .از دو سلول طبقه دوم بود یکیسلول من 
 بهتر باال یدر طبقه یت زندگیدر کل وضع. اقامت داشت ،شتر بودیش بیهاسلول

 هاآنا شانس با یشتر داشتند و یب یدتیو عق یاسیت سیفعال یکه سابقه یکسان .بود
ته خواس یدم که از هدیهام شن یاز هم اتاقمن  .باال اقامت داشتند یدر طبقه ،ار بودی

اول  یل داشت که در طبقهیاو تما یول ،دوم اقامت داشته باشد یبودند که در طبقه
 شکالتم ق بتواندین طریاقامت داشته باشد تا از ا ،شتر بودیبها یاکم زندانتر که

 .رار کندمختلف برقد یان با عقاین زندانیب ین تعادلیشتر لمس کرده و همچنیها را بنآ
 یاسیسهای د مختلف و گروهیان با عقایبا اکثر زندان یار خوبیارتباط بس یهد

... و هایو آذرها کمنتر از کردها تا ،طلباصالحاز مجاهد خلق تا  ؛مختلف داشت
  .یو علم یبا هر سطح اقتصاد ،هاتا جوانها از مسن

ن رابطه گرم و یا بود در کنار 134تعادل در بندهای از وزنه یکی یخالصه هد
بعد . بند بودیار پاین اصول بسآبود که اصول خود را داشت و به  یفرد او، مانهیصم

 .تمان گذاشیدر م یداشتم با هد که در نظررا  یفرهنگ -یموزشآ یبرنامه ،ییاز آشنا
ما  یدوست یبرا ین فرصتیا. ت کردیداد و از فکر من حما یار به من دلگرمیاو بس

عوت اتاق د یندهیعنوان نماهک نفر را بیم از هر سلول یباعث شد که شروع کن د وبو
ر دوستان یسا یبا همکار 134بند  یخوردر هوا یهفتگ یک برنامه هنریم و یکن

 . میکن برگزار
 بود و ار متاثریبس یهدی، سحاب یگذشت و مصادف شد با فوت مهندس یمدت
و  ن ضربآ ن هم بعد ازآ ینگذشته بود که خبر فوت هاله سحاب یچند روز .تاببی

 ی. هد یخصوص براهب ؛ور بودآهمه درد یبرا ،ن خبریا واقعا   .میدیشتم را شن
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 ،رقابل انتظار اویو مرگ غ یبا هاله سحاب برخورد یدر اعتراض به نحوه یهد
ر ایبس یهیروح .کردممی نهیمعا یاو را از نظر سالمت من هر روز. اعتصاب غذا کرد

 یروز ،کنمنمی وقت فراموشچیکه ه یاز لحظات یک. یش بودیتاساستوار او قابل 
 .رفت بند یهوا خور داخل ،که اعتصاب غذا کرده بود یپس از مدت یبود که هد

او  حرکت. شروع به نماز خواندن کرد ییبه تنها ستاد ویرو به قبله ا، اذان ظهر بود
 شد حسمی حرکت عواطف او را ت ویخلوص ن واقعا   .گذاشت ریمن تاث یار رویبس

 . کرد
 نهیز او را معایداد و من نمی گذشت و او به اعتصاب غذا ادامهمی کان روزهاکما
ر ایبس .صحبت شومداد که با او هممی دست ینه فرصتیزمان معا یط. کردممی

های یرسانیگاهآو  یفرهنگ یهااز حرکت .کردمی مانه صحبتیصادقانه و صم
ن ییپا یم که از طبقهیها ما متوجه شداز همان شب یک. یکردمی صحبت یاجتماع

 یهنآای لهیدر م  ها با دوباال شب یطبقه یهانکه سلولیعلت اه ب. دیآمی سرو صدا
نکه صبح یتا ا است؛ م مشکل چه بودهیم بفهمیشد ما نتوانستین جدا مییپا یاز طبقه
ه او را ب شده و یقلب یدچار حمله یم که هدیمتوجه شد یموقع سرشمارد و یفرا رس

را  یبادآدیز یراهرو اسد داخلحدود ظهر بود که من  .اندمارستان منتقل کردهیب
که  یقتو و داخل اتاق برویمگفت  .ده بودیرنگش پر، گفتم چه شده .دمیمه دیسراس

. همه سخت بود یبرا یرش مرگ هدیپذ واقعا  . رفت یم گفت هدیوارد سلول شد
نه یشید و پیعقا، شهیاند یکه دارا یارتباط با افراد یبرقرار یبرا یرینظکم ییاو توانا
. ذار باشدگریار تاثیتوانست بسین با رفتار خود میهمچن .داشت ،بودند یمتفاوت

 . است یار خالیش بسیجا
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  مداراگر و بردبار یاسیس فعال
 کبودوند قیمحمدصد

 
 سال تابستان. دمید نیاو زندان ۸۵۳ بند در بار نیاول را صابر یهد یآقا ادیزنده

 کدام در ورود لیاوا در ندارم خاطر به یدرست به البته. شد ما بند وارد که بود ۷۸۳۱
 یماندن ای به برخورد طرز و کردیرو و ما ییآشنا یهنحو اما. بود شده مستقر اتاق

 .است زیبرانگاحترام اریبس هم و زیانگخاطره هم من یبرا، مباحثات انیجر در یو
 را شدن آشنا یبنا، بند به ورود یابتدا همان از، ونیاسیس از یبرخ برخالف شانیا

 نیچن یراستا در دیشا. کنندمی فکر متفاوت، شدمی گفته که گذاشت یکسان با
 یاتاقهم نکهیا از قبل ما. گذاشت زین من با ییآشنا یبنا زود یلیخ که بود یکردیرو

 یوگوگفت و بحث جهت نیمع یمیتا با روزانهای برنامه شانیا شنهادیپ به بنا، میشو
 نیا. میبود کرده مشخص و میتنظ گریکدی نظرات با ییمنظورآشنا به دوجانبه

 و یدموکراس، کشور یجار و یاسیس لیمسا رامونیپ عموما   دوجانبه یهابحث
 و یصنف و یمدن و یاسیس مطالبات به راجع و، هاتیاقل و اقوام حقوق، بشر حقوق

 . بود آن با مرتبط زیآممسالمت یهاتیفعال
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 ای مقاله تندربه  گرچه .نداشتم صابر یآقا از یشناخت منیی، آشنا نیا از شیپ
 یو بازداشت و دادگاه به راجع یخبرها ای دهید فردا رانیا یمجله در شانیا از یمطلب

. نداشتم او یاسیس شیگرا و دگاهید و تیشخص از یچندان شناخت اما، بودم دهیشن
 تند واکنش انتظار یگاه، مباحثات انیجر در خودم متفاوت مواضع قبال در نیبنابرا

 . نشد حققم یاحتمال و انتظار نیچن هرگز اما. داشتم شانیا از
 در اغلب و هوا شدن گرم از قبل معموال   ما یدونفره یهاوگوگفت و روزانه یقرارها

 هاصحبت به شانیا. گرفتیم انجام روزانه زدن قدم نیح در و شروع صبح ۱ ساعت
 اغلب من یهاصحبت. دادمی گوش تمام یعالقه با و دقت به من نظراتنقطه و

، کردستان و رانیا در هاتیاقل و اقوام حقوق و بشر حقوق طیشرا و تیوضع به راجع
 مناطق یتیامن و یاسیس تیوضع وی، فرهنگ و یاجتماع و یاقتصاد اوضاع
 یچگونگ و مردم یبشر حقوق و یمدن و یاسیس مطالبات وها خواسته، نیکردنش

 . بود هاآن یمطالبه و طرح
 و هاتیاقل و اقوام مطالبات و حقوق چون یلئمسا با رابطه در آنکه با صابر ادی زنده
 یموارد در بلکه و متفاوت کامال   یمواضع و دگاهید و نظر یدارا، گرید مطالب یبرخ

 از هرگز جانبه دو مباحثات انیجر در اما، بود من دگاهید و مواضع با متضاد کامال  
 نظر و سخن به یزیبرانگ احترام یبردبار با و شدنمی خارج یمداراگر و متانت مدار

 . دادمی فرا گوش خود دگاهید مخالف
 فعال نیا و بزرگوار و فیشر انسان نیا هنگامنابه درگذشت از سال شش اکنون

 اگرچه زندان در یو یناگهان مرگ یادآور. یاست گذشته مداراگر و بردبار یاسیس
 به یو ادی و نام شک بدون اما. است زیتاثربرانگ، تلخای خاطره مثابه به همچنان

مردم یاسیس ـ یمدن فعال کی و طلبیدموکراس و خواهیآزادای کوشنده عنوان
 . است دهیگرد جاودانه و زنده، دوست

 



43 

 
 
 
 
 
 
 

 ت داشتیش از آنچه که نوشت اهمیستش بیز 
 ن پورید متیسع

 
ست که ممکن است چند یسم و باکم نیبنو یزیخواهم از چین بار است که میاول

. سمیگر بنویفتد و چند بار دین اتفاق بیراستش دوست دارم ا. ر بدهمییبار نوشته را تغ
رد ات در مویجزئ. باشد یرا به خاطر آورد و راهگشا به کشف یزید هر نوشته چیشا

 اتیصابر به جزئ ین خاطر که هدینه فقط به ا. ن نوشته مهم هستندیموضوع ا
به طور  که یتیات را فارغ از کلین خاطر که او جزئیشتر به ایبلکه ب ،دادیت میاهم

ل ین جا تبدیصابر از هم یمن هد یبرا. کردیبه حال خود رها نم ،بود رشیدائم درگ
 . د شدیجد یادهیبه پد
 آن مقاله. نامش در خاطرم ماند یدر مورد صمد بهرنگ یاش با مقالهیها پسال
ن یا. ودب یدئولوژیات او وابسته به ایح. ک شومیشد تا در زندان به او نزد یازهیانگ

او و  یرهروزم یتمام زندگ. نمودیرون میتر از آنچه بود که از بپررنگ یحت یوابستگ
افتاد یاتفاق م یدئولوژیک ایدر پرتو  یو اجتماع یتمام مواجهات او با مسائل فکر

ه با او ب د در مباحثهین اصالحات شایا. کردیکه صابر مرتب آن را حک و اصالح م
 . دادیر را نشان مییتغ یاما در عمل بعد ،آمدیچشم نم
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 یمانه با تعامل دائین میا. کردمیم درک و فهم یدئولوژیر و آن ایین تغیانه ایاو را در م
ارا تعامل آشک یاما ادامه ،بود یدئولوژیا یریگیدر تعامالتش نشان پ. کردیبروز م

در  ییدر مذهب و پا ییاو پا یدئولوژیا. دادیرا نشان م ید به همکاریل شدیم
 . ر داشتیان در صد سال اخیرانیا یمبارزات ضد استبداد

که  1134مهرماه سال . ام با صابر در زندان در مورد قرآن بودین صحبت جدیاول
 13گفت یم. نژاد حرف زدفیاو همزمان از قرآن و محمد حن. سهتازه آمده بود اتاق 

طه فلسفه  یسوره خصوصا   ،قرآن یچند سوره ؛سال است که مشغول قرآن هستم
ز اشاره یصابر به نگاه متفاوت به قرآن در تبر. ر استییقرآن کتاب تغ ؛خ دارندیتار

ه بود که گفت یو در زندان به کس، نژاد شاگرد آن نگاه متفاوت بودفیکرد و گفت حن
عد ب یدفعه. ت اصل استیکه هدا یدر حال ،میک فصل گرفتیت در قرآن را یما هدا

نمان رد و بدل شد تا به اسم یچند جمله ب« مان عشقیپهم سه» که سر کتاب
 . تسیچشمانش پر شد و گر ،ک بندیدور سالن یان کرید همانجا مینژاد رسفیحن

معاصر  خیاو از تار یو اخالق یتیاستخراج معنا از قرآن و قرائت هو یتالش صابر برا
از  مردم یو فکر یستیت زیر در وضعییتغ یاو برا یاجتماع یک طرف و سعیاز 

. کردیصابر دائم حمل م یبود که هد یکیدئولوژیت ایآن کل ینینمود ع ،گریطرف د
ت یاز واقع یزیاو چ یاز زندگ یبرش یرسد که فقط ارائهین هم به نظر میهم یبرا
اگر کوتاه گفتن از او . کندیان نمیش عایقیحق یها و باورهازهیو انگ یات درونیح

ات مورد مشاهده از او را تا ید عملش و جزئینوشته الزم است بان یمثل ا ییدر جا
 . ت فهم او شرح دادیحد امکان در ارتباط با کل

دانست و توام با آن یبه آنچه درست نم یاعتراض دائم. کردینم یاو راحت زندگ
آن گونه که ی )ت اجتماعیو فعال( دمیدر زندان آن گونه که دی )جمع یل به همکاریم

و  ینیسنگ یقرارداده بود که گاه ییت طاقت فرسایاو را در وضع( دمیرون شنیدر ب
ن بودم حس یاو 134اش در بند چند ماهه یاتاقو هم یتش را من هم که همبندیاذ
 . کردمیم
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ر د. اش قابل لمس بودییاما تنها ،نهادیاش را ارج میاسینکه تبار سیرغم ایعل
 ازیسیو خصوص یاسیاصالحات س یبه نوع تهران صرفا   یاسیط سیکه مح یحال

مردم  یستیت زیوضع یو ارتقا یرات اجتماعییاو به تغ ،دادیل نشان میم یاقتصاد
 . کرده بود یر را در فالکت بلوچستان سپریاخ یهاکرد و سالیفکر م

است یشده به انتخابات رج اعالمیاز اعتراضات به نتا یبخش ،او یاسیس ینهیشیپ
ه آن د بیک صورت است و بایاما او معتقد بود که جنبش سبز . بود 1133 یجمهور

با آن ابعاد  یاسیک اعتراض سی یاما برا ،بند بودیپا ینکه به دموکراسیبا ا. محتوا داد
 یدنهن بین باور بود که ایدانست و بر اینم یصرف معترض بودن را کاف یاجتماع
 یان درخواست در زمانهیا. د آوردیرا هم در درون خود پد یید باورهایبا یاجتماع

ر غالب بر معترضان د یخودش بلکه فضا یاسیف سیآمد که نه فقط طیبر زبان م
ک ی یک برایکار دموکراتک سازویدار شدن شهیتنها به ر ،بخش خود نیتریفکر

 یطبقات یریگک در مقابل جهتیدئولوژیا یشین محتوااندیا. دیشیاندیانتخابات م
 یکرد و آرزویموجود که بر اساس منافع طبقات متوسط و باالدست عمل م

اگر انزوا  یحت ؛نداشت ییجز تنها یاچاره، داشت یو فرهنگ یاجتماع یهایآزاد
 . کردیهم م یهمراه یدر مراحل ید و حتیگزیرا هم برنم
 یهاهیو حاش مذهبیبود تا بلوچستان سن یو شهر یملی، را که مذهب یصابر تبار

ق نگاه یاز به تعمیکرد که نیم ییایر دنیز او را درگین مسئلهن یهم. رش برده بودیفق
 ،ودنمیک میدئولوژیک آدم اینکه او یبا ا. را به همراه داشت یدئولوژیدر ا یاجتماع

ن یا یمشاهده. گر ارتباط برقرار کندیتوانست با افراد دیم یاما در زندان به راحت
بود که سوال از صابر و فکر کردن در مورد او را در ذهن من آغاز  ییاز جاهابرخورد 

م فاضله ه ینهید به مدیشا. کردیمورد نظرش را رها نم یآل انساندهیپ ایاو ت. کرد
اما خضوع او در مقابل اجتماع که محدود به اجتماع طبقات متوسط  ؛دیشیاندیم

ز در یسراسر کشور را ن یو قوم یع مذهبن تنویمرکز نبود و طبقات فرودست و همچن
 یاش با جامعههیتناقضات فکر اول یاو را به مشاهده یبه نوع ،درون خود داشت
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د در اقامت و کارش در یرفع تناقضات را با یتالش او برا یجلوه. کشاندیموجود م
شست نیم یات افرادیدن تجربیدر زندان هم او کنجکاوانه به شن. بلوچستان جست

ک یدر  ییآشنا ین صحنهیا. شدندیمحسوب م یا فرهنگی یشتر فعال اجتماعیه بک
اگر چه صابر در مورد . است یبعد یمواجهه ،اما آنچه مهم است ؛است یاسیبند س
ن بود تا شایشتر دنبال فهم این افراد بیاما در مورد ا ،ر بودیگسخت یاسین سفعاال

 . خاص یاجتماعا رفتار ی یاسیس یفراخواندنشان به مش
 .فهم او و تعامل با او بود ین تالش برایخته به ایم با صابر در زندان آمیتمام روزها

ر ز دیدن چند چیک مقاله در مورد صمد و شن. یافته استیان نین تالش هنوز پایا
 بعد از او با چند. ان خواهد ماندیپایک شروع بود که انگار بی یبرا یامورد او بهانه

پس از شش . اما باز فکر کردن ادامه دارد ،ستانش در موردش حرف زدمنفر از دو
 یکند راهیکشد و تالش مینفس م 134انگار هنوز در . سال انگار جان او تازه است

م د در مورد او هیشا. دیبجو ،د نباشندیکند بایکه فکر م ییزهایاز چ ییرها یبرا
ت و ت داشیکه نوشت اهمش از آنچه یستش بیه صمد گفت که زیشب یزید چیبا

توان چند کتاب و یم. شودیم چهره و سنجش او سخت میسترن همیهم یبرا. دارد
ه شناسانخیشناسانه و تارسنجش جامعه یازوتر صابر را در یهد یمقاله و سخنران

. دشویاما باز هم صابر تمام نم. مختلف هم نقد کرد یهادگاهیگذاشت و از قضا از د
ت یها و فعالن با صرف نقد نوشتهیبنابرا. محدود نبود یاسیت سیفعال او به نوشته و

ا او یگو. از او انجام داد یفش کرد و نه سنجش کاملیتوان نه توصیاش نمیاسیس
. اندن به آن در حد صفر کم شدهیالزم است که موظف یک عمل اجتماعیاز  یبخش

از او در ذهنم  یادیاست که در زندان خاطرات ز ینفر سه ـ چهار ونکه صابر جزیبا ا
. آورمیاش را بدون مقدمه و موخره بر زبان نمچ خاطرهیاما ه ،اندبرجسته شده

تش یتوان از کلیات او را نمیجزئ. ن متن نوشتمیا یدرست به همان خاطر که ابتدا
 . میسیا بنویم یمثل او حرف بزن یم از کسیخواهیکه م یزمان ؛جدا کرد
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ر گذشته د یهاآن گونه که در دههی، اسیالت سیاست و تشکیختن مذهب با سیآم
 -یرحوزویصابر وارث بخش غ. نشد یمن جد یران انجام شد هرگز برایا

 یمیدق یک بنای یتوانست تک تک آجرهایصابر م. بود یختگیآن آم یآخوندغیر
ستوار که ا یتیمرکزاو در قالب . ت مفروضش را عاشقانه دوست بداردیمتعلق به مل

. کردیآن را استخراج م ینما و تئاتر و ابعاد اخالقیت سیهو ،بود یشمس 74 یبر دهه
ت یکه آن را روا یست و زمانینگریمدار مساز و اخالقتن ینییاو ورزش را همچون آ

خودش  یاو گذشته را در قالب باورها. نمودیز مشخص مین خطوط را نیکرد ایم
جاد یتالش او بر ا. ه او بودیند ارثین کار برآیا. او نبود ین انتهایاما ا. دادیم یجا
د که شیگرفت و موجب میقرار م یدئولوژین ایر و حرکت در اجتماع بر فراز اییتغ

او قادر به آغاز . دیه به نظر آیدر حاش یاسیس یهاها و منازعهرقابت یهااو در صحنه
. کند رد و حرکتینست در کنار فرودستان قرار گتوایدر کف جامعه بود و م وگوگفت

ارغ صابر ف یات هدیاز فکر و ح یتیهر روا. نجا آغاز کردید از ایشناخت صابر را با
چه آنچه در قالب خاطره است و ، است ییگواو پراکنده یاز عمل و برخورد اجتماع

انه یاگرولاص یت صابر را عمل و مواجهه اجتماعیکل. افکار اوست ییچه آنچه بازگو
ت او را به دنبال خواهد یت ناراست کردن واقعیدهد و حذف آن کلیاو شکل م

 . ازدسیاجتماع م ید برایهمگان و مف ین نکته هم او را قابل استفاده برایهم. داشت
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 سهیمحمد مق

 
سخت . نباشد غ است که صابریدر! ستین ما نیصابردر ب یصد افسوس است که هد

گاه به زمان یشناستیولئآزاده و مس یاست باور فقداِن پژوهشگر  . آ
 ضیو تبع یه نابرابریعل یادگریهموطنان فرودست و فر دلسوز و اریمرحوم صابر 

اِن ما یاز م( ولونئو فقوهم انهم مس) قادر به انتخاب و یانتخابگر و مخلوقی، اتقطب
 ؛ ناباوران رفت

 ! زیصابرعز
 و خاطراتت در دوران اسارت سراغها شهیاند و از تو واند دوستان به سراغ من آمده

خواهم طبق رسم ؟ نمیمیاز چه بگو اصال  ؟ از کجا شروع کنمام مانده. رندیگمی
بودنت در آن دوران  دانم با شکِل نمی فقط. کنم سازیزمانه و عرف موجود اسطوره

 ود بهقدر ز نیقرار نبود ای، و برو یاران را رها کنیمش نبود رس؟ مییایکنار ب چطور
، میکنیاد میو سخن  ما تو را با کلمهی، احاال که رفتهی! وندیو هاله بپ یمرحوم سحاب

 ی. دادیو تاوانش را م یگفتمی و ینوشتیبا آنچه م
حوادث آن  از یشرح مبسوط یشمس یهجر ۷۸۳۱ن درسال یاو ۸۵۳بند  خیتار

 مالاندک برآن را اندک ترینینده تا جزئیآ خود دارد که روزگار ینهیس دوران را در
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، نداشته باشد یاژهیشکل و، تیروا گرچه ممکن است درکل از نظر. خواهد کرد
مردم و  یشکل گرفت و رشد کرد و باورها ۳۳چگونه اتفاقات سال  که اصال  نیمثل ا
ن یاز ا ییزهایکنند و چیرنگ عوض م یخیحوادث تار یط ها چگونه درمکان
دث ران را حوایخ معاصرایت تاریشود ادعا کرد که خصوص ین اعتبارمیبه هم. دست

 یر تجادلین سیا ن کرده است وییتع یبخشییو رها ین سرکوبگریساز بسرنوشت
 یاهبرآموزه یکه خود مبتنی، بخش همگام با مبارزات عملییرها یافکار و آرا

 یدر عرصه یبه آزاد یابیان دستین میدر ا. هنوز هم ادامه دارد ،بوده یطلبییرها
 . گرددمی ق مقابله با سرکوب و اضمحالل ظلم محققیمقاومت فقط از طر

اد دارم و بر من یدوران اسارت از مرحوم صابر به  که در اییگژین ویتراز جمله مهم
ض یبا تبع برخورد مرحوم صابر، دگانم قرار داردیرگذار بوده است و مدام مقابل دیتاث

و  ضیتبع یدهیکه هرگاه با پد یطوره ب. مان بودیهایهمبند از یجمع یخوارژهیو و
    هش به شماریهات صورتش سرخ و نفسیشدت عصبان شد ازمی روبرو یخوارژهیو

 . افتادمی
 عمل یعجول و عصبان یقدر ،با مشکالت یمتاسفانه درمواجه شدِن تصادف یو 

 یم کوتاهیاز به مشارکت داشتین ییاگر جا امور بود و یریگیاما اهل پ. کردمی
 . کردنمی

د تذکر ن کارت زریشتریب، را بر عهده داشتم بندیلیوک یفهیر وظیحق که یدوران در
افت یدرها ر اتاقیبا سا هاق هفت و نُ تن ایل شدن بئض قایمورد تبع شان دریرا از ا
، بودند کیاو نزد به تفکر یاسیس که از نظر یکنار افراد ه درنکیا یبه جا یو! کردم

ن یاز هم. دادیح میجتر شتریو انزوا را ب یدور یلیبنا به دال یول، داشته باشد حضور
 یز اعضاا یاعتراض به رفتار بعض ید نوعیسکونت را با یک برایرو انتخاب اتاق 

 . ه به شمار آورداتاق هفت و نُ 
 یه جمعن بود کیاستداللش ا. بود یه منفاق هفت و نُ تران ایاس رفتارنقد و نگاهش به 

ل ین دلیهستند و به هم مبتال ینیببزرگو خود یطلبیاطاق به درد برتر ن دویاز افراد ا
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او معتقد بود . کردمی بند متهم و قبضه کردن امور یخوارژهیاتاق را به و ن دویافراد ا
ن جهت با یا ک انجام شود و دریروش دموکرات د بایبا ۸۵۳ت بند یریاداره و مد

متحمل  یادیزحمت ز ین باقیعمادالد یجمله آقا ازها یاز همبند یمشارکت جمع
 ا  مده تعدوستان اطاق هفت و نُ  از ین کرد که توسط بعضیهم تدوای نامهنییآشد و 

 . عمل آمده ب یریآن جلوگ یرآبش زده شد و از اجرایز
 .ه درد مردم را ندارندطاق هفت و نُ ان یاز ساکن یاریبود بسک کالم معتقد ی او در
 قابلها دگاهین اساس شکاف دیبر هم! با حکومت بر سر لحاف مالست هاآن یدعوا

 یسایدار سشهیان ریک جریعنوان ه ان مشارکت بیالبته او با جر. فهم و درک بود
به واقع . انستدمی وارد هاآنعملکرد  بر یتند یداشت و نقدها یمشکل اساس

دور ساخته بود و  طلباصالحبود که او را از جمع دوستان ها یرین موضع گیهم
 . بوجود آمده بود هاآنن یم بیبدخ یدافعه ینوع

را  یو هر نوع نقص و کمبود« بود یک رنج درونیر یدر گ»نظر من مرحوم صابر ه ب 
 منظور) شماها: گفتمی دانست ومی ضیاز تبع یتاب تحمل نداشت و آن را ناش

ها اتاق یاعضا ریف بند حقوق سایبه افراد ضع یدهبا رانت( هاتاق هفت و نُ  یاهال
های اقات ت دریحد جمع ش ازیاکم بتر علته ب یرود وقتنمی ادم. یدیکنمی مالیرا پا

، میهمکف بند داشت یآنان را به طبقه از یجمع ییجایقصد جا ،ن بندییپا یطبقه
د یدار ید که شما به چه حقیبرسرمن کش یادیچه فر یخورهوا درمرحوم صابر 

 کهیدرصورت!؟ دیکنمی جاهبرا جا هاآنان جدا و یگر زندانیبرادران اهل تسنن را از د
چ یم و هیدادمی م با توافق برادران اهل تسنن انجامیرا داشت ییجا[امور جاب یهمه

 ل و درخواست خودشانیبه م ها. آنوجود نداشت هاآنکار انتقال اتاق  در یاجبار
به هرحال مقاومت مرحوم صابر باعث . اق متمرکز باشندتک ایخواستند که در می
اتاق پنج را به  یاعضا هاآن یبرادران اهل تسنن لغو شود و به جا ییکه جابجا شد

 یهکه از نظر من انتقال اتاق پنج به طبقیدرصورت. میهمکف منتقل کن یطبقه
پشت  هم یتیچ نیبرادران اهل تسنن نداشت و ه با جابجا کردن یچ تفاوتیهمکف ه
 . ماجرا نبود
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م که کنمی صادقانه عرض ،ع نشده باشدیاز آن مرحوم هم ضا ینکه حقیا یالبته برا
ن حد هم شور یدر ا یلیه خیقض یول .کنمی نمیچ وجه نفیض را به هیوجود تبع

 یگذاررین دو اتاق و تاثیا یصدا بودن اعضاکیو  یوجود انسجام گروه. نبود
 یت را بوجود آورده بود که اعضاین ذهنیمتاسفانه ا ،امور بند یآن بر اداره یاعضا

دار شهیافراد ر. ن نبودیچننیکن ایل. بند برخوردارند در یشترین دو اتاق از سهم بیا
یی به تنها هاآن ازک ین دو اتاق حضور داشتند که وجود هریدر ا یو با اصالت

نکه یکما ا .ر و برکت باشدیوخ یک شهر را متحول کند و منشاء برجستگیتوانست می
 . طور بودنیهم هم وجود شخص مرحوم صابر

ن یگذارترریو تاث ترینتیفیکباترین، قیعم از یکیشان یرقرآن ایتفسهای کالس
کر و ف یات قرآن آزادیبه آبا استناد ها ن کالسیاز ا یکیدر  یو. بند بودهای کالس

 ات قرآنیکرد و معتقد بود از منظر آمی ادیاز حقوق بشر  یکیده را به عنوان یعق
ن یبخواهند ا یا گروهی یده است واگر کسیعق یحق انتخاب و آزاد، ن حقینخست
در ، ندیل نمایگر را بر او تحمیدای دهیرا از او سلب کنند و فکر و عق ییبناریحق ز

 . انداو تاخته یحقوق انسانبر  واقع
و  یالله سحابفوت مرحوم مهندس عزت یاو در ماجرا، ن نگاه ژرفیبه اعتبار هم

ها که در پس قرن ییهایزان از آزادیچه م مگر، معتقد بود یشهادت هاله سحاب
 ،شمار به دست آمدهی بیهاو تحمل مشقتها یاختناق و استبداد با نثار فداکار

 کهای ه در جامعهاندازا تا چهید درمقابل ظالم کوتاه آمد و یکه با مانده است یباق
ختگان و استادان و معلمان ینگاران و فرهها بسته و روزنامهشکسته و دهانها درآن قلم

 د سکوت کرد ویبا، اندزندان انداختههای لهیو کارگران و زنان و مردان را پشت م
 ؟ عقب نشست

 یابت هاله سحیدفاع از مظلوم یبراای دهیاه و نگرش و عقدگین دیمرحوم صابر با چن
 یلهین وسیستاد و اعتراض خود را با اعتصاب غذا که آخریدر مقابل ظالم زمان ا

 . دکر یزیستو ظلم یراه آزاد یز خود را فدایابراز داشت و جان عز، ستا یک زندانی
.دآموزش مستدام باو راه و رسمش و خاطرات عبرتی ادش گرامی
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 آقای صابر ما بیداریم
 عبدالله مومنی

 جشن تولدم در زندان
و با توجه به روز  یمیشده بود به صورت تقو مرسوم 33ک سال بعد از خرداد یاز 

 همه به نوبت جشن تولد یبرا 134ه و نشاط در بند یحفظ روح یتولد و برا
 . گرفتندمی

که نیف کردند تا ایاز من تعر یلیخ ،دوستان بر اساس لطفی در روز تولد من همه
در مورد عبدالله مبالغه شد و گفت  گفت یهد .دیصابر رس ینظر آقانوبت اظهار

خودش را  یانتقادی هیاما در روز تولد هم روح ،هم دارد یخوبهای یژگیالبته و
 . نشان داد

ش امنش .اب بودیکماش در دوران ما ه ومنشیحن سبک رویتوان گفت امی
 ک دهه بود که او رایش از یب یطوالن یهامن که سال. انه بودیگرایتعال ییگراآرمان

ران کروشنف ه معموال  کم یدیدمی ه را در او سراغ داشتم وین روحیشناختم و البته امی
ه ند و ببود ییان دانشجویجریننده کد ییتا یمدافع و به نوع ...و یاسیانات سیو جر

ه ب یگهم ،بون دانشگاهتری دست دادن س ازتر ران ویانات دانشگاه در اکل امیدل
نس از ج یاما افراد .پرداختندیی میت دانشجوکش حریو ستا یورزبه مبالغه ینوع

م کحا پروا به نقد معادالتبی ،رادیورکش یز آقاین یحزب ونیاسین سیا در بیصابر و 
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را یز .ندنت زبان داشته باشکآنکه لبی ؛پرداختندیی میدانشجو یهایاستگذاریبر س
 باعث ،ان داشتیآخر با دانشجو یهاکه صابر در سال یانتقاد ین سطح مواجههیا

 نکهیاما او بدون ا ؛شدمی جوان با خود یروهایاز ن یمیف عظیر ساختن طیدرگ
نسبت  یتیهو ژه در باب مسائلیمشفقانه به و ینقاد ،را داشته باشدها یگونه نگراننیا

 . داشت ییان دانشجویم و جریبه تحک
 

 یگریت در قبال دیولئو مس یدوستانسان
ا یاش به انسان بما هو انسان و ل نگرشیدله بهدی صابر  ،شدی میزندان یسکهر 

د و یو بازد یشکسر، در زندان هاشیگرا یبا همه کست مشتریز یداشتن تجربه
 .داشت رازدارانه صورته ب امال  کو  یارکایر دور از هر گونهه منظم و ب ییدلجو

کی ها به مناسن سالیان ایزندان یاز خانواده یشکن موضوع سریه اکیحالدر
اما  ؛ندبه دنبال طرح خود بود ،یشکگونه سر این از یل شده و برخیتبد ییپروپاگاندا

در زندان  31که در تابستان  ین سنت در صابر متعلق به ادوار قبل هم بود و هنگامیا
 . کرده بود یما سرکش یبه خانواده یگشیهم ییایربی بودم با آن خلوص

در  رفت ومی دیان جدیه به استقبال زندانک بود ین نفریاول در زندان عادت داشت
ناه و گناه و باگبی وی اسیو فعال س یدر و معترض اجتماعیشده و لان شناختهین میا

گذاشت و نمی ر پاینکه هرگز اصول خود را زیضمن ا ؛شناختینم رهیجاسوس و غ
 رش معموال  یغش و فراگی بیدوستاما از موضع انسان ،خود را داشت یهایمرزبند

د و دامی ت فرد با او انجامیو همدالنه متناسب با سطح ظرف یجد یوگوگفت یک
از شد و می گرانیاو با د یانسان یو همبستگ یشروع رفاقت و دوست یبه نقطه نیهم

 . با همگان داشت ین رو تعامل مثبتیا
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 گراگرا و منش کمالکال آرمانیراد
از  یکالیکنم سطح رادمی فکر .داشتای ژهیو یاخالقهای پیصابر پرنس

 یاسیس تیاو از مرکز یخود به خود یریگباعث کناره ،ده بودیکه او برگز ییگراآرمان
ن یدر ا یورزاستیموجود در س هایین سطح از ناخالصیرا ایز ؛شده بود یرسم

 وزامر یاسیسهای انین است که جریت ایواقع .رقابل تحمل بودیش غیدوران برا
ت است امروز اسیسی باختهت هستند و اخالق عنصر رنگیاسیآغشته به دروغ و س

اما به نظرم به علت  .دانندمی است را اخالقیس یهیبود و پا یمذهب-یو صابرمل
ده یرس یاسیک و عمل سیبست در تاکتک بنیبه  ،ین وجوه آرمانیا اد برید زیتاک
 ه ظاهرا  نکیولو اـ های یدوران بود و به خروج یسمیاو برخالف گفتمان پراگمات .بود

 دگاررا دستاورد مان هاآنباور نداشت و  یآرمان یشرط اخالقشیبدون پـ مثبت باشند 
 . دانستنمی

 .ش مهم بود و در آن حوزه فعال شده بودیبرا یلیخ یاجتماعهای بیپرداختن به آس
ه دش بیمرسوم و البته نگاه جد یاسیت سیاو از فعال یدید محصول ناامین شایا

نرفتن به سمت ، رانیا یران و همبستگیاو آرمان ا یبرا .بود یاست اجتماعیس
 ان احساسیرانیای مهم بود و نسبت به همه یخشونت و نرفتن به سمت فروپاش

 .ت و تعلق خاطر داشتیولئمس
رد فش مهم نبود که یبرا روابط و تعامالتش اصال  ی در نحوه نکهیگر ایدی خاطره

که در  یالتیتشکریغ یا جوانیاست و  یالتیه و تشکیپابلند طلباصالحمقابل او، 
ه داشت و از هم یخوب یلیر شده است و با همه تعامل خیابان دستگیاهرات در خظت

 ،که به علت کمبود جای به خاطر دارم زمان .د داشتیتاکبر دوری از قدرت  ترمهم
ان در شیا ،باال رفتند یطبقه هب... و یو مرعش یر دامادیم یچون آقا یانطلباصالح

 ترکیتم به شماها نزدیماند و گفت من هوو در میان سایر زندانیان ن ییپا یطبقه
 . باال نرفت هاآنهست و با 
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ه شیکه من هم بود دهیانه را در خود تحقق بخشیگراکمال یست آرمانیز چناناو آن
 . کشدیم از زنده بودن زجر ییگفتم که او گومی صابربه دوستان زندان یآقا یدرباره

منتقد ، ریان اخیسال یار در طکو محافظه طلباصالحان یرغم انتقاد به جرهو ب
 . ز بودیمتبوع خودش ن یتیان هویجر

 
 شکسوتیحرمت پ

: مبه او گفت یدم و با شوخیده دیخشک یهارا با لب یک روز قبل از شهادتشان هدی
 !میروایاز عزا در ب یم و ما هم دلیبزن یکبابد تا جوجهیاعتصاب را تمام کن یآقا هد

 ،کنممی ست و دارم اعتصاب را تمامین یمشکل» جواب داد که یجد یلیاو هم خ
 یمذهبـ  یمل یهاشکسوتیبزرگترها و پ یکه من چقدر برا یدانمی اما تو خودت

 نایاعتصاب غذا را پا من حتما   ،دیایب یغامیپ هاآنقائلم و اگر از طرف  یاحترام
چ کانال یها ما هقطع بود و از مدت 134ام تلفن بندیمتاسفانه چون در آن ا .«دهممی

ر دکتر ینظ یمذهبـ  یان ملنکه بزرگیمثل ا ،میرون نداشتیبه بها جز دوشنبه یخبر
اما به  ،دغام داده بودنیشنبه پروز سه یطوسسیینگار و رو بسته ینیحسمان و شاهیپ

. دخبر بوبی ام از آنیپ ز بعد از چند روز از صدورین یده بود و آقا هدیگوش ما نرس
 ود وژه قائل بیاحترام وای شکسوتان هر گروه و قشر و نحلهیسابقون و پ یبرا یهد

 . او بود ین از مرام پهلوانیا
 

 یخ و نگاه آموزشیکالس تار
از  یخیارر تین سیا .شنهاد دادمین نفر من به او پیرا اول خ معاصریکالس تار یبرگزار

در داخل اتاق ما ها ن کالسیا .گرفتمی کنون را در بررزا و مشروطه تایعباس م
 یکس یکالس برا یکه برگزارم یگر منتقل کردید ییبعد به جا یول ،شدمی برگزار

برگزار کرد  یکالس آموزش 134بود که در بند  ین کسیاو اول .جاد نکندیا یمزاحمت
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ت و کس را به دقچیمن ه ،یخین کار تاریدر ا .ل شدیک سنت تبدیکم به و بعد کم
ه برا  یخیت تاریات رواییاو جز .امدهیق او ندیدقی ل موشکافانهیحافظه و تحل

ود که آور بم تعجبیبرا واقعا   .سته بودیدر متن حادثه ز که گویی گفتمی ایگونه
 ،ط زندان و بدون در دسترس بودن منابعیک فرد در شرایچطور ممکن است که 

ه خ معاصر زندیتار او واقعا   .داشته و بر مباحث مسلط باشد یقو یقدر حافظهنیا
 . بود

 
 ضرورت نقد اصالحات

بنده  و یسرخو عرب یباق یشنهاد داد که آقاینقد اصالحات پ یبرا یصابر روز یآقا
ه خاطر گر بین بحث ما هر سه نفر دیا یبرا. میک سلسله جلسات بگذاریو خودشان 

ی تهاما به حرمت گف ؛در کار نبود یلیم و البته تحمیحوصله بودبی ،ط زندانیشرا
ن بود که در آن یالب اج. کردم که در آن جلسات باشم یصابر من خودم را راض یآقا

به  ؛ضرورت نقد و انتقاد صحبت کرد یصابر فقط دو جلسه درباره یجلسات آقا
قد و م ضرورت نیرفتیگفتند که آقا ما پذ یو جد یشوخ یباق یبود که آقا ایگونه

د ین قدر مقین است که ایمنظور ا !دیشما بحث نقد اصالحات را شروع کن، انتقاد را
شان یمشخص بودند و انتظام و اصول بر سراسر رفتار و فکر ا یهیو با پا ییبه کار مبنا

 . ان داشتیحضور نما
ن جلسات حدود ده جلسه در مسجد برگزار شد که هم دستاوردها و نکات مثبت یا

 یربط برخی دربارهرا و هم ها یدوران اصالحات را گفتند و هم انتقادات و کاست
را  یزیواقعا هرگز چ .صحبت کردند 14ی آن در دهههای شهیر یبه برخها یناکام

اده فش را انجام دیفه و تکلیکرد او وظمی ل نکرد و البته فکریدر آن جلسات تحم
، کرد حجت بر او تمام است و کارش را انجام دادهمی که احساس یاست و هنگام

 . فه داشتیبر انجام وظ یمبن یت خاطرین رضایاز ا
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  (نیزندان او 053بند-۰۰۳۳ ،خرداد ۰۳) میداریصابر ما ب یآقا
 یا لحنگذارد و بمی اط کنج اتاقیا شده با احتیقه مهیسوپ که با دقت و سلک کاسهی

د ییدار شد بگویب یعبدالله سرما خورده وقت: »دیگومی دار نشومیکه ب یآرام طور
ابم از یب هر چند کوتاه یش از آنکه مجال تشکریپ، داریرمق اما ببی .«بخورد حتما  

« .…دارم یصابر ب یآقا» ش کنم کهیخواهم صدامی .درب عبور کرده و رفته است
 . اما او رفته است

ب بند ضربان قل ییخرداد که شروع شد گو .فرصت کوتاه بود و واقعه سخت نامنتظر
ن مجال به حرکت در آوردن یکه خرداد ماه را آخر ییمانند روزها. شدت گرفت

خوب  یخردادها یمانند همه، گشتمی و تب و تابمان افزون میدانستمی دانشگاه
دست ، نیاو یآشنا یوارهاین سال اما در پس دیا، 33و  37گرفته تا  21و بد از 

 یاستبداد و آزاد یمنازعه یریگاوج یشگیهم یدر خوف و رجا، بسته و دهان بسته
 یالله سحابس عزتمهند یپس از سالم نمازمان شفا یبند دعاعیجتر کهیو در حال

راغ س، صبر یمه و در پیسراس .«مهندس تمام کرد» خبر آورد که یناگهان قاصد ،بود
اما تمام  …» :دم و با خود گفتمید ،بود یه سحابدصابر را گرفتم و آنگاه او را که دلدا

 یراب یزیربرنامه یده اما استوار در پیتک، صابر، نگذشته یچندساعت .«…شد
ان یران در جمع زندانیاست این عزت سأآبرومند و در خور ش یمراسم ختم یبرگزار

وز ر ترینک غروب و طلوع الزم است تا تلخیاما تنها فاصله  .ن استیاو یاسیس
 . آغاز شود« هاله خانم» یصابر با اطالع از خبر غروب مظلومانه

اش تنها از حزن و اندوه مهار شده یخطوط چهره هد ،شین بار اما بر خالف روز پیا
 یبه روشن ،دار شدن غرورش داردحهیت از جریکه حکا یخشم ؛دهدنمی خبر
م را با یهاگذارم و چشممی او را تنها یکوتاه یوگوگفتپس از . ان استینما

 همراه ،آمد استوبند را در رفت یعش که به سرعت طول هواخوریسرهای قدم
ار وینهد د یرو یوارین مرد چنان است که اگر به سمت دیاخشم  ییتو گو، کنممی

 . دیگشامی شیاز شرم در به رو
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بعد صابر است و  یلحظات .ن آمد و شد استیشک تنها مانع ابی آمدن بانگ اذانبر
همچون نمازظهر  -برهنه و آفتاب سوزان و سجاده سوزناک گسترده در برابر او یپاها

داند یی مچه کس .زندان اقامه کرد یده هواخوریبرهنه بر کف تفت یکه با پا شیعاشورا
چه هر؟ وارد شد یمانیشگاه صبار در چه عهد و پیکه در آن نماز چه گذشت و صابر در پ

 یسخن گفت که آن را دست کم مرهم یآغاز راه یبعدتر از عزم خود برا یبود آنکه ساعت
 . …دانست می اشخوردهبر دل زخم

 ید خورده بود و تنها هفت روز و شب و هفت وادیش کلیان او و خدایشترک ممای پروژه
آغوش  اش را درشبانه یند و تمنایان ما برچیناباورانه دامن از م یبود تا هد یکاف یدلدادگ

 . ”تیهدا… “رد یبگ
ز یو عزاد آن دیکه به پاسداشت  یدر مراسم یوقت یعه فقدان سحابیپس از ضا یچند روز

رفته بود و در دست گ یدسترهیبه صابر که عنان سخن با چ، میبرپا داشته بودسفر کرده 
رات اد خاطیناگاه به  .گوش فرا داده بودم ،زدمی را ورق یالله سحابعزت یخ زندگانیتار

تاد و هف یدوم دهه یمهیدر ن ییدانشجو ین روزهایاد نخستیبه  ؛افتادم یمشترکم با هد
بعد رودررو  یو اندک «ران فردایا»اش در یفکرهای تالش یمهبا نام او در هنگا ییآشنا

ان یوان و دانشجیدانشجو یاسالمهای اش با انجمنیفیان ارتباط مستمر و کیبا او در جر
گذارد و من می را کنار یسحابهای از مجاهدت یصابر برگ. خواه و مشتاق آن روزتحول

آورم که در می را به خاطر 37خرداد  یریدستگهای ییبازجو، غرق در خاطرات
ق ینه و نفرت عمیر فشار شکنجه به کیالف ز 7ک بازداشتگاه یتنگ و تارهای سلول
 . بردم یپ، بردمی به سر یمعلوم نبود در چه حال ترآنطرف یان از او که چند سلولیبازجو

ران یتگان اآموخم وحدت و سازمان دانشیتم در دفتر تحکیفعالهای صابر در همه سال
 یان افراد در فضیرگذارتریاز تاث یکید و همواره یغ نورزیدر یگاه از تعامل انتقادچیه

در  یمیان تحکیان دانشجویاش در میپدریپهای یاز سخنران. بود ییجنبش دانشجو
همه و همه  «ت فراریهو» یانتقادی سراسر کشور گرفته تا انتشار جزوههای انجمن

 . داشت ییاو به نهاد دانشگاه و جنبش دانشجو یدوارانهیو ام یت از نگاه جدیحکا
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در . ش ناتوانمیاو بر گردن دارم که حاال از ادا یدرباره ینید .دمیشیبا خود اند یلخت
روصدا سبی خبر وبی رسم او بود که ،یاسیان سیر زندانیبازداشت من و سا یهر دوره

 یوارهایاما من در پس د. شودها احوال خانواده یایما را بزند و جوهای درب خانه
ن یپاسخ ا یدر جستجو؟ دها را دارمید آن دین محبس مشترک چگونه توان بازدیا

 یفیماه ک، خرداد»: دیگومی …شوم می محکمش یم که متوجه صدایهاپرسش
خرداد ماه شهدا … ا برود ین ماه از دنیشه دوست داشت که در ایمهندس هم… است 
 خوب اما او ؛رسدمی برد و تا ندا و هالهمی را هاآنک نام یکیو  «…ست هم ه

ن را ثابت یو امروز او ا. وجود ندارد یانیپا ین جمله نقطهیا یداند که در انتهامی
 . ت را شهادت داده استین واقعیاو با شهادتش ا، کرده است

 یشرافت و آزادگ یدانم مرزهامی رمقم و با آنکهبی من دوباره! صابر یاما حاال آقا
صابر ما  یآقا»اد برآرم که یت کنم و فریخواهم صدای، میارا پشت سر گذاشته

 «.…میداریب
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 پهلوان یروزها نیآخر 
 به شهادت یمنته یصابر در هفته یهد یهانوشتهدست

 
روز  نیصابر در نخست یهد یهانوشتهدست دیآیم یآنچه در پ 

 نیفرورد ۱۳)چهارشنبه  ینوروز یبازگشت به زندان پس از مرخص
خرداد تا  ۳۱شنبه حدفاصل سه یهانوشتهو سپس دست( ۳۱۳۱

مشتمل بر  ریده روز اخ یهانوشتهخرداد است. دست ۳۳شنبه پنج
و  یهاله سحاب شهادتو  یدرگذشت مرحوم مهندس سحاب انیجر

 رخسرویبه همراه امصابر  یهد یمتعاقب آن، اعتصاب غذا
از شهادت صابر  شیروز پ کیها تا نوشتهاست. دست یرثانیدل

ره و روزم یمسائل جار انیاست و افزون بر شرح حال و ب افتهیادامه 
هدف از  نییاعتصاب غذا، تب یبرا میتصم ریدر بند، مشتمل بر س

امر رخ داده  نیا رامونیاست که پ یو مسائل یاشانجام آن و حو
 است.

 لیاز دال یروشن ریتصو تواندیها، منوشتهدست نیا یمطالعه
ها، هنوشت نیکند. در ا میصابر ترس یانجام اعتصاب غذا توسط هد

ً تصر  یکه با انجام اعتصاب غذا نه در پ کندیم حیصابر مکررا
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بدون محاسبه. در انجام  یقهرمانانه است و نه اقدام یانجام عمل
 یابر ریتدب یفراموش نشده، حت ععمل، تعهد نسبت به جم نیا

صابر در پاسخ به  یشده است. هد دهیشیاند ۱۵۱مسائل بند 
نان، آ یبه اعتصاب غذا وستنیپ یبرا انیبندهم یدرخواست برخ

و  ستین یاسیبند س-۲ندارد  تیبند ظرف-۳: ”کندیم حیتصر
در  یافشانو قصد موج میکنیما مستقل عمل م-۱. افتدیشکاف م

و عنوان  میکنیاقدام مشابه هم نم ایبه اعتصاب  هیو توص میاربند ند
بند  تیانجام دهند با درنظر گرفتن ظرف یکردم اگر خواستند اقدام

روز  نیآخر ینوشتهدر دست“. جمع کل باشد دنیند بیو آس
)شنبه  بعد یهفته یکه قصد دارند ابتدا کندیم حیصابر تصر یهد
خود را اعالم  یاعتصاب غذا انیپا ،یعموم امیخرداد( با پ ۲۳

 کنند....
 گرفته و تنها درکامل صورت یدارها، امانتانتشار دست نوشته در

 یاسام یگوناگون، امکان درج برخ لیکه به علل و دال یموارد
 یها که برانوشتهدست نینبوده، از ]...[ استفاده شده است. ا

 نیز آخرا هیرایپیاست ساده و ب یگزارش شود،ینخست بار منتشر م
 باد. یگرام ادشیصابر.  یپهلوان هد اتیح یروزها

 
 “نام خدا به”
 ۰۹/ ۳/ ۱۳شنبه ۴

، هماهنگ شده که ۷۳خود در ساعت  ی، معرف ۳:۸۳ساعت  یبا نبو یتلفن تماس
 یخواه یصحبت با افضل حتما انجام خواهد شد. باز به مرخص ،یالف برو ۳به 

در راه  فیشدم. حن نیعازم او الیو با آژانس رو زیعز فیبا حن ۷۸:۳۳رفت. ساعت 
الف تماس گرفت  ۳با  بانوارد شدم. نگه نیبه او ۷۸:۸۵کرد. ساعت  هیگر اریبس
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الف  ۳بار با  ۳بردن من مراقب بفرستند، آنها گفتند که هماهنگ نشده، خود  یکه برا
تا ساعت  ،ییایب نجایبه ا ستیبنا ن یصحبت شده ول یصحبت کردم و گفتند با نبو

و  امدین یرا چک کند ول میو کتابها دیایب نیافسر جانش انیمنتظر شدم تا درود ۷۱
 یلیو افسر نگهبان قول داد تا شب کتابها را به بند بفرستد. خ میکرد تصحب یتلفن

 ۵۱۱۳۳۳برد:  رونیباز کردن حساب به باجه بانک در ب یخوش برخورد بود و مرا برا
 تومان.
که با  دمیزاده را درفتم. در راه تاج ۸۵۳را گرفتند و با سرباز به  هاکیو ماژ اصالح

نشو، سالم دادم اول نشناخت، جلو آمد  کیسرباز گفت: به او نزد زد،یمراقب قدم م
. به او گفتم: خانمت خوب است. میکرد یمراقب و سرباز، روبوس یریو برغم جلوگ

افسر  یآمدم، مهراب ۸۵۳ل آزاد شده؟ گفتم سه چهار روز قبل. به داخ یگفت ک
الف تماس گرفت که من  ۳الف بود. با  ۳نگهبان گفت که صبح صحبت رفتنت به 

 ۱شود. به داخل بند آمدم و به اتاق  رشیپذ ۸۵۳در  دیبه او گفتند با یآنجا بروم ول
 نییهم باال آمدند، پا یو ثان یآمده بودند، الر دیرفتم، مظفر، منعم و خورک جد

به گوهردشت منتقل شده بود، القاعده و پژاک  وبیکردم. ا یدنیددیرفتم و با همه ع
آمده بود  یمیکر یهم آزاد شده بود، جون نیهم به گوهردشت رفته بودند، و مت

 شهیهنرپ کیو  یلیاختصاص داده بودند، مرد جرثق هایبهمن ۳۵را به  ۶اتاق ( ۷:۳۳)
 .نیبنام رام

ا بود به و بن هیفروشگاه ته هیعل یمیکر مانیکه پ یار سر نامهب زیروز قبل از آن ن دو
 و یلفظ یری]...[ با ]...[ درگ یبه خاطر برخوردها زیبرساند و ن گرانید یامضا

 یبند متشنج بود، شب مسئوالن اتاق جلسه اختصاص یرخ داده بود و فضا یکیزیف
 لیداشتند، عبدالله مسئله معاونت وک یگرم یلیداشتند. عبدالله و رضا برخورد خ

تازه  آرام شده بود و لیو سه وبیمن را مطرح کرد. اتاق با رفتن ا ای یثان ن،یمت یبند
دانشپور هم به اتاق ما آمده بودند. شب با خروپف  یو آقا یبنام طومار یوارد
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 م،خوردظهر را  مهیو ق یبود، عدس ی. شام عدسمیدیدانشپور خواب یوحشتناک آقا
 شده بود. یمن انبار ابی. شب تخت را درست کردم، در غدیچسب یلیخ
 
 ۱/ ۳۹شنبه ۱

راه/ نماز ظهر که تمام شد، ابوالفضل  ی( حمام/ کار روقهیدق۷۵-۶۳/ صبحانه/ )آمار
 یصندل یبه در نمازخانه آمد و مرا صدا زد و گفت: مهندس فوت شده است، رو

آمد و گفت امشب  زادهنینشستم، به عرب گفتم و عرب درخواست فاتحه کرد، ام
ود که ب نینظر هم ا کیهم از ختم صحبت کردند و  یردامادیو م یباق م،یریختم بگ

شنبه شب ۵نظر عرب  رد،یبگ میگفت صابر تصم زادهنیام م،یفردا ظهر ختم بگذار
ظر ن ی. در مورد سخنران به باقمیفتشنبه را درنظر گر۵صحبت کردم و  یبود. با ثان

ه و نظر را مطرح کردند، هم میو عرب جلسه گرفت ی. با عبدالله، مظفر و باقمیداشت
و  یبرنامه برگزار شود، قرآن، باق ۳۳:۸۳شنبه تا پنج ۳۳و قرار شد ساعت  رفتندیپذ

قرآن صحبت کردم  یبرا زادهیمهد نیو حس یگریمجر یبرا یجمال یقرآن. با عل
به خانواده مهندس و نامه به مهندس که شب  تیمتن تسل می/ تنظرفتندیهر دو پذ و

به فوت مهندس نکردند/  یااشاره چیه نیزیو تو ویدر راهرو انجام دادم/ راد ۷۷ساعت 
 تی. مهندس از قبل وصشودیجنازه مهندس صبح فردا انجام م عییخبر آمد که تش

 .دندکریمراجعه م تیتسل یها براکرده بود که در لواسان به خاک سپرده شود/ بچه
 
 ۱/ ۳۳شنبه ۴

 ( / حمامقهیدق ۷۵-۶۳/ صبحانه / ) آمار
جلسه  انهیها. در معصرانه سالم جمعه یدهسامان یبرا یجلسه فرهنگ ۷۷ ساعت

گفت: هاله  یانآمد و مرا صدا زد و دم در ناگه ۷۷به اتاق  ۷۷:۸۳ابوالفضل ساعت 
قدم زدم،  ۷۵:۸۳تا  ۷۷:۸۳آمدم از  اطیبود به ح یآورکشته شده. خبر شوک یسحاب

 زیها نبچه یبرخ م،یآمدند و قدم زد یردهمد یبزرگ برا نژادانیعرب، حمزه و بهزاد
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تخت پا دراز  یرو یخواندم/ قدر اطی: نماز را سر اذان وسط حگفتندیم تیتسل
را کنسل کند/ خبرها خرد  ۷۱انسان ساعت  ریگفتم نشست س یخدائ یکردم/ به مهد

 یو احمد منتظر فرنیمع ،یدجوادیصدر حاج س -انیآقا تی: رواآمدیخرد م
ه احمد را ب تینماز م یکردند، اجازه برگزار دییبا هاله خانم را تأ یکیزیبرخورد ف

 دییافتادن هاله خانم را تأ یکردند، خانم محمد رینداده و پسر او را دستگ یمنتظر
 ئتیه تیخواهان فعال کایداده، وزارت خارجه آمر هیانیب یعباد نیریکرده، ش

زده و دسته گل به دست  نهیشده، هاله خانم عکس مهندس را به س ابیقتیحق
صبح به  ۳:۸۳از  نیزمان مراسم تدف رییبخاطر تغ هایتیامن شنهادیداشته بر سر پ

ه کرده و آنها او را ضرب و شتم کرده و بر اثر آن فوت کرده صبح با آنها مجادل ۶
 ۷۱کرد. خبر ساعت  سیرنویفوت هاله خانم را ز ۳ساعت  ۶است.  خبر شبکه 

پسر هاله خانم اعالم کرد، خبر  دییو با تأ یسکته قلب اثرشبکه اول مرگ را در 
ا اعالم کرد ب یاز قول و ییحی یمفتضح بود و بدون صدا اریبس ۳شبکه  ۳:۸۳

علت مرگ  -۷کرد:  حیجنازه پدر سکته کرده است. راننده آمبوالنس تصر دنید
افتاده  تناند که در حال راه رفناظران گفته -۳کند  نییتع دیبا یقانون یرا پزشک
 تیتسل یها براما بود اما از دست رفته بود/ بچه اریدراخت قهیدق ۵۳ -۸است. 

 فهیصح ی/ عماد در فاصله نماز ظهر و عصر دعاکردی/ بند ابراز تنفر مآمدندیم
بر رفع تظلم و مبارزه با ظالم را خواند/ ظهر نهار نخوردم و شب هم شام.  یمبن

/ شب شلوغ بود و درست ویزدم/ راد قدمخوردم/  تیسکویو ب یآخر شب چا
 بود با رژه هاله خانم از جلو چشم. یبی/ روز و شب غردمینخواب

 
 ۱/ ۳۱شنبه ۵

پشت سر و دور گوش را خط  ینیرفتم و اکبر ام شگاهیبه آرا( / ۸۳/ صبحانه/ )آمار
اعالم و آغاز اعتصاب  یبرا یبا ثان یقطع میانداخت و مرتب کرد/ حمام/ تصم

و در  می/ متن مشترک اعالم اعتصاب را بعدازظهر در مسجد نوشتیاعتراض یغذا
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نامه به  و یو شامخ یسحاب یهابه خانواده تی/ تسلمیکرد رینسخه امضا و تکث ۸
به پختن  ۷۶از ساعت  یو حسن فرج یسخت یمهندس را کامل کردم/ حسن س
/ سید ۸بشقاب +  کیتمام کردند، هر اتاق  ۷۳حلوا مشغول شدند و تا ساعت 

 یمشترک با ثان میو عرب تصم یبا رضا، عبدالله، باق ۷۷در اتاق  ۷۱:۸۳ساعت 
 یاست مشخص و محدود و سع یما اقدام اقدامدادم که  حیرا مطرح کردم و توض

نفر  ۳را ندارد و اگر با ما  دیجد یبند تحمل فشارها م،یآن کن ریبند را درگ میندار
به رضا هم گفتم چنانچه در اثر  شود،یبه بند وارد نم یبیبرخورد شد، آس

و متشنج شد به افسر نگهبان بگو ما دو  یبند احساس یما، فضا یاعتصاب غذا
قدام و عرب امکان ا یبفرستد. رضا سکوت کرد، عبدالله و باق یبه انفراد رانفر 

 کنمیصحبت م یرا مطرح کردند و من گفتم با ثان یاسیمشترک با عنوان روزه س
 ۷۳آمدم و در ساعت  اطیعارف به ح مانی/ بعد از آن بدعوت پدهمیو اطالع م

عتصاب ا شنهادیپ م،یستجواد، ابوالفضل و حسام نش امک،یس ن،یشاه مان،یبا پ
و  ستین یاسیبند س -۳ندارد  تیبند ظرف -۷غذا را مطرح کردند، من گفتم: 

 و میدر بند ندار یافشانو قصد موج میکنیما مستقل عمل م -۸. افتدیشکاف م
 یو عنوان کردم اگر خواستند اقدام میکنیاقدام مشابه هم نم ایبه اعتصاب  هیتوص

/ رفتندیجمع کل باشد. پذ دنیند بیبند و آس تیظرف فتنانجام دهند با درنظر گر
ه عنوان خود ب م،یگفت اگر با جمع هم اقدام شو یو میگرفت یقطع میتصم یبا ثان

 یبود و من هم گفتم اقدام جمع یـ نکته درست میانجام نداد یم.م عمل شخص
 یقطع میو تصم میعبدالله و عرب نشست ،یبر است/ دوباره با باقبر و بحثزمان

 .میندار تیکردم انتظار حما حیرا اعالم کردم و تصر
 

 شنبه۵ ادامه
م ه یبود که زمان مشخص باشد و به نظر عبدالله نامشخص. باق نینظر عرب ا

هم صورت  یاز اقدام صابر و ثان تیدر حما تواندیم یجمع یاسیگفت: روزه س
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مرتب کردن  یبهنام و احسان برا ،یمیکر مانیبا عارف، پ ۷۱/ از ساعت ردیبگ
 واریبر د رانیپرچم ا رگ،حوله بز ۸با  یمیکر مانی. عماد جارو زد و پمیمسجد رفت

با  وانیل ۳در  یمینصب کرد و عکس مهندس را عارف بر آنها الصاق کرد، کر
کرد، احسان و بهنام هم  نیشمع درست کرده بود و با آن، اتاق را تزئ رانیپرچم ا

ا بود آماده کردند/ رض دهیو شربت را که عبدالله خر دندیخرما را چ و تیسکوئیب
نفر آمدند. اعتصاب  ۷۷۳ -آغاز شد ۳۳:۵داد و برنامه از  جامآمار را ان ۳۳ساعت 

 قدم زدم. ۳۸ما را ابوالفضل و احسان اعالم کردند. تا حدود 
 

 ۱/ ۳۱ جمعه
با قند خوردم/ حمام/ صحبت  یچا م،یها را دادصبحانه بچه م،یاحسان شهردار با

 صبح ۳:۸۳در مورد مهندس و هاله خانم در گلگشت ورزش 
 یچا ۱در اتاق  ۷۷:۷۵بحث بزرگداشت مهندس/ ساعت  ی/ کار رویمدد یآقا

 ۳۳بود، مظفر  یمجر یحینفر جمع شدند. مل ۸۳حدود  ۱خوردم/ در اتاق 
 و هاژهیو دیتاک ر،یو س یدر مورد شاکله فکر قهیدق ۸۳صحبت کرد، من  قهیدق
شعر  شعلهکردم/  ادیخرداد  دانیمهندس صحبت کردم و از همه شه یهادگاهید

صحبت کردند و عرب در مورد صداقت و  قهیدق ۸و عماد  قهیدق ۷۳ دیخواند، فر
نماز ظهر خواندم، نهار اتاق  اطیمهندس صحبت کرد/ در ح یانصاف کارشناس

نشست طه/ عصرانه سالم  ۷۱طه / ساعت  ی/ کار رومیو ظروف را شست میرا داد
 یلمیف ۳۳:۸۳/ ساعت پرسدبه عرب گفتم ب یدر هواخور/  ۷۱:۸۳تا  ۷۳:۸۳از 

در  کایپخش شد/ وزارت خارجه امر“ ۸ یال یب”با عنوان  تنامیدر مورد جنگ و
اتاق شلوغ و پرسر و  ۷:۸۳مورد قتل هاله خانم موضع گرفته/ شب تا ساعت 

 ندهیشنبه آاند روز سهو باال توافق کرده نیها پائت/ بچهرهاس یصدا، اتاق رها
 کنند/ یاسیاعالم روزه س عه،روز در اعتراض به فاج کی
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 ام ۱۳۵آغاز هفته روز  ۱/ ۳۴ شنبه
سحابه و عرب به اتاق آمدند  لیاسماع ۳:۷۵خوردم، ساعت  یبعد از آمار چا صبح

 اطیروز نماز ظهر را وسط ح ۸طه/ نماز در نمازخانه ) ی/ حمام/ کار رودمی/ دراز کش
طه در نمازخانه/ در ساعت سکوت اتاق پرسروصدا بود،  ی/ کار رویخواندم( / چا

ها به بحث توجه بچه -انسان ریس – ۵ ستگوش دادم/ حمام/ نش ویو راد دمیدراز کش
مورد ضرورت قدم زدم، در  نژادانیبا دکتر بهزاد ۷۳:۸۳تا  ۷۳:۷۵خوب بود/ از 

 کردیم دیمثبت بود و تاک یصحبت کردم، برخورد و یسنت یروهایبه ن کردیرو
راجع به آن با  اریکرد: ما بس دیتاک یابه نکته ینظر را دارد و نیهم، هم یموسو
هم  سهیمق ی. آخر صحبت آقامیافتین یاما راه حل میاو در ستاد صحبت کرده یموسو

در ارتباط با  شانیاند که مرخصاضافه شد. ]...[ گفت: هر دو محسن عنوان کرده
باشند تا معامله نکنند  اریدر مذاکره هوش دیعنوان کرد که با یمذاکره با آنهاست. و

 ادیاند و زکرده یاسیدل نظام کار س درنظام  یها]...[ هم اضافه کرد که بچه
ست ضربه بخورند/ بعد از آمار به اتاق رفتم و ندارند و ممکن ا یاسیس یدگیچیپ

 زیچنا یبا رأ یسخت یس -انتخاب مسئول اتاق یخوردم/ نماز/ جلسه اتاق برا یچا
بت به نس ییرضا دیمن و مج ان،یمسئول اتاق شد. محمود ،ینسبت به ثان یباالتر
ه داخل اتاق ک انیدو جر زیو ن نامهنیها و آئاغلب افراد اتاق به توافق یبندیپاعدم 

و من گفتم از فردا ظهر در ساعت سکوت به اتاق  میاند انتقاد کردفضا را مسموم کرده
 شبید از اتاق محروم/ افتیبهبود ن زیو اگر تا آخر هفته وضع سکوت شبانه ن میآینم

شنبه هروز س یاسیبه روزه س میتصم نیتر از قبل بود/ ظاهرا  باال و پائاتاق ساکت
 یهوائ ریو ت ریدستگ ۷۵جوانان احزاب  یبدعوت شورا هینیدر تجمع حس اند/گرفته

 
 ۱/ ۳۵ کشنبهی

/ یراه/ نماز/ چا ی/ استراحت/ حمام/ کار رویقدم زدن با ثان قهیدق ۸۳/ آمار/ یچا
 یها برا/ حمام/ جلسه با مدرسان کالسویراد ۷۱تا  ۷۶:۸۳راه و مصدق/  یکار رو
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ها رفع شد. کالس یزمان یهایبود و همپوشان یها جلسه خوبجدول کالس میتنظ
و قرآن، انسان، حافظ و کالس  ۷۷ قزبان و سانسور در اتا یهاقرار شد کالس

 زیبرگزار شود و ن العباستیبهمن و کالس فرانسه حامد در ب ینگارروزنامه
 یهابه مطالعه مشترک و مباحثات دو سه نفره و ساعت ۷۷اتاق  یخال یهاساعت

سفارش  یو صندل بردتی. رضا واابدیاختصاص  یبه مطالعه فرد العباستیب یخال
/ آمار / نماز/ میگذاریها را به اجرا ماز روز سه شنبه برنامه کالس منداده و عماد و 

از  یاسیبر اعالم روزه س یمبن نیو قرار باال و پائ یابوالفضل در راهرو گفت وعده قبل
 اندیباال در انتظار مرخص یهاطرف باال نقض شد و عبدالله عنوان کرده است بچه

 ددهنیروزه م هیاطالع “انیاز زندان یجمع” نامو به  ستندین یو حاضر به اعالم اسام
 نیکه در آخر کردی. ]...[ گله ماندینفر با اسم حاضر به اعالم اسام ۵-۶و حداکثر 
است  ۷۳فشار خونم را گرفت و گفت  ۳ساعت  یدکتر عالئتوافق زدند/  ریلحظات ز

. تاس ۷۷فشار گرفت و گفت خوب شده و  ۳۷:۸۳و کم است و مجددا  در ساعت 
 ۶بطر سرم خوردم )آب، قند و نمک(  کیدکتر  هیبه توص یریفشارگ ۳در حد فاصل 

 .سمینویو من خاطرات م کنندیم یپوچ باز ایها گل نفر از بچه
 

 ۱ /۳۱ دوشنبه
 گفتند که خبر اعتصاب منتشر شده است. ۷ها ساعت گفت: بچه یصبح ثان              

شدن خبر  یانگران رسانه یمالقات/ با ثان ی/ قدم/ آمار/ حمام و آماده شدن برایچا
 ندیایب ۸بسته از  کیها زود آمدند/ / اسمم در نوبت سوم خوانده شد، بچهمیاعتصاب
به  نانیداشت محض اطم یمالقات حضور یردم تا اگر کسها را به همراه بو نامه

 روزهیو ف دهیفر ف،یشر ف،ینداشت/ حن یورمالقات حض یخانواده برساند اما کس
 بیکه به خود آس حیتوض نیشان نگران وضع من بود با اآمده بودند، چهره همه زیعز
 شانیو خوبم، نگران شومیم یدو بار فشارسنج یدکتر مراقب است و روز زنم،ینم

. خبر اعتصاب پر برد بوده، رسا نامه به مهندس را سرمقاله کرده و نامه افتیکاهش 
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نازه ج عییاند. هاله خانم روز تشداده شده و تشکر کرده یبه خانواده شامخ تیتسل
 وانستتینبود نم یگفته خوب شد هد یاست، لطف یخال یلیخ یهد یگفته بود جا

 روزهینفر ازجمله ف ۸۳افتاده بود، شب  نیندس دوبار به زمتحمل کند، جسد مه
 شید پکه برخور نیتدف عیتسر یمنزل برا بهآمدند  هایتیامن دندیمنزل مهندس خواب

 بود که او را به ینیدرکنار هاله خانم در ماش مانیآمد و هاله خانم جان سپرد، دکتر پ
صادر کرد/ جنازه هاله خانم را به  یلواسان بردند، دکتر افتخار نظر پزشک یبهدار

 ییحیآوردند،  رفوت در اثر ضربه فشا بیتکذ یآمدند و برا یتیامن ۸۳منزل که بردند 
 یدشکافکه کالب رفتیفشار پذ ریخانواده ز نمتان،یبیبه آنها گفت: سر پل صراط م

آورده  یلمبرداریف نیدورب ۶-۱مهندس  عییدفن شد/ روز تش ۳۸نشود/ جنازه ساعت 
 یساعت گرفتند و با آنها صحبت کردند، مسعود آقائ ۳ یرا برا اسریو  کیبودند، تاج

دند، آمده بو عییهم به تش یطلبان مثل نوراصالح یبرخ ،ساعت بازداشت بود ۳۸
اضافه  فیحقوق حن رود،یسر کار م فیشر کردند،یمهندس حمله م یهابه عکس

ه، امروز هفتم رفت عییبه تش فیبوده، حن یها به سفر رفته بودند و سفر خوبشده، بچه
ر س هینیحس هب فیشر رود،یبه مجلس م روزهیبا ف دهیمهندس در منزل است و فر

ت، اس دهیبه همسرش رس رینامه دل م،یاند که اعتصاب را بشکنداده غامیزده، همه پ
حل شده  یآموزطرح مهارت مهیفردا هفتم هاله خانم مقابل سازمان ملل است، ب

که  یاشنبه۸صبح  ۷۳ ،یدهند . نبو غامیخرداد پ ۳۳ یبزرگتر برا ۸است، گفتم که 
مرا به محضر  ۷۷تماس گرفته بنا بوده ساعت  دهیبا فر ادههاله خانم فاجعه رخ د یبرا

خبر داد که حکم اعدامش نقض شده  یمالقات الر انیببرند که انجام نشد/ پس از پا
بند جشن گرفتند.  یت، همه خوشحال شدند و در ورودابالغ شده اس لیو به وک

و به همه  میریگیگفتند به حسن گفتم شب جشن م کیها به اتاق آمدند و تبربچه
 یحیلم یهم شد و به عل یشد و خبررسان هیته یخوراک ندیایبه اتاق ب ۳۷بگو ساعت 
وش گ ویراه، کار کردم/ عصر راد ی/ به نمازخانه رفتم و رودیایاجرا ب یهم گفتم برا

ها شده است/ بچه یدر اتاق برگزار شد، جلسه خبر یبحث نهضت مل ۷۱:۸۳دادم/ 
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فت پکر بود گ یلیکه برگردد/ ]...[ پس از مالقات خ ستیبنا ن زادهنیگفتند ام
امضا  ینامه برامالقات است و طالق نیآخر نیهمسرش به مالقات آمده و گفته ا

/ میکرد میمتن تذکرات اتاق آموزش و نمازخانه را تنظ اطیعماد در ح/ با فرستمیم
 م،یآیامروز م فتبود به من گ امدهین اطیبه ح ۷۱:۸۳کرده و  ی]...[ که چندبار بدقول

/ میآینم گریمن د شانیهایبدقول لیبدل دیگفتم به ]...[  و ]...[ بگو یهفته قبل به ثان
 رفت/ یم. ل به مرخص ۳۸:۸۳شب جشن برگزار شد و اتاق پر شد/ ساعت 

 
 ۱/ ۳۱شنبه ۱ 

 یوصبح و بعدازظهر ر روزید یسیبیدکتر گفت کم است/ خبر آمد که ب/  ۷۳/ فشار آمار
ها در ارتباط با شهادت هاله خانم نفر از خانم ۱۳خبر اعتصاب خوب کار کرده است/ 

انم اند، هاله خهاله خانم ختم گرفته یها رفتند: براالقات خانمها به مدادند/ بچه هیانیب
فرصت  نیاند آخرها به او گفتهها رفته، بچهنبوده و به اصرار بچه یصبه رفتن مرخ لیما
آمدند: اخبار اعتصاب  یاز مرخص یدلشاب، اقبال و تهران ،یپدر است. مختار دارید

اند، ظاهرا  اعتصاب کرده کشنبهیاز  نیخوب منعکس شده/ عارف، جواد، آرش و شاه
گفت با ]...[ صحبت کن، من گفتم دخالت  یثاناند. نام ]...[ را بدون توافق او اعالم کرده

و نامحدود  مینفره اعتصاب غذا کرده ا ۸بهتر است. از جواد سوال کردم گفت:  مینکن
 هیو حمزه توصاز فردا اعتصاب کنند/ عرب  ییو شاهرضا یخدائ یاست/ قرار است مهد

ته، گفتم بوده و اثر گذاش دهیهم گفت: خبر اعتصاب پد یانیقد یآقا کنند،یبه شکستن م
رد/ ک قیتوف یآرزو یانیقد م،یدهیاما تا سرحد کشش ادامه م میکن یقهرمان میخواهینم

صحبت کردم/  ۸۳در دهه  نیمجاهد شیدایبخواست خودش درخصوص پ نیبا فرز
 -پس از فوتبال ملوان ۳-۳ها حاضر شد و بناست از فردا اجرا شود/ ساعت سبرنامه کال

اتاق اعتراض کرد، ]...[ و ]...[ و ]...[ با او برخورد کردند  یاصغر آقا به شلوغ سیپرسپول
و قرار شد فردا  میکرد، اتاق را ساکت کرد نیو اتاق متشنج شد خصوصا  ]...[ توه

 .دمیخواب ۸تا  ۸رفت/ ساعت  یبار به بهدار ۳ود، اصغر آقا حالش بد شد و صحبت ش
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 ۱/ ۳۱شنبه ۴

طه/  یامکان استراحت در اتاق نبود/ خاطرات/ کار رو ۷۳/ ۳/ فشار خون آمار
و  ۷۷ها در اتاق برنامه کالس/  ۷۶:۸۳تا  ۷۵:۸۳خوب بود.  یلیآوا خ ویراد

و عصر من/ نشست  کردیالعباس مرتب شده ـ صبح عماد نظارت م تیب
صدا زد و  مآمدم که سا یبرگزار و مرور بر طه تمام شد/ به هواخور رانسانیس

و کتاب  ینوشته انوش صالح یانقالب سمیرمانت انیشعاع یگفت کتاب مصطف
را  نایبه بند آمده، مرا به اتاق خود برد و کتاب شعاع شیبرا ۳جلد  هاکیچر

د هاست، تمام شرا گرفت، گفتم در دست مطالعه بچه مانیداد و سراغ کتاب پ
 رمحمدیها دست شها دست بهمن و شب)اکنون کتاب صبح دهمیبه او م

 یباز]...[ و ]...[ و ]...[ درحال ورق دمیگوش کنم، د ویراد دمیاست(/ دراز کش
گفتم  یالر یم و به آقاآمد رونیب شد،یم یبازهستند، اول بار در اتاق ورق

و خودش هم  کندیکار را م نیبساط را جمع کنند تا تکرار نشود، گفت هم
/ به مینکیاتاق را درست م ستمیایبروم، م گاهداشت، گفت شنبه به داد زهیانگ

 راه را/ اتیرا برگ زدم و مرور آ انیرفتم، خاطرات نوشتم، کتاب شعاع اطیح
ها به من قرص دادند و امروز به من تهوع بچه روزیگفت د دمیحال آرش را پرس

خالت بگو بشکنند گفتم ما د گریگفت به آرش و سه نفر د یدست داد/ صبح ثان
فتم و گ یگفت به باق یدر هواخور م،یگویم یبهتر است گفت به باق مینکن
 مییاینزد شما دو نفر ب یجمع میخواهیگفته م یگفت باق یقبول کرد. ثان یباق

مه که ما خودمان برنا میبگو یگفت به باق ی. ثانمیت شکستن کنو درخواس
آوا،  ویراد یقیبودم، موس داریب ۸تا  شبیصحبت کنم/ د ی. قرار شد با باقمیدار

 خوب بود. یلیخ هالمیمتن ف یقیموس
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 ۱/ ۳۰شنبه ۵
آوا/  وی/ استراحت/ حمام/ نماز/ استراحت و رادیچا/   ۷۳/ ۵/  ۳/ فشار خون آمار

صحبت کرده بود. آرش به او گفته که ]...[  یبا آرش صادق یامروز ضعف دارم/ ثان
 ایو  یتک ایاعتصاب غذا اعالم کرده و او گفته بود که  یرا بدون اطالعش برا ینام و

 یگفت که امشب بناست جمع یکند/ مظفر به ثان درتبا ]...[ و ]...[ به اعتصاب مبا
و اعتصاب ما را بشکنند، با مظفر صحبت کردم و عنوان داشتم که  ندیایبه اتاق ما ب

قبول  م،یتان نشوتا شرمنده دیائیکرد و به اتاق ن میکار را خواه نیا امیآغاز هفته با پ
ر آورده بودند د مهندسختم  یها برابچه شیرا که هفته پ تابیکارتن ت کیکرد/ 

گروه خشن  نیا لمیف ۷۳:۸۳تا  ۷۳:۸۳/ ساعت میها گذاشتاستفاده بچه یبرا اطیح
فته بودم و ر یرا با مهد لمیف نیهولول پخش شد. ا امیلیو یگریپا با باز نیساخته پک

 اطیدر ح ۷۱خنک شد/  یلیزد و هوا خ یخاطراتم تازه شد/ عصر نم باران خوب
داستان  ۵وجو کرد/ آدرس اعتصاب پرس انیهم از پا یخاطرات نوشتم/ رضا رجب

 عصرانه سالم به استاد دادم/   یرا برا یمثنو
 



 

 
 

 مبگو ات ما رد این حبس آن کنی  ؟چون رستی از زندان
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