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  پيشگفتار
  

. منتشر شدلنينيستی توفان  -توسط سازمان مارکسيستی در خارج از کشور  ١٩٦٨نخستين بار اين کتاب در تاريخ 
در اين نوشته بخشی از تاريخ قهرمانانه حزب توده ايران را قبل از سقوطش به کتاب رفيق احمد قاسمی است که  نگارنده

در اين اثر داستان سوءقصد به شاه که به بهانه آن رهبران حزب . منجالب رويزيونيسم و خيانت ملی بازتاب داده است
بل دادگاه گذارده شده محکوم گرديده و سرانجام با برنامه حاکمه شده، تحت تعقيب قرار گرفته، در مقاتوده ايران م

  .  ای موفق به فرار شدند به طور مشروح آمده است و بخشی از تاريخ ايران را با مهارت ترسيم کرده استاستادانه
که برای  ها در زندان تشکيالت حزبی خويش را بنا کرده و ارتباطات با خارج از زندان را توسط رفيق لنکرانی ایتوده

ب به تصميمات حزبی توسط گروه فنی حزب از داخل زندان در الی جلد کتُ . آمد بر قرار کرده بودند بازديد به زندان می
حتی اعضاء حزب توده ايران آن چنان رفتاری در درون زندان داشتند که . شدمنتقل میزندان خارج و از خارج به داخل 

صر را برانگيخته بودند و آنها نيز از تصميمات حزب و دار در زندان قمان سابقهاحترام همه زندانيان غيرسياسی و مجر
  .کردندرهبری در زندان تبعيت می

فرار از زندان رهبری حزب توده ايران پتکی بود که بر سر ارتجاع ايران فرود آمد و نام حزب توده ايران را به عنوان 
 راسر جهان مانند بمبی منفجر شد و به حزب تودهسار در راين ف. داختها ان حزبی قدرتمند و شکست ناپذير بر سر زبان
  .نظير بودايران محبوبيتی در عرصه جهان داد که بی

دفاع  ،های رژيم پهلوی از نظريات خودمحاکمه رهبران حزب توده ايران به اتهامات جعلی و دفاع جانانه آنها در بيدادگاه
اين محاکمات تاثيرات . لنينيسم و حمايت از حقوق طبقه کارگر ايران بود -سم فردی نبود دفاع از ايدئولوژی مارکسي

ترين  های رضا شاه از برجسته اين محاکمات بعد از محاکمه دکتر تقی ارانی در زندان. عميق در جامعه ايران گذاشت
ا ميدانی برای مبارزه از ه از آن تاريخ در ايران يک سنت انقالبی گذارده شد که صحنه دادگاه. محاکمات ايران بود

ها نشان دادند که ماهيت محاکمه آنها  ای توده. بودها، باورهای انقالبی، دفاع جمعی و طبقاتی در مقابل دستگاه حاکمه  ايده
طبقاتی بوده و بايد از اين منظر نيز به دشمن طبقاتی برخورد کرد، از ايدئولوژی خويش دفاع کرد و عرصه دادگاه را 

ها اصل بر دفاع نظری بود و نه  ای برای توده. ندجای متهم و دادستان را عوض نمودآنها . رتجاع بدل کردبه محاکمه ا
های  های چريکی در ايران در مقابل دادگاه اين اصل انقالبی را همه نيروهای انقالبی ايران از جمله گروه. دفاع فردی

  .و به اين سنت احترام گذاردند ارتجاع ايران حفظ کردند
داد خاری به  انتشار اين کتاب که راه و رسم مبارزه طبقاتی، محبوبيت حزب توده، اهميت حزب و حزبيت را نشان می

های انقالبی طبقه کارگر ايران  آنها با سنت. به چهره زده بودند» سرخ«چشم همه دشمنان طبقه کارگر ايران بود که نقاب 
آنها ضد کار حزبی و تشکيالتی بودند و از . بی آنها را مجوف نمايندخواستند مضمون مبارزه انقال مخالف بودند و می

سالح آنها تخريب جنبش کمونيستی ايران، اتهام به رهبران آن و . بردند قدرت و اعتبار جنبش کمونيستی ايران رنج می
. از اين قماش بودندبورژوازی ملی ايران و خرده بورژوازی در ايران . انقالبی بود یارزه از تئوربمحتوی کردن م بی

وجود هنوز های رويزيونيستی  اين نفرت از دوران انقالبی حزب توده ايران قبل سقوط آنها به دامان خروشچف و تئوری
  .دارد

حزب توده ايران در يک کالم، تاريخ معاصر ايران را رقم زد و تمام مبارزات سياسی بعدی در ايران بر شالوده 
لنينيستی توفان و حزب کار ايران  -پا گرفت و امروز نيز در قالب سازمان مارکسيستی های حزب توده ايران  فعاليت

  .اين سنت مبارزاتی ادامه دارد) توفان(
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  "مرغ از قفس پريد"
  

وف درشت در صفحه اول يکی از جرايد تهران بعنوان با حر -١٣٢٩ -خر آذر ااين خبر در يکی از روزهای آو
تن از خطرناکترين زندانيان سياسی از زندان  ١٠اشاره به آن بود که شب گذشته . مهمترين خبر سياسی روز چاپ شد

هر يک از روزنامه های تهران در آن روزها بمناسبت اعالم اين خبر بفراخور حال خويش . قصر فرار کرده اند
بازاری و روحانی،  ،مرتجع و آزاديخواه. جان انگيز برای مردم و طعنه آميز برای دولت ابتکار کرده بودندعنوانهای هي

  . کارگر و روشنفکر همه با تمام هوش و حواس خودشان باين خبر جلب ميشدند
که  ١٣٢٠ر سال د. نفر زندانی از جائی مثل زندان قصر فرار کنند؟ تا حاال که سابقه نداشته  ١٠چطور ممکن است که 

عده ای از زندانيان ميله های هيبت انگيز يکی از درها را به نيروی خارق العاده انسانهای از جان گذشته از جا کندند با 
  . رگبار مسلسل باالی برج، در آستانه اميد به آزادی، از پای در آمدند

ن را سر به نيست کرده و حاال خبر فرار شان مبادا دولت خودش زندانيا. زندان قصر فراموش خانۀ ديکتاتور سابق بود
مادرها، . را منتشر ساخته باشد؟ اين احتمال برای قوم و خويشهای زندانيان فراری خيلی دلواپسی و نگرانی ميآورد

ه يگان. پدرها، زنها، از اين خانه به آن خانه ميدويدند و اخبار و فرضيه ها و دلداريها را از دهان اين و آن می قاپيدند
  . چيزی که آنها را تا حدی آرام ميساخت قيافه خونسرد روزنامه های توده ای بود

تن از سران خودشان ساکت نشته  ١٠اگر دست خود توده ای ها در کار نيست پس چرا در برابر احتمال دزديدن و کشتن 
. دند که شب از واقعه خبر نشدنددر آنجا بيش از صد نفر زندانی سياسی بسر ميبر. اند؟ در زندان قصر همه مردد بودند

صبح زود خبر ناپديد شدن ده تن در کريدور ها پيچيد و رفقا را از رختخواب يا از دستشوئی با ريش نتراشيده و نيم 
االت تيره و تار از خاطره انواع خي. لف آشفته و چشم مضطرب بطرف هشتی زندان به پشت ميله ها کشانيدزتراشيده، 

ترس نهانی از نقشه ناشناختۀ پليس در دلها . از سرنوشت ناپديدشدگان لحظه به لحظه بيشتر ميشدنگرانی . شتذها ميگ
هشتی ک فريادهای پرخاش در کريدورهای زندانيان غير سياسی نيز طنين انداخت و آنها را هم بنزدي. ريشه ميگرفت

اگر يکی از زندانيان . . مناک بلرزه در آمدير فشار پنجه های خشزهای بين کريدور و هشتی زندان در ميله . زندان آورد
زده حدثی همه از طرف در خارج از زندان . رفقا را به مراعات اعتدال دعوت نميکرد حتما کار بجاهای باريک ميکشيد

جسته اين طرف و آن طرف اظهار نظر ميکردند که فرار حتی برخی از مخالفان دولت از بغرنجی حادثه سود . ميشد
اما همه ميدانستند که نخست وزير از شنيدن اين خبر سخت پريشان . ن گوش خواباندن دولت نبوده استزندانيها بدو

بدون ترديد فرار زندانيان . خاطر شده و در نزديکيهای ظهر برای بازرسی با سراسيمگی بزندان قصر شتافته است
بخصوص که . گی برای دولت وقت استسياسی از مهمترين و محکمترين زندان پايتخت، آنهم بطور جمعی، شکست بزر

. نگ ارتش زندانيان را تحويل گرفته و با خود برده استرهدر شايعات گفته ميشد که يک دسته نظامی بفرماندهی يک س
هيچکس . حادثه بيش از پيش چهره مرموز بخود ميگرفت. کم کم معلوم ميشد که دو افسر نگهبان زندان هم ناپديد شده اند

ولی همه حس ميکردند که شبحی برروی . شود که شبحی از يکی از فراريان در گوشه ای ديده است نميتوانست مدعی
روزنامه نويسی که چندی پيش به مصاحبه زندانيان رفته و مقاله ای تحت . محافل دولتی و سياسی ايران سايه افکنده است

دولت در باره اين حادثه سکوت کرد که . ميهراسداز شيران از بند رسته  کانتشار داده بود اين" ران در قفسشي"عنوان 
اما تغييراتی که از اين ببعد در عرصۀ سياسی ايران محسوس ميشد از اهميت حادثه سخن . شايد از اهميت آن بکاهد

  . ميگفت



٤ 

 

  
  
  
  
  

  رد سياسی يک گلولهبُ 
  

دستگيری اين عده و عده  ،همان روزی که حادثۀ دانشگاه روی داد.  ١ذشتفراريان نزديک دو سال ميگاز زندانی شدن 
شاه برای شرکت در جشن دانشگاه رفته بود که ) ١٩٤٩فوريه  ٤( ١٣٢٧بهمن  ١٥عصر روز . های ديگر آغاز گرديد

ا در برابر در سالن بزرگ دانشکده حقوق تابلوی بزرگی نقاشی شده که پدر شاه ر. بدست پدرش بنياد گذاشته شده است
استادان با وجود لباسهای استادی خود بيشتر . مثل اربابی که به ملک خودش سرکشی ميکند. استادان دانشگاه نشان ميدهد
خطوط صورت برخی از آنها متعلق به شاگردی است که ار بيم تعليمی معلم مودب ايستاده . به پيشکاران ارباب شبيه اند

نه را تکرار حاضی است و از اينکه هرسال همين صخود شاه نيز خيلی ر. راضی بودپدر شاه از اين تابلو خيلی . است
آن روزهم که در جلو خان دانشکده حقوق از اتومبيل پياده شد همين لذت را دردل و در چشم . ميکند لذت فراوانی ميبرد

. ن با يک حرکت مجسمه شدندبدوشا ستاره  .سرنيزه های گروهان احترام باال آمد و در پرتو خورشيد برق زد. داشت
و هم در اثر کوتاهی قدش رکوع را زودتر  لهجاستاد پيری که هم در اثر ع. رفت سرها سنگينی کرد و پيشانی ها بزمين

سخت سراسيمه شد و لبهايش جنبيد مثل اينکه موج تعظيم باال آمد از ديگران انجام داد، از اينکه اولين سری بود که از
وی با آنکه . شاه نگاه خود را برروی اين صحنه گردش داد و يکی دوقدم بسمت دانشکده برداشت. زير لب دعا ميخواند

اصوال آنوقتها کمتر لباس سيويل ميپوشيد زيرا که به ابهت لباس نظامی بيش . به جشن دانشگاه ميآمد در لباس نظامی بود
  . از امروز احتياج داشت 

گهان در صحنه ای که شاه در وسط آن ان. سکوت پر طنطنه را بهم ميزد فقط قدمهای او و فش فش دستگاههای عکاسی
خود فارغ  ارعمل کردند که تا آخر هم که از ک کنان اين نقش بقدری سريعيباز. تنها ايستاده بود نقش تازه ای بازی شد

ی از عکاسان او عکاسی يکی از بازيکنان خود شاه بود و نفر ديگر يک. شدند کوچکترين تغييری در صحنه داده نشده بود
  . جز اينکه لباسی فقيرانه تر و دستگاهی رنگ ورو رفته داشت. بود مانند ساير همقطارانش

وی ناگهان . کسی متوجه نبود و نديد که چه کرد. وقتی که همه عکاسان به دستگاه خود دست بردند او هم آنرا باال آورد
ازکجا آورده بود؟ مامورين شهربانی در جلوی در دانشگاه کليه  طپانچه را. بطرف شاه دويد و با طپانچه شليک کرد

واردان و از آنجمله عکاسان را بازرسی بدنی ميکردند و ممکن نبود که هفت تير در جيب و بغل کسی از نظر پنهان 
ه عکاسی ن شهربانی هشياری داشته و طپانچه را در داخل جعببعدا معلوم شد که عکاس مذکور بيشتر از مامورا. بماند

شاه شروع . تير اول به کاله شاه خورد و به سر آسيبی نرسانيد. عکاس سر شاه را هدف گرفته بود. جای داده بوده است
کرد بدويدن بسوی در دانشکده و درعين حال سروسينه خودش را براست و چپ و جلو و عقب حرکت دورانی ميداد و 

بايد گفت تيرانداز بد هدف گيری نميکرد چونکه تيرهايش به سرو . کندخود را ميدزديد تا هدف گيری تيرانداز را خنثی 
. از لب باال و پائين گذشت عنیي. دوتا بکاله خورد. کله شاه خورد منتها همه در سطح لغزيد و زخم عميق وارد نساخت

او . رد و تير خالی نشدتيرانداز چند بار برروی ماشه فشار آو. و تير پنجم در لوله گير کرد. يکی مماس با شانه رد شد
  . تاکنون بدون هراس و با خونسردی تيراندازی کرده بود

ميشد و ...نه هر گاه بشاه نزديکتر ميآمد دقت تيرش بيشتر رشايد بتوان گفت که در شروع تيراندازی اندکی عجله کرد و گ
مت بيباکی و خويشتن داری او کم ولی اگر هم اين شتابزدگی نخستين را بحساب او بنويسيم از قي. پيروزيش حتمی بود

فقط پس از آنکه فهميد ديگر طپانچه در فرمانش نيست از شدت . وی با ارادۀ راسخ کار خود را تعقيب ميکرد. نميشود
بيحرکت جلوی دانشگاه بظهور نرسيده ه تا اين لحظه هنوز کمترين جنبشی در صحن. خشم بيخود شد و آنرا بزمين کوبيد

همه در جای خود . بگرد آنهم نرسيدقدری بسرعت و دور از انتظار گذشت که فکر و اراده حاضران جريان واقعه ب. بود

                                                           
  جز يک نفر آنها که پيش از آن زندانی بود - ١
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فکر احتمال . آخر کی جرات دارد بروی شاه بلند حرف بزند تا چه رسد باينکه بروی او هفت تير بکشد. خشکيده ماندند
شاهی که با يک اشاره او . از ترس فلج کند چنين کاری بتنهائی کافی بود که تيمساران ارتش و شهربانی را چند لحظه

دند زافسر را يکسال پيش تيرباران کردند، شاهی که بخاطر آرامش او در آذربايجان هزارها نفر را شقه کردند، دار  ٣٠
و سوزاندند، شاهی که در سفرها بچه های دهقانان را برای قربانی برسرراهش ميکشانند چه کسی جرات دارد در حلقۀ 

برای ذهن تيمسار تصور اينکه زمين دهان بازکند و آسمان بروی . سرباز و سرنيزه بروی او دست دراز کند اينهمه
از اين جهت در چند لحظه ای که ضارب و شاه با يکديگر . زمين خراب شود از تصور پيدايش چنين کسی آسانتر است

ل اينکه همه منتظر بودند اين خواب وحشتناک زودتر مث. در گير بودند هيچکس نتوانست آنچه را که بچشم ميديد باور کند
تيرانداز پس از آنکه طپانچه را بزمين کوفت متوجه اين بهت زدگی شده خواست از فرصت استفاده کند . از سرشان بپرد

همانطور که صدای طپانچه همه را ميخکوب کرده بود سکوت طپانچه بعضی ها را . اما دير شده بود. و پا بفرار گذاشت
. يکمرتبه متوجه شدند که ضاربی هست و بی سالح است و ديگر هيچ خطری از جانب او نيست. تکان داد و بيدار کرد

نخستين تيری که خالی شد از رئيس . تيمساران بعادت هميشه در برابر آدم بی سالح به اسلحه رفتآن وقت دست همه 
و ساير مهاجمان که حاال ديگر تعدادشان کم نبود خواه از  ولی رئيس شهربانی. ضارب شاه از پای در آمد. شهربانی بود

 به شاه و اظهار خشم نسبت به ضارب معطل متی ند و خواه برای نشاندادن خوشخدترس که مبادا وی دوباره قدعلم ک
ا بعضی شتابزدگی تيراندازان بقدری بود که بعد. که جلوی پای آنها ميغلطيد شليک کردند نشدند و تيرهای ديگر به مردی

دون لزوم کشته نميشد تا راه از سياست بازان آنرا عنوان کردند و شايع ساختند که اگر دستهائی در کار نبود ضارب شاه ب
  .ات مسدود گرددتحقيق

خراشهای . امام جمعه قران بر کف رسيد. پزشک مخصوص دويد. شاه را بقصر خود رساندند. جشن دانشگاه بهم خورد
. ريخی باشدفرنج و کاله نظاميش را به موزه فرستادند که يادگار اين حادثه تا. گذاری کردند سرو صورت شاه را مرهم

بازيگران . اری در مساجد و مدارس تشکيل دادند که الحمداله بوجود شاه صدمه نرسيده استذمحافل دعاکوئی و شکرگ
وای از واقعۀ  –آه از حادثۀ دانشگاه " .شعرای درباری قصيده و مثنوی ساختند . عالم سياست تمرين اشک ريزی کردند

خود شاه نتيجه گرفت که حادثه دانشگاه معجزه ای بوده است و اگر تيرهای ضارب باو اصابت نکرد . سردادند" دانشگاه
  . بعلت رابطه ای است که خداوند با شخص وی دارد

اتحاديه های کارگری را بستند و غارت  کلوبهای احزاب و. همان شب حکومت نظامی اعالم شد و بگير وببند براه افتاد
هرکس را که روزی به مخالفت با . اجتماعات را غدغن کردند. هر نفس کشی را که در آنجا يافتند دستگير کردند. کردند

با . حزب توده ايران را در برنامه کار شهربانی گذاشتند اندستگيری تمام سر. بزندان کشاندنددولت سخن گفته بود 
رئيس محترم دانشگاه را در شهربانی برای بازپرسی از اين اطاق بآن . خورده ای داشتند اورا گرفتندهرکس حساب 

و او که مرتبا عينک دور نازک طالئی خودش را برروی بينی اش جابجا ميکرد نمی فهميد که بچه گناه . اطاق بردند
رخی از آنها خود از وابستگان بدربار بودند و بکلی ب. نزديک ده تن از روزنامه نگاران را نيز گرفتند. گرفتار آمده است

بقدری بود که " هرکه هرکه"آشفتگی و . در ابهام مانده بودند که چرا شهربانی تا اين درجه از احوالشان بی خبر است
بردند و او را هم گرفتند و بزندان . يکی از سران حزب توده که در حلقه سرنيزه ها بزندان برده ميشد سالم کرده مردی ب

  . ماهها در آنجا  ماند بدون آنکه تقصيرش معلوم باشد
  نه نفر از فراريان ده گانه در همين دوروز دستگير و زندانی شدند 

  .بهمن برد سياسی بدهد و بسياری از منظورهای ديرين خود را هدف بگيرد ١٥شاه با زبردستی توانست به گلوله روز 
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  روريستت
  

  . هدفش اين بود که با تروز شاه گردشی در تاريخ ايران بوجود آورد. کسی که بشاه تيراندازی کرد فخرآرائی نام داشت
سرسلسله تروريستهای اين دوران ميرزا رضاکرمانی است که در سال . ترور در تاريخ قرن اخير ايران سابقه زياد دارد

او عقيده داشت که پادشاه مانند . زپای در آورداال سلطنت و استبداد و کامرانی ناصر الدين شاه را پس از پنجاه س ١٢٧٥
يخواست با قطع درخت کهنی است که علفها و گياهان هرزه و حيوانات موذی در زير سايه آن روئيده و آرميده اند و م

بادی رفت واز بيدادگريها و وی در استانبول نزد سيد جمال اسد آ. اين درخت به عمر خودکامگی و ستمگری خاتمه دهد
: سيد جمال نگاه نافذ و پرتوافکن خود را براو انداخت و گفت. شکنجه هائی که براو رفته بود شکوه کرد و گريست

بتهران برگشت و طپانچه ای . ميرزا رضا تکانی خورد" تاوقتی که دروازه مرگ بروی مرد باز است مرد گريه نميکند"
  . ت و دروازه مرگ را بروی ناصرالدين شاه گشودبه شاه عبدالعظيم رف. خريد

اتابک اعظم استبداد پرست دماغ پر تفرعن  ٤٠در آستانه مشروطيت ايران تروريست جوانی بنام عباس آقا فدائی شماره 
سمت کالسکه دمحم عليشاه که با مشروطه سر ناسازگاری داشت بمب ه گروهی از آزاديخواهان پر شور ب. را برخاک ماليد

شجاع نظام مستبد خونخوار موقعی که بستۀ سوغاتی را که يکی از مبارزان ضد استبداد برايش فرستاده بود باز . داختندان
  .بر اساس افکار تروريستی بوجود آمد " کميته مجازات. "کرد در اثر ترکيدن بمب با فرزندش در يکجا از هم پاشيدمي

عشقی  ميرزادهقتل واعظ قزوينی و . اده ميکردندنبودند و از آن استف ضمنا درباريان و مرتجعان هم از حربه ترور غافل
  . بدست اينان صورت گرفت) دومی بدستور رضاشاه(شاعر محبوب 

تروريسم هم بکلی برافتاده و بعبارت بهتر در انحصار . در دوران قدرت رضا شاه همه احزاب و جمعيتها ريشه کن شد
د را بطور رسمی و طبق حکم حاکم و يا بطور غير رسمی و بدون کمترين سند فقط دولت حق داشت افرا. دولت در آمد

  . برای اشخاص حق و جرات چنين کاری نبود. در گوشه زندان ها و يا در خلوت کوچه ها ترور کند
پيش از آنکه فخر . بعد از جنگ دوم جهانی که جنبشهای توده ای در ايران رونق يافت تروريسم هم بی مشتری نماند

مورخ و موجد يک جريان مذهبی و (و احمد کسروی ) روزنامه نويس(رائی به شاه  تيراندازی کند ترور دمحم مسعود آ
  . در ايران سرو صدائی براه انداخته بود) سياسی

تو گوئی که فخر آرائی آماجگاه تروريستهای ضد رژيم ايران . اما فخر آرائی نخستين کسی بود که شاه را هدف قرار داد
ترور هژير وزير دربار، ترور رزم آرا نخست وزير، ترور . از سطح افراد درجه دوم بسوی راس هرم باال بردرا 

فخر آرائی . تاريخ روی داد اين  ضا شاه در کاخ سلطنتی همه بعد ازمنصور نخست وزير و باالخره تيراندازی به دمحم ر
به . سراغ بسياری از اجتماعات را گرفت. ار ميکرددر صنعت چاپ ک. طعم فقر و بی پناهی و ظلم را چشيده بود 

ولی هيچيک از اينها نتوانست طبع ملول و عجولش . اتحاديه های کارگری رفت و حتی سری هم به حزب توده ايران زد
طبق يادداشتهای خودش حزب توده ايران را باندازه کافی انقالبی ندانسته و از اين جهت آنرا ترک گفته . را راضی کند

دلش ميخواست از نزديک . بهمن دو سه بار در صدد برآمد قصد خود را عملی سازد ولی فرصت نيافت ١٥پيش از . ودب
ميگفتند . اما نزديک شدن به کسی که آنهمه سرنيزه در رکاب دارد کار آسانی نبود. تيراندازی کند که ردخور نداشته باشد

کبه وی پنهان رنزديک با شاه صحبت کند در گوشه ای برسر راه م که در زمان رضا شاه دهقان بينوائی برای اينکه از
شد و همينکه اتومبيل سلطنتی بنزديکی رسيد از جا برخاست و نامه شکايت خويش را برسر دست بلند کرد تا 

اه او وی ميپنداشت که اگر تا آن روز بينوا و بی خانمان مانده از آن جهت است که ش. اعليحضرت ببيند و باو عنايت کند
اما پيرمرد ساده دل با گلولۀ نوغان شاه که از لوازم اتومبيل سلطنتی بود، . و امثال اورا نديده و درد دلشان را نشنيده است

ترس و شتابزدگی رضاشاه شايد تا . چنان بفوريت در خون غلطيد که فرصت نيافت که اين پندار باطل را از سر بدر کند
ا کرمانی روزی که در حرم شاه عبدالعظيم خواست به ناصرالدين شاه نزديک شود حدودی بعلت آن بود که ميرزا رض

شاه در شرائط عادی بسيار کم ه بهرحال امکان نزديک شدن ب. طپانچه خويش را در پشت پاکت عريضه پنهان ساخت
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ی روزهای آفتابی سرانجام موقعی که فخر آرائی در جستجو .انديشيدميبايست راه تازه ای . بود و خطرش بسيار زياد
حتما  :شدن شاه ليست تشريفات رسمی را از نظر ميگذارند و به جشن دانشگاه رسيد ناگهان فکری بخاطرش پرتو انداخت

در آنروز عده زيادی خبرنگار و عکاس حضور خواهند داشت که حتی ميتوانند از صف سرلشگرها هم بشاه نزديکتر 
روزنامه آنقدر مشکل است؟ مسلما مشکل نيست چونکه بعضی از  آيا بدست آوردن خبرنگاری رسمی يک. بشوند

بخصوص . بدون ترديد بايد دنبال اين کار رفت. کم مواجب دنبال خبرنگار مجانی و يا کم خرج ميگردند ایروزنامه ه
با  اينک فخر آرائی خوشحال بود که ميتواند. که جعبه عکاسی خبرنگار، مشکل پنهان ساختن اسلحه را هم حل ميکند

چه بهتر ار خبرنگاری . بدست آوردن کارت خبرنگاری بزرگترين و پرجنجالترين خبرها را برای روزنامه ها ايجاد کند
پرچم "پيش آيت اله کاشانی رفت و به معرفی او کارت خبرنگاری روزنامه " ارادت"سابقۀ ه بکه خود خبر ساز است؟ 

ين کار روزنامه مناسبی است چونکه همه خلوص او را بمراجع برای ا" پرچم اسالم"با خودش ميگفت . گرفت" اسالم
  . قدرت ميشناسند و گناه خبرنگار تازه رسيده اش را بحساب او نخواهند نوشت و از اين حيث زيانی نخواهد ديد

ه روزی که فخر آرائی کشته شد در هيچ دفتری مالی بنام او ثبت نبود جز در دفتر بانک رهنی که وی قاليچۀ صاحبخان
  .تومان برای امرار معاش گرفته بود ٤٠خود را در آنجا گرو گذاشته و 
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  ادگاهد
  

بود دوسال " گرفتن و ندادن"بود و چون قاعده کارش بر" اداره وسائط نقليه غير موتوری ارتش" جناب سرهنگ رئيس
اشت معامله اش با تيمسار پيش که با گاريهای ارتش به حمل و نقل انگورهای موستان خودش از کرج بتهران اشتغال د

حاال از طرف ستاد برايش پيغام آورده اند که بسر کار برگردد و رئيس يکی از دادگاههای . بهم خورد و باز نشسته شد
يگانه چيزی . برآيد برايش پيشنهاد سرتيپی خواهد شد" وظائف محوله"حکومت نظامی باشد و اگر بخوبی از عهده انجام 

اما مطمئنش کردند که دادستان وارد ...داشت اين بود که هيچگاه کتاب قانون بدست نگرفته بودکه اورا کمی بترديد وا
با شکم پرورده، با غبغب چند طبقه و  ،دادستان با صورتی گرد و پرگوشت. است و از اين حيث اشکالی پيش نخواهد آمد

از . زود معامله را جوش ميداد، افاده نميکردخيلی . خندۀ دائمی کاسبکارانه اش آدم بسيار زبر و زرنگ و پراتيکی بود
بی محابا پرونده ای را . در کار خودش فوق العاده با جرات بود. هزار تومن و باالتر ٢٠تومان رشوه ميگرفت تا  ١٠٠

   .ميساخت و پرونده ای را باطل ميکرد، سندی را ميگذاشت و سندی را بر ميداشت
روزنامه  ،ان قضاتی، صدها نفر از کارگران، روشنفکران، اعضاء اداراتدر دادگاهها ئی با چنين دادستانی و چن

  . نيز از اين زمره بودند ١٣٢٩ درده نفر فراری . و غيره و غيره محاکمه شدند اننويس
داشت که تا  -بقول خودش - بطور کلی شهربانی ليستی از افراد ناراحت. بهمن شکار انسانها شروع شد ١٥از همان روز 

در يکی از محکمه ها از متهمی پرسيدند چند مرتبه دستگير . می ميشد آنهارا علل الحساب دستگير ميکردحکومت نظا
که از کار اجتماعی روی  شداين ليست شامل افرادی هم مي" هر مرتبه که حکومت نظامی شد"شده ايد؟ وی جواب داد 

هربانی باز هر بارهمان را جلوی خودش ميگذاشت رفته و يا مرده بودند ولی شت گردانده و حتی خيانت کرده يا بمسافر
قاعده عمومی حکومت نظامی بود که هرکس در کلوب های احزاب و جمعيتها و سازمانها و . و دستور دستگيری ميداد

اما اين مرتبه در کار شهربانی و ارتش با دفعات گذشته تفاوتی . اتحاديه ها يافت شد مقصر است و دستگير شدنی است
هدفشان اين بود که . اين مرتبه سعی ميکردند بخصوص سران و کادرهای حزب توده ايران را دستگير کنند. توجود داش

تعداد روزنامه . بين تيراندازی فخرآرائی و حزب توده رابطه ای پيدا کنند و باين عنوان ريشه هسته مرکزی آنرا بکنند
مطبوعات ضد جبهه . "ز آنها خيلی دلخوری داشتنگاران بازداشت شده هم اين دفعه زيادتر بود چونکه شاه ا

شاه بعد از سرکوب آذربايجان در . که در ماههای اخير تشکيل شده بود خواب خوش شاه را دائماً بهم ميزد" ديکتاتوری
ولی مطبوعات دمکراتيک ايران در هر قدم اورا ترمز ميکردند . ميخواست دو اسبه بسوی ديکتاتوری بتازد ١٣٢٥سال 

  . اينک فرصتی فراهم آمده بود که گوشمالی باين مزاحمان داده شود. تلخکامی او ميشدند و باعث
. ظاهرا حضور تماشاگر آزاد بود. نظامی تشکيل ميشد اریدر شهربانی يا در ادارۀ فرماند دادگاهها غالبا در زندان يا

ود برای يافتن و تعقيب هواداران و عالقمندان ولی اسم و رسم هر نفر را ميپرسيدند و يادداشت ميکردند و اين وسيله ای ب
هر نفر برای هر روز حضوردر محکمه بايست کارت مخصوص داشته باشد واين کارت را بندرت ميشد . به متهمان

دورتادور سالن را هم سربازان تفنگدار اشغال . اصوال سالن دادگاه ها گنجايش چند ده نفر بيشتر نداشت. بدست آورد
ف است که روزی در يکی از دادگاهها متهمی برخاست و اعتراض کرد که چرا نيمکتهای تماشاگران را معرو. ميکردند

مامورين مخفی شهربانی پرکرده اند؟ و يکی دونفر را با نام و نشان معرفی کرد که کارآگاه اند و خود اورا آنها دستگير 
و  روديش آمد و رئيس دادگاه بناچار قول داد که بوضع بدی برای دادگاه پ. کرده و حاال جزو تماشاگران نشسته اند

در جلسه بعدی پيش از شروع . صحبت کند که بتماشاگران اجازه ورود بدهند و ماموران شهربانی را بجای آنها ننشانند
  : متهم جريان يافت  بازپرسی اين گفتگو ميان رئيس دادگاه و آن

  آقای رئيس دادگاه صحبت کرديد؟ چه قرار شد؟ -متهم
  ) .يعنی ماموران مخفی شهربانی(قرار شد نصف از شما و نصف از آنها . بله صحبت کردم -رئيس دادگاه

  . نصف يعنی چه؟ جای تماشاگر مال تماشاگر است نه مال شهربانی. اينکه نميشود -متهم
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  . نصف برای شما کافی است. من ديگر بيش از اين زورم نميرسد -رئيس دادگاه
رئيس . قرار ستاد ارتش و شهربانی اينطور حکم ميکرد. بيشتر از اين زورش نميرسيد. ميگفترئيس دادگاه راست 

اگر دادستان از سخنان متهمی آشفته و ناراضی بنظر ميرسيد رئيس دادگاه . دادگاه معموالً حواسش متوجه دادستان بود
  .جلسه ختم ميشدگفتار او را ميبريد و اگر دادستان يادداشتی برای ختم جلسه ميداد فوراً 

اگر موضوعی فلسفی . اگر متهمان در دفاع خود قصه های تاريخی بيان ميکردند دادگاه با شوق کودکانه ای گوش ميکرد
و اگر به هئيت حاکمه تاخت ميآوردند فورا دادگاه از خمودگی بيرون . و اجتماعی را توضيح ميدادند دادگاه چرت ميزد

روزی . يداد و متهم را به مراعات نظم و خارج نشدن از موضوع دعوت مينمودميآمد و رئيس زنگ ميزد و اخطار م
يکی از وکالی متهمين در يکی از دادگاهها در آغاز دفاع خودش صوفيانه بشکايت از روزگار پرداخت و رندانه غزلی 

  : خواند که يک بيتش اينست) و يا منسوب به حافظ(از حافظ 
  ميبينمطوق زيرين همه برگردن خر                      اسب تازی همه مجروح بزير پاالن  

شعر خواجه حافظ شيرازی ئيس دادگاه عموما از حرفهای ساده و قابل فهم اين وکيل خوشش ميآمد و از اينکه حاال در ر
يش از ميفهميد و ياد شغل سابق خود ميافتاد ب" پاالن"و " خر" ،"طوق زرين" ،"اسب تازی"ها را از قبيل زبسياری چي

  . باز مانده بودای پيش خوشحال بود و بی اختيار دهانش با خنده 
منظور . نندزبعد از ختم جلسه دادستان خودش را به رئيس دادگاه رساند و دادو فرياد کرد که چرا گذاشتيد اين حرفها را ب

ئيس دادگاه پيش از آنکه فردا که قضات به جلسه آمدند ر. اين وکيل از خری که طوق زرين دارد اعضاء دادگاه است
اين حرف چه بود که شما ديروز گفتيد؟ من اجازه نميدهم : بنشيند زنگ ممتدی زد و با عصبانيت خطاب به آن وکيل گفت

   !از اين جور شعرها در محضر دادگاه بخوانيد
  !تائيد شد که شعر حافظ کامالً مناسب مقام خوانده شده است

اين آقايان از آن استاد جوان  :ستايش موکالن خود سخن گفت و باينجا رسيده بود کهروزی در دادگاهی وکيل مدافعی در 
ولی آنها . و پر انرژی دانشگاه گرفته تا اين کارگر سر سپيد، هر يک بجای خود امکان داشتند مال و مقامی بدست آورند

بر سر منافع خصوصی بريکديگر سبقت آنها هيچگاه . راه مبارزه بخاطر آرمانهای اجتماعی :راه ديگری در پيش گرفتند
  .بخواهيد اعدامشان کنيدکی بر يکديگر سبقت خواهند جست؟ وقتی که شما آقايان قضات ميدانيد . نجستند

قلم منشی چند . اين سخنان با صالبت که دردادگاه طنين انداخت بسياری از عوامل چنان دادگاهی را نيز تحت تاثير گرفت
ربازی که بحالت پافنگ ايستاده بود بروی تفنگش تکيه داده بجلو و بسمت دهان وکيل مدافع س. لحظه از حرکت بازماند

  . بنظر رسيد که آن تماشاگر جوان که چانه اش را در يخه پالتوش فروبرد اشک خود را پاک ميکند. خم شد
ستاد ارتش که نگفته : "وی به ميان کالم وکيل مدافع دويد و گفت. اما مداخله رئيس دادگاه باين صحنه پر جذبه خاتمه داد

  ". شما چرا اين حرفها را ميزنيد. است ما اعدامی داريم
چنين دادگاههائی بود در ! همه به لبخند افتادند و همه فهميدند که واقعا دادگاه آزاد است و از ستاد ارتش دستور نميگيرد

  . سال محکوم شدند ١٠که فراريان آذر ماه به حبس هائی از چند سال تا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠ 

 

  
  
  
  
  

  زندان قصر
  

امروز دامنه شهر تهران که بسوی ارتفاعات البرز . روی تپه هائی در دوکيلومتری شمال تهران قرار داردزندان قصر بر
سال پيش هنوز زندان قصر کامال درخارج شهر  ١٥ولی تا . ده و از آن درگذشته استزندان رسي باال ميرود بمحيط اين

  . بسرميبرد و همسايه ای جز چند موسسۀ ارتشی نداشت
اين محل را سالطين قاجار انتخاب کرده وروزگاری قصری درآنجا ساخته بودند که بعنوان عشرتکده آنها خلوت مناسبی 

احتياجات مبتذل دولتی ه داشت تا کليه بناهای بازمانده از سلسله قاجار را به خرابی بکشاند و ب رضاشاه که کوششی. بود
مردمی که با اتوبوس از جاده جلوی . اختصاص دهد دراين محوطه نيز زندانی ساخت که به زندان قصر معروف گرديد

سلسل دار آن خيره ميشدند و درخود احساس زندان بشميران ميرفتند بی اختيار به ديوارهای بلند و برجهای مسلح و م
تا جنگ دوم جهانی که رضا شاه به ترک سلطنت و عزيمت به يوهانسبورگ مجبورگرديد و فتوری در . وحشت ميکردند

همينقدر ميدانستند که آنجا فراموشخانه ايست و . ديکتاتوری روی داد کسی بدقت نميدانست در زندان قصر چه ميگذرد
  . حاکمان مطلق اندماموران بيرحمش 
روزی که . گذشتهای پرعجائب زندان قصر دردادگاهها و جرائد و محافل احزاب سياسی فاش گرديدسرفقط بعدها بود که 

زادگان مخالف رضاشاه را که پيش از مسموم شدن در زندان مجرد تاريک با خون خود با چوب  يادداشتهای يکی از خان
ستری گجوان داد کيلجای داده بود به محکمه آوردند، روزی که آن و کوچکبه عکبريت نوشته و در البالی در يک ج
را بدون " خطرناک"ونه و از چه راه زندانيان گرتقال تزريق کرد و نشان داد که چدردادگاه سرنگی از مايع رنگينی به پ

دگاه بزبان آمد که چطور توجه خود آنها مسموم ميکرده اند، روزی که آن ناپزشک مومن مقدس تسبيح بدست ريشو دردا
اما چون با . به زندانيان سرنگ هوا ميزده و بعد آنها را خفه ميکرده است، روزهای بهت انگيزی برای مردم تهران بود

ژوئيه ای نداشت باستيل ايران در  ١٤ايران  ،وجود جنب و جوش هائی که بعد از جنگ دوم جهانی در ايران پديد آمد
ت در اطراف خود ايجاد کرد، بعدا يک چند سردر خود را وکدراول محيط س. دست نخورداستخوان بندی اصلی خودش 

  . گاهی باقی ماند که بود از لحاظ سياسی رنگ آميزی کرد و باالخره همان جنايت
. لتاديبديگر دارا يکی ساختمان اصلی و ديگر زندان زنان و. در باغ بزرگ و کهن سال زندان قصر چند ساختمان است

ی ناله محبوسی را اگذار کسی بنزديکی آن بيفتد غالبا صدگر ان مخروبه ای نيز در وسط درختها گم شده است که اساختم
اين زندانها به نسبت زمان ساختمان خود . که به قصد آزار و شکنجه از ديگران جدا کرده و به آنجا افکنده اند خواهد شنيد

ولی برای رژيم پر زرق و برق بعد از جنگ زندانهای نوين و . سيديعنی قبل از جنگ کامال مناسب و کافی بنظر مير
بخصوص که اوج نهضت مردم باعث افزايش بسيار زندانيان سياسی ميشد و تجربه نشان . ديگری الزم بود" آبرومند"

راندازی به شاه از اينجهت از همان سال تي. ميداد که نزديکی اينان با زندانيان عادی ثمره خوبی برای رژيم ببار نميآورد
از درآهنی . که ضمنا از سالهای آغاز تحکيم قدرت دربار بود بساختمان زندان جديدی در همان باغ قصر دست زدند

به هشتی نسبتا بزرگی وارد ميشويد که سمت چپش اطاق افسر  -که بزندان سياسی معروف شده -بزرگ زندان جديد
سه در آهنی هريک به يک کريدور که  ،يان است و در اضالع ديگرنگهبان، سمت راستش اطاق برای مالقات با زندان
يک درهم مستقيما به حياط زندان ميخورد که دارای باغچه های گل . در اطرافش اطاقهای زندانيان قراردارد باز ميشود

ن به آن هيچ چيز ظاهری اين بنا برای کسی که از بيرون و يا از هشتی زندا. کاری و حوض نسبتا بزرگ تميزی است
اگر کسی کنار حوض حياط بنشيند . مينگرد و يا گردش کنان از کريدورهای آن ميگذرد حاکی از اختناق و وحشت نيست

اصوال کابوس زندان وقتی برروی روح . و نگاهش را از سطح باغچه مصفا برندارد بنظرش نميرسد که در زندان است
. نجه روحی و جسمی آشنا گرددشکبتا مديدی بريزه کاری های ميکند که کسی در زير سقف آن مدتی، مدت نس سنگينی

حياط زندان بچشم پسند مينگرد ولی نميداند اين حياط برای حفظ آبروی شهربانی و برای ه جی که از خارج ميآيد بمتفرّ 
. ندارند نمايش باو و امثال اوست وگرنه زندانيان جز در ساعات معين و آنهم تحت نظامات معين حق نفس کش در حياط
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شما وقتی که می بينيد در جنب هر اطاق زندان که عموما بزرگتر از يک تختخواب و يک صندلی نيست پستوی کوچکی 
هم برای مستراح و دستشوئی وجود دارد خوشحال ميشويد که فکر آسايش زندانی را کرده اند تا مجبور نباشد روزی چند 

شايد ندانيد که چنين اطاقها برای حبس مجرد ساخته شده و مستراح و . بار فاصله ميان اطاق و ته کريدور را بپيمايد
دستشوئی باين منظور است که هيچگاه مجبور نباشند در اطاق را بروی زندانی باز کنند و با خاطر جمع بتوانند او را 

متر که ثابت است و  ارتفاع نيمه يکی قسمت پائين ب: در هر اطاق دو قسمت دارد. روزها درهمان تنگنا تنها بگذارند
کسی که بعنوان سرکشی از کريدور زندان ميگذرد شايد باين . ديگر قسمت باال که متحرک است و بازو بسته ميشود

هنگام خروج بايد با وضع غير اما آنانکه پشت درها بسر ميبرند از اينکه هر مرتبه . ساختمان خاص درها توجه نکند
اين طرز ساختمان درها برای اينست که هيچ گاه زندانی نتواند در . رنج ميبرندعادی از روی مانع نيم متری بگذرند 

ولی وقتی که بسته . ظاهرا فرقی با در چوبی ندارد. در اطاق يکپارچه آهن است. موقع باز شدن در بزندانبان حمله کند
در باندازه يک چشم وجود  فقط يک سوراخ در وسط. ست که سنگينی آن برروی قلب زندانی فرود ميآيدنميشود مثل اي

دارد که آنهم از بيرون بازو بسته ميشود و چون اين احساس را بزندانی ميدهد که هميشه چشمی نامرئی ناظر اوست به 
پنجره کوچک اطاق بقدری باال کار گذاشته شده است که اگر زندانی بخواهد نظری به . تشنج اعصاب او کمک ميکند
دست زندانی به پنجره نميرسد اگر . که بقله برج مينگرد صورت خود را به آسمان بلند کندآسمان بيندازد بايد مثل کسی 

چه چهار پايه زير پای خود بگذارد و هر وقت که ميخواهد هوای خارج را استنشاق کند بايد در بزند و از پاسبان 
بطوری که اگر . نيست مورب است آستانۀ پنجره افقی. مخصوص پنجره را بگشايددراز خواهش کند که بيايد و با چوب 

از چند  پس. زندانی خودش را با هزار زحمت به پشت پنجره برساند نميتواند آنجا بنشيند و دمی به بيرون نظاره کند
  . لحظه صرف انرژی پائين ميافتد

يمی قصر دولت آنها را در آغاز در زندان تهران و سپس در زندان قد. نخستين مهمانان زندان جديد سياسی بودند
بعد از چندی چون حس کرد که بين زندان و نهضت در خارج رابطه ای وجود دارد و چون ميخواست . نگهميداشت

اما در . ضربه ای بروحيه مردم بزند قريب سی نفر را بطور ناگهان و مرموز بزندانهای شيراز و يزد و کاشان فرستاد
. که امکان پيشروی دراين جذبه گيری ها را بدولت نميداد وضع سياسی ايران بطرف چنان تحوالتی ميرفت ١٣٢٨سال 

مبارزات عظيم برای ملی کردن صنعت نفت، سرکارآمدن دکتر دمحم مصدق، نيرو گرفتن حزب توده، همه از اين سال 
در مسئله نفت جواب رد به شوروی ها داده بود ماده ) ١٩٤٧اکتبر ٢٢در (مجلس ايران روزی که . سرچشمه ميگيرد

حاال در . کند" استيفا"هم تصويب کرده بود که دولت بايد حقوق ملت ايران را در شرکت نفت ايران و انگليس  ديگری
انگليسها ميخواستند . اين مطرح ميشد که استيفاء حقوق ملت ايران را چطور بايد عملی ساخت) ١٩٤٧( ١٣٢٨سال 

خواست انگليسها بروند و خودش صنعت نفت را بدست ملت ايران مي. سرمعامله را با افزايش حق االمتياز هم بيآورند
مبارزه مردم ايران با مبارزه بين . آمريکائيها ميخواستند انگليسها بروند و آنها صنعت نفت را بدست گيرند. گيرد

اينکه در عرض يکسال يک . امپرياليستها با يکديگر قرين شده و حرارت بيسابقه ای در حيات سياسی بوجود آورده بود 
انتخابات مجلس که سرنوشتش با . بضرب گلوله از پای درآمدند اثری از اين حرارت بودزير و يک نخست وزير و

شاه به آمريکا سفر . سرنوشت نفت پيوستگی پيدا ميکرد انگيزه ديگری برای درگيری مبارزات اجتماعی بشمار ميآمد
  . ات بعدی امکان معامله با آمريکائيها داشته باشدکرد و قبال بطالن انتخابات تهران را اعالم داشت تا در انتخاب

 ،امواج اعتصابات. سفير جديد آمريکا گريدی که در حوادث يونان شهرت شومی بدست آورده بود بايران اعزام گرديد
  . متينگ ها، دمونستراسيونها، که همه با خون جوشان رنگين بود، گوشه و کنار ايران را فرا گرفت

با انقالب مشروطيت در پيشاپيش ملتهای آسيا حرکت کرده بود  ٢٠با جنبش تنباکو و در اوائل قرن  ١٩ايران که در قرن 
اورميانه از عراق تا خايران بهمه کشورهای . قرار گيرد ميرفت که در امر خلع يد از امپرياليستها بارديگر در صف اول

ندانيان سياسی آنطور رفتار کنند که رئيس سابق در آستانه نضج و قوام چنين نهضتی نميشد با ز. مصر گرمی ميداد
خواسته و آنها را به منظور سربه نيست کردن به  -و نخست وزير) ١٩٥٣( ١٣٣٢بعدا عامل کودتای مرداد  -شهربانی

که باالخره ناچار زندانيان تبعيدی را برگرداندند و از آنها اين بار در زندان نوساز . زندانهای مناطق جنوبی فرستاده بود
  . هنوز آب و رنگ آن خشک نشده و قفل هايش زنگ نزده بود پذيرائی کردند

اين درهای آهنين را همينکه ببنديد خود بخود قفل ميشوند . نظر زندانيان را جلب کرد درهای اطاقها بود اولين چيزی که
. معنی بود که بحبس مجرد تن داده اند زندانيان سياسی اگر تابع درها ميشدند به آن. يعنی از داخل نميتوان آنها را بازکرد

در عرض يکی . ولی همان روز اول دست يک کارگر استاد هنر نمائی کرد و قفل يکی از درها را ازکار انداخت
در واقع ديگر زور . دوساعت همه قفلها بهمين صورت افتادند و آزادی آمد و رفت زندانيان در داخل کريدور تامين شد
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اين امر اميد رهائی را در دلهای . وب در حکم پيروزی اينان بود برگشتن از زندانهای جن. نميرسيد نزندانبانان بزندانيا
زندانيان از ضعف روحيه پليس خوب استفاده . زندانيان بيدار نگهميداشت و مراعات احتياط را بزندانبانان توصيه ميکرد

  . ميکردند
اطاقها يش برای بيمارستان ساخته شده و از اين جهت وسعت  کريدور وسطی زندان با کريدور ديگری مربوط است که

در آن زمان که زندانيان سياسی . يک سالن عمومی هم در طول اين کريدور است. بيشتر و پنجره پهن تر و پائين تر دارد
پس زندانيان هم . نداز تبعيد برگشتند بيمارستان بکلی خالی بود و اصوال اداره زندان خيال نداشت باين زوديها آنرا دائر ک

يعنی رختخوابها را بدوش کشيدند و عده ای از آنها باطاقهای . از مقررات نترسيده يک روز به اسباب کشی دست زدند
چونکه در آنروزها در زندان جديد . سالن بيمارستان را هم به ناهارخوری اختصاص دادند. بيمارستان آينده منتقل شدند

مشترک را حل جود داشت که زندگی مشترک باهم داشتند و ميبايست مسئله غذاخوری نزديک صدنفر زندانی سياسی و
ضمنا از اين سالن برای کالس درس، مشاوره های . وجود سالن بيمارستان اين مسئله را به بهترين وجهی حل کرد. کنند

" قشون کشی"يا ميبايست . بودزندان در برابر امر انجام شده قرار گرفته . عمومی، شب نشينی های جمعه استفاده ميشد
يا ميبايست دندان روی جگر . کند و مواضع ازدست رفته را بزور پس بگيرد، و وقت را مناسب اين کار تشخيص نميداد

  . زندان طريقه دوم را برگزيد. بگذارد و خنده ای تحويل دهد و بگذرد
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  حادثه آن شب
  

شت جز اينکه شايد زندانيان کمی زودتر از هر روز شام خوردند و روز در زندان سياسی مانند روزهای عادی گذ
بطوريکه هيچ يک از انها از حادثه ای که آن شب برای ده تن از رفقايشان روی داد . باطاقها رفتند و کريدورها خالی شد

  . آگاهی نيافتند
ز ستاد ارتش به افسر نگهبان تن سرباز دژبان و حکمی ا ١٠ ،بعداز ظهر سرهنگی با يک کاميون ٧درست در ساعت 

. تحويل بگيرد -با ذکر نام و نشان آنها –تن از زندانيان سياسی را  ١٠خارج زندان قصر مراجعه کرد که دستور دارد 
ولی در مورد زندانيان سياسی . عموما زندانيان را محاکم احضار ميکنند و احضار هم درروز انجام ميگيرد نه در شب

از اين زندانيان تا دير  مگر نه اينست که محاکمات عده ای. ت ارتشی عمل شود تعجبی نداردهر طور از طرف مقاما
طول ميانجاميد؟ مگر نه اينست که ستاد ارتش مستقيما در مورد آنها دستور ميداد؟ پس حاال هم که آنها را ستاد بوقت شب 

قبه . که همه آنرا ميشناسند پای ورقه استوانگهی مهر و امضای ستاد ارتش . احضار ميکند کار خالف معمولی نيست
پس کدام ستوان يکمی ميتواند ايراد و اعتراض در کار بيآورد؟ . های جناب سرهنگ هم که چشمها را خيره ميکند

  . بخصوص ستوان قبادی که همه اورا با نظباط ميشناسند
ن سياسی برای ابالغ بافسر نگهبان داخل ستوان قبادی حکم ستاد را بدقت وارد دفتر کرد و بهمراهی سرهنگ بسوی زندا

جرو . در اطاق سه تن از زندانيان سياسی بود و با آنها برای اجرای حکم گفتگو ميکرد... دو دقيقه بعد ستوان . رفت
بحث مختصری و اعتراض نسبتا شديدی و دادو فرياد کوتاهی شد و باالخره زندانيان سياسی باجرای حکم تن در دادند و 

  . ديگر را نيز خبر کردند هفت رفيق
بطوريکه نور پنجره اطاق افسر نگهبان . مورب ايستاد. کاميون سربازان در محوطه جلوی زندان سياسی ايستاد

حفظ اسرار جريانات داخلی کاميون صورت  ظورحتما اين احتياط بمن. نميتوانست درون انرا از پشت روشن کند
فيد و کلت های بلند که برکمرشان تلوتلو ميخورد از کاميون پائين پريدند و ده سرباز جوان با کاله خودهای س. ميگرفت

خود سرهنگ در وسط ايستاد و . کاميون در دائره آنها محاط باشنددر طوری صف کشيدند که زندانيان از در زندان تا 
هيکل . مينواختدستکش دست راستش را بابی اعتنائی برروی چکمه های براق . گاهگاهی دستورات کوتاهی ميداد

  . درشتش و شکمی که بطور نامحسوس برآمده بود با قبه هايش ميخواند
چشمان سربازها برق ميزد و بهر طرف . چنان ايستاده بود که گوئی سرچهارراه استانبول در راندوو ايستاده است 

د پاشنه بهم کوفتن و خبردار هروقت سرهنگ آنها را احضار ميکر. از حرکاتشان معلوم بود که دستچين شده اند. ميدويد
  . بطور کلی همه اين منظره از حادثه غير مترقبه ای خبر ميداد. و عقب گردشان مونميزد

همه لباس پوشيده بودند و حتی . زندانيان يکی يکی از در زندان بيرون ميآمدند و از پله ها بطرف کاميون پائين ميرفتند
با نگاههای . د که خود را برای سفر دراز و بی برگشتی آماده کرده اندمثل اين بو. دونفرشان پوستين بدوش داشتند

ولی قدم هايشان بی ترديد و . کنجکاو به سربازها و سرهنگ و کاميون که تاريکی شب ابهتی به آنها ميداد مينگريستند
جمله احضار زندانيان  بعضی بلندبلند و پرشور در باره عمليات حق کشانه وقانون شکنانه دولت و از آن. مصممانه بود

شايد ميخواست ريزه کاری های . يکی لحظه ای برروی پله اول درنگ کرد. در غير موقع اداری گفتگو ميکردند
آتش سيگاری که ميان گروه سوسو ميزد نشان ميداد که . واقعيتی را که يک روز بايد روی صحنه بيآورد بخاطر بسپارد

  . اما پيپ خاموش بود. ری را فراموش نکرده استآن يار وفادار دود در اين حالت هم يا
شايد هم به آنها کمک ميکرد که پا را .سربازی نزديک کاميون ايستاده بود و يکايک زندانيان را بداخل کاميون هل ميداد

نگهبان در روشنائی زرد رنگی با  فسرگروهبانی از پشت اطاق ا. در حلقۀ آويختۀ پشت کاميون بگذارند و باال روند
چشمهای خمار و خواب آلود باين منطره مينگريست و قيافه اش گواهی ميداد از اينکه ده نفر انسان درحلقه سربازهای 

  . مسلح بسوی سرنوشت نامعلومی ميروند کمی نگران است 
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پس  کاميون براه افتاد و. سرهنگ در جلو نشست. پرده کاميون کشيده شد. سرهنگ فرمان داد که سربازها هم سوار شوند
روزهای بعد . قيقه ای برای بازرسی افسر نگهبان در دهنه باغ زندان توقف کرد محيط زندان را ترک گفتداز انکه دو 

دو افسر نگهبان زندان تمام خطوط تلفون زندان . جرائد نوشتند که ده نفر از زندانيان توده ای از زندان قصر فرار کردند
بازرسی که مقارن هنگام فرار برای بازرسی زندان عادی رفته بوده تمام . رفته اندرا بريده و از کار انداخته و با آنها 

  . کليدهای زندانها مفقوداالثر است. شب و فردا صبح در همان زندان محبوس مانده است
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  در پشت حادثه
  

گرد و از پشت سراندکی  استخوان بندی درشت، سينۀ فراختر از معمول، پاهای استوار، کله بزرگ و ،قد متوسط کوتاه
صورتی که از جوانی با دوچين نسبتاً عميق در دو طرف بينی مشخص ميشد، حرف زدنی پرشور و کمی  ،مازندرانی

، سادگی، دمشديانه که در همه حال، خواه در موافقت و خواه در مخالفت، با حالتی جدی و گرهی در ابرو همراه بو
  . ستوان قبادی بود پرطاقتی، صميميت و بيباکی از خصوصيات

  .نقشه فرار جمعی سران حزب توده را اول بار او مطرح کرد  
يک روز در زندان شهر تهران که بزندان پائين معروف است با پليس برخوردی شد و زندانيان سياسی پاسبان متجاوزی 

. دان، برای پليس ديوانه کننده بودکتک زدن مامور دولت، آنهم در حين انجام وظيفه، و آنهم در زن. را بسختی تنبيه کردند
ً ميبايست ضرب شست اليقی نشان  اعتبار و ابهت زندان در نزد کليه زندانيان غير سياسی برباد ميرفت و پليس حتما

سرهنگ رئيس زندان دستور داد پاسبانها ترکه های پرتوان و چسبانی از درختها کندند و در خيابان باغ زندان . بدهد
دانيان سياسی را از بند خود بيرون بيآورند و چوب سيری بزنند بطوريکه صدايش بگوش همۀ زندان صف کشيدند تا زن

آدمی احساساتی مثل او چگونه ميتوانست شالق خوردن و خواری کشيدن . آن روز قبادی افسر کشيک زندان بود. برسد
اطاق رفيقی که اورا ميشناخت ه سياسی و بببهانه ای خودش را به بند زندانيان . رفقای خود را به بيند؟ تاب نيآورد

و " اجازه بدهيد بزنم -. "ح داد و اجازه خواست که بهر قيمتی هست از اين تصميم جلو گيردتصميم پليس را شر. رسانيد
  . ندهد زسه رفيق هم اطاق بزحمت توانستند او را قانع کنند که بهيچ قيمتی خود را برو. منظورش زدن با هفت تير بود

  .نمونه ای از صميمی و احساسی بودن قبادی بوداين 
  . قبادی طبق نقشه دست و پا کرد که بخدمت در زندان قصر منتقل شود و اين کار دشواری برای او نبود

وقتی که مدير يکی از . چند تشويق نامه و نيز يک توصيه نامۀ معتبر از يکی از نمايندگان مجلس در پرونده داشت
شد پرونده جنبه سياسی گرفت و شته ان بدست جوانی که در شرکت نفت کار ميکرد تيرخورد و کمجالت پرووکاتور تهر

رابطه بين آن وکيل و جوان ضارب و محرم . وکالت ضارب برخاسته يکی از نمايندگان مجلس و گردانندگان سياست ب
ی خوب عمل ميکرد که آن ولی طور. ماموريت از جانب حزب خود عمل ميکرده اسرار هردوآنها، قبادی بود که ب

نمايندۀ با نفوذ مجلس توصيه نامه ای برای او بمقامات شهربانی نوشت و اين کمک بزرگی بود برای انتقال بی دردسر 
  . قبادی بزندان قصر

کی تصور ميکرد که در اين جثۀ کوچک، در زير اين . بود.......نفر ديگری که توانست بزندان قصر انتقال يابد ستوان 
شناس، آنقدر ارادۀ متراکم مبارزه  ظيفهسال نشان نميداد، در زير اين قيافه ساکت يک پليس و ٢٠ای که بيشتر از  چهره

در برابر تقاضاهای زندانيان سياسی می ايستاد و لجوجانه  غالبا. وجود داشته باشد؟ او قدرتی در پنهان کردن خود داشت
هيچ . واب رد به آنها ميدادجار خاموش شده ميدوخت يگرا به سسيگار خود را خاموش ميکرد و نگاهش يکه در حال

  .رازی از صورتش خوانده نميشد
چند بار زندانيان سياسی که او را نميشناختند در صدد . هيچ عالقه و محبتی از او نسبت بزندانيان سياسی بروز نميکرد

رهبر نسبت باين افسر بی احساسات اينهمه حمله و هجوم بوی برآمدند و باالخره نفهميدند که چرا برخی از رفقای 
و قدمهای سريعش به در همان حال که با قيافه خشک " بی احساسات"آنها نميدانستند که اين افسر . مماشات ميکنند

روزی که نقشه فرار جمعی . کريدورها سر ميکشد چه اخبار گرانبهائی را از راه گرفتن و دادن يادداشتها مبادله ميکند
سياری از نکات مبهم و مسائل حل نشده داشت ولی يک مطلب کامال مسلم و روشن بود و آن اينکه کاميون مطرح شد ب

بود و تجديد سازمان حزب توده ايران نضج و قوام نيافته بود و  ١٣٢٨هنوز سال . برای اجرای نقشه ضروری است
آرسن را در . رفيق قبادی، حل کرداين مشکل را آرسن، دوست و . بود رانگ یی بسياراپرداخت پول کاميون بر



١٦ 

 

وقتی که کارها مشکل شد او از نخستين کسانی بود که خود . بهمن کمتر کسی ميشناخت ١٥روزگار علنی بودن و قبل از 
  : روزی يکی از آرسن پرسيد. را معرفی کرد و بزودی شايسته محرم ترين کارها در آمد

روزی که . در جلوی کلوب حزب مامور انتظامات می ايستادم: دادبهمن کجا بودی؟ و آرسن جواب  ١٥آخر تو پيش از 
عده ای از حزبی ها از ماموريت حساسی برگشته و شادمانه دورهم نشسته بودند سخنشان باينجا رسيد که اگر پيروز 

کت هرکس آرزوی خود را بيان ميداشت و آرسن سا. شديم و حکومت توده ای سر کار آمد هريک از ما چه خواهيم کرد
يکی از دوستان نزديک . پرسيدند تو چه ميگوئی؟ گفت آرزو دارم بارديگر جلوی کلوب مامور انتظامات بايستم. بود

تا وقتی که نزديک نيآمدو از .آرسن ميگفت روزی در لشگر دو زرهی ديدم که دو سرباز نگهبان مردی را بطرفی ميبرند
نده اش همان خندۀ خفقط . داده و دگرگون ساخته بودنددر اورا زجر اينق. پهلويم نگذشت و نخنديد نشناختم که آرسن است

  . پهناور و پر صفای هميشگی بود
کم حرفی، وظيفه شناسی  ،از هرگونه تظاهر، جستجوی سخت ترين وبی نمايش ترين کارهابی ادعائی، فروتنی، پرهيز 

ز خود گذشتگی، فداکاری، نيروی مقاومت در جزئی و کلی، رازداری، عشق به مردم و حزب، صفا و وفا در دوستی، ا
  . استثنائی، صفاتی بود که آرسن هوانسيان را ممتاز ميساخت

  .او هنوز هم قهرمان گمنامی است. کمتر کسی او را شناخت
هزار تومان بود  ١٢تمام ذخيره اش . دآرسن کارگر بود و از بازوی خودش زندگی فقيرانه خود و مادرش را ميگذراني

نمره اش را با نمره ارتشی عوض کردند و آماده . کاميون را رنگ تازه ای زدند . يد کاميون به حزب دادکه برای خر
  . کار شد

نفر يافت که نقش سربار بازی کنند و يک نفر که در جلد جناب سرهنگ برود و همه با قواعد ارتشی  ١٠ميبايست حداقل 
نفر آنها ابالغ شد که آمادۀ ارجاع  ١١به . الزم داوطلب شدند کی داوطلب است؟ بيش از دو برابر تعداد. آشنا باشند

کرايه اش  آنها را درخانه ای که بهمين منظورکرايه شده بود و چندی بعد" هنگام عصر"همان شب عمل . ماموريت باشند
. ظهار نظر شدا. آن شب نقشه در ميان گذاشته شد. تا آنشب کسی نميدانست بچه کاری ميرود. پس خوانده شد گرد آوردند

هرکس لباس سربازی خود را که در آن خانه آماده بود برتن کرد و همه در آن . به سئواالت مختلف جواب داده شد
   . نزديکی با کاميون براه افتادند

که اگر نقشه در حين عمل فاش شد چه بايد کرد؟ آيا امکان زدن و خوردن و  ساخت پاسخ اين سئوال را ميبايست روشن
زيرا که زندانيان و مامورين نجات همگی در حلقه محاصره . ن هست يا نه؟ بررسی باينجا رسيد که نيستپيش برد

خواهند بود و پاسبانانی که در خيابانهای باغ با مسلسل دستی کشيک ميدهند و برجهای مسلسل دار زندان که موقعيت 
است و فورا قوای امدادی برای زندانبانان خواهد نزديک  زسربازخانه ني. را درو خواهند کردکامال مسلط دارد آنها 

فر قانونی برای آن من او پس در اين صورت بايد طوری کرد که کار صورت قيام نداشته باشد تا در موقع خود بتو.رسيد
از اينجهت قرار شد سربازها فقط غالف کلت بکمر ببندند و پاشنۀ يک طپانچه اسباب بازی را از آن بيرون . يافت

باين طريق يکی از جدی ترين صحنه های سياسی ايران با . ند تا تصور شود که مسلح اند ولی در واقع مسلح نباشندبگذار
  !چنين تاتر مسخره ای اجراء ميشد

ميبايست چاره ای .در کشيک خارج زندان غير از افسر نگهبان يک سر گروهبان هم بود که وردست افسر بشمار ميآمد
  . ه حضور او خطر بزرگی متوجه اجرای نقشه ميساختبرای او انديشيد زيرا ک

از مدتی پيش . زن و بچه هم داشت. سرگروهبان ترياکی بود. ولی بزودی معلوم شد که اين مانع بآسانی قابل رفع است
سر منقل ترياک و زن و ه وی محبت کرده و اجازه داده بود که عصرها بعداز پايان ساعت کار زندانی به ستوان قبادی ب

فقط . وی هرروز ساعت شش جيره غذايش را برميداشت و به افسر نگهبان دعا ميکرد و ميرفت. بچه خويش برود
  . فردای آنشب که بسر کار برگشت از فرار زندانيان آگاه شد

گيری و ماندن آنها با دست. ولی فکری برای دو افسر نگهبان بايد کرد. حاال زندانيان سوار کاميون شده اند و آماده فرارند
  کی و چگونه بايد فرار کنند؟ . رابر استباعدامشان 

اين خيابان . در کمرکش خيابان باغ که زندان سياسی را به در بزرگ مرتبط ميسازد پاسبانی با مسلسل دستی ايستاده است
افسر . شدندبعد از آنکه سربازان نيز سوار کاميون . نسبتاً طوالنی است و با وجود چند چراغی که دارد تاريک است

کاميون چند متر . نگهبان داخل برای اينکه زندانيان را بافسر نگهبان خارج تحويل دهد روی رکاب کاميون سوار شد
آنکه روی رکاب بود پائين پريد از پشت بسرعت وارد کاميون شد و کاميون . دورتر در تاريکی جاده ترمز ماليمی کرد

اجازه حرکت به  ،رهنگسبا جناب افسر نگهبان خارج بعد از مذاکره کوتاهی  .رسيدند به مدخل زندان دمجددا براه افتا
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بيرون زندان که کاميون ...چند دقيقه ای در طول خيابان ی با سر برهنه برای هواخور ،کاميون داد و خودش بدون کاله
  . ادی را نيز تحويل گرفتکاميون در تاريکی يکی از درختها ترمز کرد و ستوان قب. در آن روان بود بقدم زدن پرداخت

تا فردا صبح هر پاسبانی که از بيرون اطاق کشيک چشمش به کاله افسر نگهبان ميافتاد خاطر آسوده ميشد که وی در 
  . سر پست خويش مشغول انجام وظيفه است

ش از عزيمتش باين منظور ستوان قبادی پي. البته دولت هرچه ديرتر از نقشی که بازی شده بود آگهی مييافت بهتر بود
  . کليه سيم های تلفون زندان را که مرکزش در اطاق افسر نگهبان بود قطع کرد

چند دقيقه پيش از آنکه کاميون معهود . نميتوان پيش بينی کرد ولی بايد برای مقابله با آنها ابتکار داشتهمه تصادفات را 
او را بزندان عادی راهنمائی " بسيار خوب بفرمائيد. "فرارسد بازرس شهربانی آمد که ميخواهد زندانها را بازرسی کند

يک ساعت بعد . کردند و چون افسر نگهبان کار فوری داشت طبق معمول در زندان را قفل کرد و به سر پستش برگشت
 رکه بازرس از بازرسی فارغ شد چون هرچه از پشت ميله ها فرياد زد بگوش افسر نگهبان نرسيد بناچار بحبس تن د

  . فردا نزديک ظهر که نخست وزير بزندان آمد و دستور ساختن قفلهای جديد را داد همچنان زندانی بود داد و تا
. ولی يک يک نکته باقی بود که بجای خود اهميت بسيار داشت. در اينجا نقشۀ بيرون رفتن ده نفر از زندان بپايان ميرسد 

آنها  یخبر ميشوند نخستين فکرشان اين خواهد بود که شهربانفردا وقتی که زندانيان سياسی از ورپريدن رفقای خويش با 
صد نفر زندانی خشمگين و بيباک ممکن است بکارهائی دست بزنند که نتايج جبران ناپذيری ببار . را دزديده است

خواستند و در آنجا از وی ند پس ده نفر فراری فردا پاکتی به مسئول حزبی زندان دادند که صبح زود آنرا بازکن. بيآورد
  . که بدون آنکه کسی را در جريان بگذارد همه را به واکنش معتدل دعوت کند

تمام عمليات همانطور که قبادی پيش بينی ميکرد بيش از . و ربع بود که کاميون از در بزرگ زندان خارج شد ٧ساعت 
بيلی در خبابان عمود به آرسن هوانسيان، مسئول حزبی و مسئول سازمان افسری که در اتوم. يک ربع طول نکشيد

اتومبيل . مبادا کاميون خالی برگشته باشده از سرعت عمل به ترديد افتادند ک ،خيابان زندان منتظر اجرای نقشه بودند
ناگهان کسی پردۀ کاميون را اندکی عقب زد و سرنشينان در . محتاطانه در دنبال کاميون براه افتاد و مراقبت ميکرد

ول غدو افسر نگهبان در تاريکی مش. ستخود ديدند که در اطاق شلوغ کاميون رقصی برپا روشنائی چراغ اتومبيل
سربازهای يکشيه رفقای خود را در آغوش کشيدند و يکی از خونسردترين آنها حتی . عوض کردن لباسهای خود بودند

  . ه تازه رسيدگان تعارف کندفراموش نکرده بود که يک جعبه آب نبات همراه بيآورد و آنرا با يک دنيا مهر ومحبت ب
ميدانستند که کاميون مسافران خود را در سه . ديگر کار تمام بود. خندۀ پر صفای آرسن عريضتر از هميشه گسترده شد

ديگر تعقيب کاميون بی . خلوت به سه اتومبيل تحويل خواهد داد که آنا را بخانه های مطمئن برساننده قسمت در سه گوش
بخصوص که آرسن آنشب عده ای از همکارها را به شام دعوت کرده بود و نميخواست دير برسد . مداحتياطی بشمار ميآ

   . و آنها را منتظر بگذارد
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