
 

  ۶ -افسانه ما

   تلخیروزها
  یريورش، دستگي

  شکنجه و اعدامزندان، 
  سروان غالمعباس فروتن

  
 یرند تا آنجا که قشري گیبر م  را دریشتري باشند عده بیل و مردمياص قدر نهضت ها هر

ن يب  است که دریقطع. نگه داشته شده است شامل خواهد شد است دوريس را که به زور از
 در.  خواهند شدینو و مترق رش افکاریشگامان پذين آنها پین تري بشه روشنيان هميسپاه

 ین بوده است که قوه اجرائیا شه تالش زمامداران بري و وابسته همیه داری سرمایکشورها
موقع  جا و هر هر، خبر ی کور و بینگه دارند تا بتوانند آن را چون عامل است دوريس را از

ان را از ي سپاهی نظامین نامه هايآئ.  به کاربرندی جنبشای ینوع مخالف ه هريکه بخواهند عل
:  کنندین مطلب گوشزد مید ايتاک هم دری کند و فرماندهان عالیاست منع ميدخالت درس

دخالت " یزيناپره" ن نسخه یو با ا." دی آی تو نمید ولی آیاست تا درسربازخانه ميس"
ان ي صحت مزاج به نظامیه را برااطاعت کور کوران" میرژ"  کنند و یاست را منع ميدرس
 ی انگشت سران نظامینند و گاهی آفریان ميشتر کودتاها را نظاميمعذالک ب. ندی نمایز میتجو
نگونه یست که اقدام اي شک نیول.  چرخدیاست مي درکارسیرنظامياستمداران غيش از سيب

  .ازگذاشته استشان بیدان را برايل ضد انقالب مين دلي است و به همیفرماندهان ارتجاع
  

 یه حفظ کرده و نظم دلخواهش را بر روی و عدم تعادل را با قوه قهریشه نابرابريارتجاع هم
 هم انباشته، یزه اطاعت کنندگان کورکورانه اش روي که گلوله و سرنیخواهانیکشته آزاد

ومت  به نبرد برخاسته و حکی اجتماعیعين و نظام طبيب با قوانين ترتیبرقرارکرده است و بد
 یتوجه به چگونگ.  را مستقر و حاکم برسرنوشت توده مردم کرده استیکتاتوری و دیقلدر
مثال اگردو . ل به تعادل دارديعت ميزدرطبي کند که همه چین مسئله را روشن میده ها ایپد

ک تالطم یم پس ازي به هم مربوط نمائیک سطح نباشد با لوله ای را که آب داخل آنها دریظرف
د یل شدين میا  ازیريتنها راه جلوگ. سطح خواهد شد ع آب آن دو ظرف همیرو نوسان س

ن ی شود و این مانع ارتباط ظرفها قطع میجاد ایبا ا. ن دو ظرف استي، بستن لوله بیعيطب
ن تر يم سطح آن پائیزی بریگریم و داخل دی برداریکید که هرقدرآب ازی آیامکان به وجود م

ع داخل لوله ن که نقش مایله اي ضد مردم وسیمهایرژ در. دی آین باالتر می رود و سطح ایم
طبقات حاکمه از دوران باستان .  کند، ارتش استی را حفظ می اجتماعیداریرا دارد و ناپا

 کردند که آلت فعل ی داشتند و کوشش میانین موضوع را مد نظرداشته و به آن توجه شایا
خبرنگه دارند و با  یز و همه جا بيم را ازهمه چی رژیداریپانا  ازیري ابزار جلوگیعنی ،خود
 به یج درخشانین کار نتایان را مسموم کند و درايه پاک و سالم سپاهيغات زهرناک، روحيتبل

 یراندازي مردم تیو که به سی ازتظاهرکنندگان به سربازیکی یدست آورده اند تا آنجا که وقت
ن یمن درقزو برادر": اب داده بود او جو!"  برادرانت اسلحه نکشیرو: " کرد گفتیم

  ." است
  

انه قلع و قمع ي وحشیشه با خشونتي زنند همی که درارتش جوانه میخواهانینوطلبان و آزاد
ک ی ید برای شاینوخواه.  کم نبوده اندیخی تاریده هم دردوره هاین پدیان اي گردند و قربانیم
 یاهان هم با خشونت سرکوب من نوخوی مجازباشد، گرچه اغلب ای تا اندازه ایرنظاميغ

ن ی جرات کوچکتریدرسربازخانه ها کس.  استیگریزديان چي وضع نظامیول. گردند



 

فش ي زود تکلیلي شود و خی سپرده می نظامی به دادگاههاین گردنکشيچن. اعتراض ندارد
شه ي ارتش همی مترقیها جنبش.  شودیرهمقطارانش میله عبرت ساي گردد و وسیمعلوم م

 خون سربازان دالور و ،ده استي چکی خون مین نظامیازپرچم مبارز. ده استن بويخون
 خود یرنظامي خواستند با برادران غی کردند و می که قبول ظلم و زورنمیهن پرستيم

 دسته یربستن ها و اعدامهايدنها، به تیها سربریريبا وجود سختگ. همآواز و همگام شوند
 اعتنا به خطرها قد افراشته یدا شده اند که بي پیاعان، سنت شکنان شجين سپاهي، در بیجمع

ن یگرچه ا.  گشته اندی و برابری مردم خواستار آزادیو همآواز با توده محروم و عاص
 ی وقفه پرباد گشت و حنجره های بیگری دینه هاي سی زود درحلقوم خفه شد ولیليصداها خ

 طلبانه ی به جنبش آزادینگاه. اند را رساتر سرداد و غول ارتجاع را لرزی آزادی ندایگرید
 یت وجودي دهد که هرقدرمشروطه خاصیت نشان ميران بعد از مشروطی مسلح ایروهاين

 شوند و یدان مي پرواتر وارد می دهد و عوامل کهنه و ارتجاع بیشتر ازدست ميخود را ب
 ید تقکلنل محم. ردي گی میشتريان اوج بي گردد نهضت سپاهیشترپامال مي بیقانون اساس

به . ده اش ازدست دادین نهضت بعد ازمشروطه شد و سرش را درراه ایشگام ايان پيخان پس
 ارتش ظاهرا یهوتپس ازسرگرد ال. ارانش با ارتجاع درافتادندی و یسرگرد الهوتدنبال او 
واقعه  سرگرد جهانسوزو  یسرهنگ فوالدل يقب رباران چند افسرازيت جز نداشت و یتالطم
افسران لشکرخراسان بود  ان فراري نظامین اقدام دسته جمعياول. وستيوقوع نپ به یريچشم گ

 ی برایه ايضمن صدوراعالم) رینخست وز(ه دستپاچه شد و قوام ئت حاکميه) ١٣٢۴سال (
افسران جوان   ازیرائی پذیتمام راهها بسته شد و مسلسلها برا. ن کردييزه تعیان جایفرار سر

 و ژاندارم را خلع یش رفتند، چند واحد نظاميان تا گنبد قابوس پن افسریا. و پرشورآماده شد
 آنان را غفلتا ازباال، یلهاي درگنبد اتومبیت روبرو بودند وليسالح کردند و همه جا با موفق

 ین کشتار به جایا. ن، راست ، چپ و جلو و عقب به مسلسل بستند و اغلب آنها را کشتنديپائ
ان ي که به دست سپاهیت کرد و نطفه ایان را تقويکند عصد ینکه وحشت را درارتش تشدیا

و جان یافسران فرقه دمکرات آذرباخواه بسته شده بود رشد کرد و نوزادش به صورت یآزاد
 نفراز افسران ۴٠ بیجان قریک آذربايپس از شکست نهضت دمکرات. کردستان ظهورکرد

رشان به ي بازهم تیول. ه باشندان گرفتي ازنظامیتا زهرچشمرباران کردند يخواه را تیآزاد
خلف صدق افسران آزاده ارتش به نام .  روبرو شدندیزي غم انگیسنگ خورد و با ناکام

 یران به سازمان نظامیکه پس ازائتالف با حزب توده اران یخواه ایافسران آزادالت يتشک
د يات پلیمنو یراه اجرا  پا به عرصه وجود گذاشت و سالها خارینی نوینيمشهورشد با جهان ب

چ جا ي که همه جا بود و هیرومنديل و نيسازمان اص. ئت حاکمه و قزاقان آلت دست آن شديه
 قابل لمس باشد، ی کسی آنکه برایرنگ و روان ، بي ب یشبح که همچون ی سازمان،نبود

 که دراختفا ی همه محسوس بود، سازمانی اش برای اثروجودیارتش را فرا گرفته بود ول
 که عظمتش پس ازکشفش یرد، سازمانيگانه پرستان را بگي تا جلوانجام مقاصد ب کردیرشد م

 اعدام، یرهاي تی خود را درپای افسانه ایمايش با شجاعت، سی که اعضایظاهرشد، سازمان
خواهان ی آزادیجان آوردند و همدرديا را به هيعد گاهها نشان دادند و دنيدرزندانها و درتب
  !......سوسق ااما. ختنديجهان را برانگ

  
ک یک و تاریابان باريد درمدخل خيراهن سفيقه بهمن با پينجاه و هشت دقپساعت نوزده و 

دان بهارستان يل ازميست احمد و محمداسماعيساعت ب. ستاده بودیا  منتظریدرخت ریخانقاه ز
  شدهیمن طبق دستورمخف: " ردرخت برد و شتابزده گفتیابان شدند، بهمن آنان را زيوارد خ
 شدن ی حق مخفیدستورحزب کس برابر. بعد تماسمان با هم قطع خواهد شده ن بیام و ازا
 را ی به مجلس ببرد و تمام افسران سازمان نظامیحه ای شود که دولت الی مینيش بيپ. ندارد

ن و يها زم یل شده که به اخراجي درستاد ارتش تشکیونيسيا کمیاخراج کند و گو
  !"دیامده اند بدون دغدغه خاطرسرخدمت حاضرشويا سراغتان نشماها هم ت. تراکتوربدهند



 

  "م؟ي نشیچرا مخف: "دياحمد پرس
ا حزب ي آورند، ثانی به آنها میشترباشد فشارکمتريرشدگان بي چون اوال هرچه تعداد دستگ-

ن اوضاع احوال دست و پا ی شدگان در ایست و مخفين همه افسرنی کردن ایقادربه مخف
  "رنديگ
  .می شدن داریان امکان مخف ما خودم-
 حرفه یط فقط  کادرهاین شرایدرا. مي داشتیم ارزشی درارتش بودیما تا وقت. ستي صالح ن-
  . شوندید مخفید بای بایا

 شما قراره که افسرها رو اخراج بکنن و بهشون آب و ینيش بياگرطبق پ: ل گفتيمحمداسماع
  !" به آنها خواهند آورد؟یگه چه فشاری زراعت بدن دین برايزم
  .هتنها همه احتماالیا: همن جواب دادب

احمد که .  پول فراهم آورده بود به بهمن داد و ازهم جدا شدندیل که مبلغيمحمداسماع
ل راه ي اعتنا به اطرافش دوش به دوش محمداسماعی ب، فرو رفته بودیدرسکوت مضطربانه ا

 یده مياده روش آدمها به هم ماليو رفت که درپابان شلوغ و پرآمد ي به خی سپرد و توجهیم
ک و همه ی رود همه جا به نظرش ساکت و تاریت راه میابان ابديانگاردرب. شدند نداشت

 را که ی رابطه و مدارکی هاینيش بي آمد دستورات و پیزساکن و خاموش ميچ
 یاريبس. د خوانده بود او را منگ کرده بوی تاتر دانشکده افسری در آمفیفرماندارنظام

 یارش تلفنزگ:  نداشتینشان ضرورتا شش ماه قبل بود و نگه داشتیازنامه ها مربوط به پنج 
 شش ماه قبل یس ستاد راجع به دکترمصدق، صورت نگهبانيپنج ماه قبل دادستان ارتش به رئ

 سرهنگ یت خانمش و فحاشیافسران دژبان، نامه چهارماه قبل ستوان منصوردرمورد عضو
 گرفت یانگارکلمات نامه داشت جان م. دي کشیاحمد آه..... ردستش ویروهبان زصادق به گ

احمد به ...  رفتی ازجلو چشمش رژه می سر و ناقص الخلقه ای بیو به صورت آدمها
م گرفت همانطورکه بهمن يتصم. ديشی اندی نشدن می حزب درمورد مخفی دستورقطعیمعما
.  باشدیريمنتظردستگ" بدون دغدغه خاطر"ند و  استقبال کیست ازمرگ دستورغام آورده ايپ

 رفتار  برخورد و از٢کم شاپورافسررکن یدان مخبرالدوله به ستوان يل درميمحمداسماع
 اطالع از یش باشند و براین درجستجوید ماموریزمخت و سرد او احساس کرد که با

 بازکرده بود ل که درخانه رايمحمداسماع خواهر.  امراحمد را به منزلش فرستادیچگونگ
نجا يل آمدن، ظهرتا حاال همي گرفتن اسماعیبرا: "به احمد نشان داده و گفته بودپ را يج

  ."منتظرن
بدون دغدغه خاطرخود را به ل احمد ماند و ساعت ده روزشنبه ل شب را درمنزيمحمداسماع
  . کردی معرفی نظامیفرماندار

  
 یبود و همه جا به صورت صداروزانداخته ي فیه شوم و بد شگونش را روی ساینگران

کلت، يپ زنگ دوچرخه، تاپ تاپ موتورسيل، نورچراغ جيا ترمز اتومبیموتور، بوق 
. آوردياند و داشت ازپا درش می نمایخود را به او م..... ابان وي درخیع سربازیحرکت سر

د و ابان، درکوچه و درخانه با او بويدرسربازخانه،  درخ: ن همه جايه سرد و سنگین سایا
د ی مشغول دارد تا شای کرد خود را به شکلی میروزکه سعيف.  گذاشتیتنها و آرامش نم

.  بعد ازظهربود٣ ر۵ساعت  . ش رفتیرفقا  ازیکیابد، سراغ ی یازچنگ افکارلجوج رهائ
 یشعبه بازنشستگان متفکرانه رو" ن عمارت وزارت جنگ دراطاق ير زمیا درزيسرگرد بهن

 ینيش گذاشته بود انعکاس غم سنگی را جلو رویک استوار متوفی ش نشسته و پروندهيصندل
: ديروزپرسيف.  خوشحال شدیقش کميا ازآمدن رفيبهن. دا بوديکه دردل داشت در صورتش پ

  "؟ی کنیچه م"
زم ي پشت میبا کمال نگران: ه گسترد با حسرت جواب دادیا که دوباره غم برصورتش سايبهن

  ".رم کننديند دستگیاينشستم تا ب



 

روزدوخته يا که حبه قند را جلو دهانش نگه داشته و چشم درچشم فيبهن.  آوردیاطاقدارچا
  :زش دوباره جان گرفتيبود، تصورات حزن انگ

  ! شد؟ی چیدید "-
 را یگری دد دست و پا بستهي خواست نومید و ناتوان ميروزنوميف. و قند را دردهان گذاشت

  ...."م حزب شديم تصميد تسلیکرد؟ با شود یخوب، چه م: "جواب داد.  دهدیتسل
  :ارگفتي اختید بي نوشیش را مین جرعه چایا که آخريبهن

   رسدی می تازه تراز تازه تر-رسد ي مین باغ بری هردم ازا
  

  .ک چهارصد نفررو گرفتنیرمزرو کشف کردن و تا حاال نزد
کلتم رو بردن، ربع ابم رفتن منزلمو گشتن و يروز درغید: " افزودی آشکاری بعد با ناراحتو

  ." رمي تلفن کردن که برم اسلحه ام را بگیساعت قبل ازفرماندار نظام
  !"چه محترمانه: "روز گفتيف

شه؟ ما هنوزماه ي می دونم وضع خانمم چینم: " افزودیقيان آه عميد شد و درمیا شديبهن تاثر
  ."عسلمون تمام نشده

ن اسلحه یب سرهنگ فرمودن زود تربرجنا: "رخورد و اطاقدارداخل شد و گفت به دیتقه ا
  ."نیريل بگیتونو تحو

 ی رفت احساس میگشت و لرزش دستش که با دوات ور م ده تریا پري بهنیرنگ مهتاب
  ....شد
 او را بازکرد و در  آشکاریبا ترس ريروزغروب آن روزبه منزل احمد رفت، صاحبخانه پيف

ه درداالن بود نشان داد مهرشده احمد را ک بزند اطاق قفل و ی آنکه حرفیرا به خانه برد و ب
ل ما دادن و خودشو ی اطاق مهرش کردن تحوشيش آمدن بعد ازتفتظهربا خود: "و گفت
  ."بردن
  !"ده؟: " اراده گفتین انداخت و بيچ روزي به دو طرف دهان فیرمق یلبخند ب

 یهوراطاق مه داده و دستش به چفت درخانه بود و با حسرت به در مميوارتکیرمرد به ديپ
  ....ستینگر

 یرا بر رو  کلفت خانه دریلومتربا منزل احمد فاصله داشت وقتيک کی منزل منصورکمتراز
  !" شدهییه طورای: "ارگفتي اختیه اش گرفت و بی گرروزبازکرديف

 حفظ موها به سرش بسته بود و ی برایديدستمال سف. خانم منصورغبارآلود به مهمانخانه آمد
  ."نیشه مشغول کاربوديمعلوم م: " روز گفتيف. گردآلود است نداشتنکه ی به ایتوجه

  ازی خالصیبرا! یچه کار" : زد جواب دادی درچشمانش موج میو او که غم معصومانه ا
 سه یها تیبه مامور  افتاد که منصوری اتفاق م.ال خودمو مشغول کرده بودميدست فکر و خ

انگارخونه .  ساعت به من سخت نگذشته٣٠ نیچ وقت مثل اي هی رفت ولیماه، چهارماهه م
 با دو تا گروهبان یک سرگرد توپچی روزقبل ازظهرید. دست داده مون بزرگترشو از

ن ی چشمم به ماموریرو ازسرباز خونه آوردن منزل، رنگ به صورتش نبود وقت منصور
 چمدون  از داخلیدم و هول هولکی اراده به طرف اطاق دویافتاد دست و پامو گم کردم و ب

ن پشت سرمن وارد اطاق شدن و یمامور. م کردمیرپتو قای را برداشتم زیر تخت پاکتیز
منصورمسعود را بغل .  که توش بود صورتمجلس کردنیکتابهائ. کراست سرچمدن رفتنی

 یده بود و ولش نمي گردن باباشو چسبیدست  بو برده بود دویزيکرد، بچه دوساله هم که به چ
خودش جدا کرد  از بچه رو به زور او ناچار.  بردن منصورعجله داشتندین برایمامور. کرد

ه اش گرفت ی گریدش موقع خداحافظيبوس بچه خواب بود دو سه بار. نا رفتيو سرگهواره س
د، کلفتمون يکشيغ ميمسعود ج: خونه مون محشرکبرا شده بود. رميمنهم نتونستم جلو خودمو بگ

ه ها ین همسای برید تو کوچه که بچه مو کجا میپر  زد، مادرمنصوربدون چادریزارم
  ...."خبرشدن کوچه پرآدم شد



 

 روزه قنداق شده را ١٢ یناي س.خانم منصوربه اطاق مجاوررفت. ه بچه بلند شدی گریصدا
 ین چه مامانينيبب: " نشان داد و گفت" عمو"خوابانده بود با خود آورد و به  ی بالشیکه رو

  !"ی پدرش خالیجا. هی
رپتو یو بردن رفتم پاکت را ز  منصوریوقت: "  داد گفتیرميطورکه بچه را شو همان

 یده بودم چه مي نفهمیدستپاچگ  ازیعنی! ی پاکت خال،ه پاکتی!  توش نبودیزيدرآوردم، چ
علم که با برادر . میم زندان وسائل براش ببریحاال قراره با خواهرمنصورفردا بر. کنم

  ."گه آزادش بکنهیند روزدمنصورهمکاس بوده قول داده تا چ
را در چنگ گرفته   اویاه  کشندی که تنهائیرون آمد و درحاليروزازکوچه ارژنگ بيف..... 

 یش مي پیراه پهلو  چهاریه به سویريابان امياده رو خيپ  دریزي غم انگیگم در بود با سر
طرات ن خالء را با خای خواست ای کرد و میزاحساس مي ازهمه چیاطرافش را ته. رفت

ش، يرانیا ک، خون پاک و خصائل بارزيپياد ارسطو با آن چهره تی. رش پرکنديچند روزاخ
، ی ذاتیبا احساسات تند، خونگرم و خندانش، منصور  درخشنده، شجاع یماياحمد با س

شه در صورتش ي که همی بخشیطنت و حالت شاديا با آن شي رسا و قد کوتاهش، بهنیصدا
او را چنان .... ش ویش، بهمن با ادعاهایاري و هوشی، توداریحرفل با کم يبود، محمداسماع

 رود و ی دانست کجا می که نمیرفت، درحاليمشغول داشته بود که منگ و بدون هدف راه م
  ......... خواهد بکندیچه م

  
  فزوديازهرطرف که رفتم جز وحشتم ن

  تینها ین راه بیابان وين بیزنهار ا زا
  اه مقصوداهم گم گشت رين شب سیدرا

  .تی کوکب هدای ای برون آیازگوشه ا
  


