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The Blossoms of Pomegranade Tree 
The Memories of 4791 Days of Imprisonment 

under  Shah's Dictatorship 

Abbas Mazaheri  

فعاليت هاي  .وارد دانشگاه شد ۱٣٤٣ل سا در. زاده شد نطنز شهر در روستايي به نام سرشگ در ۱٣٢٣ عباس مظاهري درسال
وي از جمله بنيان . شركت کرد  خرداد۱٥جنبش   آغاز و در)حجتيه(خود را در جبهه ملي و جماعت ضدبهايي اجتماعي سياسي 

ز  و هفت تن اءنفر از اعضا  ٥٥بيدادگاه نظامي به همراه  تهران دستگير و در  در۱٣٤٤ پاييز در. گزاران حزب ملل اسالمي است
. شد به زندان شهرباني زاهدان تبعيد، هاي تهرانزندان ماه در سي پس از. اعضاي رهبري گروه محاکمه و به حبس ابد محكوم شد

 و به مدت سه سال منتقلزندان شهرباني زنجان  زاهدان وي را به پس از. گروه جزني آشنا شد اين زندان با محمد چوپانزاده از در
 به زندان مشهد  بعد از آنعباس مظاهري سپس زندان قصر تهران را تجربه کرد و. تحمل كرد ي را اندهشسلول انفرادي تنهايي كُ

 ۱٣٥۱درسال « : خود در اين باره مي گويداو . رسيد به مارکسيزم۱۳۵۳ زندان، در اوايل  کنکاش درسال وي پس از چهار. شد تبعيد
زندان در سال  تغيير جهت مطالعاتيم در کتاب و آشنايي با گروه جزني وخواندن آن  .خواندم قصر كتاب ولي فقيه خميني را در

 ثيرأمجاهدين هم به نوعي ت و هايم با الجوردي، عسكراوالديولوژي بحثئايد جريان تغيير در. مرا به ماركسيسم رساند ۱٣٥٢
 سال از عمرش را در زندان گذراند و ۱٤  عباس مظاهري».مؤثر بودند هاي زندان هم داشتند و هم زمان ارتباطات گسترده ام با چپ

سال  زندان و فرار در پس از. آزاد شد تبريز زندان  از،رژيم شاه  روز اسارت در٤٧٩١يام مردم پس از ق با ۱٣٥٧ماه   آذر٢۱ در
 .همکاري مي کرد كارگر  و تا چند سال پيش با سازمان راه۱٣٦۱

  ۹- ۸گفتگوهاي زندان 
Prison's Dialogue 

Im Exil lebende ehemalige politische Gefangene (Iran(  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

-ي ميمذهب ريا غي و کالي چپ، رادياسيان سيبون آزاد زنداني، خود را تر زندانيگفتگوها ●
ن يز در همير نشده ني دستگياسين سيب شدگان و مبارزيداند که تعقي ميهين راه بديداند، در ا

، موضوع کار يد به سرکوبگريه نگاه جديدگاه، هر زاويهر تجربه، هر د. رنديگيصف قرار م
  . استين موضوعي چنيه تخصصي، نشر زندانيگفتگوهان است و يمشترک همه مبارز

  
خالصه کردن و . سنده استير نظرات نوانگي ب زندانيگفتگوهاآثار و مقاالت مندرج در  ●
 يمطالب خوانا و رو. ه استي مقاالت بر عهده نشري با حفظ محتوايافتيش مطالب دريرايو
 يها که از برنامهيکسان. ستيامکان استرداد مطالب موجود ن. ک طرف کاغذ نوشته شودي

توانند يکنند، ميما زرنگار استفاده ي، واژه نگار و يندوز فارسير وي نظيوتري کامپيفارس
  . ما ارسال کننديل مقاله را برايماً فايمستق



 
 فهرست مطالب:

 
 ۸          زادگاه    زادروز و- ۱
  و١٣٣٩ ديماه ٢٠ آموزي ي دانش  مبارزه- ۲

 ۲۶         نخستين بر خورد با مسائل اجتمائي سياسي 
 ۵۴           حزِب ملِل اسالمي - ۳
 ۷۴    كاِرحزبي  روز چهار و هشتاد و  هشتصد- ۴

 ) ١٣٤٤آبانماه  تاهشتم١٣٤٢خرداد ازنهم      (
       عضوگيري ها 
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   گفتارشيپ
، يريها، دستگ تالشخاطرات .  من است چهارده سال زندانيادهاي ينيبازب  ازي شماست حاصِل رنجِِ ناشيش روي كه پيا هنوشت

 يس حكومت اسالميستأشه ياند با ١٣٤٤سال   در.ي روح و جذر و مدياسيوست و گسست سيپ ،ي انفراديها سال ها، زندان، يبازجوئ
ك به چهارده سال ينزد  پس از،سميالي با آرمان سوس١٣٥٧سال  در  وهبه زندان رفت يحزب ملل اسالمرهبري عضو و به عنوان 
كه  من خواستند  ازياري نخست مهاجرت دوستان بسيها سال در. مشد زندان آزاد ر فشار امواج انقالب ازيم سلطنت زيرژ اسارت در

 شكست، لو اِدي.  بوديدردناك سخت و ن، كاِري من اياما برا. نده به نگارش درآورمي آيها نسل  نسل حاضر ويبرا  زندان رايادهاي
 نوشتن ،آن گذشته از. آور بود رنج تلخ و اريشه بسيم هميش برايژه سه سال انفرادي زندان به ويها سال ادي، يريدستگ رفتن و
 يم اسالميرژدر م داشتم كه يآن ب كردم از يم ش را بازگوايچرائ را و اگر آن توانست باشد و يام نم شهير انديي از تغيام جدا امهنيزندگ

، اش كوفته بودند نهيو به تخت س دين شني زندان توهيپشت درها يم شاهنشاهيدر دوران رژ ياري بسيها  كه سال،رميپ به سراغ مادر
  وي تنبلي برايهين همه توجيهم ا ديشا. دشورنجش افزوده   بر داده قرارشتياذ و م مورد آزارياوباش رژ اذل و اري باندهابروند و

  . رنج نوشتن بوده باشد از فرار
 و را بشكنم تا سكوت خود  شدي مجددٌهزي انگي پهلويكتاتوريات دي جنايفراموشخطر  طلبان و  مجدد سلطنتيدار دانينكه ميتا ا

  بريكه نوريبار به سهم خود و رميپذ برا برخود رنج آندانسته رقابل اجتناب ي غيا فهي خاطرات زندانم را همچون وظضرورت نوشتن
  .فكنما ي بدوره در آن ياسي سيها ژه زنداني به وي نظام شاهنشاهيها يكيتار

زمان   دريتوگوئ گشت و يوده م سلطنت خواهان افزيشرم يب م بريشد يم م سلطنت دوريات رژياز جنا گذشت و يهرچه زمان م
طلبان به  الزم به گفتن است كه برآمد مجدد سلطنت. اند هكرد ي مينعمت زندگ و ناز همه در بلبل بوده و ن گل ويران سرزميامهر، ايآر



 به يديسپ  رويوعن نيشي نظام پيها ي تبهكاريتواند برا ي كه در نگاه اول ميا به گونه. است ينيم خميات رژيجناخاطر ابعاد گستردٌه 
   !بارآورد
 اريختند بسين ريبر زم و ، پرپر شدند٣٢ مرداد٢٨ يكائي آمريكودتا ژه پس ازي به و،ي پهلو و هفت سال سلطنتيس  كه دريهائ شكوفه
  .  بودند
 يكتاتوريط آن د سقويراستا  كه دريهائ شكوفه. م شاه گرفته استي پرپر شده در رژيها از شكوفه را  كتاب نام خود،ن رابطهيهم در
  . ديادشان جاوي. اند  سهم كردهيادا

  . گفت يآن سخن م  ازيكمتر كس رفت و ي ميبه فراموش ا روي گوي شاهنشاهيها چالاهيس ن دري مبارزيهزاران سال سوختن جوان
ار موفق ين رابطه بسيانم كه دراد يم. كشم ريگونه كه بوده به تصو ت را آني است كه تمام تالشم برآن بوده است تا واقعيادآوريالزم به 
گران  ژه آنجا كه شكنجهيشكنجه، به و زندان و، مبارزه از:  كتاب استيمحتوا  به خاطر نفس موضوع و، از آنيد بخشيشا. ام نبوده
.  گفت سخنينيبه اصطالح به صورت ع عاطفه ـ و توان با فاصله ـ بدون دخالت عنصر احساس و ي نم،باشند روز توياران دي ،امروز

 كه يگوئ ي آواره سخن ميا  بلكه به عنوان تاراج شدهي تبهكاريرونيك گزارشگر بيشود آنجا كه تو نه به مثابٌه  ين همه دشوارتر ميا
د يوجه نبا چي به ه،همه اما نيا. دارد روان خود روح و بر گران الحق را شكنجه بانان و زندان ران سابق ويزنج ت همي جنايها زخم
  .      كاغذ آورده باشم ام، بر اد سپردهيبه  ده ويت را تا آنجا كه ديدوارم كه تمام واقعيام.  باشدينمائ باژگونه  بريهيتوج
. ندٌه كشورم ارائه دهمي آيها نسل  به خواننده وي شاهيها  از زندانيتر يچه واقع ر هريآن بوده است كه تصو ن نوشته تالشم بريا در

 ها و ي توانائيك انسان با تمامي بلكه به عنوان ،ا قهرمانيت ك ُبي نه به عنوان ،دوران شاه  درياسي سيزندان ام كه از كوشش داشته
   . صادقانه بازگو كنم،اند بانم را گرفتهيكننده گر  فلجيها يآنجا كه وابستگ دم ويم كه ترسيام بگو دهيآنجا كه ترس. ميها سخن بگو يناتوان
 كه يرانيزنج هم رزمان و ام، از هم آن بوده بر. ام افشا كنم توان داشته را تا آنجا كه در ها يام كه نابكار فٌه خود دانستهيگر وظي ديسو از

ش مشعل مبارزٌه ي با سوختن خوينشان دهم چه كسان م وي بگومفصال ،اند دست داده راه مردم از شان را در نيري جان شيز حتيهمه چ
  .  اند ان خود چگونه بودهيشان با هم بند  روزمره سلوكيزندگ در ه ويشان تا چه پا يپاك  وصداقت و اند كرده ورتر را شعله ها توده
 ليبه تفص يخچٌه حزب ملل اسالميتار ها و رامون هدفيز پين من رفته است و  روز بر٤٧٩١ن يا چه درام آن ن نوشته تالش داشتهيا در

  . ام ام گفته ياسي سيها شيگرا آغاز از  وي جوان، يكودك ش از آن ازيپ. ميسخن گو
نوشتٌه  گزارم كه دست  سپاس...و »يامان احمد«ان يدوستانم آقا گريد  و»يزيحسن عز« يِن خود آقايشيِر پيزنج هم رزم و ان از هميپا در
، تا  مجدديسيبازنو كه تالش كردم درند  دادينحوٌه نگارش آن ـ تذكرات مثبت رابطه با محتوا و آنجا ـ در نجا وياه و خواند ن متن رايا

 متوجه شخص ، اما همه،ن نوشتهي ايها يكاست كم و خطاها و. رميها بهره گ  از آنوٌه نگرشم سازگار باشد،ي و شيآنجا كه با خلق و خو
 گذشته يها يكي بر تاريشتري نور ب كه قطعاًينظر نقد و. ز هستميدگان عزننظر خوان ن رابطه چشم انتظار نقد ويدر ا من است و

  .تر خواهد كرد نده را روشنيراه آ ده ويشبخ
  

 ي    عباس مظاهر١٣٨٤آلمان   آبانماه 
 
 

  


