
  

  االفالک فلک قلعٔه 
ای آهکـی، بـزرگ و سـنگی مشـرف بـه  آباد، بر فراز تپـه شهر خرم هٔ میان

االفالک قـرار  فلـک لعـهٔ گذرد، ق ای که از شرق و جنوب تپه می رودخانه
با مصالح سنگ، آجر، خشت و مالت گچ و آهـک بـا  یساختمان. دارد

های  هایی که بر روی تیغـه بانی با پایه دیوارهای محکم و بلند و برج دیده
اش بـه پـیش از  سـتینهخبنـای ن. ی استحکام داردسنگ قلوهسنگی و بنای 

 ٢٥٩د حـدود سـال سوم میالدی، شای گویا در سدهٔ . گردد بازمیاسالم 
ـ  ٢٤١(قبل از هجـرت بـه دسـتور شـاپور اّول ساسـانی  ٣٦٣/ میالدی
  .بازسازی شده است/ ساخته) م ٢٧٢

 های االفالک را بـه صـورت فلک نگارها نام قلعهٔ  سیاحتگرها و تاریخ
ــبط کرده ــاگون ض ــد گون ــتدژ شاپور: ان ــهٔ ربسا/ خواس ــت، قلع  خواس

 .االفالک فلـک و قلعـهٔ  رجیبُ  ازدهدو آباد، قلعهٔ  خرم خواست، قلعهٔ شاپور
سـپید، دژ سـیاه و / سـفید اطالع نیز در آثار خود دژبز، قلعهٔ  گروهی کم

کهن  در متون این بنا های اولیهٔ  از نام. اند که درست نیست سالسل آورده
ترین نـامی اسـت کـه در  خواست قدیمفارسی خبری نیست و دژ شاپور

شهر این قلعه بعدها که . ایم دیده دشدهیا ایرانی از قلعهٔ  های مانده برجای
آبـاد  خرم هٔ خواست رونق گرفت به نام قلعآباد در شمال شاپور جدید خرم
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قاجار ـ و بنابر روایتی از روزگار افشاریه ـ به دنبـال  هٔ مشهور شد و از دور
  .االفالک نام گرفت فلک تغییرهایی که انجام دادند قلعهٔ 

 هٔ تحعلــی شــاه قاجــار و زمانــگزینــی قجــری بــه عهــد ف روایــت نــام
  .گردد بازمیحکمرانی محّمدعلی میرزا دولتشاه در ُلرستان 

 دژ/ سـپه خورشیدی، نام قلعـهٔ  ١٣٠٢ها در سال  پس از ورود نظامی
ــت ســپه ــه نیاف ــذیرش عام ــه پ ــد ک ــه گذاردن ــن قلع ــر ای ــده. ب ای از  ع
 گوینـد امـا می» فلـک افـال«و » قـال«های کهنسال به این بنا  آبادی خرم

جامعــه آن حــدود را بــه ســبب حصــار پیشــین  هٔ گروهــی از بدنــ
یرهایی در در هر عصری با هدف بازسازی تغی. نامند می» رجیبُ  دوازده«

های بلنـدش  قلعه و برج هٔ اّولی بیرونی. اند ش دادها ساختمان قلعه و دامنه
های گوناگون از  گذر زمان و حادثه براثر بارویشبا وجود استحکام دژ و 

اما بـه سـبب . اند های پیرامونش ویران شده اند و حصار و برج رفتهمیان 
ها، چـاه و  هـا و دریچـه هـای سـاختمان، کنگره مانند، ویژگی جایگاه بی

اش، همـواره از اهمیـت خـاص برخـوردار بـوده  آب در دامنـهُپر هٔ چشم
 هٔ این قلعه دیرزمـانی اردوگـاه اسـیرهای رومـی، روزگـاری خزانـ. است

امن، مستحکم و تا حـدودی  بدربن حسنویه، زمانی دژجواهر و ثروت 
 ها مقـّر  تسخیرناپذیر نظامی، چندین سده کاخ اتابکان ُلر کوچک، سـال

سـیزدهم خورشـیدی متروکـه  هٔ پایانی سد هٔ ها و ُحکام ُلرستان و ده والی
در حاکمیت پهلوی نیز به ترتیب انبار ابزارهای جنگ، بازداشـتگاه  ١.بود

، مرکـز ضـبط و پخـش رادیـو لشـکر ٢های سیاسـی نیها و زندا تبعیدی
بـا  ١٣٤٨االفالک دهم مهرمـاه  فلک قلعهٔ . ُلرستان و بایگانی ارتش شد

 پـس ،١٣٤٩به ثبت رسـید و از سـال  مّلیدر فهرست آثار  ٨٨٣ هٔ شمار
محـل برگـزاری نمایشـگاه، بعـدها  عنوان به ،بازسازی طوالنی هٔ یک دور
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ای فرهنگی،  به مجموعه وخیز افتخیر با سال ا ٥٠در  یطورکلّ  بهموزه و 
  .هنری و گردشگری تبدیل شد

برج و  ٨مترمربع بنا با  ٥٣٠٠االفالک ـ امروز ـ با وسعت  فلک قلعهٔ 
، شـماری )متـر ٢٩×٢١و صـحن دوم  ٣١×٥/٢٢صحن اّول (صحن  ٢

  .اند اتاق و تاالر دارد که در هر بازسازی دستخوش تغییر شده
 هٔ نام قلعه در نیمـ. ک در هر دوره تفاوت دارداالفال فلک قلعهٔ شهرت 
بـه  ١٣٣٢امـرداد  ٢٨خورشیدی اّول بار پس از  چهاردهم هٔ نخست سد

ای بر سر  گاه شماری از مشاهیر شد، بیش از هر زمانه حبس که آنسبب 
  .ها افتاد زبان





  

  سپه دژزندان 
سپهبد / ماری تیمسار سرلشکرمصدق و برگُ  محّمدبراندازی دولت دکتر 

وزیری سـبب شـد در تهـران و شـماری از  زاهدی بـه نخسـت الّله فضل
مأمورهـای فرمانـداری . برقـرار شـود نظـامی حکومتشهرهای کشـور 

 بر اساس ١٣٣٢امرداد  ٢٩نظامی، رکن دوم ارتش و شهربانی از بامداد 
ای از  نامیدنـد، عـده می» پـنج فرمانـداری نظـامی هٔ مـاد«آنچه اجـرای 

و حـزب تـوده، افسـرها و  مّلـی اعضای جبههٔ همکارهای دکتر مصدق، 
... نگارها و های مستعفی مجلس، روزنامـه دارهای نظامی، نماینده درجه

» کمیسیون امنیـت اجتمـاعی تهـران«چند روز بعد . را بازداشت کردند
/ سـپه را بـه دژ ها دستگیرشـدهتشکیل جلسه داد و رهسپاری جمعـی از 

 درمجمـوعبـر اعـزام فـردی،  افـزون. االفالک تصـویب کـرد فلک قلعهٔ 
 قلعــهٔ را از تهــران بــه  ها شــده توقیفچهــار گــروه از  ١٣٣٢ شــهریورماه

  .آباد انتقال دادند االفالک خرم فلک
وگوی تلفنـی بـه  در گفـت ،بسوی آینده محمود ژندی، مدیر روزنامهٔ 

حـدود پنجـاه نفـر  اتفاق بـه ١٣٣٢شهریور  ٥من را در «: نگارنده گفت
زنـدانیان نظـامی و غیرنظـامی را از هـم . فالک ُبردنـداال دیگر بـه فلـک
ل به افسران بازداشتی اختصاص داشت و حیاط حیاط اّو . تفکیک کردند

  .»ها غیرنظامیدوم به 
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االفالک  هـای جمعـی، منفـرد بـه فلـک فاصـل اعزامبعضی نیز حّد 
نگاری و بازداشت خود  نامه ابی، با اشاره به شبعلی ضّر . فرستاده شدند

. االفالک فرسـتادند فلـک قلعـهٔ ور به ممرا همراه سه نفر مأ«است نوشته 
و زندانیان مهـم بود زندان کوچک . کوتاهی در آن بازداشتگاه بودم مّدت
پـس از دوازده روز، . و جایی برای زندانیانی مشابه مـن نبـود بودند زیاد

بیشتر به سبب سرماخوردگی شدیدی که در بین راه عارض شد و سخت 
گـرفتن تعهـد کتبـی و دریافـت اجـازه از تهـران، آزاد  ادم، مرا ببیمار بو
اتاق  ١٦های عمومی،  گذشته بر بخش ،االفالک در زندان فلک... کردند

یـک تـا سـه نفـر زنـدانی را جـای  ننمره وجود داشت که در آ به نام تک
بـه . شـد دادند و یکی از زندانیان مأمور پذیرایی از زندانیان دیگر می می

توفیـق ] محّمـدعلی[جا بودم، مرحوم  م که روزهایی که من در آنیاد دار
ها، چـایی و  و صـبح. هم زندانی بود و در ضمن مأمور پذیرایی نیز بـود

او همـراه . کـرد زندانیان را به همراه یک نفـر سـرباز تقسـیم می صبحانهٔ 
گیـری از طبـع  بـا بهره ،فراخور شخصـیتش ، بهصبحانه برای هر زندانی

نوشت و چاشنی  ه طنز روی تکه کاغذی یک بیت شعر میظریف خود ب
  ٣.»...کرد صبحانه می

محّمـد بویه، جهانگیر افکـاری، خسـرو انـوری،  فریدون آذرنور، آل
بان، محمدعلی بایار، مهدی بویـه،  ار باغچه، جبّ )باالکوهی(باباکوهی 

تاجبخش، تـراب خسرو پوریا، ، ارسالن پوریا، دمهرداد بهار، رحیم بهزا
، یحیی خدابنده، )اکبر دانشجو(لو  ی، محمدعلی توفیق، اکبر حاجیترک

سـّید زاده، محمود ژندی،  داوود درویش، مسعود درویش، داوود رسولی
یانی، جـابر بسادات عقیلی، عماد سـالک، عبـاس شـباویز، شـر احمد

ابی، سّید احمد طاهری، احمد ، جعفر صدیق، علی ضّر تصّح  )ارجبّ (
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فرزانه، فکری، مرتضی قاسمی، مهدی برادران  عاشورپور، حسن فائزی،
دامـاد ( ٤کـریمکاکاونـد، مسـعود  الّله قاسمی، محمدرضا قدوه، حبیب

، ناصر کالنتـری، غالمحسـین گلسـرخی، حسـین مـرزوان )بان باغچه
کرمـانی،  ، رمضان مشرفیان، خلیل ملکـی، احمـد نـاظرزاده)مرزبان(

 محّمـد ،حمود هرمـز، موزیری صادقالدین  صارمایرج نبوی، نصیری، 
شـدند و  قلمـداد می های نـامور زنـدانی هٔ در زمـرو فیروز یمینی هنریار 
  .سایرین در پی خواهد آمد هٔ نامنام

های فکری  دند و تفاوتبو» المسلک افراد مختلف« ها شده بازداشت
توانسـتند در کنـار  بدل شـده بـود تـا جـایی کـه نمی هدیرین هٔ نیبه ک ها آن

  :در توقیفگاه بگذرانندیکدیگر روزگار را 
  وزارت فرهنگ ٣٨٤ :شماره«

ی نظامی تهران نوشـته اسـت ارای به فرماند همسر خلیل ملکی نامه
ی نظـامی معرفـی نمـوده و در ارکه شوهر وی شخصًا خود را به فرمانـد

انـد و متـذکر  آباد اعزام کرده ای به خرم با چند نفر توده ٢٦/٦/٣٢تاریخ 
رزات سرســخت وی بــا حــزب تــوده مبــا درنتیجــهٔ شــده اســت چــون 

ترین دشمن وی حزب توده است تقاضـا دارد در حفـظ جـان وی  بزرگ
مراقبت فرمایند تا در اجرای دستور حزب توده یعنی از بین ُبردن خلیـل 

  .نمایندنملکی توفیق حاصل 
و ستاد ارتـش ارسـال  ٢رکن  ،رونوشت جهت اطالع دادستان تهران

آبـاد اطـالع  به فرمانـدهی لشـکر خرماز طرف ستاد ارتش . داشته است
 دژو در ] کنند[خارک خودداری  داده شده از اعزام خلیل ملکی به جزیرهٔ 

 آباد تلگرافـی اطـالع داده اسـت امریـهٔ  لشکر خرم. نگاهداری شود سپه
  .گذارده خواهد شد اجرامذکور به موقع 
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   ستاد ارتش ٢رکن  نمایندهٔ 
  ٥.»]امضا[گ ننماینده وزارت فره

خواندیـد گویـا خلیـل ملکـی روزگـار  یادشـدهگونه کـه در سـند  همان
گذرانده و » و مشاجره بحثبا تلخی و سختی و «نشینی را  االفالک فلک

، روشنفکر هٔ در مجل. خود شده است» محل زندان تغییر«بارها خواستار 
شایع اسـت کـه آقـای خلیـل «: اند آورده» خلیل ملکی هٔ نام«زیر عنوان 

االفالک تبعیـد  فلـک هٔ که اکنون در قلعـ ،نیروی سوملیدر حزب  ،ملکی
هایی  نموده و نامه میاست، چند شکایت از ُلرستان به اولیای امور انتظا

د افـرا هٔ االفالک کلیـ فلـک قلعـهٔ هم به تهران نوشته و متذکر شده کـه در 
بابـت موجبـات اند و از ایـن  المسلک را در یک جا جمع نموده مختلف

الیه ضـمن مشـاٌر . فـراهم شـده اسـت تبعیدشـدگان هٔ ناراحتی شدید کلی
اگر مرا «: تقاضا نموده محل زندان او را تغییر بدهند، نوشته است که این

اعدام کنید بهتر از این است که زندانم را با عناصـر چـپ کـه سـابقًا بـا 
ام در یک جا قرار دهند زیرا شب و روز را با تلخی و  کرده مبارزه می ها آن

گـذرانم و مـورد اذیـت و آزار قـرار  می ها آنو مشاجره با  سختی و بحث
االفالک دائمًا بین طرفداران آقـای  فلک هٔ به قرار اطالع در قلع .»گیرم می

ــه جمعیــت  دکتــر مصــدق و افــراد نیــروی ســوم و اعضــای منتســب ب
نظـر اسـت و کـار ایـن  و اختالف وگو گفتایرانیست با عناصر چپی  پان

  ٦.»شکایت کشیده شده استبه دین بار اختالفات و مباحثات چن
 محّمـدای به دکتر  در نامه ١٣٤١اسفندماه  در همچنین خلیل ملکی

] االفالک فلـک[از زنـدان  که آنها بعد از  سال... «: مصدق نوشته است
] مهرداد بهار[بیستم حزب کمونیست شوروی،  هٔ آزاد شدم، بعد از کنگر

حـزب تـوده در  هٔ افـراد برجسـتکـه از   الشعرای بهـار ـ پسر مرحوم ملک
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پـیش مـن  بـار یکای  االفالک بود ـ از آن حـزب برگشـت و هفتـه فلک
قتـل مـرا در  هٔ اش نقش او برای من حکایت کرد که رفقای حزبی. آمد می
گویا قرار بـود خسـرو قشـقایی  ترتیب این به .االفالک کشیده بودند فلک

ای کـه  حوال، افسران تودهآباد را فتح کند و مقارن همین ا قیام کند و خرم
االفالک زندانی بودند قیام کنند و کنترل زنـدان را بـه  در قسمتی از فلک

بینـی شـده بـود کـه قبـل از رسـیدن  دست گیرند و بـرای مـن نیـز پیش
المجلس  مـرا محاکمـه و فـی نفری سهها به داخل دژ یک هیئت  قشقایی

  ٧.»...اعدام کنند
دیگـر نیـز در پـی نقـل  دو نمونهٔ  از میان صدها برگ سند آن روزگار،

  :شود می
در سربرگ وزارت دفاع  ،ستانُلر ٥سرتیپ ضرغام، فرمانده لشکر   .١
تاج و خورشید و شیر شمشیر بـه دسـت مـنقش / نشان دولتیکه به  مّلی

ــ ١٣٣٢اســت، چهــارم مهرمــاه  ــا نام ــه «ج / ٥٩٧٧ هٔ شــمار هٔ ب محرمان
واست احمد ناظرزاده درخ» تیمسار ریاست ستاد ارتش«برای » مستقیم

  :دارد سال میرکرمانی را از این قرار ا
 وسـیلهٔ ] بـه[آقای ناظرزاده کرمانی که جزء زندانیان سیاسی . سالم«

 ٢٨/٦/٣٢و از روز ] شـده[آباد اعزام  فرمانداری نظامی مستقیمًا به خرم
مشـارالیه دادخواسـتی . باشد زندانی می] االفالک فلک قلعهٔ [در دژ سپه 

انـد کـه رونوشـت آن جهـت  به لشـکر تسـلیم نموده ١/٧/٣٢خ در تاری
  .»گردد اقدام مقتضی به پیوست تقدیم می هرگونهاطالع و 
  ریاست محترم فرمانداری نظامی آقای سرلشکر دادستان«  .٢

ــه عــرض عــالی می ــًا ب ــد  محترم  فرد منحصــربهرســاند چــون فرزن
الک است تقاضـا االف فلک قلعهٔ آباد  محّمدعلی توفیق در خرم جانب این
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ای در اختیار بنـده بگذارنـد کـه بتـوانم بـا او  کنم اجازه فرمایید ورقه می
رمان را به فـروش قمح مالقات کرده و از او وکالت بگیرم که بتوانم خانهٔ 

در . داری کـنماو نگهـ سرپرست و بدون وسیلهٔ  های بی برسانم تا از بچه
ربابـه . انی ببـرمضمن برای پسر علیل و مریضم لبـاس و وسـایل زمسـت

  .»توفیق
االفالک را تـا پانصـد تـن ذکـر  مطبوعات آن دوره شمار زنـدانیان فلـک

ایـن  هٔ عمد. اند تر از این عدد پنداشته اند و چند تن اما کمتر یا فزون کرده
االفالک  روزگار را در فلک ١٣٣٣تا خرداد  ١٣٣٢ها از شهریور  محبوس

از را یابی همگانی  اطالع روزنهٔ . دان گذرانده» دژ سپه«یا به سخن آن روز 
. دریافتها  رستهتوان از آثار و گفتارهای ازبند ه میاوضاع محبس دژ سپ

 زنــدان«پــس از خالصــی خبرهــایی از اوضــاع  ها آزادشــدهگروهــی از 
مـن «، زیر عنوان ملّیاتحاد  هٔ مثًال در نشری. انتشار دادند» االفالک فلک

آبـاد  ایـن روزهـا نـام خرم... «: خوانیم می» آیم االفالک می فلک قلعهٔ از 
سـه  حال تابـهزیـرا  ،زیاد معروفیت پیدا کـرده... االفالک فلک قلعهٔ ... و

وقایع اخیر را به این نقطه تبعید و در همین قلعـه  دستگیرشدگانگروه از 
در حـال حاضـر از وضـع سـه گـروه تبعیـدی بـه ... انـد بازداشت کرده

از مالقـات  تشـّد  بهت نیست زیـرا االفالک اطالع صحیح در دس فلک
ایـن قلعـه نیـز بـه  دورتادورشود و عالوه بر پاسداران قلعه  جلوگیری می

باشـد فـرار از  و آنچه مسلم می] است[سربازان محافظ محاصره  هٔ وسیل
  ٨.»...جا از محاالت است آن

 بستگانشـانها و  زنـدانی پیگیریهمراه با ، دست ازایننشر خبرهایی 
روز یکشـنبه . ها شد ها برای تعیین تکلیف محبوس امیسبب واکنش نظ

بـا » محرمانـه مسـتقیم«و  شده مهرومومیک پاکت  ١٣٣٢هشتم آذرماه 
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بـه امضـای سرلشـکر نـادر  ١٥٠٦٣ هٔ به شمار مّلیسربرگ وزارت دفاع 
کـه  ،اصغر مدنی برای سرهنگ ستاد علی ،اتمانقلیچ، رئیس ستاد ارتشب

این نامه حکایت داشـت کـه  مفادّ . ه شدبود، فرستاد» حقوق هٔ لیسانسی«
اتخاذ تصـمیم قطعـی  منظور به، ١٣٣٢آذر  ٩فردای همان روز، دوشنبه 

االفالک و  فلـک قلعـهٔ / سپه غیرنظامی دژ شدگان بازداشت هٔ پروند هٔ دربار
افسـر  ٥نی و کارمندی خارک کمیسیونی به ریاست سرلشکر مزیّ  هٔ جزیر

تــش، ســرهنگ قطبــی معــاون خــدیو از دادســتانی ار ســرتیپ کیهــان(
فرمانداری نظـامی، سـرهنگ پیـاده حقیقـی از رکـن دوم سـتاد ارتـش، 

مرکـز، و سـرهنگ دوم  ١ هٔ اصغر مدنی از سـتاد ناحیـ سرهنگ ستاد علی
  ٩.شود تشکیل می) ستاد نیکومنش از رکن دوم ستاد ارتش

و ] او[ورود  مجرد بـــه«اصـــغر مـــدنی  های علی بنـــابر یادداشـــت
هـای سیاسـی کـه از  نفـر از غیرنظامی ٥٠االفالک  همکارانش به فلـک

خـارک  هٔ جا بودند، بـه جزیـر در آن ١٣٣٢اواخر امرداد تا اواسط آذرماه 
بنابراین، مأموریت گروه پنج نفره از فرسـتادگان سـتاد . شوند فرستاده می

آنـان  هٔ ارتش، اصوًال ارتباطی با وضعیت افراد غیرنظامی سیاسی و پروند
منحصرًا به وضعیت زندانیان غیرنظامی عادی و جمعـی نداشت و اینان 

  ١٠».کردند داران و افسران بازداشتی رسیدگی می از درجه
االفالک  فلـک هٔ ارتـش در قلعـ هٔ العاده به وسیل فوق هٔ گونبه این دادگاه 

گویا . االفالک نبود های فلک زندانی البته این سرآغاز محاکمهٔ . پا شدبر
هـا  های بعضـی از نظامی د ارتش به پرونـدهپیش از رسیدگی هیئت ستا

اکبر علیخـانی، اسـتوار یکـم سـّید  رسیدگی شده بود و استوار سوم علی
گروهبان سـوم مهـدی معمـاری، گروهبـان دوم عبـاس محمود مایلی، 

تفکری، گروهبان ابراهیم اراکی آزاد، سرگرد تـراب ترکـی از بنـدر رسـته 
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» دسـتور مرکـز«دند تا پـس از ش» میهمان لشکر«آباد  بودند اما در خرم
  ١١.رهایی یابند

 ٧٥بـه وضـعیت «) اصغر مدنی علی(ش پدراحمد مدنی نوشته که 
هـای سـرباز و گروهبـان و اسـتوار، و  نظـامی از رده ٤٣فرد غیرنظامی، 

ارتـش از سـتوان دوم تـا سـرهنگ تمـام افسر  ١٤١همچنین به وضعیت 
  ١٢.»رسیدگی کرده است

االفالک عمومًا از طبقات فرودسـت  فلکزندانی غیرنظامی در  ٧٥«
، قند و تپزخانه، دخانیا آهن، کوره از کارگران راهاکثر آنان . جامعه بودند

شکر، سیلو، یا کارگران ساده و غیرماهر بودند که غالبًا در تهـران و بعـد 
از . گاجره، فیروزکوه، کرج، شهریار، یا ساوجبالغ دسـتگیر شـده بودنـد

ساله ٧٠ساله تا پیرمرد  ١٥از نوجوان  شدگان زداشتبای، در بین نظر سنّ 
و یک  آموز دبیرستانی، یک معلم، وجود داشته و در میان آنان چند دانش

  :١٣»شد مدیر مدرسه نیز دیده می
سـّید غفاری، باباشجاعی، هدایت نادری،  الّلهحسن آقاجانی، سعد

طاهری، مصـطفی مالیـاری، محّمـدتقی پورسـعید، عبدالرضـا  احمد
کریمـی، محمـدعلی  الّلـه، عبدتی، علی عظیمـی، سـلیمان داوودیمف

میرزازاده، علی سـیفی،  محّمدفی، حسین پرورده، مریخی، مسعود مشّر 
قاسم محمدی، غالمحسین بیرجندی، محمود کامران، حسن کریمانی، 

لشکری، عباس  محّمدباالکوهی، هاشم یزدانی، حسن نصیری،  محّمد
ــا، زعفــ افشــار، احمــد رحمان زاده، نــورعلی خاموشــی،  ر شــیخعلینی

علی، ارشـد  زاده، بـالل حـاجی زاده، نـوروزعلی حـاجی اسفندیار حمی
رشیدی، مجتبی عباسی، بالل برکتی، عزیز نیکپور، هادی همرنگی، بابا 

زاده، مراد  الّله زاده، اسفندیار فتح قاسمی، حبیب خوشزبان، موسی صفی
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زاده، بـرات  ی، حسـن حسـنآل ایـده الّلـهای، حسن کفشکار، عبد پرنجه
عباسـی، حسـین  محّمـدورودی، آیکاس کشیشیان، قربانعلی خجسته، 

اکبری، نریمان فرمانی، حسن مظلوم، تقـی پـرزدی، یعقـوب شـیرازی، 
لشـنی،  محّمدپور، غالمحسین فدایی، اسماعیل برادری،  عیسی حاجی

پورمحمــدی، ابوالفضــل  الّلــه کمــیش، ســیف الّلهعلــی شــفایی، نصــر
زاده، رزاق  تقلیلب الوندی، حسن عابدینی، صفر حضر، ابوطامحّمدی

زاده، مطلــب غفــارزاده،  خــازنی، هــالل پورعابــدینی، میرخلیــل نقیــب
 الّلـه زاده، حبیـب علـی محّمـدچارقچه، حسـین یارمحمـدی،  الّلهاسد

  ١۴.پور، خاجیک گیورگیس، حسین بهی حصاری، تیمور ابراهیم
بیگـدلی،  الّلـها، سـروان عبداکبـر چلیپـ علیدوم بازنشسته  سرهنگ

سرهنگ دوم ستاد جوانشیر، سـرگرد پیـاده مصـطفی احسـانی، سـروان 
ــه ابوالحســن صــمیمی  ــه عبدالرســول کمــالی، ســروان توپخان توپخان
داریوش، سرهنگ باقر دژبخش، سرگرد پیاده بهاءالدین قـائمی، سـروان 
گر رضا سهیل، سرگرد بازنشسته فریدون آذرنور، ستوان یکم کامل سـفید

قاســمی، ســرگرد پیــاده  محّمــدزنجــانی، ســروان منــوچهر ارم، ســرگرد 
پزشـکی  رستمی، سروان خلیل معظمی گودرزی، دانشجوی دانشـکدهٔ 

شیراز عباس عفیفی، ستوان یکم مهندس سعدالدین رشدیه، سـتوان دوم 
محّمدرضا منزوی، سرگرد رحیم بهزاد، سروان آقاخان پوردولت، ستوان 

ن دوم هـوایی منصـور مـاکویی، سـتوان دوم یکم یوسف جـودی، سـتوا
اصغر عطـایی، سـتوان دوم منـوچهر  جو، ستوان دوم علی پرویز حکمت

هاشمی، سروان رمضانی مشرفیان دهکردی،  محّمدعلیزاده، ستوان دوم 
دوسـت،  اکبـر اسالم پور، سـتوان یکـم دکتـر علی سروان اسمعیل آفـاق

سـتاد فرامـرزی،  دانشجوی احتیاط ساسان خلیلی، دانشـجوی احتیـاط
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دانشجوی احتیـاط غالمحسـین سـطوتیان، سـروان اسـمعیل صـدری، 
ستوان دوم محمدعلی نوری، ستوان یکم دکتر میرزا افتخاری، دانشـجو 
ایرج نوبخت، ستوان دوم مهندس امیرهوشنگ ایازی، سـتوان دوم پیـاده 

آذر، سـتوان دوم زرهـی  مـؤتمنیجعفر طیبی، ستوان دوم سـوار پرویـز 
  ١٥.اعتصامی، ستوان دوم پیاده رسول رسولیانجهانگیر 

وگو  در گفـت) تهران ش ١٣٠٧امرداد  ٧ هٔ زاد(مهدی برادران قاسمی 
... «: گویـد تـاریخ شـفاهی ایـران می با غالمرضا افخمی در مجموعـهٔ 

بعد  گروه گروهآباد همه پیاده شدند و  در خرم. آباد باالخره رسیدیم به خرم
. ما خلیل ملکی بـود در آن دستهٔ . ک وارد شدیماالفال فلک قلعهٔ رفتیم به 

وا ده سـال بـه زنـدان نـ بود که بـدبخت بی بسوی آیندهاتفاقًا ژندی مدیر 
 ،فقـط یـک آدم بیچـاره .نزده بـود بسوی آیندهکشیده شد که یک قلم در 
توانسـت  نه می .مدیر عنوان بهجا گذاشته بودنش  یک موجودی بود که آن
مسـئول گرفتـه  عنوان بـه هرحال به. نویسد نه هیچتوی این روزنامه چیز ب

، خلیـل ملکـی، مّلـی جبهـهٔ  بودندش، ناظرزاده کرمانی از دارو و دستهٔ 
، دکتر عقیلی استاد فیزیک از فّنی مهندس قاسمی استاد شیمی دانشکدهٔ 

االفالک و  بـاالخره بـه فلـکرفتیم  .ها همه با ما بودند این فّنی دانشکدهٔ 
روز  ٤٥بعد از  .ای است ها مسئله گاری بود دیگر اینجا چه روز حال آن

االفالک دو تـا  ایـن فلـک. ای که البته مملو از آدم بود باز از میان آن عده
مـا را  کـه وقتیداشت قسمت اولش جالب این است کـه ] حیاط[منطقه 

هـایش  را گوش هرکسـیمانندی بود که  هشتییک  اش گوشهآوردند توی 
گرفتند  ها را می گشتند و کراواتش و این را می ایشه دسترا پاهایش را و 

هـا کـه  کردند و تـوی جیـبش را و فـالن و این را نگاه می وپایش دستو 
کردند یک  بعد در را باز می .گرفتند کمربندها را می. چیزی نداشته باشد

شـد مـا  ایـن در کـه بـاز می. رفتند تو تا نوبت ایـن عـده بشـود عده می
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جهنم دیگری است بعـد  جا اینگفتیم  .آید ریاد میدیدیم که صدای ف می
یک عده افسـرانی  .فریادی نیست ،نوبت ما که شد وارد شدیم دیدیم نه

هـا  انـد در قضـایای مـرداد این مصدق گرفته] پس از سقوط[که در دوره 
 .آمدید خوش آمدید خوشگویند  کردند و می جوری اینشان را یها دست

دیگـری ُبردنـد کـه  افسـران بـه محوطـهٔ  طـهٔ منتها ما را از آن حیاط محو
روز بـاز آن  ٤٦ ـ ٤٥بعـد از . این تو هم غوغایی بود. ها بودند شخصی

البته خلیل ملکـی را [...] کمربندها را به ما دادند و گفتند آقا باید بروید 
بـود از خـورد ایـن یـک راه پـیچ تـو پیچـی  می پـیچ پیچوسط راه که از 

نفـر بـودیم  ٥٠هم با ما بود او وسط راه  ]تا[ االفالک به لشکر پنج فلک
نفـر  ٤٩صدا زدند خلیل ملکی برگردد و او را برگرداندند و مـا  دفعه یک

غـذای [...] سوار یک کشتی کردنـد ] خرمشهر یا آبادان در کنارهٔ [بودیم 
برای نمونه به  .بود لتحّم  غیرقابل. بود لتحّم  غیرقابلاالفالک واقعًا  فلک

هایی داشت این قلعه کـه بیـرون را شـما از ایـن  سوراخشما بگویم یک 
آوردند بـرای شـما ایـن نـان را  نانی که می .بینیدد بیتوانست میها  سوراخ
پلـویی  عـدس. [...] شکست دندان را می که اینبرای  .انداختیم دور می

خود من این را دیگر دیـدم بـه . شکست ها را می دادند دندان که به ما می
یکـی  سـربازدو . آوردنـد هـای آش را می ال کـه ایـن دیگچشم از آن با

گفتـه [... چـاره افسرها و سربازهای بی] به[البته . طرف آنیکی  طرف این
انداختنـد، مـا هـم  دادند تف بـه او می شش میحها ف بعد این...] بودند

کـه کـارش تمـام  هرکسیتکه  صف بسته بودیم که بیاییم باالی قلعه تکه
این سربازها را هم خـوب  .جلو، مثل صف اتوبوس آمدیم شد ما می می

تلقـین کـرد و  هـا آنهایی پیدا کرده بودند که بشود بـه  گشته بودند و آدم
این آش را، چون قلعه  که وقتیمن خودم به چشم خودم دیدم . ساختشان

د بیاورنـد یـاین را که سـنگین هـم هسـت با ،باال است و روی تپه است
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آوردنـد بـاال،  این سربازها کـه ایـن آش را میباال، من به چشم دیدم که 
روی  .آش را گذاشتند زمین و شروع کردند به تف کـردن تـوی ایـن آش

آوردنـد تـویش شـما انـواع  بعد آش را کـه می .شاید خشم و این چیزها
نبود ما گفتیم یک آبگوشت برای مـا  خوردن قابلدیدید که  کثافات را می

سـاخت  .یک چیزی خـورده باشـیم بساز به این جناب سرهنگ که اقالً 
هـم بـود مهنـدس ] عاشـورپور[ایـن آشـورپور . چاره و آوردنـد بـاال بی

خواند آن بـاال شـروع  آواز هم گیلکی می. بود هم  ناآوازخو ،کشاورزی
  ١٦.»...کرد به گیلکی خواندن

های از  های یکی از رهـا شـده گفته ١٧ روشنفکر هٔ مجل ١٣٣٢آذرماه 
االفالک به دسـت  فلک قلعهٔ تصویری از آن روزهای  ند را انتشار داد کهب

  :دهد می
و پنجـاه  صد یکفعًال بیش از  تبعیدشدهاوًال از سیصد نفر افراد ... «

 هٔ آزاد شـده و بقیـه بـه جزیـر هـا آنجا باقی نمانده و قسمتی از  نفر در آن
ای که بـه خـارک انتقـال داده شـد  اّولین دسته. اند کرده مکان نقلخارک 
  .ه نفر بودند که اغلب افراد وابسته به دستجات چپ بودندپنجا

خـارک  وهـوای آباالفالک معتقدند که در این فصـل  زندانیان فلک
 وپا دسـتای  باشـد و بـه همـین جهـت عـده قلعه می وهوای آببهتر از 

  .خارک تغییر محل بدهند هٔ آباد به جزیر کنند که از خرم می
تا چهل نفری قسـمت شـده و فعًال به دستجات بیست  تبعیدشدگان

  .برند به سر می اتاقدر یازده 
زندگی روزمره صورت اشتراکی به خود گرفتـه و  ها اتاقای از  در پاره

  .شود جمعی اجرا می ها به طور دسته برنامه
چند نفـر مسـئول انتخـاب  نوبت به هرروزسه  اتاقمثًال افراد ساکن 

مسـئولین . کننـد واگـذار می هـا آن هٔ روزانه را به عهـد هٔ برنام هٔ کرده و ادار



  25  /زندان دژ سپه 
 

. و شام را فراهم آورنـد] ناهار[چای،  هٔ موجبات نظافت و تهی اند موظف
بـدین معنـی کـه . شود خریداری میو شام از صندوق اشتراکی ] ناهار[

ــر ــاقکس وارد آن ه ــار  می ات ــود را در اختی ــدی خ ــودی نق ــود موج ش
ی ئیاشـرا برای خریـد االیه دار گذاشته و او بعدًا احتیاجات مشاٌر  صندوق

کنـد و  تـأمین می هـا آناز قبیل نان، پنیر، ماست، کاغذ، مـداد و امثـال 
تواننـد از صـندوق  سن این کار این اسـت کـه زنـدانیان فقیـر نیـز میُح 

االفالک  فلـک هٔ اخیـرًا یـک دکـان بقـالی در قلعـ. مشترک استفاده کنند
بقالی که صورت  تأسیس شده و زندانیان احتیاجات خود را از این دکان

و شـام قلعـه ] ناهـار[گویند کـه  می. نمایند خانه هم دارد مرتفع می قهوه
چندان خـوردنی نیسـت زیـرا نـان سـربازی غالبـًا سـنگ و شـن دارد و 

  .های نان شکسته است ریزه دندان سه یا چهار نفر در اثر سنگ حال تابه
پلـو و  ش و آبگوشت یک یا دو بـار نیـز عـدسدر هر هفته عالوه بر آ

ــدانیان داده می ــه زن ــا ب ــه خرم ــن عــدس شــود و بذل ــام ای پلو را  گویان ن
  .اند گذاشته "پلو ساچمه"

  :گردد تبعیدشدگان بدین شرح اجرا می هٔ روزان هٔ برنام
 .برپـا، برپـا: زننـد فریـاد می ها اتاقونیم صبح مسئولین  ساعت شش

. کننـد وهای خود را جمـع مـیتخیزند و پ بالفاصله همه از خواب برمی
وشـوی دسـت و صـورت انجـام  بین شش و نیم تا هفـت و نـیم شست

  .آورند می جا بهخوانند و آداب مذهبی را  ای نیز نماز می گیرد و عده می
که خودش  ،جمعی به راهنمایی یک معلم ورزش سپس ورزش دسته

یـک ربـع  مـّدتشـود و  هاست، در حیاط قلعه شـروع می از تبعیدشده
  .دکنن زندانیان ورزش می

شـود و  توزیع می ها آنبعدًا یک نان و یک لیوان چای بین هر یک از 
پس از صرف صبحانه زندانیان بـه دسـتجات مختلـف تقسـیم گشـته و 
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ای زبان انگلیسی یا فرانسـه و یـا  دهند، مثًال عده کاری انجام می هرکدام
  .کنند های سیاسی و اجتماعی می ای بحث آموزند، دسته روسی می
یرون از قلعه و یا در داخل حیاط قلعه عملگـی نمـوده و ای در ب عده
 هٔ جـاد حای برای تسـطی مثًال اخیرًا عده .گیرند ریال اجرت می ١٥روزانه 

بین محل لشکر و قلعه مشغول کار شده و جماعتی نیـز در حیـاط قلعـه 
  .اند های مسلسل و سایر نقاط شده ساختن آشیانه کار به دست

پردازنـد، مـثًال  جمعی بـه تفـریح می تهدسـ طور بـهاوایل شب افـراد 
خواننـد،  ای آوازهـای آذربایجـانی، گیلکـی، فارسـی و فرنگـی می عده

رقصـند و دیگـران نیـز  های محلی اطـالع دارنـد می جمعی که از رقص
زنند و  در اختیار ندارند با دهان نواهای مختلف میچون آالت موسیقی 

چـون اخیـرًا آقـای . یابـد میها ادامـه  برنامه ینتا پاسی از شب گذشته ا
های  وارد قلعـه شـده بـود، برنامـه ،رادیـو هٔ خواننـد ،مهندس عاشـورپور

جمعی  تفریحی و آواز رونق زیادتری به خود گرفته بود و آوازهـای دسـته
  .گردید اجرا می فّنیبا رعایت نکات و اصول ) ُکر(

جالــب دیگــر ایــن اســت کــه مــدتی بــود مــوی ســر و ریــش  هٔ نکتــ
بلند شده بود و چون طبق مقررات زندان تیغ و سایر وسایل  نتبعیدشدگا
تراشی نباید در اختیار زندانیان باشد لذا این امـر تولیـد اشـکال  صورت

کرده بود و برای حل آن مکاتباتی از طریـق دفتـر قلعـه بـا تهـران شـد و 
باألخره از طرف ارتش چند تیغ و ماشین اصـالح خریـداری شـده و در 

که شاگرد سـلمانی هسـتند قـرار گرفـت و  تبعیدشدگاناز اختیار دو نفر 
یـک دکـان سـلمانی  ،عالوه بر دکان بقالی ،دو ماه است که مّدتاکنون 

االفالک افتتـاح شـده و آرایشـگرها در ازای دو قـران  فلـک قلعـهٔ هم در 
  .تراشند کنند و هم ریش می الزحمه هم سر اصالح می حق
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العماره  روی شـمس ن روبـهاین دو نفر یکی شاگرد سلمانی درخشـا
است و دیگری در خیابان سپه مغازه دارد و هـر دو بـه اتهـام شـرکت در 

  .اند تظاهرات تبعید شده
  :گویند االفالک می فلک هٔ قلع وارد تازهمسافرین 

گویی دو سـوژه دارنـد، یکـی  زندانیان برای تفریح و شـوخی و بذلـه
اسـت الغـر و  باشـد کـه اسـتواری قلعـه می سرپرست انتظامات داخل

مردی خشن و نامهربان و قلـدر  که آنو به علت ] زاغ[و چشم  بلندقامت
اند و ایـن لقـب اکنـون نـام  گذاشـته "خونخوار"است زندانیان نامش را 

اسـتوار "او را  ،حتـی افسـران زنـدان ،همه که طوری به ،حقیقی وی شده
  .زنند صدا می "خونخوار

و در موقـع لـزوم از دادن هاست  یک تبعیدی خونخوار دشمن شمارهٔ 
او  هٔ هـم اسـت لهجـهـایش در غالبًا اخم. با نداردفحش و ناسزا به افراد اِ 

داری راجـع  های خنده و لطیفه درآوردهزندانیان تقلیدش را . ُکردی است
  .ندا به او ساخته

گویند یک ماه قبل خونخوار یک کشیده به گوش یک زندانی زد و  می
بانی از وی خونخوار را هو کردند و او هـم مضروب به پشتی های اتاق هم

ــه مسل ــاب ب ــلخط ــاد زد چی س ــه فری ــراف قلع ــرا ": های اط ــس چ پ
  "کنید؟ اری نمیذگ فشنگ
دعلی توفیق اسـت کـه باعـث های آقای محّم  دوم، خوشمزگی هٔ سوژ

های  لطیفـه الیهمشـاٌر ای دو سه شـب  زندانیان شده و هفته هٔ سرگرمی کلی
  .دهد د بحث قرار میخود را در جلسات عمومی مور

شـد  منتشـر می توفیق هٔ های چهارشنبه معموًال روزنام مثًال چون شب
 هٔ اکنون نیز آقای توفیق هر شب چهارشـنبه مقـداری از مطالـب روزنامـ
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الیه مشـاٌر ! کتبـی بلکـه شـفاهی طور بـهمنتها نـه . کند خود را منتشر می
نماید و هـم  معتقد است که این کار هم از تعطیل روزنامه جلوگیری می

االفالک از بـین  فلـک هٔ قلعـ هٔ نویسی او در محـیط دورافتـاد ذوق روزنامه
  .نخواهد رفت
ای از  بـرخالف پـاره ،گفـت آقـای خلیـل ملکـی وارد می مسافر تازه

کتـاب و  هٔ برد و غالبـًا مشـغول مطالعـ سر می هنوز در قلعه به ،شایعات
  ١٨.»باشد بحث با همفکران خود می

بازمانـده در بنـد چـون خـود را  های شده بازداشتباری، گروهی از 
نداشتند دست به اعتصـاب » فریادرس«و » دادرس«بالتکلیف دیدند و 

انعکــاس ایــن اعتصــاب بــه مرکــز موجــب شــد کــه سرلشــکر . زدنــد
ایـن  هٔ دربـار .آباد سـفر کنـد باتمانقلیچ، رئیس وقت ستاد ارتش، به خرم

  :خوانیم می روشنفکر هٔ سفر در مجل
ت ایـن بازدیـِد عّلـ. االفالک بازدید کـرد تاد ارتش از فلکرئیس س«

ایم کـه آقـای سرلشـکر  اطـالع یافتـه...  خصوصی و محرمانه چه بود؟
جاری با هواپیما بـه  هٔ هفت صبح روز شنبهٔ  ،رئیس ستاد ارتش ،باتمانقلیچ

الیه پس از  مشاٌر . االفالک بازدید کرده است فلک هٔ آباد رفته و از قلع خرم
علـل  هٔ دربـار. ساعت توقف به تهران مراجعت کرده اسـت چهارو بیست

شود چـون  گفته می ازجملهساعته شایعاتی وجود دارد ٢٤این مسافرِت 
االفالک دسـت بـه اعتصـاب زده بودنـد  فلـک هٔ زندانیان سیاسی در قلع

چنین گفتـه  هم. رئیس ستاد ارتش برای بازدید شخصًا به آنجا رفته است
نظر دارد در قلعه و اطـراف آن اسـتحکاماتی بنـا  شود چون دولت در می

االفالک  نماید لذا سرلشکر باتمانقلیچ برای دادن دستورات الزم به فلک
  ١٩.»رفته است
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، و اعـزام آزادشـدههـای  به دنبـال نخسـتین گروه ،١٣٣٢در زمستان 
شماری بـه خـارک، برازجـان و بنـدرعباس، جمعـی دیگـر از زنـدانیان 

  .ادی معدود، یکی پس از دیگری آزاد شدنداالفالک جز تعد فلک
بود کـه  االفالک فلک های آزادشدهآخرین گروه  ازجملهخلیل ملکی 

  :رهایی یافت ١٣٣٣خردادماه 
پنج فرمانداری نظامی توقیـف شـده  هٔ رهبر نیروی سوم که طبق ماد«

  ٢٠.»بود، رفع توقیف به عمل آمد
ادی شـمار انبـوه نیز پـس از آز ،شدادستان وقت ارت ،سرتیپ آزموده

در پاسخ به پرسش خبرنگـار  ،١٣٣٣سپه در خردادماه  های دژ محبوس
امـرداد کـه هنـوز زنـدانی  ٢٨متهمـین  هٔ راجـع بـه بقیـ« کیهان هٔ روزنام
غیرنظـامی  شـدگان توقیفاز  یـک هیچدر حال حاضـر «: گفت» هستند
ر فقط چند تن از افسران ارتـش هنـوز د. امرداد زندانی نیستند ٢٨ هٔ واقع

  ٢١.»باشند بازداشت می




