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نويســنده يادداشت
متناقض. فوق تراژدي از يك بهلحظه لحظه عبور جز نبود كالم چيزي يك زندان در تجربة
درنورديده شقاوت در مرزهايي را چنان كه دشمني آنهم سرزمين دشمن، در نابرابري جنگ
يك در دشمن طرح كرد. پيدا هيچكجا نميتوان اخير، در قرنهاي در حداقل را، نظيرش كه
اي كاش چون انسان. كشتن نه و است انسانيت كشتن منظورم انسانيت بود. دقيقًا كشتن كالم
به هرگز بازماندگانش و ولي او ميكرد، بسنده بههمين ميكشت و را آدمها فقط خميني
ايران را كشتند، مردم فرزندان تن از بهترين ١٢٠هزار نهتنها آنها نكردند. اكتفا انسان كشتن
به سفاكانهترين آنهم بودند. بسته نيز كمر عليه بشريت طغيان و نسل يك نابود كردن به بلكه
به كردن زجركش با ٧٠ساله و زنان باردار ١٤ساله، زنان ،١٣ كودكان با كشتن ممكن. شكل
قبل زنداني باكره، كشيدن خون دختران به تجاوز مرگ، تا مختلف، شكنجه دادن شيوه هاي

انسانيت؟! يا كشتن است انسان كشتار اينها اسم و… آيا و… اعدام از
زنداني يك به كمك  هرگونه انساندوستي، و انساني روحيه هرگونه بروز  زندان در
و پرونده در حتي و داشت درپي سخت  عقوبتي و  مي شد محسوب جرم شكنجهشده،

قيد ميگرديد. جرم بهعنوان نيز كيفرخواست متهم
در اين و نتوانستند ولي كنند. خاموش را مجاهد بتوانند شايد تا ميكشتند را آنها انسانيت
نام متناقض فوق تراژدي يك بهعنوان آن از كه است جهت بههمين خوردند. شكست كار

ميبرم.
گذاشته باز مطلق بهطور را دژخيمانش شرعيش دست ابزارهاي انواع با واليتفقيه رژيم
مجري ٤٠٠ضربه شالق، مينوشت بازجو بود. اگر وحش قانون در زندان حاكم قانون بود.
متهم كه ميخواست هم اگر نميشد. و مانعش هم وكسي ٤٠٠ را ٦٠٠بكند ميتوانست،

ميرسيد. حتمًا به خواستش شود، اعدام
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پيش برود و بود ميتوانست مايل كه ميزان هر به پاسداري سفاكي هر و در عالم شقاوت
يا ميشد خسته خود شكنجهگر بودكه جايي حدش وجود نداشت، مرزي و حد هيچ گونه

نميرسيد. بهعقلش ديگري چيز
چگونه باشد، وضعيت زن متهم زنداني و وقتي نظامي چنين  در ميتوان تصوركرد حاال

بود؟ خواهد
درنده حيواني با روشنتر بهعبارت  يا وحشي شكنجه گري با ميشود،  دستگير زني وقتي
نيز يك زن بهعنوان او از بلكه است، خشمگين زن آن مبارزه از نهفقط كه روبه رو مي شود

و تنفري مضاعف بهدل دارد. عقده
آوردن بهچنگ و شكار صيد لحظة در كه قدرقدرتي تمام با آخوندي شكنجهگررژيم ولي
و داغ شالق كه آنجا درهمميشكند، كمال و بهتمام يكجا در ميكند، احساس خود، اسير
نوع چند ده صد و و و «سگداني» «تاريكخانه» «بند آسايشگاه»، درفش، «واحد مسكوني»، و

مييابد. بياثر نيست، بيش ضعيفهيي او نظر از كه زنداني زن بر را شكنجه
عظمت و تمام با اما نداشت، چيزي از بيرون وجود هيچ فريادرسي نابرابركه جنگ در اين
آن جمعي، اعدامهاي صف در و شكنجه تخت روي وقتي بود؛ خوردن رقم درحال ابهت
در را اعدام و شكنجه پوشالي ابهت و مي كردند سپر سينه و مي ايستادند شيراوژنان و شيران
غرور آنها مشاهدة از و نابود ميكردند، خرد شهادت حماسي خود و اقتدار و ايمان پاي زير
شدن مشاهدة خرد هنگام بهخصوص احساس اين ميگرفت. فرا را وجودم افتخار سراسر و

بود. همراه سرفرازي مضاعف با بود، و اعدام شكنجه حربهشان كه تنها حقيري دژخيمان
شده باشند. رها قفس از ناگهان كه دربند كبوترهاي مثل بودند. سبكبال كه ميرفتند، آنها
و ميكرديم جراحي را روحمان و قلب بايد شب هر و روز هر كه بود ما براي درد و سختي

مينشستيم… خالص تيرهاي بهشمارش
ميكرد، حركت همه جلو يلي در همچون بود چه اسم واقعيش نفهميدم هرگز كه …آصف
رسيد بند در پرواز كند. وقتي نزديك ميخواهد ديگر عجله كنيد هواپيما بچهها ميگفت
را آخرش نگاه هنوز كرد. همه مان اجرا براي زيبايي با سوت را همسفر» اي «بخوان ترانة
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قدم وقتي ميزد، دو دو آب در تنگ بيقرار ماهي مثل كه  سياه دوچشم نميبرم. ياد از
شفافيت چشمهايش، نگاه ميكرد و وقتي تيز پاست ميكردم آهويي برميداشت احساس
آغوش در بار آخرين براي را وقتي او مهتاب. رنگ سفيد به چهرهيي در بود چشمه زالل
از كبوتر مثل بعد و لحظه يي بخشيد توانش رابه من كردم تمام احساس بوسيدم و گرفتم

پركشيد. دستهايم ميان
«محبوبة اين بود: حرفش به من آخرين ميكرد. حركت پشت سر آصف بود كه زهرا دومي
بگو من رابه مسعود برسان شدي، سالمم وصل به سازمان دوباره هروقت باش! محكم شب،
جمعيت البهالي از حركت بود، رود در آنها همچون يك نگفتم. صف هم را اسمم حتي
برافروخته هم حاال بيشتر كه سفيد و سرخ چهرهيي با را فرح ميرسيد. بند و به سر ميگذشت
زودتر است بايد فرصت كم گفت كشيدم، درآغوش دريا، مثل با چشمهاي آبي بود، شده

داشت. بسيار عجله بروم!
از كهكشاني با و بي همتا كبير مقاومتي مقاومت، خروشان رود از عبور بود لحظههايي اينها

كنم. بازگو را آن از گوشه يي دفتر، اين در كردم قهرمانان، من تالش
        

مهري حاجي نژاد
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شد… شروع اينجا از چيز همــه

هخامنش  خيابان واقع در خوشخبر شمارة١٩ كوچه خانة كوچكمان در در بهار١٣٥٤ اوايل
با احد برادرم آنطرفتر، كمي  بودم. خواندن  درس  مشغول اتاق  از گوشهيي در تهران
«ماد» مدرسه اول راهنمايي كالس من آن زمان مي كردند. صحبت هم با دوستش آرام
حرفهاي از كرد. جلب را توجهم دوستش و برادرم حرفهاي كه شد چه نميدانم بودم.
كساني از و نيز آدمها از بدي بعضي كه فهميدم را سر درنميآوردم، فقط اين چندان آنها

و… ميكنند كه گويا ديگر آنها را نميبينند صحبت
احد برادرم كه هركاري براي من هرچه بود، اما موضوع موضوع چيست؟ كه كردم فكر خود با
سؤال (مادرم) از آنا يكروز بود. مشغول كرده خود را به ذهنم احد بود. كارهاي درست ميكرد،
او و است ظالم ميگويد شاه احد آنا گفت صحبت ميكنند؟ چيزي چه راجع به اينها كه كردم
منظوري اينكه يكبار بدون آخر ترسيدم لحظهيي شاه؟! مخالف شاه هستند. مخالف دوستانش و
كشيدة يك معلمم كه سبيل كشيده بودم شاه عكس اول كتابم روي صفحه در باشم، داشته
به شاه كه نبايد فهميدم ازآن جا من بكني و را اين كار نبايد وگفت گوشم خواباند محكم توي
آن از نميكنم، فراموش شنيدم، از مادرم را حرف كه اين لحظه يي هيچگاه باشم. داشته كاري
دارند خيلي قدرت و هستند فوقالعادهيي آدمهاي دوستانش و احد ميكردم بهبعد احساس لحظه
در ذهنم تخيل ديگر هزاران و بجنگند شاه با و شوند قوي تا ميروند كوه فكر مي كردم به و

نميگفتم. هيچكس ترسم پيش را از اينها اما ميگذشت،
ميخواندند، كتابهايي با هم كتاب ساعتها آنها ميآمد. جديدي به خانه دوستهاي هرروز با احد
كاهي بود. كاغذش و بود ريز نوشتههايش كتابها بقيه برخالف جلد شده بود و روزنامه با كه
من هم خودت براي كتابهاي اين از ميتواني آيا گفتم او به يكروز نداشت. منظره هم عكس و
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برايم كتابهايي بعد گفت برايت ميخرم، روز ميخواهد بخوانم. خنديد و دلم خيلي بخري؟
كوچولو» «ماهي سياه گندم»، و «آب بيشدن»، و «باشدن نبود: روزنامه يي البته جلدشان كه آورد

و…
كه ميكشيدم انتظار شب هر آن بعد از شد، تمام زود ولي خيلي خواندم را همه زياد با عالقة
است. كتابهايي آورده چه كه برايم بپرسم بيايد و به خانه دانشگاه از شب احد هشت ساعت
ميدهد، به من كتابهاي خودش از آن و تمام ميشود اين كتابها باالخره يكروزي ميكردم فكر
زانويم را روي ميز، كتاب زير مدرسه وقتها در ميخواندم. خيلي را تندتند بهخاطرهمين آنها
انتظار روز هر  ميخواندم. هم را كتاب ميدادم گوش درس به كه همينطور و  ميگذاشتم
كنم. گوش آنها حرفهاي به يواشكي هم تا من جمع شوند هم دور دوستانش با برادرم ميكشيدم
به و خيلي آهسته زد مرا صدا آماده ميشد دانشگاه رفتن به داشت براي صبح وقتي احد يكروز
آن يكي از بعد، بگويي! نبايد به هيچكس ولي انجام بدهي كه ميگويم بهت گفت يككاري من
اين از روي داد وگفت به من سه قطعه كاربن دو كاغذ سفيد و چند برگ را با جزوه هاي خودش
بشود. آماده نسخه سه بنويس تا خودكار با و بگذار كاربن يعني رونويس كن! نسخه سه در جزوه،
وقتي بگذار من دركمد نشد تمام ميروي مدرسه كه ظهر تا اگر بنويسي، خوشخط كن سعي
اصًال انگار كن سعي هم خودت حتي ببريها! نبايد مدرسه به خودت با ولي بده ادامه برگشتي
كردهاي كپي چيزي را چه كه نگه ندار و در ذهنت ميكني كپي آنها روي فقط از و نميخواني
ميكشيدم آرزو بود مدتها بود. داده من به را دنيا انگار نميشنيدم، را او حرفهاي بقية ديگر ...من

است؟! شده نوشته كاهي چه چيزي كتابهاي آن در من هم بفهمم يكروزي باالخره كه
كنم حرفش گوش به مي كردم سعي ميكردم نگاه معلم يك مانند احد به واقعًا كه آنجا از
چشمم ميكردم حس ولي نميشد. نماند، ذهنم در كه و بنويسم بخوانم را جمالت طوري و
بيقراري احساس ميقاپد. كاغذ روي را از جمالت و شده دستم از بيشتر خيلي خيلي سرعتش
علي محسن، سعيد دفاعيات و حنيفنژاد، محمد زندگينامه نداشتم. نوشتن طاقت و ميكردم
و همينطور بود. شاه نظامي دادگاههاي در رجوي مسعود و عسكريزاده ميهندوست، محمود
اينهمه من!… و…واي… خداي رضايي احمد شهادت جريان رضايي و مهدي دفاعيات
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دو ابتدا ببينم! هستند، آنها كه مانند را كساني هستند؟چگونه مي توانم كجا خارقالعاده آدمهاي
هم مدرسه من و طول كشيد روز سه دو، تا كار اين مينوشتم، و دوباره ميخواندم را صفحه
خطم و باشد باال آن قدر سرعتم مي خواست دلم بود. جزوه اين دنبال ذهنم مي رفتم همه كه
زندگينامه به كالس طول م تما در من بدهد. به اين جزوهها از دوباره احد حتمًا كه آنقدرخوب
دفاعياتشان كه ميشنوم آنها را االن صداي ميكردم گاه احساس بزرگ فكرميكردم، مردان آن
خيابانها اين در انسانها اين آيا از مي كردم فكر خانه تا مسير مدرسه طول در ميخوانند. دارند را

كنم؟ پيدا آنها را هستند؟آيا ميتوانم هم
كه آنهايي چه داد، نشان من به قهرمانهايش و ستارهها همه با را مجاهدين راه احد ترتيب بهاين
كمكم راه، بهاين عشق اسارت بودند. و در بند زندانهاي شاه كه در آنهايي چه و بودند شده شهيد

را لبريز مي كرد. وجودم
تحميل را خودم ميكردم جمعهها سعي مي گشتم، مجاهدين ميرفتم، دنبال هرجا بهبعد آن از
و سياه سنگ به توچال و كوهنوردي خودشان براي مرا با ديگرم) ( برادر يا صمد احد تا كنم
بروم، او دانشگاه به احد يكبار با هفتهيي حداقل ميكردم تالش و…ببرند. هر طور بود عيش بند
آن حتمًا فكرمي كردم عالم خودم در همان درس مي خواند. دانشگاه تهران در فيزيك در رشته

كرد. خواهم پيدا و… دانشگاه مثل جاهايي در را فوقالعاده انسانهاي
برادر فقط يك برايم كه بهخصوص احد كردند، كمك من خيلي به مسير اين صمد در و احد
از بعد داشت. گردنم هم به پدري حق برآن، عالوه بود و صميمي خيلي يكدوست بلكه نبود،
بهعهده گرفت. در را ما همه مسئوليت ١٨سال بيشتر نداشت، خودش او حاليكه در پدرم، فوت
آشنايي با تا زندگي، در مسئوليت احساس تا گرفته انضباط و نظم و برنامهريزي از همه زمينهها
ميآموخت من به آنرا رسم و راه مبارزه و تمام حوصله احد با هستم. او مديون را همه سازمان،
و تهران در شهري زندگي مقابل تنشهاي در ميكرد. استفاده به من دادن ياد براي هرفرصتي از و
هيچوقت تنهايم احد من، مثل شهرستاني دختر يك براي زندگي اين سخت گاه و مناسبات ناآشنا

. مي داد قلب قوت من به ميكرد و راهنماييم ، نگذاشت
نزديك شاه سرنگوني رسيديم، روزهاي انقالب دوران به كمكم ما و گذشت روزگار بههرحال
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صمد بيشترين آن روزها پوشاند. را همه جا تظاهرات ميليوني و بود، اعتصابهاي سراسري شده
سازمان هر چه با و پيدا كنم مرتجعين به  نسبت بيشتري  تا شناخت ميكرد من به را  كمك 
! بودم؟ كجا امروز ميداني گفت آمد، هيجانزده و خوشحال صمد يكروز شوم. بيشترآشنا
سياسي زندانيان استقبال امروز به بودي؟گفت نبرده مرا كه رفته بودي كجا پرسيدم ناراحتي با
خوردم غبطه خيلي او به من را! مسعود رجوي كي راديدم؟ ميداني مهري بودم، رفته آزادشده
باخودم ولي ميبرد هم ميدانست مرا قبل از اگر ميدانستم نشدم چون ناراحت دستش از البته
از خانه مان منتظر او نمانم. يكروز تا بگيرم ياد را تهران است كه خودم وقت آن حاال ديگر گفتم
كه در ميدان انقالب و شدم يكتوماني سفيد اتوبوس سوار آنجا از رفتم، تا خيابان آزادي پياده
فكر بودند، شده مستقر سنگرها پشت كه ديدم عده يي را تهران دانشگاه جلو شدم پياده ماشين از

صمد بود. تهران راهنمايي از معلمان مدارس حاجيزاده، صمد قهرمان مجاهد
شد. منتقل مجاهد نشريه سپس به ميكرد تهران فعاليت معلمين بخش در ابتدا

از پايگاههاي  يكي ١٠مرداد٦١ در روز در كه بود قهرماني مجاهدان ازجمله او
ايران مردم راه آزادي در را پاكش جان رژيم مزدوران درگيري با در مجاهدين

شهادت٢٤ساله بود. هنگام صمد كرد. فدا
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از دانشجويان را ديدم كه رفتم، ناگهان رضيه جلوتر حتمًا بايد مجاهدين باشند، كمي اينها كردم
طرف  ازسال٥٤ بهاين ولي داشتم دوستش و خيلي ميشناختم را قبل او از و بود تهران دانشگاه
نميدانم من و نيست ميگفت او راميگرفتم، سراغش احد از هم بودم، هربار نديده را او ديگر
ماندم. نزدشان عصر تا و هستند مجاهدين كه آنها فهيمدم روز آن بههرحال است. رفته كجا به
ميكردم احساس آنروز كرده بودند. دانشكده علوم مستقر را در ستادشان روزها، آن مجاهدين

بودم. كرده راكه ميخواستم پيدا كساني بار براي اولين چون خودم شدهام فاتح
گذاشته بودم جيبم در هم يك ماژيك مي كردم، وآنطرف رفتوآمد بهاين طرف كمكم خودم
يا زندانند «مجاهدين مينوشتم: محلهاي مناسب شعار و آگهي مخصوص ديوارهاي روي كه

و… گردد» بايد سياسي آزاد و «زنداني ميدانند» در كشته
دسترس در مجاهدين كتابهاي جا همه بودم، رسيده آرزويم به من ديگر شاه رژيم سرنگوني با
حضور كه آنها چه و شهيدان چه سازمان، مركزيت اعضاي و بنيانگذاران تراكت و بود.عكس
مجاهدين برنامه كه محلهاي مختلفي را آدرس صمد از شب يافت ميشد. هر داشتند، بهسهولت
در كه ساختماني بار به اولين ميرساندم. آنجا به را خودم شده طور و هر ميگرفتم داشتند،
آذر شهيد هست يادم بدهند، نشريه من  به خواستم از آنها و رفتم بود شمالي نصرت خيابان
داشتم دوست بچسبانم، مدرسه مان در داد تا من به بنيانگذاران را پوستر و عكس تعدادي رضايي
مركزي ستاد روز جلو هر مجاهدين بگذرانم. با را شبم روز و و شوم هم مجاهد زودترمن هرچه
يكروز باشم، اين كه آنجا براي فقط ميرفتم بود، مستقر علوي بنياد موقع در آن كه مجاهدين
من ميخواهم گفتم داري؟ كار چه كسي با گفتند داخل ساختمان، بيايم ميخواهم آنهاگفتم به

كاركنم. اينجا هم

فـراموشنشـدني ديدار يك
ساختمان به است، زندگيم روزهاي زيباترين از يكي مرداد٥٨،كه گرم روزهاي از يكي
خواهر و نشستم اتاقي در كردند.  راهنمايي  دوم  طبقه به  مرا كردم،  مراجعه علوي بنياد
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بيش نميشناختم، را او من و بود دانش آموزي مسئوالن آنموقع گويا از كه مريم(رجوي)
براي چه آمدهاي؟ و كني پرسيد ميخواهي چكار از من كرد. صحبت يكساعت با من از
گفت: آيا عاصمي، مدرسة هستي؟گفتم مدرسه پرسيد:كدام بشوم. مجاهد گفتم ميخواهم
نگاه غرق آنقدر كنيد؟ كار مدرسهتان به اسم و كني جمع را مدرسهات دوستان ميتواني
من از ديگري او سؤاالت زياد آري! جوابش گفتم در با شوق كه شده بودم، صحبتش و
ميخواستم بيشتر نبود، سؤاالت به حواسم چون اصًال نمانده هيچكدام يادم راستش كه كرد
را جمع برو دوستانت گفت به من آخرسر هم آن جا بودند ببينم. مجاهديني راكه خودش و

بيا. بهاينجا چهارشنبه و يكشنبه روزهاي هرهفته و كن
هم با ما بايد گفتم تن از دوستانم، آتوسا، دو و به فرشته و شدم كار به زود دست خيلي من
ديوار مدرسه چسبانديم. من و در به و كرديم تهيه تراكت و بعد يكسري شعار كار كنيم.
و دادند آنجا راهم به و چهارشنبه يكشنبه يكبار فقط ميرفتم ولي بنياد در ميان جلو يكروز
به بعد از اين گفت مريم بودند. آنجا خواهر كرده به بنياد حمله چماقدارها كه رفتم بعد دفعه

بيا. طالقاني خيابان در معلمين جنبش ستاد به
آنروز و از رفتم شهيد) رمضاني (نصرت طاهره مسئولم نزد معلمين ساختمان جنبش در
روز شديم. همتيم آتوسا و فرشته و من  كردم. شروع  سازمان با را خود رسمي فعاليت
بين راهرو در هم با نفره سه است عمرم به يادماندني روزهاي از ديگر يكي ٥٨كه ١٦شهريور
ديگر فعاليت ما وآتوسا گفتم بچهها ايستاديم. به فرشته عاصمي كنار هم حياط دبيرستان دو
مهدي مثل هم ما امروز هم باشيم، بياييد با بايد تماموقت كردهايم و شروع را خودمان رسمي
وفا اين كه بهاين قولمان براي و باشيم وفادار مجاهدين راه در آخر تا پيمان ببنديم كه رضايي
با خون سه گفتيم هر و كرديم عهد هم با و گذاشتيم هم روي را نفر دستهايمان كنيم هرسه
مانند ما آنروز از كنيم. وفا آخر به عهدمان كه تا ميبنديم پيمان رضايي مهدي شهيد مجاهد
خياباني دكههاي در سازمان كتابهاي و نشريه فروش با را كارمان و بوديم شده يكتنواحد
را هوادار دانشآموزان انجمن خودمان مدرسه در نيز تحصيلي سال شروع با كرديم. شروع

داديم. را گسترش خود و فعاليتهاي داده تشكيل
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با بهاصطالح زيادي درگيريهاي واگذار شد. من به مدرسه مسئوليت چند سال٥٩، اوايل از
داشتيم. مدارس حزباللهي اين و فاالنژ نفرات و معلمها و ساير تربيتي مربيان فاالنژ امور

باال  در دبيرستانمان عناصر سرسپرده رژيم ما و بين كشمكشهاي تحصيلي٥٩ سال شروع با
از را و فرشته وآتوسا من تحصن، و اعتصاب و تظاهرات از يكماه سرانجام پس گرفت.
تا كه برانگيخت چنان را ما همشاگرديهاي اعتراض  مسأله اين كردند. اخراج دبيرستان
تحصيلي سال وسط در شد ناگزير رژيم سرانجام و نميشد داير سه ماه هيچ كالسي دو،
دبيرستانها بفرستد. ساير به را آن دانشآموزان همه و كند منحل را تهران دبيرستان عاصمي
ما تا سه ماه و كنند خودداري نفر سه ما ثبتنام از كه كردند ابالغ همه دبيرستانها به هم چنين
مهرباني بسيار خانم خانه در ماه سه اين طي بوديم. تهران هشت كميته تعقيب تحت نفر سه
خانم دامپزشكي،. اين خيابان در بود خانهيي مي كرديم، زندگي بود آتوسا از اقوام يكي كه
محبتهاي ما را با و شد متحمل ما را به خاطر زيادي زحمت ماه سه دوستداشتني در اين
خانه روزها به و بوديم خانم آن نزد شبها ما كرد. خود مديون هميشه براي بيشائبه خود

ميبرديم. را پيش مسئوليتمان و مي رفتيم و كار مختلف دانشآموزي بچههاي
در تشكيالت دانش آموزي تهران شوراي مدارس دخترانه اعضاي تعدادي ديگر و ما درواقع
وجيهه شهيد  مجاهدين ازجمله رسيدند. بهشهادت نبرد اين در آنها از بسياري بوديم. 
حسينزاده(قتل عام٦٧)، سوزان و ذاكري(شهريور٦٠) منيره عبادي(١٢ارديبهشت٦١)
آنهمه ياران و... از اوصيا(سال٦٨) هنگامه رضايي(سال٦٠) ستاره (سال٦٠)، رجبي افسانه
كه است. امروز نمانده كسي و فرشته و طيبه جز مريم آنروز، جوان همرزمان پرشور و
راهم توشة دالور و همرزمان پاك آن فراموشيناپذير گذشته، خاطرات آن زمان از ٢٤سال

حكومت آخوندي است. با مبارزه براي پيمودن مسير

دستگيـري هنــگامه
مختلف نقاط در روز هر مي گذشت، بهسرعت توفان، همچون ٣٠خرداد از قبل روزهاي
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پايان از حاكي چيز مي داد، همه رخ دستگيري و وجرح و ضرب زدوخورد و درگيري شهر
بود. دوران يك

بالاستثنا ميكرديم  استفاده سرپل بهعنوان آنها از ما كه خانههايي تمام  ٣٠خرداد از بعد 
سوخته ديگر و گرفت قرار هجوم و حمله مورد تهران مختلف مناطق كميتههاي توسط
شماره تلفن و اين پايگاهها شد كه ارتباطاتمان كه روي مسأله باعث اين محسوب ميشد.

ميشد. انجام و اماكن عمومي در خيابانها عمومًا قرارهايمان و شود قطع بود، سوار آنها
خيابان  ابتداي در  اوصيا هنگامه مسئولم با ظهر بعداز سه  ساعت حوالي تيرماه٦٠  اواخر
من به كه داشت، او نكاتي را پيادهروي حين افتاديم. راه هم پياده قرار داشتم با كريمخان
پيرمرد مغازهدار فاطمي نزديكيهاي خيابان دادم. او به كارهايم را گزارش هم كرد. من منتقل
گفت و گرفت را جلو ما هستيم، داد كه ما مجاهد تشخيص كجا نميدانم از كه شريفي
را ما او ميكنند. دستگير همه را و بستهاند را فاطمي سرو ته خيابان پاسداران نرويد جلوتر
حرامزادهها اين بمانيد. اين جا شود، آرام اوضاع كه وقتي تا وگفت برد مغازهاش به خود با
االن هيچ رحمي ندارند. تا و ميكنند دستگير را او ميكنند شك قيافه هركس كه بهظاهر و

برده اند… و انداخته را در مينيبوس شما سال و همسن پسر و ٣٠دختر حداقل هم
پنهان كرد. كارتونهاي اجناس پشت در را ما و كرد هدايت مغازهاش را به هنگامه من و او
پاسداركه خيابان فاالنژهاي عربدهكشي صداي بوديم. آنجا هنگامه و من ٨شب ساعت تا
شده ظاهر مغازه آنها جلو مي رسيد. بهگوش بودند، آمد و رفت مستمر در و كرده قرق را
عاديسازي بهخاطر كه پيرمرد منافق نديدي؟ پرسيدند: حاجي پاسداران لمپني فرهنگ با و

نداد. پاسخي و كرد سكوت بود نشسته مغازه جلوي
هستيم  اينجا كه االن گفت من بود از مسئولتر و و بزرگتر اول سال دانشجوي كه هنگامه
شديم بتوانيم دستگير اگر تا بگذاريم را قرارهايمان و قول و ندهيم ازدست فرصت را بيا
كه را و... گزارش و اطالعيه تعدادي ابتدا كنيم. خالص را خودمان كرده عاديسازي

برديم. ازبين بود، همراهمان
من دستگير  اما اگر بشويم دستگير اوًال نبايد گفت: من پرداخت و توجيه به سپس هنگامه
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درصورت بشوي. وصل سازمان  به بتواني كه بزن …زنگ شماره به  ماندي تو و شدم
بيرون بيايي، و بگذاري كاله كه سرشان كني تالش بايد نبايد بكنيم، مصاحبه دستگيري
قطع تهاجمات و دستگيريها بهخاطر كه را نفراتي اسامي داريم...بعد زيادي كارهاي چون

برويم. دنبالشان ليست كرديم تا هم با بودند شده
و برنامهريزي يك هفته براي بهاندازه ساعت چند آن از و جديت تمام هوشياري با هنگامه

كرد. استفاده انجام مي داديم، كه بايد كارهايي كردن هماهنگ
را  چيزي هنگامه سبز چشمهاي برق ديگر غير از شده بود و تاريك كامًال ديگر مغازه داخل
آمد به داخل پيرمرد اينكه تا سركنيم. چگونه آنجا در را شب كه بوديم نميديدم. نگران
ميفهمد ميبيند را شما هركسي باشيد خودتان مواظب برويد اينجا از زودتر بياييد وگفت
بود كرده ما به كه كمكي از بسيار از تشكر كنيد… بعد جمع را حواستان هستيد ميليشيا كه

آمديم. از مغازه بيرون خوشحالي با
من عبادي به وجيهه بعد سه روز بود. ما ديدار آخرين و اين شدم جدا هنگامه آنروز از

كرد. كار خواهيم هم هنگامه ما با اين پس به جاي وگفت از زد زنگ

شورانگـيز ولي پردلـهره مأموريتي
نيروهاي قطعشده افزايش و مجاهدين خانههاي به پاسداران حمالت و دستگيريها گسترش با

شد. ما گذاشته به عهدة دانشآموزي قطعشدة نيروهاي وصل دانشآموزي مسئوليت
قرارهاي محتمل نقاط و مساجد، سينماها، زيرپلها، پاركها، به كه بود اين كارمان روزها
قطعشده از نفرات ردي ميداديم احتمال كه را محلهايي همه مراجعه مي كرديم، خياباني
جديد سازماندهي به  و ميكرديم پيدا تكتك را بچه ها مي گشتيم، باشد  داشته وجود

ميكرديم. وصل دانشآموزي
نظر كه اين از بود. پرخطر جالب شورانگيز و ولي خيلي و پردلهره پرخطر اين مأموريتي
وجود زيادي احتمال و سرخ بود و تردد ميكرديم، محلهاي زرد آن به كه اماكني همه
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شب كارمان تا صبح كه از ما ضمنًا باشد. گذاشته كمين برايمان دشمن درآنجا كه داشت
قرار مورد شك و دستگيري در معرض هر آن اماكن عمومي بود، و خيابانها رفتن در راه
گاه روز، طي داشتيم. قرار آنها محلي شاخكهاي و پاسداران شكار تيمهاي توسط گرفتن
را بايد تور يا ميكرديم، عبور شهر، نقاط مختلف در پاسداران بازرسي تور از چندين بايد
گرفتار چند بار روزها درآن عوض ميكرديم. مسيرمان را زده دور را آن يا و ميشكستيم
آن توانستيم از عاديسازي ولي درنهايت با مرز دستگيري رفتيم، تا و شديم تورهاي بازرسي

كنيم. عبور تورها بهسالمت

سخت قهرمان، پناه روزهاي خلق
زيرپا را تهران مختلف  مناطق روز هر من دانشآموز خواهران ارتباط  وصل براي
چندتن از گرفتن براي سراغ تا اتوبوس شدم تجريش سوار در ميدان يكروز ميگذاشتم.
و بود  صبح شش ساعت بروم. مولوي ميدان به ايران دخترانة دبيرستان دانشآموزان از 
راننده كه شدم متوجه جمهوري تقاطع از عبور از پس نداشت. بيشتر مسافر چند مينيبوس
ميدهد. ادامه خود مسير به و نميكند ايستگاهها، توقف در مسافر وجود بهرغم مينيبوس
دارد قصد او است؟آيا او مست آيا ذهنم هجوم آورد. به و خيال فكر هزار يكباره ترسيدم.
مينيبوس منتظر مختلف ايستگاههاي در كه مردم اين باوجود چرا دهد؟ تحويل كميته به مرا
چكار كنم. بودم كه مانده مردد لحظاتي مينيبوس انتهاي در توقف نميكند… هستند او
جاي از ميكردم. خطر احساس بهشدت تنها بودم. و شده پياده هم اتوبوس مسافر چند آن
داريد نگه آقا بهنظرميآمد،گفتم ٥٠ساله مردي راننده كه به و رفتم جلوتر بلند شده، خود
ربطي چه شوم ميخواهم پياده من مجاهد نيستي؟ گفتم تو مگر نميداريد؟ گفت نگه چرا
شدي سوار وقتي هستم، من برادرت نگه نميداري؟ گفت خواهر، چرا دارد، بودن مجاهد به
مينيبوس كه سوار ترا ديدم مثل دختراني بارها چندروز اين تو مجاهدي، در كه فهميدم من
آنسرتهران تهران به اينسر از ماشين اين در باشند داشته كاري بدون اينكه و ميشوند
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ميبرد. خوابشان كه خستهاند آنقدر هم بعضًا ميروند و
وجدان نيستم ولي مجاهد من داد: زده بود، ادامه حلقه چشمانش در اشك حالي كه در او
گذشته هفتة هستند. دربه در بيپدرومادر پاسدارهاي اين دست از آنها كه ميدانم دارم،
تو وقتي از ميدانم، را چيزها اين من كردند. اعدام بود، مجاهد كه را همسايه مان دختر
عذاب است در وجدانم اين يك هفته در من يكي از آنهاست. هم اين گفتم سوار شدي
دستگير چون ميترسم ببرم، خودم بهخانه را شماها كه ميترسم من كمكتان كنم. ميخواهم
كه ناراحتم دارم وجدان انسانم من بي سرپرست بشوند. ولي بچههايم نمي خواهم من شوم.
بكنم… كمكي هستند اينطور دربهدرهستند. ميخواهم من جاي دختر كه جواني دختران
مسير از صحبت حين بود. داده  قرار تأثير تحت بهشدت مرا پدر  اين صميمانة حرفهاي
چكار كه حواسش نيست ديگر كه بود معلوم و بود شده خارج خيابان وليعصر مستقيم
مينيبوس در را ما از هرشب تعدادي ميتواني آيا كردم وگفتم اعتماد او به من ميكند.
خواندم كه مرددش نگاه از كرد. نگاه مرا بهتزده بود، شده غافلگير كه او بدهي؟ خود جا
كه همه حرفهايي گفتم او به آنست. عواقب نگران هم و كند كمك را ميخواهد ما هم
اعدام دستگير و همسايهتان را دختر مثل جوان صدها روز هر است. رژيم زديد درست شما
شد. خواهيم و اعدام شده دستگير براي ماندن پيداكنيم امني جاي اگر نتوانيم هم ما ميكند.
مي گذشت بر راننده كه سختي لحظات كني. كمك ما به كه خواهش مي كنم شما از من
لحظة و دردسر از و فرار خود آسودگي و راحتي انتخاب ميكردم. لحظة حس كامًال را
با داشت، نام حسينآقا كه داشت. او كه و شرافتمندانهيي انساني احساسات به پاسخگويي
آينده ايران دست كه من ميدانم كند، كمكتان دخترم، خدا وگفت: محبت نگاهم كرد
بايد كاري هم من كنند. داغان اينطور را مملكت كه نيست حق اوباش و اراذل شماست اين
من بشويد من مينيبوس سوار در همين مسير نداشتيد غروب بياييد جا هروقت امروز از بكنم.

بمانيد. من ماشين مي توانيد در شب و پارك ميكنم تجريش در خط ته
روزهاي آن در را بزرگترين هديه او نميشناختم. پا سراز از خوشحالي او حرفهاي شنيدن با
بودكه وقتي ذهني من اين مشغلههاي مهمترين از يكي چون بود. داده دشوار دربه دري به من
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مي كردم جايي را پيدا بچهها از يكي مختلف، موانع گذاشتن سر و پشت بسيار تالش از پس
كه ميداد من به امكاني را مهربان و شرافتمند راننده اين حسينآقا، حاال و او را ببرم نداشتم

بود. حالل مشكالتم
يك تلفن و از شدم حسينآقا، بهسرعت پياده از تشكر بسيار پس از مقصد، هنگام رسيدن به
سالم هنوز و زده تلفن بوديم تيممان درآنجا قبل با شب كه عذرا دوستم خانه به عمومي
حسينآقا كيست؟به گفت واج و هاج خط پشت عذرا حسين آقا! بنويس گفتم به او نكرده
بستهام، قرارداد او كه من با است ستاره چهار هتل يك حسينآقا، او صاحب بنويس گفتم او

گفت. خواهم تو به بعدًا

وصل لحظات
مختلف پسكوچههاي داشتم دركوچه كه آدرسهايي روي و از شدم پياده اعدام ميدان در
را خانه يي در هر رفتم. خانه چند سراغ مي گرفتم. را بچه ها سراغ و تختي مولوي خيابان
امن نيست، اينجا برو، اينجا از زود ميگفتند من ديدن محض به خواهرشان يا ميزدم مادر
آندر ايندر كوچهگردي و آنهمه بعد از چون ناراحت بودم خيلي خبر نداريم. از فالني ما
غلبه من به يأس و ميشدم نااميد داشتم كم كم بودم. نكرده پيدا را دوستانم از هيچيك زدن
چرا و همه ميترسند. شده ينقدر فضا عوض ا ٣٠خرداد از چرا بعد گفتم خود ميكرد، با
رفتن راه حين بود. كرده مشغول را ذهنم ديگر چراي هزار و بود… اينطوري مادر فالني
به يك پارك در مسير بايد بكنم. چكار ديگر كه بودم و مانده حرف مي زدم دل با خود در
يك پارك كودكان به نام باشد مانده يادم درست اگر كوچك در خيابان تختي رسيدم.
سراغ و دهم چطور ادامه كار را ببينم كه و بگذرانم كمي وقت رفتم تا داخل آن به بود. تختي
دانشجوي يك او افتاد. به فرشته دركمال ناباوري ناگهان چشمم پارك در بروم. چهكسي
حيرتزده بود. دانشآموزي منتقل شده بخش به سياسي كه اواخر فاز بود مسجدسليماني
در را او هم از اين بود. پيش غرب تهران بچههاي دانشآموزي او با كردم. آخر نگاه را او
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اين جاچكارميكرد...هردو حاال او تخت جمشيد ديده بودم. خيابان در دانشجويان خوابگاه
مرا و شد من پرتاب يك فشنگ به سمت را نگاه كرديم. او مثل ذوقزده يكديگر و حيران
ترا آيا باورم نميشود ميگفت مرتب ميريخت اشك كه در حالي گرفت. آغوش در
دوستانم كه دنبال وگفتم دادم را جوابش خوشحالي با هم من هستي؟ تو وصل ميبينم،آيا
واقعًا تو آيا بگو را راستش خدا ترا ميكرد و ميگفت: نگاهم ناباورانه باز او اما ميگردم.
كه چه بگو برويم، برايم بيا گفتم به او وصل شدهام؟ سازمان به االن من هستي؟يعني وصل

برويم... سراغشان نداري كه خبر نداري؟آدرسي بقيه از است شده
برايم او كرديم و صحبت هم يكساعت با حدود و محل رفتيم همان در يك حمام به هم با
مددكاري دانشجويان از يكي فرخنده، خانه به كه يكشب گذشته هفته كه كرد تعريف
عنوان تحت ميتواند فقط و فرشته ميريزند فرخنده به خانه پاسدارها بود رفته اجتماعي،
نداشته جا چون و قطع شده بچهها شب از همان از شود و خارج از خانه است همسايه كه اين
تا مي گذراند وقت عمومي... و حمامهاي و مسجد پارك در و ميرود محله يك در هرشب

بشود... وصل و دوباره ببيند آشنايي شايد
يك بودم كه باالخره خوشحال من بوديم. بسيارخوشحال هردو فرشته ظهر من و آن روز
قطع بودن دوباره -١٠روز از يك هفته بعد بود كه خوشحال او و كرده بودم را پيدا همرزمم

است. سازمان وصل شده به
پيدا بيشتري انگيزة باخت و رنگ آمده بود آن بهسراغم از قبل نااميدي كه فرشته ديدن با

داشت. ادامه دستگيريم روز اينكارتا بروم و ديگري دوستان سراغ دوباره كه كردم
دستگيريها گسترش و شرايط تغيير با كه بود جواني دختران وصل لحظات از يكي تنها اين
بهدنبال راهي امكان سرپناه و بيهيچ خود قطع شده و همرزم از ياران اعدام موج فزايندة و

بودند. ادامة مبارزه خود براي
بزنيد حدس شايد بتوانيد است. دشوار بسيار برايم روزها آن وصل در لحظه هاي توصيف
چه و احساس چه شدهاند وصل سازمان به ميشدند مطمئن آنها از كدام هر كه لحظهيي در
شرايط واقعًا خواهران براي به خصوص ولي مرد، يا باشند زن نميكرد فرقي دنيايي داشتند.
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آنطرف و اين طرف در را خودشان ميكردند سعي روز ساعات در آنها بود. طاقتفرسا
ميشد، ولي وقتي شب نمايند عاديسازي و استتار مردم تودههاي در ميان كرده و سرگرم
را در شبانه روز تمام نمي توانستند كه مشكلشان اين بود هم بچهها از خيلي بود. اول مكافات
با انطباق كه پيداست ناگفته و ميدادند تغيير را خود جاي بايستي و بمانند ثابت مكان يك
خيلي بود. دشوار چقدر نميكرد، احساس امنيتي جهت هيچ از كه دختري براي شرايط آن
معصوم، خواهران همين از انبوهي و خوابيدن نداشتند. ماندن براي جايي شبها واقعًا بچه ها از
حتي پاركينگها و در پاركشده ماشينهاي و كاميون داخل زباله، منابع داخل در زير پلها، در
و بود اختفا و ماندن امكان كه كجا هر در خاكريزها، و گودالها يا و غسالخانه و قبر داخل
بدون وسيلهيي، هيچ بدون را بهصبح مي رساندند، شب بودند، كرده شناسايي روز طول در
خطرناكي شرايط امنيتي چنين در كه كسي ترتيب، براي بهاين روانداز. زيرانداز يا يك حتي
چقدر سازمان به شدن وصل بود، شده خيابان و كوچه آواره و شده قطع سازمان با ارتباطش
ناباوري با وقتي بود بچهها وصل لحظه لحظات، زيباترين از يكي هم ما براي بود. حياتي
ميتوانم نيستم و تنها ديگر و دارم با سازمان ارتباط من بهبعد اين از ديگر ميپرسيدند: يعني
و هربار شوق اينها خوشحالي گريه ميكردند… از فعاليت كنم؟ و سازمان دركنار بچههاي
متعهد باشيم و برويم قطعشده تك تك نفرات دنبال برميانگيخت كه ما در را انگيزه بيشتري

كنيم. وصلشان پيدا كرده و را آنها كه

دستگيري لحظات
به او مسئولم وجيهه داشتم، با در قراري كه بود، با ١١مرداد روز عيد فطر سال٦٠ مصادف
جديد سازماندهي هم به تيم ما و بوده نيرو وصل بسيج هفته آخرين هفته اين كه گفت من
لحظهشماري داشتم و خيلي اشتياق جديد سازماندهي شدن بهاين وصل ميشود. براي منتقل

برديم. پيش را كارهايمان بيشتري شتاب با هفته آن ميكردم.
رفت وآمد  شده بود كه داغ آنروز هوا آنقدر سال٦٠ بود، ٢٠مرداد وجيهه، روز با قرار بعدي
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با وجيهه بعدازظهر شش نبود. حوالي ساعت آنطرف چندان راحت و روز به اينطرف طي
نيروهاي وصل مورد در را نهايي كارم گزارش وقتي كه زده بودم صابون را دلم داشتم. قرار
آمد، وجيهه وقتي ميكند. وصل دانشآموزي جديد سازماندهي به مرا او ميدهم، قطعشده
سه روز بهمدت وجيهه گفت دادم. را گزارش كارم من و زديم هم قدم با حدود يك ساعت
از خانه اين كنم. پيدا بتوانم هم قطعشده را نفرات بلكه آخرين بروم كارون درخيابان بهخانهيي
آن تلفن نيز شماره نفرات اغلب و بود دانشآموزي لورفته تقريبًا و عمومي خيلي پايگاههاي
پايگاه يك بهعنوان و بمانم بيدار شبها كه بود اين پايگاه اين در موقتم ماندن شرايط داشتند.  را
خانه اين هم كه منطقه يي خانه، بودن سرخ بر باشم. عالوه آنجا ترك آماده لحظه سرخ، هر
محسوب سرخ من براي آن منطقه بود، در هم كه دبيرستانمان به خاطر آن قرارداشت، آن در
دست من ماه عكس سه بهمدت بود شده اخراجم به منجر كه قضايايي زيرا بهدنبال ميشد.

بودند.  كرده صادر را نيز دستگيريم وحكم بود مزدوران محلي و پاسداران كميته٨ و
و و سوار ماشين شدم كردم خداحافظي وجيهه از بعدازظهر آن روز حوالي ساعت هفت
از كوچه، را مسير بقيه تا شدم پياده دامپزشكي نزديك كردم. حركت تهران بهسمت غرب
متوجه كه بودم نكرده طي را زيادي مسير هنوز بروم. اكرم دوستم بهخانه پسكوچهها
حركتند. دوروبرم درحال حس كردم چندنفر شدم و خود مشكوكي پيرامون تحركهاي
در شوم. خارج از منطقه و بگيرم ماشين خيابان رساندم تا به را خودم كردم و تند را قدمهايم
تحصيليم كارت و خانم حاجينژاد هستيد؟ گفت شما و جلو آمد مزدور يك لحظه همين
پس او گفت تنگترشد و دورم نفرات حلقه نيستم! من نه وگفتم كردم رد نشان داد. من را
مسجد زيرزمين مرا به شماست. همان جا عكس اين چون سؤال داريم بياييد اين جا دقيقه چند
فارسي من ميگذرد، گفتم احساس ميكردم زمان بهسرعت برق پرتاب كردند. ابوالفضل
جدا من از را دستيم كيف بالفاصله آنها بفهمم. را زبانتان كه خوب نميفهمم يكنفر بياوريد

آوردند. بدني بازرسي براي را زني و كردند
حيرت او وضعيت ديدن از كنار زد، را چادرش وقتي من آمد بدني بازرسي براي كه زني
آستين و كوتاه با پيراهني قرمز خود، اسالمي بهاصطالح حجاب آن در زير او چون كردم.
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كوچه در هر ساعت و روز هر كه معاويه دختران از تصويري چنين تن داشت. به حلقهيي
و آزار مورد زير روسريشان از مو تار چند بودن بيرون بهخاطر زنان را و دختران خيابان و
من گفتم او به كرد. بدني بازرسي مرا او بههرحال نداشتم. ميدادند، قرار بياحترامي و اذيت
همراهم كه را مداركي طاليي همه فرصت در اين و افطاركنم كه بده را هستم كيفم روزه
شروع بعد شد. راحت خيالم ديگر و خوردم داشتم كيفم در كه ساندويجي نان با بود
مرتب هم و…آنها هستند نگرانم خانواده ام االن هستم، اينجا من چرا كردم به اعتراض كه
نميفهميدم و من ميكردند مختلفي رفتوآمدهاي فاصله اين در فعًال صبركن. ميگفتند

صبر ميكردند؟ بود شلوغ چون خيابان هنوز آيا كنند ميخواهند چكار
هرسؤال همراه با شد همان زيرزمين انجام در و جوابها سؤال ٥صبح تا ١٠شب ساعت از
اين جا مرا حقي چه به شما ميگفتم مستمر من ميآمد بهسويم بودكه لگدي و مشت
من از آنها آمدهام. شهرستان از و ندارم داريد، شما كه اسمي به ربطي من نگهداشتهايد؟
ميتوانم ولي نميدانم آدرس نيستم بلد را تهران چون ميگفتم من و ميخواستند آدرس

بدهم. را نشان آدرس هم برويم با حضوري
ولي آنها هم نمي خواستند فرار كنم. شب تاريكي در بتوانم ببرند تا بود كه خودم را اين هدفم
خودمان ما بكش كاغذ روي را آدرس گفتند من به درنهايت كنند. منتقل مرا شب در
من دارند، دو اسم كوچههايش گفتم اينجا كشيدم و غيرواقعي يك آدرس من ميرويم.
آمدند يكساعت از بعد و خودشان رفتند آنها بيايم. من كنيد بايد پيدا خودتان نميكنم فكر
خود عكس و اين ميگويي، دروغ تو ميگفتند فرياد و داد با آنها گرفتند. به باد كتك مرا و

توست…
و در سواري انداختند ماشين يك پشت مرا و بستند دستبند را با ٥/٥صبح دستهايم ساعت

كردند. حركت اوين سمت به بود نشسته پاسدار طرفم دو كه حالي
تصميم خودم با بستند. هم را چشمهايم شديم ميگردد، منتهي اوين به كه اتوباني وارد وقتي
كه در جايي پرتاب كنم. به بيرون را خودم و كنم را باز ماشين شده در هر طور گرفتم
دستگيره دهانم با و كشاندم بهسمت در را باالست، خودم ماشين سرعت كردم احساس
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تعادل افتاده، اتفاقي كرد فكر كه هم راننده و شد دستپاچه دستم كنار پاسدار دادم، هل را
مزدور ايستاد. خوردن، در كنار اتوبان پيچ بار پس از چند شد و خارج دستش از ماشين
ميگفتم منهم بكني؟ چكار ميخواستي كه سرم ميكوبيد توي لگد و مشت با دستم كنار
شما را بكشم. خودم ميخواستم ميبريد؟ كجا به مرا و هستيد كساني چه نيست شما معلوم
اوين به مرا و دادند ادامه خود حركت به آنها ميكردم، دادوبيداد و هستيد جنايتكاران باند

بردند.

اوين بازجـويي در
من بگويم آنها به را  جديدي سناريو ميشوم  اوين وارد  وقتي تصميم گرفتم مسير طول در
وخانوادهام رفتهام شهرستان به شدم اخراج مدرسه از سال٥٩كه ولي از هستم مهربان حاجينژاد
كنم. را دنبال مدارك تحصيليم بودم كه آمده شهرستان اخيرًا از و بخوانم درس نميگذاشتند

بياوريد. سرم باليي ميترسيدم بودكه بهخاطراين نميكردم قبول هم ديشب از اين كه علت
سال٥٩ ببندم.  در هواداريم را پرونده ترتيب بهاين كه اين بود طرحم

بردند. است، دادستاني اسمش بعدًا فهميدم كه ساختماني به مرا بالفاصله شديم، اوين وارد وقتي
كيف و و ساعت كفش بالفاصله بودم، ابتدا هيچ سؤالي نكردند، بازجويي زير روز سه آن جا در
راهي جوابي و سؤال و بيهيچ زدند چشمم جديد به چشمبند گرفتند، يك را وسايلم و...همه
بايد اول اوينه، «اينجا ميگفت: لومپني با لحن كه شنيدم را كريهي صداي كردند. شكنجه اتاق
هم اگه بشي، تعزير دروغت بهخاطر بايد گفتهاي، دروغ ديشب كني،حاليته؟ عادت بهاينجا
ميديم قلم و كاغذ بعد كجايي، فهميدي وقتي مي آي، اينجا كه اول بود، همين نميگفتي دروغ

نكن!» تلف ياّال وقتو بنويسي، بشيني آدم بچه مثل خودت كه
كاري كه من گفتم بدهم، نشان موضوع از  پرت خيلي  را خودم ميخواستم كه حالي در
كارهاي شنيدهام هرچه نگفتم، من من كه ديشب هم دروغ گناه ميكنيد؟ داريد چرا نكردهام،
كه اين كساني بدانم كه كجا از تنها دختر يك من است، مردم به توهين دزدي و غيرقانوني و
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فقط فكركردم يكي دولحظه براي دارند؟… چكار من با و كي هستند كردند دستگير مرا
هم چنان مصرانه ولي نميكند، اصًال گوش من حرف به كسي و ميزنم حرف خودم با دارم

كنم. خودم دفاع سناريو ميخواستم از
تالش  است، اوين فهميدم كه آنجا بود گفته اولش شكنجهگر همانطور كه آن بعد دقايقي
و با سكوتم تصورنكنند كه مجاهدم نيستم كسي كه بگويم داد بيشتر هم چنان و ميكردم با جيغ
خودم ولي بهمرور اشتباه مي كنيد! نزنيد، نزنيد، مي زدم فرياد هر كابل با مقاومت ميكنم دارم و
چگونه زمان نيست نشنيدم. اصًال يادم را خودم صداي و ديگر شد چه صدايم نيست يادم هم
درد شدت از و فقط بود بسته شب بود؟چشمم يا عصر بود بود؟آيا موقع اصًال چه ميگذشت و

هستم. اوين در فهميدم
جلب كرد.  را توجهم افشين اسم به جواني پسر فريادهاي صداي كه ميآمدم بهخودم  تازه داشتم
هيچي از دارم، ١٥سال فقط من مي گفت او بزن و حرف فالنفالنشده ميكشيد بازجو فرياد
بود كه كابلهايي از دردناكتر برايم افشين فريادهاي شنيدن نكردهام… هيچكاري و خبر ندارم
احساس ميكردم، حس خودم روي را دردش ميخورد، كه كابلي هر بودم. خورده خودم
يك چيزي دوباره تا آب كنم  تقاضاي جانيان اين از نميخواستم اما  داشتم،  زيادي تشنگي
آن شاهد تا بودند نگهداشته آن جا مرا از قصد هم شايد كنند. بارم است خودشان كه اليق
زن دارد؟ كسي خبر آيا ميگذرد؟ چه اينجا در راستي راستي مي گفتم با خودم باشم. صحنه
كارت دوباره بخوان االن را نمازت سعادتي است گفت بيا اسمش كه بعدًا فهميدم پاسداري
تا پايم كف از تيري انگار برميداشتم كه قدمي هر با بروم راه شدم بلند وقتي ميشود؟ شروع
خوردم زمين وقتي بروم، راه برابرشده بود، چند كه پاها اين نبودم با بلد فرومي رفت، اصًال مغزم
پشت به بودم، كابلهايي كه خورده مقدار از چه پيچيدم، نميدانم بازويم به خود و پشت درد از

اينقدر درد ميكرد. كه بود و سرم خورده دست و
ميخندي؟  چرا شدهاي؟ ديوانه مگر دادكشيد سرم سعادتي كه بودم هوايي و حال چه در  نفهميدم
از ميكردم كه تعريف و برايشان ميزدم حرف دوستانم با در دلم داشتم آمدم. خود يكباره به
وجيهه ياد ميگذشت، از ذهنم گوناگوني افكار گذاشتهام. سر كار را پاسدارها چطور ديشب
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كه فهميده االن تا نگرفتهام، تماس  او  با  اينكه صبح از  البد  گفتم خود با افتادم.  (مسئولم) 
و عكس او روز و فرداي آن ٣٠خرداد دستگيرشد شب كه فرحناز افتادم دستگيرشدهام. ياد
آنها كرد. اطالعات چاپ روزنامه در آخوندها «دادستاني» را ميليشيا خواهران از ديگر تعدادي
«دادستاني» شدهاند. اعدام هويت احراز بدون افراد  اين بودندكه كرده اعالم تمام وقاحت با
و كنند شناسايي  تصاوير اين بين از را خود فرزندان كه بود خواسته خانوادهها از آخوندها 
هم فرحناز آيا  ميگفتم خودم با كنند. مراجعه دادستاني به اجسادشان گرفتن تحويل  براي
او هم ميدانستم  كه افتادم فرشته بود؟ياد اتاقها اين در هم او شد؟آيا شكنجه اعدام از  قبل 
آيا االن اينجاست؟ فرشته شده، فكر ميكردم آيا نميدانستيم چه و شد مفقود ٣٠خرداد روز
تا بودكه رفته يادم و اصًال ميگذشت ذهنم از بهسرعت راهرو است؟ افكار مختلف در همين

برگردم. شكنجه و زير بازجويي دوباره به بايد ديگر لحظاتي
اتاق بازجويي  به دوباره مرا از نماز بعد بود. شده شب حتمًا ولي بود چند دقيقًا ساعت نميدانم
گذاشتند. دادستاني را جلويم سربرگ با مكتوب سؤاالت نشاندند و ديوار به رو و برگرداندند
سرم باالي نديدم را چهرهاش هرگز كه بازجو نوشتم. دوباره بودم گفته اول از كه را هرچه من
نشنيده به عمرم هرگز من ميداد كه فحشهايي و ميكوبيد و بدنم سر بر لگد مشت و با و آمد
دروغ بگويي واي اگر كه ميكرد تهديد هم دائمًا چيست؟ معنيش نمي دانستم كه حتي و بودم
تحصيلي. بههمين همان كارت نمي دانند جز چيز هيچ  من آنها از ميدانستم كه بهحالت! من
كف كه اتاقي و در برد طبقه اول به ديروقت مرا سعادتي همان پاسدار راحت بود. خيالم خاطر

بازجويي داري. صبح ميماني، اين جا شب وگفت نشاند بودند، انداخته موكت يك تكه آن
ولي نه؟ ادامه داد يا را حرفش او نيست يادم شنيدم. كه بود خبري لحظات اين بهترين آن در
قبل بودم. نخوابيده اصًال كه بود شب چند برد. وخوابم گذاشتم زمين روي را همانجا سرم من
واقعًا و نخوابيده بودم به سفارش وجيهه بودم سرخ خانه يك اينكه در هم بهخاطر دستگيري از

بودم. خواب نيازمند
اتاق  به مرا دوباره كه بود هشت ساعت ميكنم حدود فكر شدم. بيدار صبح نماز براي  صبح
تكرار مدام و كرد شروع همانجا را لگد بزند مشت و حرفي بيآنكه بازجو بردند. بازجويي
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نمي دانند، من از چيزي كه آنها مي گرفتم او حرف اين از منافق هستي، ميگويي، دروغ ميكرد:
كه از ميكردم هم پافشاري و من مجاهدم من كند اين بودكه اثبات بازجو تالش همه چون

دستگيرشدهام. و بيگناه نكردهام كاري هيچ سال٥٩
لگد  و ميشد يك مشت رد كه گذشت. هر پاسدار يا بازجويي وضعيت تا شب بههمين روز  آن

ميرفت. و ميداد بود خودشان اليق كه فحشهايي و مي كرد نثارم
درحاليكه  بازجو بعد ازآن بردند و شكنجه اتاق به مرا اطمينان بيشتر دوباره براي سوم  روز

شود. ثابت حرفهايت تا ميماني فعًال گفت: كرده، قبول را حرفهايم مي رسيد بهنظر
خيابان در را نفرات قيافة و اساس شكل فقط بر سازمان نداشتند و از هيچ اطالعاتي آنروزها
و حساب چيز كه هيچ مي دانستم هم من ميريختند، هم روي اوين در ميكردند و دستگير
بودهام تهران در نه من در اساس كه بودم و ميگفتم كرده يك كفش توي را پايم و ندارد كتابي
بود ٢٣مرداد روز باالخره ساعت١٠شب كردهايد. دستگيرم بيخود هم االن داشتهام، فعاليتي نه و
ميدان تا ميتوانيد مرا گفتم آيا زده بودم، را بهسادگي خودم هم كه من بيا. بلند شو گفتند كه
گيرم ماشين اينجا بيرون شب اين موقع و نه بلد هستم تهران را نه كه من چون ببريد؟ انقالب
برسانيم؟ را تو كه بروي ميخواهي و گفت مگر كجا كوبيد سرم توي مشت با بازجو ميآيد؟
دوباره بند. به بهطور موقت رفتن و يا است مسگرآباد هست، يا راه براي رفتن دو فقط اينجا از
نشان برگهيي من هيچ به شما چيست؟ كجاست؟ بند ديگر ديگر كه مسگرآباد كردم دادوبيداد
زدهايد كتكم فقط بيدليل هستم هم چند روز است اينجا داريد. االن گفتيد چند سؤال نداديد

ميخواهيد چكاركنيد؟ نيست هم معلوم االن و
نبودهام  كارهيي من اينكه اثبات براي ولي است، بيفايده حرفها اين همه كه ميدانستم  بهخوبي
ميكردم بلند را صدايم بيايد. مرتب طرف راه تا بلكه تكرار ميكردم و ميزدم را حرفها اين
توي بايد بروي االن ميگفت پاسدار ميكند؟ گوش آدم حرف به باالخره چه كسي كه اينجا
چند بوديد گفته فقط كه دادوبيداد كردم بيايي. كه سرعقل بخوري خنك آب روز چند بند
كارهيي من بمانم؟ اين جا بايد چه براي دنبالم ميگردند من دربهدر خانواده من داريد االن سؤال
به حرفم توجهي كسي و ميخوردم بيشتري لگد و مشت ميشد، اضافه نيستم، هرچه دادوبيدادم
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پشت را من و اينجا بيا گفت و كشيد و گرفت را لباسم گوشة بود آن جا كه سعادتي نداشت.
داد دستم به بودند گرفته بهدست همه جلويي نفرات كه را طناب سر و گذاشت نفرات از ستوني

نكن. زبان درازي هم اينقدر برو، اينها سر پشت گفت
زمين روي را پاي خود همه درحاليكه سرهم پشت نفرات از ساعت، ستوني يكربع حدود
را آن جا مردها رسيديم. پله يك به تا رد شديم مختلف مسيرهاي از بسته چشم ميكشيديم با
زنگ و پاسدار ايستاديم يك در پشت بردند، پلهها باال از را ديگر خواهر سه و من و جدا كردند
شدن باز از بعد نمي كنم. فراموش را هيچوقت زنگ آن نحس صداي زد، را ساختمان آن در
عليزاده فهميدم اسمش بعد كه چاقي، زن پاسدار همانجا آورده ايم، زنداني جديد گفت در
گفت به اتاق و كرد بدني بازرسي را ما بوده ، مجددًا زندان عادي زمان شاه زندانبان از و است

برو. شمارة٤
نگهداري محل ٣٠خرداد قبل از كه كوچك داشت اتاق خيلي شد چند بندكه بعدًا بهداري اين
بودند آورده آنجا به هم را نوژه كودتاي پرونده متهمان بود. عادي جرائم به متهم زنداني زنان
پيدا كسي را بهراحتي نميشد كه بود شلوغ آنقدر بند بود. مجاهد زندانيان از حاال لبريز ولي

كرد.
مجاهدي خواهر ورود به محض شدم. بهداري(٢٤٠سابق) بند وارد ساعت٢٣ روز ٢٣مرداد٦٠
داد. من مقداري آب به و بنشينم گوشه يك تا كرد كمكم و گرفت تحويلم زهرا دم در بهنام
به من ليوان آب يك اينكه از نداد. بعد ادامه ديگر محبوبه، او چيست؟گفتم بعد پرسيد اسمت
محرر عطيه آن هم آشنا ديدم يك تنها خبراست. چه ببينم بزنم، در بند گشتي شدم بلند داد،

نميدانستم. را اسمشان ميشناختم اما قيافه به را برخي نفرات بود. همرزمم خوانساري
بند٢١٦ و  اين يك طرف فهميدم، بعدها بند بوديم. آنطور كه اين در ماه آبان تا شب ازآن
مهيب خالي  صداي ناگهان بودكه شب اوايل شهريور، اول طرف ديگرش بند٢٠٩ بود. روز
بالفاصله بودند، صدا آشنا اين با بند كه بچه هاي شنيدم.  روي كاميون از را تيرآهن شدن
از تشخيص دادم. را تكتيرها صداي كردم، تيز كه را گوشم است. تيرباران اين صداي گفتند
باالي ديوار كه كوچكي خيلي پنجره از و ميرفتيم هم باال دوش شب روي بهبعد هر آنروز
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اين بالاستثنا هرشب ميبرند؟ محل اعدام تا ببينيم چه تعدادي را به ميكرديم نگاه بيرون به بود
اول تاريكي همان گاه و صبح نزديك گاه و گاه ديرتر ١٢شب، ساعت گاه مي شنيديم؛ را صدا

ميشنيديم. مرگ ياران را منحوس صداي

ديرينـم همـرزم و يار ياد به
با شدم. چقدر خوشحال بگويم نميتوانم عطيه افتاد، به چشمم ناگهان بند، ورود به از پس وقتي

تهران  در شمال بود و مرفهي عطيه از خانواده داشتم. بودم، خيلي دوستش سال٥٨ آشنا از عطيه
ديدم، بند او را در وقتي بود. دوست داشتني باوقار و و مهربان ميكرد. او فوقالعاده زندگي
او را همه ديدم اما چيست؟ او و سناريوي تا ببينم وضع نياورم خودم بهروي ابتدا سعي كردم
اسم با زندان هيچكس در موقع آن چون كردم تعجب مي زنند. صدا خودش عطيه اصلي نام با
پدرم، او گفت رفتهاي؟ شده؟ مگر لو چي پرسيدم عطيه او درگوشه بند از نبود. به نحوي اصلي
داد. پدر دادستاني خودش تحويل را عماد داييم خالهام و و نسرين كوچكم خواهر و نفيسه من
آنها بدهي تحويل را خودت بچههايت اگر كه بود زده گول او را رژيم و بود حزباللهي عطيه

شد. نخواهند اعدام
صحبت خاطراتمان از و ميخواندم سرود او با بود. عطيه من اصلي همصحبت آن روز از
و بودم مستعار اسم آنجا با در من درحاليكه ميشناخت مرا كه كسي بود تنها او مي كرديم.
دانشآموزي كسي بخش از شدهام، چون دستگير اشتباهي من ميكردند كه فكر ساير زندانيان

اين بند نبود. در
و بوديم  خوابيده تازه عطيه و من درحاليكه ساعت ١٢شب  سال٦٠  شهريور آخر  روزهاي
ميلرزيد، دلم صدا اين هميشه از شنيديم. را بند زنگ ميزديم صداي حرف درگوشي داشتيم
بود. بند كنارمان از ديگري عزيزان بردن يادآور برايم فقط شب موقع اين در زنگ صداي اين
زن ناگهان داخل ميآيد به چه كسي ببينيم كه نشستيم و پريده ازجا دو . هر بود تاريك تاريك
فكرنميكردم پاره شد، بنددلم بيايد! عطيه گفت و آمد داخل بود اسمش نوربخش كه زندانبان
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داده تحويل  را او پدرش  اينكه بهخاطر شايد ميكردم فكر ساده انديشانه نبينم،  ديگر را  او
مدت تمام خوابم نبرد و تا صبح شب آن ديدار… بهاميد فشردم، گفتم نشود. دستش را اعدام
را او امشب شايد ميكردم فكر خودم خواهند آورد؟ با كي را عطيه كه بودم گوش به زنگ
بدهم. اين او آبقند و به بدهم را ماساژ پاهايش زود وقتي آمد كه بيدار مانده بودم كابل بزنند،
شور دلم نشد. عطيه خبري و از صبح شد مورد عطيه بهذهنم ميزد. اما كه در بود چيزي حداكثر
رفتم سراغش بالفاصله از بازجويي برگشت بچه ها از ديگر يكي ٦صبح ساعت حوالي ميزد،
كه وقت دارد چهار صبح تاساعت گفتند او به كه بودم شاهد من چه شد؟گفت پرسيدم عطيه و

و  بود مرفهي عطيه از خانواده بود. اصفهان متولد١٣٤٢ در خوانساري محرر عطيه
بود. دوستداشتني باوقار و و مهربان فوقالعاده او زندگي ميكرد. تهران شمال در
بچههايت خودت كه اگر بود داده را فريب او رژيم و حزباللهي بود عطيه پدر
خواهر عطيه، خاطر پدرش، بههمين شد. نخواهند آنها اعدام بدهي تحويل را
هنگام شهادت عطيه بود. داده پاسداران تحويل را او دايي و خاله كوچكتر و
من كه بود: گفته جالد گيالني آخوند به لحظات آخرين در داشت. او ١٨سال
دو بود گفته گيالني كنيد. اعدامم كه نميشود  باورم نشدهام، محاكمه  هنوز

مي شود. باورت ديگر ساعت
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شود. اعدام يا محكوم كند را كند و سازمان مصاحبه يا بايد بكند را فكرهايش
خوب او با كه اين و از گشت برنخواهد عطيه كه داشتم يقين حرف ديگر اين شنيدن از بعد
حسرت بودمش، نبوسيده و نكشيده درآغوشش بار آخرين براي و بودم نكرده خداحافظي
ميخواستند شايد ميگفتم گاه بودم. همچنان منتظرش روز طول تمام اين همه با ميخوردم.
همراه او را اسم رژيم اخبار راديو ٦عصر ولي ساعت گشت، برخواهد او و كنند را تهديد او
پرواز معصوم و سبكبال پرندهيي چون عزيزم عطيه خواند. اعدامشدهها از ديگر نفر دهها با

كرده بود.
سپرده الدها ج به دست را با دست خودش معصوم بيعاطفه بود كه عطيه و بيرحم چقدر پدرش
شد ولي جدا او بود از كرده پدرش كه شقاوتي اين بهخاطر عطيه مادر فهميدم كه بود. بعدها
خانواده اش چه و او با خميني كه رفت ناپدر اين عليل مغز در حقيقت اين عطيه اعدام آيا با

كرد؟
آنجا ماه از دو از بعد ميريخت. قلبم به تلخ غمي عطيه، خالي جاي هميشه روز به بعد، آن از

نفرات  همه هم بند اين و در  بودم نرفته لو تا اسفند٦٠ هنوز منتقل شدم. من باال  بند٢٤٠ به
بودند. سرموضع

ليال… خنده  آخرين
را  اتاق در زندانبان خاموشي، ساعت از بعد بودم باال بند٢٤٠ اتاق١ در كه ديماه٦٠ شبهاي از يكي
بهخصوص و بود زنداني از لبريز اتاقها كه آنجا از فرستاد، ما اتاق به را جديدي زنداني و كرد باز
و من آنشب ميخوابيديم. شيفتي بهصورت شبها عمدتًا نبود استراحت براي موقع خواب جايي
نفرجديد و كرد باز را در زندانبان وقتي بوديم طوريكه نشسته در جلو و بوديم بيدار مهشيد و فائزه
ولي او روي ما افتاد. در تاريكي شب فقط پرسيديم كه اسمت چيست؟ بهداخل اتاق هل داد، را

بكنيم. صحبتي نميتوانستيم اين از بيش بودند خواب بچه ها چون
خندان. همشيه چهره يي پيوسته و ابروي و چشمان مشكي با بود، (شيدا) ارفعي ليال زنداني جديد
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پاسداران همتيمش، با همراه دستگيري موقع ليال بودند، تهران ساكن و آذربايجاني خانوادة ليال
بود. شده گويا شهيد بودند وهمتيمش درگيرشده

بسته پرونده اش درواقع بازجويي شده بود و و شكنجه تمام ١٥روز بيايد بند به ازاينكه قبل تا ليال
حكم اجراي براي را او كه هر روز بود منتظر و بودند كرده ابالغ او به هم را حكم اعدامش شده و

بزنند. صدا
هر روز و بودم اسم مستعار هنوز با خود كه من اما نداشت. مرگ بيمي از بود و رها و ليال سبكبال
بههمين جهت را داشتم. درد احساس بيشترين بودم، دستم كنار يكيك ياران كشيدن شاهد پر
شكر بهجا نماز ميكردم و شكر را خدا دل ته از نميزدند صدا را ليال و كه ميگذشت روز هر
يادشان است شلوغ سرشان دژخيمان بس از شايد ديدي چه را خدا ميگفتم خود با و ميآوردم
دستوپنجه مبارزه جدي تضادهاي با كه ٣٠خرداد از ماه پس چند طي ليال نبرند. او را و برود
ليال دست ميداد، فرصتي وقت بود. هر شده جاافتادهيي و مجاهد تغييركرده بود خيلي كرده نرم
تور چندين از چگونه يا پلهاي مختلف ميخوابيد شبها چگونه زير اينكه از و دربهدريهايش از

دانشآموزي بخش در كه بود جسوري و پرشور ميليشياي (شيدا) ارفعي ليال
بهجرم  عمرش بهار هفدهمين مهرماه١٣٦١ در در ليال ميكرد. فعاليت مجاهدين

شد. سپرده تيرباران جوخه هاي به دژخيمان دست به مجاهدين از هواداري
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ميكرد. تعريف برايم بود، برده بهدر سالم جان بازرسي
او گفته اند به اين كه واقعًا شايد كه مي دادم اميدواري خودم به بيشتر ميگذشت، زمان هرچه
شده بسته پروندهات هستي كه مطمئن كجا از تو ميپرسيدم او و از نيست جدي است، اعدامي
دوباره ميگفت برايم بود گذشته او بر ١٥روز درآن آنچه و پرونده محتواي از وقتي او و است؟
ميگفتم تو او به وقتها ببندم. بعضي چيز نمي توانم بههيچ دل مي ديدم كه و ميشد پاره بند دلم

و با هم سفركنيم. بيايد رو كه من هم پروندهام منتظري
آخر ميگيري؟ گفت: اينقدر روزه ليال چرا گفتم او به يكروز مي گرفت، روزه روز هر او
روزه نتوانستم روزها از خيلي بوديم امسال كه دربهدر چون بروم. بايد روزها همين ندارم، وقت

بگيرم.
كرده عادت آن به خيلي و بوديم صبحگاهي  ورزش ثابت تيم  زهره، و مهشيد و ليال و  من
مي آورد. بهوجد را آدم كارهايش همه در و بود تميز خيلي و تيز و تند و سحرخيز ليال بوديم.
از من مي داد. انجام ميخواست حتمًا را كه بود. هركاري او ويژگيش، ارادة قوي برجستهترين

حل كرده است. ٣٠خرداد چقدر تضاد از بعد ماه شش طي ميفهميدم او پرصالبت شخصيت
كه بايد بهاندازهيي فكرمي كنم ميگفت خودش درمورد و ميكرد من به زيادي بارها سفارشات
من مي گفت: و ميآورد به ياد را ٣٠خرداد بعد از جسورانهاش فعاليتهاي سپس ليال كردهام. عمر
به من بدهم. انجام را كارها اين توانستم كه خوشحالم داشتم، وقت ٣٠خرداد از بعد ماه شش
ميتوانستم و بودم زندان بيرون االن ايكاش ميگفتم و ميخوردم ليال غبطه جسارت آنهمه

سختكوش. مصمم و جسور، باشم، چون او مجاهدي
ميكرديم تعريف خوبمان خاطرات از هم و براي مينشستيم هم دور بعدازظهرها روزها اغلب
بخند» و «بخوان برنامه مي كرديم اجرا هر روز به طور ثابت راكه برنامه اين اسم ميخنديديم. و
خالصه ميكرديم، تعريف يكديگر براي طنز بهزبان را زندان اتفاقات هم بعضًا بوديم. گذاشته

بوديم! شده شري و پرشور جمع
سر  از عمًال را بخند» و «بخوان برنامه و بوديم نشسته ناهار هنوز سرسفره ١٦ارديبهشت٦١ روز
صورتش ليال كه بوديم خنديده آنقدر مهشيد شيطنتهاي از روز آن بوديم. كرده شروع سفره
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و بهخود ميپيچيديم اتاق وسط خنده از فرط بود. شده اشكخند از پر چشمهايش  و سرخ
اتاق در حسيني، جلو بهنام زنهاي پاسدار از يكي شويم. ناگهان بلند جايمان نميتوانستيم از
ماسيد. ليال؟ كجا روي لبمان خنده بيا! پاشو ارفعي ليال ليال گفت به دست اشارة با شد و ظاهر
باز زبانم به حرف بوسيدم. اشك بود، غرق خنده از كه چشمهايي را و كردم را بغل او برود؟
مي خواهد دژخيم كه ميديدم تمام ناباوري در بگويم. بايد چه نمي دانستم و اصًال نميشد
دويد، بهسرعت مي آيم. بعد االن همين حسيني گفت ببرد. ليال به سر و ببرد ما كنار از ليال را
مهشيد تا و زهره و من شد. راهي و بهسركرد چادر و خواند را نمازش و گرفت رفت وضو
نفر چند هيچ كس جز ما اتاق در برگشتيم. به اتاق سنگين سكوتي در و رفتيم ميله ها با او پشت
آن با بعد حسيني گشت. نيمساعت باز نخواهد و او است ليال سنگين پرونده كه نميدانست
يقين ديگر من و را بدهيد وسايل ليال گفت و شد ظاهر دم در بود جغد چهره شومش كه شبيه
و كرديم سرجمع را ليال پرخواهد كشيد. وسايل آن روز قشنگ من و كه كبوتر سبكبال كردم

خودم نگهداشتم. براي يادگار بهعنوان را حمامش ليف اما من داديم.
او از عكسي حاال نكرد. و را اعالم اسمش هم رژيم و حتي خبري نشد هرگز ديگر ليال از
ميكنم نگاهش كه هر بار مانده به يادگار سازمان شهداي ليست شاداب در كتاب چهره باهمان

خندهاش مياندازد. بهياد آخرين مرا

قلبش روي بر سرخ گلي
دو ميليشياي اين بودند، تهران شرق دبيرستانهاي از دبستاني يار دو بقايي سودابه محبت و الهه
سودابه الهه و بودند. شده دستگير من، دستگيري از بعد روز دو بودند، كه همتيم نوجوان
داشتيم كه يقين ما تقريبًا و بودند كرده ميتوانستند، شكنجه كه تا آن جا را آنها داشتند. ١٧سال
هرگز را سودابه معصوم و چشمهاي الهه زيباي و متين كرد. چهره خواهند اعدامشان بهزودي
بند در آنها نميشدند. با جدا هم از و بدن بودند دو در يك روح مانند نميكنم، آنها فراموش
ايستاده بند ورودي جلوي بند، درحالي كه مسئول نوربخش ، يكروز بودم. اتاق هم بهداري
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بدهم. تو به را گل اين مي خواهم اوگفت ديد به را الهه وقتي بود دستش گلسرخ يك و بود
نوربخش بكاري؟ قلبم روي سرخي گل گلوله فردا با كه مي دهي را اين امروز آيا گفت الهه

پشيمان شد. خود گفته از و ساكت شد
دو اين اسم خدا مي كرديم كه خدا ميخواندند، بازجويي براي را  نفرات اسامي  كه هربار
خودش با آرام هميشه خيلي سودابه برنگشتن. با بود مساوي آنها رفتن نخوانند چون را ميليشيا

ميكرد: زمزمه
سحر رسيده سحر، رسيده

شرر… كشيده شب، خرمن به
ياران جرس بانگ هجرت كشيده

جان… خدا بهرخلق كف به نهاده

در ايران مردم آزادي آرمان بر پايداري جرم به ١٧ساله دانشآموز بقايي سودابه
تيرباران سپرده شد. جوخه در تهران به ٩آذر١٣٦٠ روز

مسئوالن از و مهندسي متالوژي دانشجوي و بقايي،٢٧ساله محمد وي برادر
تهران رژيم در پاسداران درگيري با مهرماه١٣٦٠در در مجاهد بود كه نشريه

رسيد. شهادت به
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فشرده دلم نباشند، كه ميافتادم لحظهيي ياد و ميكردم نگاه نازنين نوگل دو اين به هرگاه
روزهاي يكي از فرارسيد. وحشت داشتم، آن لحظه يي كه از آن و روز آن اما سرانجام ميشد.

گفته بود،  الهه همانطور كه و سودابه ديگر بازنگشتند و الهه صدا كردند، هم با پاييز٦٠ هردو را
كه ماالمال قلبهايي كاشتند. سودابه او و پرتپش پاك و قلبهاي روي را سرخ دژخيمان گلهاي

بود. خلق و آرمانشان به عشق از

اوين گردنفـراز يل
براي ما  او را مي شناختيم، همديگر از قبل ديدم. بهداري شهريور٦٠ در بند اوايل را هژبر سيمين
قهرمان يك الگو و يك قرار ميگرفتند، بازجوييهايش پرونده و جريان در كساني كه كليه و
چهرهيي با پرتحرك و پرشور همواره دختري ديدم، را كه او سالهايي همه طي سيمين، از بود.
دانش آموز دارم كه بهياد و تا تهران مركز دانشآموزان از بهخاطر مي آورم. او را شاد و خندان
خانوادهيي بالنسبه از و فاز سياسي ميليشياهاي از پرشورترين سيمين بود. دبيرستان هشترودي
ديدم او را كه بار اولين من خودم كه طوري بود، بسيار سادهزيست عينحال در بود ولي مرفه
تبليغ براي بهيادماندني روزهاي است. تهران شهر جنوب ساكنان از سيمين كه بود تصورم اين
و مقطعي تظاهرات و ٣٠خرداد از قبل روزهاي مسعود، برادر جمهوري رياست كانديداتوري
ميليشياي به عنوان يك سيمين دورهها اين همه و اين روزها همه در سال٦٠، روزهاي اوين در
را سيمين دوباره اوين وقتي بود. در شاخص ما همه پرصالبت نزد و پرشور و بشاش شاداب،
سيمين با خوشرويي شدي؟ كه دستگير شد چطور و چطور است؟ اوضاع از او پرسيدم ديدم،
گفت برايم داشت بهعهده سيفي فرشته همراه همتيمش تهران در كه را مسئوليتي تمام راحتي و
رفت. بهزودي خواهيم فكر مي كنم و شديم اينجا هستيم كه دستگير مردادماه كرد: از اضافه و
درنيفتيد با من كه گفتهام بازجو به روز اول من از كجا؟ نمي داني گفت: پرسيدم كجا؟ او از
گرمي صداي با موقع بعد همان و بروم كه آمادهام حاال آورد و نخواهيد بهدست چيزي چون

خواند. را جنگه» وقت دايه «دايه معروف لري ترانة داشت كه
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و برميگشت بادكرده و كبود با پاهاي هر بار بازجويي مي رفت و به روز هر تقريبًا سيمين
برميآيد. من پس از ميكند فكر است احمق بازجو كه بود اين جملهاش اولين

كه فكر ميكردم خودم من با و زدند صدا را دوباره سيمين حوالي غروب  روز ٨شهريور
سيمين كه وقتي كرد. تا شب اعدام خواهند و باهنر سيمين را رجايي كشته شدن بهخاطرتالفي
فردا تا گفت بازگشت. آشوالش سيمين دوباره شب ديروقت نداشتم. قرار و آرام بازگردد،

شد. خواهد اعدام نشود، تسليم اگر بگيرد، را تصميمش كه داده اند مهلت او به
شديم  جمع دور هم گرفته بوديم، از زندانيان عادي كه نور شمعي زير تاصبح در شب  آن
نزد ماست سيمين ميكرديم كه فكر براي آخرين شبي خوانديم و ترانه و سرود شعر و و

گرفتيم. خداحافظي مراسم
فشار او به اين قدر چرا رژيم فكرميكردم خودم با و بازميگشت ميرفت سيمين كه بار هر
از بيش كسي  كه نبود اين رسم اصًال روزها درآن ميخواهد؟آخر چه  او از و مي آورد
دوبار از بعد هستند مجاهدين بود هوادار مشخص كساني كه اغلب و برود بازجويي به دوبار

ميشدند. سپرده اعدام جوخه به بازجويي
گفت: بازجو فرشته چيست؟ پرسيدم موضوع بود، همپروندة سيمين كه فرشته، روز از يك
ميگويد: و مي زند فرياد سيمين و بده را برادرانت اطالعات و ميگويد را ميزند سيمين
او از قبل شديدتر آمده بود سيمين به خشم پاسخ كه از اين نميگويم. بازجو ميدانم ولي
سيمين ميگويد: بگو نمي دانم، ولي نمي گويم. و نگو ميدانم الاقل مي گويد و ميزند را

كرد. نخواهيد پيدا دسترسي ميدانم آنچه به هرگز شما نميگويم ولي ميدانم مرتجع،
كه  كسي را است معلوم خوب بود، نظرشان مورد ما خود پرونده صرفًا افزود: اگر فرشته
آنها ولي ميسپرند. اعدام جوخه به اول همان شبهاي در اينها باشد، محرز سازمان با رابطه اش

بدهد. را برادرانش آدرس رد و ميخواهندكه او از هستند و سيمين برادران دنبال
اوايل در نديدم. را او و ديگر شدم جدا سيمين از من شد در اوين كه جابه جايي با ماه آبان
قطعًا گفت: امشب برگشت بازجويي از مهشيد وقتي بودم، ديگري در بند من كه آذر٦٠،
كه بود مشخص و بودند آورده بازجويي براي را سيمين امروز شد. خواهد اعدام سيمين
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و گرم مينمود صدايي ١٦-١٧ساله كه بود زيبايي و سبزهرو جوان دختر هژبر سيمين
بود. شده بزرگ در تهران خودش بودند و اهل لرستان خانوادة سيمين داشت. دلنشين
روز براي هر را سيمين نميدانست، را ترس معني انگار داشت، عجيبي سيمين روحية
ميزدند و بهاصطالح «جيره» را شالق او روز بدون استثنا هر و ميبردند بازجويي
و پايش ميشد بند باز اينكه دِر بهمحض از بازجويي برميگشت، وقتي داشت. اما
لري ترانههاي آواز و زير ميزد صداي گرمش، و خندان چهرة ميگذاشت با داخل را
او به يكبار است. نبوده كار در هيچ شكنجه يي و نيفتاده اتفاقي هيچ انگار ميخواند.
ميخندي، آواز و زير ميزني بالفاصله مي رسي، راه از تو اين طور كه سيمين گفتم:
گفت و زير خنده زد جوابم در باش! ساكت دقيقه چند ميكنند، بيشتر اذيتت آنوقت
چه ميبرم! رو از را آنها من خواندهاند، كور اما مرا! آنها يا ميبرم رو از را آنها من يا

ميخوانم... هم باز هزارتا، چه بخورم، كابل تا صد
اما بردند. شديد زير شكنجه هاي ماه يك بهمدت سيمين را اعدام، از قبل دژخيمان
نام و آخر غريد شير تا لحظة همچون كوبيد. او سنگ سرشان را به آنجا هم سيمين

ثبت كرد. مجاهدين قهرمان شهيدان رديف در خودش را

زندان اعظم حاج حيدري» بهاي انسان بودن، خاطرات «كتاب    
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با سيمين لحنش و بود مستأصل بازجو ببندد. ديگر را او پرونده ميخواهد بازجوي سيمين
بكنم، توكاري با ديگر نميتوانم من ميگفت: زبوني و عجز و با نبود اول روزهاي مثل ديگر
نميدانم نكرد. ولي اثر كردم تالش ماه سه من كنم، را درخواست تو حكم اجراي مجبورم

داري؟ را از كجا تحمل اينهمه وتو تو از چيست؟ جسم كه
سرفرازانه شهيد و رفت اعدام جوخه پاي به هژبر سيمين خلق، مجاهد شب شيراوژن آن
به بازجو كه را اين شيرزن جسارت و صالبت يكي نمي برم. از ياد هيچوقت را چيز دو شد.
افراشتة قامت خندان و هميشه چهره ديگري و رسيد» نخواهيد چيز به هيچ «شما ميگفت:

را. سيمين

پركـشيد… دستهايم ميان از كبـوتر مثل
در  نوجوان پسران جوان و دختران و دستهدسته، اوين هرشب اعدامها بود. در سال٦٠ اوج
فرو مطلق سكوت در بند رگبار،  اولين شنيدن از بعد قرار ميگرفتند. اعدام جوخه مقابل
خالص تيرهاي شمارش …اين ،٦٠ ،٥٠ … ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ميكرديم: شمارش همه و ميرفت
پيدا ادامه صحنه اين دوباره  و ميديدم يارانم كنار در را گويي خودم شليك هر با بود.

پر از  سكوتي در طوالني بهمدت بند اعدام، ساعات در همواره و… ٩٠ ،٨٠ ،٧٠ ميكرد:
ا ر درها زندانيان غيبشان ميزد. واكنش وحشت از زندانبانان فرو ميرفت و خشم و التهاب

مينمودند. پنهان ما از چشم را خود و ميكردند قفل
ما بند مينشستيم. رگبار اولين صداي انتظار شنيدن در بعدازظهر چهار ساعت از روز هر ما

بود. سرمان اعدام، پشت صحنة درواقع و داشت اعدام ميدان را با فاصله كمترين
در بهتازگي زندانبانان  است. فراموشنشدني و سنگين بسيار نظر  اين از دي٦٠، خاطرات
كه است آشنايان عزيزي و دوستان از پر بند سرتاسر كه ديديم ما و بودند باز كرده را سلولها
و ديده بوديم. در تظاهرات يا نشست يك در يا قرار سر يا در خيابان را بار همديگر آخرين
در را وهمديگر بههم مي رسيديم دوباره همه حاال و نداشتيم. هم از ديگر خبري از آن پس
است؟ چگونه پرونده ات وضع چيست؟ اسمت ميپرسيديم وبهسرعت ميكشيديم آغوش
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بهطور نيز بعضًا ميگرفتيم. اسامي را ياد اين و ما ميبايد بود مستعار اغلب اسمهايمان چون
نميدانستيم. همديگر از اسم، همان از بيشتر چيزي هيچ واقعي

جمعآوري مي كرديم،  را ناهار ظروف داشتيم تازه حاليكه در ديماه از روزهاي يكي  در
ميزدند، صدا بازجويي براي بعدازظهر را كسي وقتي هميشه درآمد. بهصدا بند بلندگوي
اوضاع و ميبست نقش همه ذهن در بزرگ سؤال عالمت و يك ميرفت چهرهها درهم
آيا كه بود اين سؤال  و نگاهها بهسمت همديگر ميچرخيد مشكوك ميرسيد. بهنظرمان

برود؟ كسي ما بايد از بين امشب بازهم
از و  خواند حدود ١٥اسم را كه شد بلند زن منحوس زندانبان و كريه صداي بلندگو از  
مقولهيي چه ديگر اين رفت.  باال قلبها ضربان كنند. مراجعه بند  دفتر به  كه خواست آنها
شوند. آماده بازجويي و…براي فالني و فالني فرضًا كه ميشنيديم فقط تاكنون ما است؟
كنند؟ جابهجا را آنها آيا ميخواهند بود. پديده جديد يك خواندن ليست شكل اين ولي
خوانده كه اسمي چون هر ببرند؟ بفهميم آنها را براي اعدام ما بدون اين كه ميخواهند آيا
تقريبًا همه ميدانستيم و گشت برنخواهد ما پيش ديگر او كه بود محرز ما همه براي ميشد،
از بودند. درحاليكه بند ما از همه تقريبًا خواندند، كه كساني را نيست. كار در كه بازجويي
و سرحال خندان و شاد كه ديدم را سايرين و فرح زهرا، آصف، بوديم، آمده اتاقها بيرون
و كنيم  خداحافظي آنها از نميخواست دلمان درحاليكه ما و ميرفتند بند دِر به سمت
نكشيد دقايقي طول ميكرديم. با نگاهمان بدرقهشان برگردند، كه داشتيم هنوز اميد تهدل
بياييد. بعدازظهر چهار ساعت كنيد راجمع وسايلتان برويد بودند گفته همه به برگشتند. كه
كه بود محرز ما همه براي زده بود. ديگر صدا را از موعد نفرات زودتر و كرده اشتباه نگهبان
گاه همه دوروبرشان ميچرخيديم، هستيم. عزيزمان با همرزمان كه ساعاتي است آخرين اين
شده بودند، قبًال تيرباران كه آنهايي بچهها، به را ما سالم گاه مي گفتيم ميبوسيديم و را آنها
يك در بوديم، چگونه كه كنم توصيف نميتوانم داشتيم. عجيبي حاالت هركدام برسانيد.
خواهران همين ديگر دقايقي تا كه ميديديم خود بهچشم مي برديم. بهسر متناقض فوق دنياي
ديگر و گرفت خواهند قرار اعدام جوخه در برابر هستيم، هم با االن كه را همين عزيزاني و
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خواب اينها همه آيا را مي ديديم باور ميكرديم؟ آيا بايد آنچه ديد. نخواهيم آنها را هرگز
بود… واقعي همهچيز افسوس كه نبودند؟ كابوس و

را وسيله يي بعضيها بودند. سفارشات مشغول شخصيشان وسايل كردن جمع از بعد بچه ها
در آنها ميسپردند. هماتاقيها به و مي كردند جدا خواهرشان يا مادر به دادن يادگاري براي
و گلو در را كه بغض جدايي بوديم ما و اين بودند سرحال چقدر شاد و رفتن لحظههاي
كه گرفتيم تصميم باالخره اما قلبمان احساس ميكرديم. روي دماوند هم چون آن را سنگيني

بهخواندن: كرديم شروع بنابراين بدهيم. تغيير را فضا
من، با همسفر اي بخوان

آخر ميرسد بهپايان طوالني راه كاين بخوان
آري ميرود زمستان

آخر… ميرسد بهاران
طنين همراه و ميكنم گوشم حس در روزها آن از ٢٢سال گذشت از بعد هنوز را صدا اين
به هميشه كه ميزند زنگ گوشم در آصف سوت صداي آزادي، سرودخوانان آن صداي
دو طرف در بعدازظهر همه سه ساعت از ميشد. اضافه ميشنوم صداي سرودخواني بچهها
آخرين براي فشرده و طويل صفي بوديم، كشيده صف بند تاريك و تنگ و راهرو طوالني
چنين كسي جهان دركجاي از عاشورا، پس راستي بيتاب. عاشق و و سبكبال مسافران با وداع

دارد؟ سراغ فدا را و ايمان و عشق از سرشار سرخفام و تابلويي
ياد از هيچگاه ميتراويد، آينده از آن افقهاي به ايمان نگاههايي را كه برق آن و چهره ها آن
تماشاي از مي كنم. خداحافظي آنها كه با نفري باشم آخرين مي خواست دلم برد. نخواهم
آنها جلو آصف و بودند ستون شده سرهم پشت رويين تن يالن از كارواني آنها سير نمي شدم.
تا بتوانم تا شايد حركت ميكردم در كنار ستون آنها تنگ، بهزور در راهرو ميكرد. حركت
ميشوند از خارج بند وقتي از بكنم و آخرين خداحافظي را آنها برسانم و به را خودم دِر بند
ميگيرم گواه را خدا كنم. بدرقه با نگاهم را هست آنها ديدن امكان كه جايي تا ميله ها پشت
فرشتههاي مثل مي كردم. حس تكتكشان چهرههاي از را رهايي و پاكي لحظات، آن در كه
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زمان نميتوانم به ميكردم ميكشيدند. احساس وعدهگاهشان پر سوي به سپيدبال، گويي
بسپارم. ميگذشتند، بهخاطر مثل برق كه لحظهها را آن نميتوانم همة و برسم

جلو سرداري بود، هم چون چه واقعيش اسم نفهميدم بودم زندان كه در زماني تا كه آصف
وقتي كند. پرواز ميخواهد هواپيما  كنيد! عجله بچهها ميگفت:  و ميكرد حركت همه
نگاه آخرش هنوز همهمان زد. براي با سوت زيبايي را «همسفر» رسيد، ترانه بند نزديك دِر
قدم وقتي نميبرم. ياد از ميزد بيقرار در تنگ آب دودو ماهي مثل كه سياهي چشمان با را
زاللي چشمانش، برق ميكرد، نگاه وقتي تيزپاست و آهويي ميكردي احساس برميداشت
آخرين بار را براي او وقتي چون مهتاب، ميدرخشيد. سفيد چهرهيي در ميان كه چشمه بود،
مثل بعد لحظهيي و بخشيد من به توانش را كردم تمام احساس بوسيدم و گرفتم آغوش در

دستهايم پركشيد. از ميان كبوتر
ندانستم. هرگز او را هم اصلي اسم ميكرد. حركت آصف سر بود كه پشت زهرا بعدي نفر
بسياري او روزهاي موش! با درجثه شيري ميگفتيم. موش او جثة كوچكش به بهخاطر ما

٢٧تير١٣٦١ در سن  روز شهيد فاطمه محمود حكيمي (آصف) مجاهد
از بر دفاع و پايداري مجاهدين از هواداري جرم اوين به در زندان ٢١سالگي

شد. سپرده تيرباران جوخههاي به آزادي آرمان
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حاال… نميخواستم و….و قسم، آزادي سرودهاي خوانده بوديم، سرود بند راهرو در را
بود: اين من به حرفش خواهد رفت. آخرين من پيش ديگر زهرا از دقايقي تا كه كنم باور
مسعود به را سالمم رسيدي به سازمان دوباره هر وقت باش!… محكم نازنينم، «محبوبه
هم بودم، خانوادهام سمناني من كه بدان فقط تو نگفتم، هم را اسمم من حتي بگو و برسان

شدم. چه من كه نميدانند
خواندن: بلند صداي با كرد شروع شديم، جدا هم از وقتي

تو بگذشتم از زندانها، آزادي در راه اي
ميدانها در را هم چون گل قلب خود كردم پرپر

توفانها… غوغاي در تو گلبانگ بشكوفد تا
بود شده بيشتر هم برافروخته حاال كه سفيد، و سرخ چهرهيي با كه بود فرح اين حاال و
گفت كشيدم، درآغوش را وقتي او داشت. قرار برابرم درياگونه اش در آبي چشمهاي و
ديگر ميكرد خداحافظي هركس با و داشت عجله بسيار بروم، زودتر بايد است كم فرصت

نميكرد. نگاه را سرش پشت
به دِربند را خود جمعيت الي البه و تك به تك از بود حركت در رودي همچون آنها صف
تيرهاي صداي باز ما انتها برسد و به صف اين نميخواست لحظاتي بود! دلم چه ميرساندند،
آنها با مي خواست دلم كنم، متوقف را زمان مي خواست دلم بشماريم. و بشنويم را خالص
كه لحظهيي از چهكاري! نميدانستم هم خودم اما بكنم، كاري يك ميخواست دلم بروم،
از بيش حضور كه بهخاطر بندي را فراگرفت، بند همه سكوتي سنگين شدند خارج آنها
حاال بشنويم همديگر را صداي تا ميكرديم صحبت بلند صداي با همواره بايد ٦٠٠زنداني،
با و مي ريختيم اشك براي عزيزترينهايمان درون ما در همه و بود رفته فرو مطلق سكوت در

خواهيم داد. ادامه را راهشان كه ميبستيم آنها پيمان
تيز ميآمد، بيرون كه از صدايي به هر را گوشها بوديم و سكوت نشسته در كه بود ساعتها
دو با آميخته را رگبار  مهيب صداي كه بود بعدازظهر هفت حدود ساعت بوديم. كرده
ميان در و ميزدند فرياد را منافق!» بر «مرگ كه بود نعرههايي يكي شنيديم، متفاوت صداي
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«درود تكرار ميكرد: ميرسيد كه نيز بهگوش قوي وكوبنده يي كريه، صداي صداي اين
به را خود همه شد. رگبارها محو صداي مهيب صداها در بقية بر…» و «درود مجاهد!»، بر
انبوهي ريختن مشابه تيرباران كه وحشتناك صداي بار چند چسبانده بوديم، پنجره ميلههاي
چهرة هر صداي تير با شد، شروع و سپس تكتيرها افكند طنين فضا در بر زمين بود تيرآهن
مي كردم. تصوير را جوخه در مقابل آخرش رزم صحنه ميآمد و چشمم جلو بچهها از يكي
صداي از اتمام آخرين بعد ٦٥بود. ٦٧ولي اكثريت با برخي ميگفتند ٦٥بود، عدد آن شب
بود زندانيان وخشمآلود قوي صداي از هر اتاق برخاست. سرود صداي بند سراسر از تير
پاسدار زنهاي سروكله هم ١٢شب ساعت تا حتي آنشب بود. انباشته را بند فضاي كه
در عين روباه بودند كه وحشت در ما ظالمان» «مرگ فرياد و خروش نشد. آنقدر از پيدا

بودند. خزيده سوراخهايشان

داشتني و دوست دالور «مادر آبي»،
مثل ياد كنم كه آبي» «مادر از و ديگر بچهها…، فرح و زهرا و آصف رفتن دارد بعد از جا
پشت دخترهاي كوچكش براي و مي چرخيد، دعايشان ميكرد وجودشان گرد شمع پروانه
بلند و قامتي قد و درشت هيكلي با تهران، جنوب از مهربان بسيار بود مادري بود. او پناه و
او، بهخاطر به هم ما داشتند، مستعار در بند، اسم بچهها اغلب كه آنجا از چشماني آبي، و

ميگفتيم. آبي» «مادر آبيش، چشمهاي
وقتي تا راستش بودند، «مادر آبي» آشنا با چهرة دوستداشتني تهران جنوب بچه هاي اغلب
مادر شنيدم كه او بچهها از يكبار فقط نفهميده بودم و را اصليش اسم من دربند ما بود او
يكديگر هفته از بهفاصله يك شهريور٦٠، در مثني است كه مرتضي شهيد علي و مجاهدان
است. خانواده اين ساير اعضاي هم دنبال هنوز كه رژيم گفتند شدند و تيرباران رژيم توسط

ترتيب،  اين به رسيدند و شهادت تير٦١ به در نيز و عروسش مادر پسر ديگر يك كمااين كه
كرد. آزادي راه تقديم شهيد چهار مثني» «مادر
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و استحكام ميزان  از ميديدم را او وقتي  هميشه  بود.  باصالبت  و گردنفراز يلي آبي» «مادر
ماه چند اما همين بودم، يك بند در ماه چند او با غرور مي كردم. و احساس افتخار دالوريش
و طمأنينه نگاهش در حتي او ببيني. را در زن مجاهد دلير يك ويژگيهاي همه كه بود كافي
را احترام خاصي آدمي در و ميزد موج آزادي به خاطر فداكاري و فرزند و از زندگي گذشتن

برميانگيخت. او به نسبت تحسين با همراه
( (٤باال بند٢٤٠باال به همراه خودمان بعدًا او ديدم. بهداري بند٢٤٠ اتاق٦ در را مادر بار اولين

بود،  بامحبت و خوشرو او هميشه شد. منتقل ديگري بند عيد٦١ به و بود اتاق٤ در و شد منتقل
خجالت نمي كشند كه او مادر اين روي از دژخيمان و بازجويان آيا فكر ميكردم گاه با خودم
ضدبشري خصيصه و شقاوت عمق هنوز خودم من كه ميفهميدم بعد و ميكنند؟ شكنجه هم را
مالحظهيي در كار و مرز و حد هيچ خميني، دژخيمان منطق در نفهيمدهام چرا كه را رژيم
كه توان و هرقدر مجاهد را بوميكشند ميفهمند؛ را فقط يك چيز مثل درندگان، نيست، آنها

او را مي درند. دارند
و  تاريك آن راهرو در و مي شد همراه ما با آبي» «مادر بود، شده باز دِر اتاقهايمان تازه  وقتي
راه موقع تا كنيم درست كفشك چگونه داد به ما ياد او بار اولين ميزد، قدم طوالني و باريك
فرح سيما، (آصف، شهيدان كه كاروان روزي شود. كمتر اذيت خورده كابل پاهاي كف رفتن،
روز آن ديگر ديدم، هروقت از بيقرارتر را مادر ميشتافت، تيرباران ميدان به سوي و…) زهرا و
اين بچهها بيقرار دور پروانهيي مانند او و بودند مادر اتاق از كاروان آن قضا، بيشترين نفرات از
بقيه ميگفتند به را سفارشاتشان و ميكردند جمع را وسايلشان بچهها كه فرصتي ميچرخيد. در
قبل بود ولي آرامتر از نماز بعد از خواند، نماز ركعت چندين ايستاد و نماز مادر وضو گرفته، به
را خشمش است، خشمگين بهغايت معلوم بود در حاليكه و ميخواند دعا لب زير همچنان
خواند؟ خواهند را ديگري اسم امروز هم باز ميكنيد فكر آيا ميپرسيد نگراني با و فروميخورد

ميكرد. و دعا ميخواند نماز همچنان مادر تيرباران، ساعت تا هم رفتن بچهها از بعد
مي بردند، بچه ها را كه روزي چرا او پرسيدم از  ميزدم،  قدم آبي» «مادر با بعدكه  روز چند
و از نماز ميخواندم اين دخترهاي گلم سرفرازي نماز خوانديد؟ مادرگفت براي شما آنقدر
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بود؟ معصوم و چقدر پاك آنها كه نگاههاي ميبردم، نديدي پناه به خدا جنايت اينهمه
عروس  و سه پسر كه بودم ولي نفهميدم بند مدتها با او هم من وارسته بود كه آبي» آن قدر  «مادر

است. بوده در زندان سال نيز چندين او خود شدهاند و شهيد او

مي رفتند… معصـوم و آرام چه
نگاه اول  همان را كه در تكيده بسيار و دو دختر شد باز بهمن٦٠ دِر بند روزهاي از يكي در
هايده و ناهيد دادند. بند هل به داخل زخمي، كبود و با پاهاي دوقلو هستند خواهر دو بود معلوم
شريف دانشگاه صنعتي در را آنها ميشناختم، را دو هر بودند. دانشجو دو و هر قزوين اهل
خود، سازمان مجاهدين، گمشده دنبال من كه روزهايي در داشتم. خيلي دوستشان بودم و ديده
ميكردند كمك خيلي من به ناهيد و هايده و بود شريف صنعتي دانشگاه من مأمن تنها ميگشتم
خودم بزرگ خواهرهاي مثل هميشه به آنها ميدادند. اميد گمشده، به من اين به رسيدن راه در و
از يكي حتمًا دبيرستان داشتم سر راه اشتياق ميرفتم كه به دبيرستان روز هر و ميكردم. نگاه
تكيه گاههاي بزرگ و دوستان احساس ميكردم و شارژ ميشدم لبخندشان هر ببينم. با را آنها
با تا كمك ميكردند و ميدادند به من زندگينامه شهداي سازمان را آنها مخفيانه دارم. مهمي
زير هرروز بودند ما در بند خواهر دو اين كه دوهفتهيي طي آشنا شوم. بيشتر هرچه مجاهدين
قدمي هر با طوري كه مي زدند. كابل شده آنها پاهاي شكنجه بر روز هر و بودند فشار و بازجويي

ميماند. باقي و چرك خون آثار در جاپايشان برميداشتند كه
نشنيدم. را آنها آخ يا ناله هم يكبار حتي من و بودند باوقار و آرام و صبور به غايت هايده و ناهيد

نداشتند. مجاهدين هواداري جز جرمي هيچ آنها
خيلي  آنها هميشه برخالف ولي زدند صدا بازجويي هم براي را با دو هر ٢٠بهمن٦٠ روز صبح
شد كه چه پرسيدم و رفتم آنها سراغ برگشتند. ديگري از نيمساعت بهفاصله هركدام زود و
خواستند و بردند موسي و باالي سر اجساد اشرف را ما امروز گفت ناهيد زود برگشتيد، امروز
بعدازظهر تا يا بكن فكرهايت را گفت برو بازجو و قبول نكردم من كنيم، ولي توهين آنها به كه
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همين عين بشود. اجرا حكم اعدامت كه امشب آماده باش كني يا مصاحبه بيايي كن درخواست
فقط كه را وسايلشان رسيدند وقتي به بند از خواهر بودند، هر دو گفته هم هايده به را حرف
بزنند. تا صدايشان ماندند و منتظر خواندند نماز و حمام رفتند كردند، بود جمع لباس يكدست
لحظات آن در تمام و است اعدام شوند قرار امشب من نگفته بودندكه از هيچكس غير به آنها

بودند. آرام و ساكت
شد ظاهر در بند ميخنديد كريهي به نحو درحاليكه زندانبان زن شش بعدازظهر، حدود ساعت
وقتي بيا! و بردار را گفت وسايلت آمد ناهيد وقتي بزنيد صدا اتاق سه از را ناهيد گفت آهسته و

هم گفت. هايده به را حرف و همين بزنيد! صدا هم هايده را گفت زن همان ناهيد برگشت
از دارند را پاك و معصوم دو انسان سادگي بههمين است. آخر شده متوقف قلبم كردم احساس

بكنم؟! كاري هيچ بتوانم اين كه بدون كنند، تيرباران تا ميبرند كنارم
كرد، من به نگاهي آمد. بند ناهيد به دِر كه نكشيد دقيقه هم طول پنج حتي ايستادم، همانجا
پيدا كلمهيي هيچ نميكنم،  فراموش را لحظه آن هيچگاه كشيديم آغوش  در را همديگر
باشد! خدا نگهدارت گفتم ناهيد بود. پريده ذهنم از همه چيز بگويم، انگار به او كه نميكردم

همين طور خداحافظي كردم. هم او با هايده آمد از او بعد
از دژخيم و روزه گرفته بودند موسي و اشرف به خاطر دو هر هايده بود، ناهيد و عجيبي روز چه
كردند وفا خود عهد به آنشب ناهيد و هايده كنند. توهين سردارانشان به كه ميخواست آنها
بايستي درواقع معصوميتشان تمام با را آنها شدند. شهيد مجاهدين آرمان به وفاداري بهخاطر و

كرد. شهيدان عاشوراي مجاهدين محسوب جزو

اشتباهي اعدام
فكر  كه ميافتاد زندان در غريبي و اتفاقهاي عجيب دستگيريها، باالي حجم به خاطر سال٦٠
دردناك، بسيار اتفاقات اين از يكي است. نديده هيچجا در هيچ كس را آن مشابه ميكنم
بهاين زندان، داخل زندانيان در انتقال و نقل بود. افراد و اشتباهي كتاب و بيحساب اعدام
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گوشه و هركس ستون مي كردند پشت سرهم نفرات را كه همه انجام ميگرفت صورت
ميدادند، زندانيان دست به طناب يك يا ميكردند. حركت و ميگرفت را جلويي نفر لباس
كه را ماجرايي همسلوليم از خواهران يكي راه مي افتادند. و ميگرفتند را طناب اين آنها

كرد: تعريف برايم اين گونه بود آمده پيش خودش براي
بند  به را ما تا آمديم بيرون دادستاني ساختمان روزهاي زمستان٦٠ از از يكي «حوالي غروب
همزمان بود، اعدامي زندانيان صف ديگري نيزكه شامل لحظه همان در كه نگو برگردانند.
چشمبند چون و قطع شد وسط از صف ما كه بوديم اول راه هنوز بيرون آمد. ساختمان از
جلو رفتيم، كه ميبردند. كمي اعدام براي را آنها كه رفتيم صفي به پشت داشتيم، اشتباهي
را ما زندانبان گفتم مگر به همان مسير هر روزي نيست. و است كردم مسير اشتباه احساس
ديدم ميرويد؟! اعدام براي شما كه نشنيدي مگر نه! گفت اخم وتخم با او نميبريد؟ بند به
است. گرفته وسط اشتباهي صورت اين حالي كرد كه اين مزدور نميشود به هيچجوري
بند بروم. به گفته بازجويم اعدام مي بريد؟ براي چي مرا براي كه زدم داد بلند با صداي لذا
موضوع ببيند كند تا جدا مرا از صف ناگزيرشد باالخره كه كردم سماجت و تكرار بار چند
هم مرا گفت بلند صداي با نيز بود نسرين اسمش كه ديگري دختر موقع همان چيست؟
كارهيي اصًال و شدهام دستگير هم اشتباهي شدهام، دستگير امروز تازه من اشتباهي آورده ايد
او و مي كني! سوءاستفاده داري منافق اي كشيد داد زندانبان ميبريد؟ داريد كجا مرا نيستم،
ديگرهيچوقت پس داد. از آن اعدام حركت بهسوي محل و صف را صف توي داد هل را
روز و را همان دختر شد آن نيامد. معلوم بندها كسي به و چنين نشد خواهر خبري از آن

اعدام كردهاند. احراز هويت بدون
و داده واكنش نشان بهسرعت بچهها ولي آمده پيش بازهم اتفاق، اين شنيديم نظير بعدًا
به رفتن و از شود چك اسمشان شده هرطور بودند كرده اصرار و متوقف كرده را صف

زدند». سرباز اعدام ميدان
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اوين برفـهاي روي خونينبال بر پـرندهيي
البهالي  از و بودم ايستاده باال، بند٢٤٠ اتاق١ در جلو ظهر از قبل بود. اسفند٦٠ اواسط 
اي تپههاي خودم ميگفتم با تماشا ميكردم. بود پراز برف كه را تپه مقابل ميلههاي پنجره،
فرياد را تاب بودهايد و چگونه اينهمه فريادهايي چه دل داريد و شاهد در اوين چه رازهايي

است؟!... ريخته شده شما روي بر كه خونها و چه آوردهايد؟
به خودم افكار در درحاليكه من بچهها مشغول كاري بودند و از هركدام هم اتاق داخل در
تپهها بهسمت روي از تلوتلوخوران يك نفر يكدفعه ديدم ميكردم نگاه برفي تپههاي سفيد
او روز وقت اين ونه سالح دارد. است نه نگهبان كيست؟ او بود كه زده خشكم ميرود، باال
بخواهم ميترسيدم اگر كه بود عجيب برايم صحنه ميرود؟آنقدر كجا است؟ و كسي چه
آن و آمد سه تكتير صداي شليك حين همين در بدهم، دست را از كنم، صحنه خبر را بقيه
نزديك آنقدر صدا پريدند. از جا تيرها به صداي بچهها افتاد، همه برفها روي بر جوان مرد
،١٠ به فاصلة كه بودم من شاهد اما است افتاده اتفاقي بند در حياط فكركردند همه كه بود
برفهاي من و بردند و برداشتند را او درخون غرق پيكر و سررسيدند نفر چند بعد ١٥دقيقه
سادگي بههمين كه نميشد باورم چه بود؟ موضوع چيست و نميدانستم و ميديدم را خونين
بود زندانيمان برادران از او يكي كه شنيدم بعدها بهراحتي كشتند. را انسان يك چشمم جلو
را او پاسداران اما بود، رسانده تپهها باالي به را خود كرده و فرار شكنجهگران كه از دست

كرد. را ارغواني سفيد اوين تپههاي شقايقها مثل گرم او و خون زدند پشت از

رودررو جنگ
صحبت حماسهيي از بودند، برگشته شبانه بازجويي از كه بچه هايي صبح روز يك
بود قهرماني شكنجه داستان بازجويي و بودند. در بازجويي شاهدش قبل شب ميكردندكه
همچون و برخميني!» مرگ رجوي، بر «درود ميزد: فرياد فقط تازيانه زير كه اعظم بهنام

ميغريد. شيري
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بود. خزانه منطقه تهران جنوب دانشآموزي بخش از ميشناختم، بيرون از را اعظم من
و بهغايت خونگرم و شهري جنوب ساده و تيپي قهوهيي و چشماني با دختري بود اعظم
از اين هردو ميكرديم و نزديك با هم كار در ارتباط اعظم من و سال٥٩، در دوستداشتني.

بوديم. سرخوش سرشار و هستيم، با مجاهدين ارتباط در كه
ميرفتند،  محل دادستاني به بازجويي كه براي زندانياني از زمستان٦٠ را در او دستگيري خبر
كه  شعبة٧ اوين در او بود. پيچيده بندها همه در شكنجه زير در اعظم مقاومت آوازه شنيدم.
همان ميشد. در بازجويي بود معروف وحشي شكنجهگراني با شعبه بهعنوان مخوفترين
«درود ميزد: فرياد او فقط و بودند او زده به درپي پي كابل ٤٠٠ضربه بحث، مورد شب
پا بر بيشتر و وحشيترشده و بيشتر بازجو كه ميشد باعث برخميني» و اين مرگ بررجوي،
هم نفر دو يكي جمله از بودند، كه در راهرو شعبه شب آن زندانياني كه بكوبد. او پشت و
جريان مجاهد يك دختر و جالد بين كه شكوهمند جنگ اين از بودند، ما هم اتاقيهاي از
شب ماجراي از بازگشتند بند كه به روز آن فرداي بودند و آمده بههيجان سخت داشت،
شالق زير كه بوديم هميشه شنيده ما ميكردند. تعريف اعظم برايمان حماسي مقاومت و قبل
اعظم اينكه ولي ميرود هوش از ديگر بعد و است بههوش ١٠٠ضربه تا هرزنداني دژخيم،
بود. چند شگفتانگيز كرده بود تحمل يكنفس ٤٠٠ضربه را تا و داشت استقامت اين همه
گوشت تخممرغ يك بهاندازه هركدام پاهايش كف ديدم، اتفاقي بهطور را اعظم بعد ماه
شنيدم نديدم. بعدًا را او ديگر هرگز ولي بود. اعدام زير حكم هم خودش و اضافه آورده بود

است. شده اعدام قتلعام سال٦٧، درجريان قهرمان اين مجاهد

دژخيـم شـده سـرريز هاي عقـده
پاسداران  سپاه و عضو امامي خط دانشجويان از ميگفتند داشت كه بازجويي بند٢٠٩ اوين
از عشق كمكم بازجو وقتي اين بود. صالح اسمش اوايل ولي را نميدانم واقعيش بود. اسم
را خودش اسم و كرد عوض را خود اسم كرد پيدا آگاهي رجوي مسعود به مجاهدين
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شما كه است مسعود اين ميگفت ميكرد، شكنجه را زندانيان وقتي او گذاشت. مسعود
را او صداي زنداني بود، يك زدن شالق و شكنجه يكروز كه مشغول ميكند. را شكنجه
موضوع نميفهميدم صدا بزن! ابتدا من را مسعود شالق ميگفت زير متهم به كه ميشنيدم
صحبت همزنجيرانم، از با سرور، يكي دارد؟ بعدها يكروز كه منظوري چه او و چيست
سرور مسعود گذاشته؟ را شكنجهگر اسم خودش نمي فهمم چرا اين او گفتم به ميكردم

كند. مخدوش را مسعود و عشق ما به نام را لوث كند اين ميخواهد او گفت
صداي و را گذاشته بود ميليشيا سرود نوار ميزد، را شالق بچهها از يكي بار وقتي يك
و «خيز خب مي گفت: ميزد، كه با هركابلي كرده بود. بلند كركنندهيي حد تا هم را ضبط
فرهنگ مقاومت او ميخواست هستي! چنگ ما در االن ميليشيا اما سنگر ميليشيا!» به سنگر
را سرود اين كه وقتي نمي فهميد بود كه احمق آنقدر  ولي كند، مخدوش اينچنين را
سازمان در سرودهاي كه با آرمانمان و ميشود ما سهلتر براي كابل شكنجه و ميشنويم،
آهنگران چندشآور صداي بهجاي خوب كه و چقدر ميخوريم پيوند بيشتر شده، بيان
را ميليشيا قشنگ سوت آن و سرود اين دلنشين صداي او، زجرآور نوحهخوانيهاي و

ميشنيديم.

پايـداري و صـالبت حماسـه
شد، آشنا شدم.  منتقل اتاق ما به او باال بودم و بند٢٤٠ در وقتي بار اولين مشهدي، سرور با
بود.  ملي گرفته دانشگاه را از خود ليسانس روانشناسي او شده بود. پاييز٦١ دستگير در سرور
و  بود بازجويي ٢٠٩ زير در ماه سه بيايد ما نزد قبل از اين كه بود، سرحال و خنده رو هميشه

بودند.  فرستاده بند ما به خودش راهم و كرده شعبه٧ منتقل به را پرونده اش سپس
كف  آمد، ما نزد كه وقتي طوري خورده بود كابل خيلي ٢٠٩ بود در كه مدتي طي سرور
از ميرفت. راه پاهايش روي بهسختي بود كه اضافي آورده گوشت پايش آنقدر هردو
مجروح پاهاي روي همين مجددًا ميرفت، بازجويي كه هربار آمد، ما نزد كه هم وقتي
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پيوند پايش كف گوشت ران او به شدند از مدتي مجبور طوري كه بعد از ميزدند كابل
بود شده الغر و ضعيف خيلي سرور مدت در طول اين شد. قبل از بدتر پايش وضع اما بزنند
مجاهدي بود. او جنبوجوش در مي كردي نگاهش كه هربار ولي درد ميكشيد، دائم و
و ميداد انجام شده برنامهريزي ساعت را مثل كارهايش همه بود. منضبط و منظم به غايت

داشت. خود اطرافيان با و مسئوالنهيي جاافتاده مناسبات
به  راجع  هيچگاه داشت كه وضعيتي به باتوجه بوديم، اتاق يك در سرور با سال٦٤ كه 
سؤال او از چيزي هستند، چه زدن او دنبال شالق با جالدان اينكه محتواي پروندهاش و
پيله او به اينقدر كه دارد زنده  اطالعات سرور كه ميدانستم تجربه بنابه  اما نميكردم،
به وقت يكبار بود. هر چند شده بسته پروندهاش نه و بود رفته هنوز نه دادگاه كردهاند. او
درميآمد از جايي موضوعي بار نوك هر و دوباره… ميشد و شكنجه ميرفت و بازجويي
من سربسته ميگفت بهطور صحبت ميكردم، او وقتي با بارها مي رفت. زير ضرب دوباره
از آنها چون شد، خواهد اجرا حكم من قبل از دادگاه و رفت نخواهم دادگاه به هيچ گاه
آماده را خودم خاطر بههمين و نميكنم هم فكر آن به هرگز من كه ميخواهند چيزي من
از دست شعبه٧) فكور (سربازجوي كه دارم يقين ولي شوم شهيد زير شكنجه كه كرده ام

نخواهد كرد. اعالم تمامشده هرگز را پرونده اين و برنمي دارد من سر
او جلب به نسبت ميكرد، احترامش با او برخورد هركسي و ما بود همه احترام سرور مورد
در ولي هربار كه ميگذراندم، او با را زيادي ساعات هفته در اينكه با وجود ميشد. من
رو همين و از هستم مجاهد روبهرو مسئول يك با احساس ميكردم قرار ميگرفتم مقابلش
دستگيري از بفهمم كه قبل نكردم و هيچگاه تالش نكردم كنجكاوي او هيچگاه در مورد

بند١  به زندانيان از ديگر تعدادي به همراه سال٦٤ كه دستگيرشد؟ شد چه ميكرد و كار چه
نديدم. هرگز او را ديگر و رفتم گوهردشت به و من هم شد منتقل

ميخوانديم. سرود هم با و ميزدم قدم سرور با آهسته ميدادند هواخوري ما به كه روزهايي
حياط آنها در زدن قدم موقع هربار و داشت دوست خيلي را مرضيه ترانههاي از دو ترانه او
نيز هفته ساعت در ما چند بيدي». «سروي و ديگري موليان» و «بوي جوي ميخواند، يكي را
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ديگر خاطراتمان و گروهي خاطرات كوهنورديهاي ميخوانديم و نهج البالغه و قرآن هم با
ديگري زندانيان طريق از بعدها دارم. كم وقت ميگفت هربار سرور و ميكرديم تعريف را
به دادگاه هرگز مي گفت هم خودش همانطوركه سرور كه شدم خبردار آزاد شدند كه

اعدام شد. هيچ حكمي بدون نرفت و

نميميـرد… هـرگز كه عشـقي
در  همزمان كه بود انقالبي معلم يك جليله بودم. هماتاقي فروتن جليله مدتها با باال، دربند٢٤٠
دستگيري هنگام جليله شد. دستگير ٢٧سالگي در ماه٦١، خرداد در كار ميكرد. او هم درمانگاه
از مرتضايي نيا حميدرضا شهيد مجاهد همسرجليله داشت. حميده نام به يكساله دختر يك

سالها تحمل از پس كه انقالبي بود معلم يك فروتن جليله مجاهد قهرمان
و پيوست آزاديبخش ارتش به وسطايي آخوندها قرون زندانهاي در اسارت رنج
ميهن محبوبش و خلق فداي جاويدان فروغ عمليات در را پاكش سرانجام جان

٣٤ساله بود. شهادت هنگام در جليله كرد.
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٢٧دي١٣٦٠  در او بود. فوقمهندسي گرفته و ساختمان راه رشتة در بود. حميد مشهد كادرهاي
تهران بهشهادت رسيد. ٣٠سالگي در سن در

بردند  شديدترين شكنجهها زير به را او بارها ميشد. دژخيمان جليله در شعبه٤ بازجويي
كمككار همه كارها در و بود صبور بسيار او برنداشت. دست خود از آرمان هرگز او اما

بود. ديگران
زندان از آخوندها قرونوسطايي شكنجهگاههاي در اسارت سال چهار تحمل از پس جليله

فروغ  عمليات در سال٦٧ در سرانجام و پيوست آزاديبخش به ارتش شهريور٦٦ در او شد. آزاد
كرد. محبوبش ميهن خلق و آزادي را فداي پاكش جان جاويدان

تعريف  براي همديگر زيادي خاطرات و بوديم بسياري شاهد رويدادهاي هردو بند٢٤٠ ما در
كرد، تعريف برايم و بود آن شاهد خود جليله كه رويدادها تكاندهنده ترين از يكي كرديم.

بود. خلق مجاهد زن شير «نيره» انقالبي رويكرد
تهران كار  سازمان در اجتماعي بخشهاي از يكي در ٦١ رضا كيوانزاد كه سال گفت: اوايل جليله
همسر نيره كشيد. خيانت به بريد و كارش شكنجه دستگيرشد و زير دادستاني توسط ميكرد،
دستگيركنند. را او بگذارد تا دام نيره براي كه كرد وادار را رضا بود. رژيم مخفي موقع آن رضا
با مي تواند مي كرد تصور داشت، خبر عالقة او به رضا كه از بازجو شد، دستگير نيره وقتي
ترتيب صحنهيي بههمين خيال، و بشكند درهم را نيره اين عواطف، روي گذاشتن انگشت
مالقات اين در كنند. مالقات بازجويي اتاق همان در را همديگر نيره و رضا كه بود داده
است بيهوده كارها ندارد، اين فايده مقاومت گفت و نيره نصيحت كردن به كرد شروع رضا

و…
برخاست جا از خروشيد، در همانجا بود، باخبرشده رضا از خيانت نيز اين از پيش كه نيره اما
تو و ديگر بين من و خائني شو! تو از من دور وگفت: خائن انداخت روي رضا تف به و

ندارد. رابطهيي وجود هيچ
خواسته رضا از و بياوري حرف به را زنت بايد خودت حاال خب بود گفته رضا به بازجو
با گويي و سرود مي خواند، نيره زيركابل ميخروشيد و را كابل بزند نيره خودش بودكه
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بود. شده شعلهورتر  وجودش در مقاومت آتش دشوار، آزمايش و فتنه اين در  پيروزي
زن يك ميتواند همسري، عواطف از سوءاستفاده با و شيوهها اين با ميكرد گمان دژخيم
برزگتر بسا عشقي گرو وجودش در مجاهد خلق ولي نميدانست كه بشكند درهم را مجاهد
قله تا را خود پرشكوه راه سرانجام نيره ميبازند. رنگ برابرش در عشقها ديگر كه است

پيمود. سرفرازانه شهادت
رسانده اثبات به را خود خوشخدمتي همسرش، انداختن بهدام با كه ميكرد تصور رضا
از رژيم پس و ندارد انتها رژيم باتالق كه نميدانست اما كرد. خواهد او رحم به رژيم و

كرد. نيز اعدام او، خودش را سوءاستفاده از

ميسـوزاند را انسـان روح كه زخـمي
جمعمان  يك نفرجديد به و شد باز اتاق روزي دِر بودم كه باال در بند٢٤٠ سال٦٠ اواخر
و آشفته كامًال و  كثيف وضع و سر با بود، ژوليده بسيار بود. رؤيا اسمش  شد، اضافه
كمي تا رفتيم، رؤيا سراغ و چاي آب با تازهوارد، هر برخورد با معمول طبق درهم ريخته.
كه واكنشهايش متوجه شديم شديم. از روبهرو وضعيت متفاوتي با آرامش برسد. ولي به
شعبه در پياپي ١٥روز مدت شد معلوم حرفهايش از است. داده دست از را روانيش تعادل
بفهميم، نميتوانستيم ما كه چيزي اما است. شده بازجويي و شكنجه بيوقفه و بوده بازجويي
موج ميزد، مظلوميت نگاهش در دست داده است؟ رؤيا كه از را تعادلش چرا بود كه اين
و ندارد جرمي هيچ ولي دستگيرشده است، چپ از گروههاي هواداري بهاتهام كه گفت

است. هم نكرده كاري هيچ
گريه ميكرد بزند حرفي بيآنكه كند، بعضي وقتها شورش همهچيز عليه تالش ميكرد او
خسته دوباره فحش ميداد و زندانبانان و بازجو به و ميكشيد فرياد ميلهها ميرفت و پشت يا

ميكرد. گريه و مينشست ميآمد،گوشهيي ميشد،
قيد همه ميشديم، گويا موفق كمتر ولي كنيم، رسيدگي سرووضعش تالش ميكرديم به
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چيزي او چه و شده چه بود كه سؤال عالمت برايمان بيشتر دليل همين به زده بود، را چيز
است؟ كرده اينطور را

بچه كوچكي شده مانند زجر ميكشيد، خيلي ولي خودش نمي رسيد ما به رؤيا آزارش 
حمام هم ميخورد، خيلي كم يا نميخورد يا را غذا ميگرفت. چيز بهانه همه بابت بود كه

خوبي نداشت. وضعيت نميرفت و
قدم ما براي كه با كرديم اصرار و رفتيم سراغش احسانيان شهناز با مجاهد شهيد روز يك
كمي تا كرديم تعريف باربط و بيربط حرفهاي و جوك برايش آنقدر آن روز بيايد. زدن
كند حمام گرم شد حتمًا آب وقتي قول گرفتيم از او كنيم. خارج از فضايي كه داشت را او
را ولي حمام نيامد زدن قدم براي يكي دوبار بجز او البته بيايد. زدن قدم براي ما روزانه با و

كرد. قبول باالخره
هم او و ميرفتيم سراغش و… گفتن تا شعر درست كردن تسبيح از مختلف بهانههاي با ما
يكديگر با و صحبت زدن قدم در راهرو مشغول روز كه يك بود. قبل شده از بهتر كمي
غذا چرا شده؟ شهيد اقوامت از كسي آيا  ناراحتي؟ اين قدر  چرا پرسيديم او از بوديم،
به سؤاالتمان و ما نگاه ميكرد به در حاليكه او اينقدر گريه مي كني؟ نميخوري؟ چرا
عمق در ناگهان اما نامتعادل نبود، ديگر آن رؤياي انگاركه بود و شده جديتر ميكرد گوش
من آوردهاند؟ نمي دانيد چه باليي سر شما گفت او كينه را ديدم. و خشم برق چشمهايش
مرا آنها نميدهم. و دارم اطالعات ميكنند من گوريلها فكر اين نكردهام ولي هيچكاري من
تازه دلش داغ گويي چنانكه ناگهان رؤيا كردند. را تباه من زندگي آنها كردند، لتوپار
ميله ها بر درحاليكه و دويد ورودي بند ميلههاي به سمت و فراركرد ما دست از باشد، شده
بكشيد! مرا و ميگفت: ميداد ميزد، فحش فرياد ازجا بكند، را ميخواست آنها و ميكوبيد

جانيها! و… آي كرديد؟! تباه مرا چرا زندگي
تمام قوا با او و بود رؤيا بههمريخته صداي با بند چون همه بوديم ترسيده بسيار و شهناز من

پاسداران و آخوندها ناسزا مي گفت. به ميتوانست دل فرياد ميكشيد و هرچه ته از
ميلهها و داشت بود شده واقعأ پرزور رؤيا شويم، نزديك به او حتي نميتوانستيم ترس از ما
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كردند منتقل به كجا را او ديگر نفهيمدم و بردند را پاسدارآمدند او ميكند، زنان جا از را
شد؟ چه وسرنوشتش

هيچ فيالواقع رؤيا گفت: ما به م ل گروههاي هواداران يكي از مينو بردند، را رؤيا وقتي ولي
سياسي فعاليت هيچ چون شده؟ دستگير معلوم نيست چرا و اصًال است و بيگناه نكرده كاري
درهم شكستنش براي مقاومت ميكند، دارد اين كه او وحشي بهخيال بازجويان ولي نداشته،

داده است. دست از تعادلش را جهت بههمين او كردهاند و او تجاوز به

بودن! خواهـر بهجـرم فقط
دستگيركرده را او هم علت بههمين و معدنپيشه بود مصطفي خلق مجاهد خواهر گلناز،

دستگيري  داستان ما فرستادند. به اتاق را گلناز كه بودم باال بند٢٤٠ اتاق١ در پاييز٦١ بودند.
به خانه پاسداران بگيرد، پناه بود تا آمده او خانه مصطفي به يكشب كه بود قرار از اين او
را گلناز پاسداران و فراري دهد خانه از را برادرش بود او توانسته ولي بودند ريخته گلناز
برابر معمول دو بهاندازه براثر تورم، بدنش كه بودند آنقدر زده را او بودند. دستگير كرده
و دالور بسيار اما نداشت، سواد گلناز بود. چرك و زخم پراز و سياه نيز پاهايش و شده

گفت: و مغرور صميمي خيلي شد، اتاق وارد بود. وقتي مهربان
آوردهاند، هم را آنها كه دارم بچه هم سه مصطفي آوردهاند، به خاطر مرا است، گلناز اسمم

ميكنم. كورهپزخانه كار در ندارم، هم شوهر هستند. كجا االن نمي دانم ولي
ماساژ و به نشستيم كنارش سراغش رفتيم، زهره و اتاق، من به ورودش از دقيقه بعد چند
ما ميزد، بيرون پايش كف از خون و چرك ماساژ، هر با شديم. مشغول پاهايش دادن
حين ميشود. كمتر دردم اينجوري است خوب خيلي ميگفت گلناز ولي ميگفتيم آخ
رژيم براي روزها صحبتي نكن. درآن با هيچكس مصطفي گفتيم، راجع به گلناز ماساژ به
دنبال وآنها آورده بود اتاقمان به را خائنان و بريدگان از تعدادي روحيه ما درهمشكستن

نفرات بودند. از اطالعات درآوردن
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بودند زده پي درپي كابل روز داشت. او را چند قلبي پر از مهر و بود و ساده روستايي گلناز
ميزان نمي دانم. اين نميدانم، بود گفته گلناز فقط ميخواستند. را مصطفي محل رد و او از و
شده ثبت مجاهدين حماسههاي از بخشي بهعنوان ذهنم در گلناز مقاومت و وآرامش صبر

است.
بزرگ پسر محمود دادند. ما تحويل و آوردند بند به هم را گلناز فرزند سه روز چند از بعد
او نبود. زيرا كنترل قابل اصًال و بود شده عصبي بسيار بود ميكنم پنجساله فكر كه گلناز
نميتوانست اصًال و بود  ديده را زندانيان  ساير مادرش و از شكنجه متعددي صحنههاي
چيز درآن جا همه است. درآورده جهنم سر از اين يكدفعه كه افتاده اتفاقي كه چه بفهمد
معلوم ميكرد. فرار اتاق از غيرعادي ميكرد، جيغ ميكشيد و بود.كارهاي عجيب برايش

بود. كرده پيدا را وضعيت آن كه بود ديده چيزهايي چه سن آن در معصوم طفل كه نبود
سرهم پشت را كوچك بچههاي كه ديدم بارها بود، متهم و بازجو بازي هم بچه اين بازيهاي
مي گفت آنها به ميداد. آنها يك طناب دست مي بست و را آنها چشم و مي كرد رديف
درمي آورد. زندانبان را اداي و مي رفت راه آنها كنار هم خودش بازجويي داريد. بياييد
وقت داري فالن ساعت تا بنويس ياّال و ميگويد نشانده بچهيي را روبهديوار ديدم يكبار

و… بنويسي!
كابل دوباره  مجروح  پاهاي همان روي و مي رفت بازجويي به متمادي روزهاي  گلناز 
جالدان ولي نميدانست از مصطفي او هيچچيز بازميگشت.  بند  به دوباره او و ميزدند
اين بچه با سه نگهداري برنميداشتند. او سر از دست داشتند مصطفي از كه بهخاطر كينهيي
را كسي هم زندان بيرون در او ولي بود. گلناز براي ديگر عذابي خود زندان در وضعيت
تكرار بارها صحنه ها واين بود بند ما يكسال در بيش از بسپارد. وي او به را بچه ها تا نداشت

نگفتيم  گلناز به را اين ما است. شده شهيد درگيري در مصطفي كه رسيد شد. سال٦٢ خبر
ديگر  و منتقل كردند بند ما از را سال٦٢ او ولي فهميد. را خبر اين كي گلناز نميدانم و

شد. بچههايش چه او و هم نميدانم سرنوشت هنوز رفت و كجا نفهميدم به
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اسـارت در كودكـان
كودكان ديگر از بسياري با مقايسه در تازه او بود، نمونه يك گلناز فقط ٥سالة پسر محمود
يكي در كنارش بود. مادرش بههرحال چون بود، برخوردار بهتري از شرايط بالنسبه زنداني
كه بود مجاهديني كوچك بچههاي كردن زنداني زندان، در رژيم ضدبشري جنايتهاي از
بهخصوص و مجاهدين به نسبت حيواني كينهيي كه الجوردي مي شدند. يا شهيد دستگير
و پدر جلو مجاهدين بچههاي كه  مي كنم كاري ؛ ميگفت  داشت سازمان مسئوالن
رو همين از ساخت. امام خواهم خط پيرو و پاسدار منافق، از بچه و بايستند مادرهايشان

نميداد. خانوادههايشان تحويل به را چندساله چندماهه تا بچههاي
مي گذاشت. آنها معصوم كودكان روي اين جسمي وخيمي و روحي تأثيرات شرايط زندان،
سر و شاهد شكنجهها شب تا صبح از اسباببازيهايشان، و خود با همسن وسالهاي بازي بهجاي
صداي شبها خود بودند. نزديكان والدين و آشوالش پاهاي و خونين و صورتهاي مجروح و
يكي ارديبهشت٦١، اواخر ميبردند. بهسر دائم اضطراب و ترس در و ميشنيدند را تيربارانها
زندانيان از تحويل سودابه، يكي موقت نگهداري براي و آوردند سلول ما را به بچهها اين از
بهنظر پنجماهه چهار، آوردند، بند به او را بودند، وقتي گذاشته مهدي را بچه اين اسم دادند.
خانههاي از يكي ديگر از بچه دو با او را همراه بود. مريضاحوال ضعيف و بسيار ميرسيد.
بهاسارت بودند، سانده ر را بهشهادت آن افراد و كليه گرفته قرار حمله مورد كه مجاهدين
همراه و پيچيده پتو را در او مهدي، مادر بود، شده شروع حملة پاسداران وقتي بودند. گرفته
وقتي مزدوران بود. گذاشته ميرسيد، بهنظر امنتري مكان كه خانه حمام در ديگر بچه دو
بچه، هيچكس سه اين جز بودند، شده وارد آن درهم كوبيده و مختلف سالحهاي با را خانه

بودند. نيافته زنده را
وقتي شديم، او جمع آوردند. همه دور ما بند به را بچه اين  كه  بود غروب  دِم روز آن
ميزد پرپر گنجشك بچه مثل فرا ميگرفت. وجودم را تمام سنگيني غم ميكردم نگاهش
بعدها نميشناختم. كه مادرش را كه مادرش نيست. البد ميفهميد ميكرد ، فقط گريه و
در كه بود دانشجوي٢٤ساله ابوالحسني، فاطمه شهيد مجاهد دلبند فرزند علي كه فهميدم
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رسيد. بهشهادت پاسداران با درگيري در ١٥ارديبهشت٦١ روز
دلبندش فرزند چه حالي لحظه با كه در آخرين را تصوير ميكردم مادرش چشمم جلوي
اين با بيشتر رزم براي انگيزهيي تبديل به غم، همين جا آن از است. كرده جدا خودش از را
بعدًا گفتند او ميكردم. پرستاري و رسيدگي صرف را ساعت روزانه چند ميشد. جالدان
كه كيفي در جيب كوچك يادداشت يك هم يكبار ، است علي او اسم و  شده اشتباه
مهدي او اصلي اسم كه نفهميديم و آخرش بود امير نوشته كه كرديم پيدا بود همراهش
دو- داشت. در كوچكي جثه بسيار ريز و ، شد امير؟! علي كمكم بزرگ يا علي بود بود
وارد جديدي زنداني وقتي ميشناخت. را بند زندانيان ٦٠٠نفر همه عجيبي به طور   سهسالگي
بود. تنوع يك برايش چون مي كرد. خوشحالي و سروصدا بودكه كسي اولين او ميشد بند
او با مي كرد سعي و ميرفت آن خاله سراغ بالفاصله و جديدي؟ فرياد ميزد با خوشحالي
هستي؟ اسم بازجويي شعبه كدام چيه؟ ميپرسيد اسمت شيرينش زبان همان با آشنا شود؛
رو آيا تو كي دستگير شدي؟ هستي؟ اتاق كدام داري؟ حكم گرفتي؟ بچه بازجوت چيه؟

ميشد. او خيره پاي به و بالفاصله اوخ كردن؟ هم
ميكرد تيز را گوشش و ميدويد بند به جلوي هراسان ميشد بلند بلندگو صداي هرگاه
اتاقي مي دويد هر در به بيقرار ميشنيد را اسمها وقتي ببرند ميخواهند را چه كسي ببيند
خاله ميگفت نگراني با و  ميرفت بودند، زده  صدا بازجويي براي  كه خالهيي سراغ و
غروب و ميرفت بيرون بند يكبار از اين خالهيي، دلش، با هر انگار بازجويي. بازجويي،
افراد پاي حتمًا كند، از كسي سؤال آنكه آيا همه برگشتهاند؟ و بي كه ميكرد حتمًا دنبال

ميكرد. چك خودش را
راه خاله آن كنار هم او ميرفت بند راه راهرو ورمكرده در پاهاي با خالهيي هر هرگاه
انگار واقعًا و اوخ! ، اوخ علي ميگفت ميگذاشت روي زمين خاله كه هرقدمي با و ميافتاد
كس بود. هر ما شده همه زندگي از جزيي و بود دوستداشتني بسيار درد ميكشيد. علي كه

بكند. كاري او براي مي كرد سعي
داشت كه چادري پارچه از آذر ميكرد. جدا علي براي را خاكقندها هميشه خانم شهين
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قدم دراز و باريك راهرو در او با ساعت چند روز هر هم من دوخت. قشنگي لباس برايش
و بيايد ما اتاق در صبح جلو هشت ساعت روز هر كه بود عادت كرده بهخوبي او مي زدم.
مي گفت را كلمه همين يك ، فقط نداشت فعل زدنش «محپوپه، محپوپه!» حرف كند: سؤال
و اقدس يا شهناز و يا خانم شهين اوقات با اغلب بزنيم. من قدم بيا كه اين بود منظورش و
هم پشت علي و ميرفتيم راه چهار نوبت در ساعت روزانه هشت جليله با هم و بعضًا زهره
سعي ميزد و را به پشتش دستهايش درميآورد، را ما اداي و در حاليكه راه ميافتاد ما
اين قدم زدنها در بود. برده دل همه ما را برود. با اين كارهايش راه تندتند عين ما ميكرد

داشت. زيرنظر شش اتاق همه نفرات را در هر كارهاي تقريبًا
دِر گوشة هرگاه نگهداريم.  بند در را او نميتوانستيم ديگر بود شده  بزرگ كه كمي

بود.  به دِر بند٢١٦ رسيده و دررفته بند از فشنگ مثل برمي گردانديم سر تا بند باز مي شد
پاسدارها شود، خالص ديوارها اين شر از كند و فرار چارديواري اين از ميخواست دلش
ما همه خندة باعث ميافتاد و اتفاق اين روز هر برميگرداندند. گرفته و راه وسط را او
برايتان برود ميفرستيد آگاهانه را بچه اين شما كه كرد تهديد را ما زندانبان آخرسر ميشد.
بچة نفهمد او كه ميشد باعث ضدبشري خوي بگويم است بهتر يا خرفتي بياورد! اطالعات

ميزند. بيرون و بياورد دوام نميتواند دخمه اين در دو-سهساله
ميفرستيد. بيرون به نگهداريد را بچه اين نميخواهيد چون كه كردند تهديدمان هم روز يك
بههم داشتند چادر كه را نفراتي همه چادر بگيرند ما از را او نكند شديم نگران كه آنجا از
چشم دور از دوباره وقت هر تا ميبستيم علي بهكمر را شد، آن ٤٠متر ،٣٠ بهاندازة تا بستيم

بدهيم. نشان و واكنش شويم شدن چادر متوجه كشيده كرد با فرار بند از ما
با و رفته علي جلو كه بود آمده بند بهجلو كاري. چه براي الجوردي نمي دانم يك روز
ميترسم. من است؟ اينطوري قيافهات چرا خاله گفت او به كودكانهاش شيطنت همان
من به كه داده ياد تو به منافقي زن كدام منافق! بچه ميزد داد بود شده وحشي كه الجوردي
مي گفت و مي داد ما به بود خودش كه اليق را هر فحشي ميزد و عربده بعد و بگويي؟ خاله

بگويد. من را به چيزها اين كه داده ايد ياد اين بچه به عمدًا
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نديده ديگري را كودك پيرامونش در او آخر نبود. بلد را كودكانه اصًال كارهاي علي
ميكرد، جلو تكه روزنامه پيدا يك گاه بود. بزرگترها رفتارش صرفًا درآوردن اداي بود.
گردنش دور را سرم لوله درميآورد. را مينو و فريده خواندن اداي و ميگرفت چشمش
از كه هميشه هم رفتن راه در ميآورد. در را بندمان) (امدادگر اعظم اداي ميانداخت و

بعدها  بردند.  و گرفتند سودابه را از او بهار٦٤  روزهاي از يكي ميكرد. كپيبرداري من
خانواده  يك به  علي را شنيدم كه بود، بند٢٤٦ زنداني در كه فريبا طريق از گوهردشت در
را او بزرگ كردن صالحيت بودند شما گفته علي به مادربزرگ كنند. بزرگش كه دادهاند

مي آوريد. بار منافق را او و نداريد
خاطراتم همواره علي در نزديك به ٢٠سال، گذشت به رغم ماه قبل، چند همين تا  از آنسال
به او اتفاقي فهميدم بهطور بهتازگي او چه شد؟ باالخره ميكردم فكر خود با و بود زنده
مهدي يا علي همان است. صابر ارتش اين رزمندگان از و اكنون پيوسته آزاديبخش ارتش

شنيده ام. زندگيم در كه بود خبرهايي خوشحالكنندهترين از يكي خبر اين است.

نشـد پيـدا هرگز كه كـودكي
بود. رامسر اهل و داشت ٢٠سال كه آوردند ما سلول به را فرزانه بهنام خواهري پاييز٦١، در
او را بود. شده مستاجر» دستگير و «مالك به موسوم طرح سركوبگرانة جريان در اين خواهر
كبود رنگ به بود، خورده كه كابلهايي اثر بر پاهايش و كمر و پشت بودندكه زده آنقدر
است بيقرار و بيتاب ميكردم خيلي احساس او با اوليه آشنايي بعد از بود. درآمده بادمجاني
شالق چقدر اينكه از و فقط نميكردم سابقهاش سؤالي به او راجع از زندان رسم طبق ولي
وضعيت بهخاطر ضمنًا ميكردم. سؤال است، شعبه دركدام بازجوييش اينكه يا خورده 
او است رسيدگيهايي به مقدور كه آنجا تا ميكردم سعي فشار روحياش و تخفيف جسمي
اينطور را خود داستان يكروز فرزانه بود. شده نزديك هم با رابطهمان جهت به همين بكنم.

كرد: تعريف برايم
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پسرم همسر و ما كه پايگاه ديدم برگشتم وقتي بخرم، نان كه رفتم خانه بيرون زود از صبح
از خودم محاصره است. منطقه و گرفته پاسداران قرار تهاجم مورد آنجا بودند در حنيف
در خانه يكي ماه و چند شكست پايم حين فرار و در شدم خارج از منطقه طريق خانه به خانه
دو و دادند پناه خانهشان در هستم مجاهد ميدانستند كه مرا آنها گرفتم. پناه رامسر اهالي از
قرار حمله مورد كه ما خانه از و رفت خودش صاحبخانه خانم كردند. رسيدگي من به ماه
آر.پي.جي شليك چندين آن خانه به بعد از حمله، آورد. مزدوران خبر برايم گرفته بود،
بعد سوخت. من بود، آنجا در كسي همه ميگويند هر كشيدند. به آتش را و خانه كردند
دستگير تهران در سازمان وصل شوم، اما به تا رفتم تهران بهبود پيدا كرد به پايم كه اين از

شدم…
در سهساله اش پسر و همسر كه شد قطعي تقريبًا ما براي ميكرد تعريف فرزانه كه آن طور

شدهاند. شهيد آنجا
يكروز كه  منتقل كردند. ما بند٢٤٦ به بند را از شهين اسم به خواهر ديگري زمستان٦١ در
حرف او استعداد و هوش و كوچولو علي درمورد و ميكرديم، صحبت و نشسته هم دور

بود كه  ما پيش سهساله مدت كوتاهي پسربچه بند٢٤٦ هم يك در گفت شهين ميزديم.
مي كرد فكر و ميزد قدم مستمر مثل آدم بزرگها و داشت بوري موهاي بود، حنيف اسمش
شوكه پرسيد: حالت با و زد برقي يكباره فرزانه چشمهاي شهين، زدن حين حرف … و
هم ديگر چند مشخصه بعد فرزانه ميداد؟». جواب ميكرديد صدايش حميد هم وقتي «آيا
زنده من حنيف پس است! من او بچة كه: پس تمام نتيجه گرفت ناباوري در و داد بچه از
شهين سؤاالت از باشتاب دوباره و آمد، بههوش وقتي رفت! از حال هيجان، فرط و از است!
آورد. انگار بهدست فرزندش درمورد بيشتري اطالعات تا كرد حنيف مطرح دربارة بيشتري
ميكرد يقين ميپرسيد بيشتر هرچه اما باشد. داده اميدواري بيجهت بهخودش كه ميترسيد
فهماند آنها او به و بهمالقاتش آمدند فرزانه پدر و مادر بعد مدتي اوست. حنيف همان او كه
ارگانهاي تمام به  فرزانه  مادر پدر و ماه هشت از بيش  است. اوين و در  زنده حنيف كه
از ولي زدند سر مي گنجيد تصورشان در هركجاكه تا منتظري دفتر از غيردولتي، و دولتي،
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پيدا پروندهيي رامسر دادگاه در كالني پول صرف با النهايه كردند. را جواب آنها همهجا
بهآتش كشيدند، را آنها خانة اينكه از بعد ميداد نشان كه بود نواري آن كه داخل كردند
و شد؟ چه ميكنند مادرت او سؤال از آن جا در و بيدادگاه بردهاند به محل زنده را حنيف

بخرد. نان رفت مادرم ميگويد حنيف
گويي يك  نشد. خبري هيچ حنيف از بودم جريان در ولي با وجود اين، تا سال٦٥ كه من

زمين. توي رفت شد، آب قطره

در زنـدان! زندان
نفرات  زهرا از گفت من برگشت، به بازجويي وقتي از بچهها يكي از زمستان٦٠ روزي اواخر
بازجويان با  و  شكسته درهم شكنجه زير كه ديده را دانشآموزي از مناطق يكي  «شور»
رو و لورفتن بهمعني ميتوانست يكطرف از اين بود، شوكهكننده خبر ميكند. همكاري
كشيده شده همكاري به او كه شده چه ميكردم فكر هم طرفي از و باشد من آمدن پرونده

است؟
كه از٣٠خرداد او بعد با مرا. فاميلي نه حتي و ميدانست اصلي مرا اسم نه او خوشبختانه اما
قسمت به او و بوديم شده جدا هم هم از مرداد و اوايل بودم شده آشنا داشتيم مستعار اسم
ولي نداشت من از ميشناخت، چيزي به قيافه مرا كه اين جز عمًال و شده بود منتقل ديگري
بعد كه تمام آنچه را كه ميگرفتم مفروض بايد شده ام دستگير من خبردار ميشد كه اگر
و زهره زهرا با ميداد. قرار بازجويان اختيار در و مي دانست او بوديم داده از٣٠خرداد انجام

نوروز٦١  به مانده روز شش پنج، كه اين تا گذشت داستان اين كردم. مشورت مورد اين در
مي كنم فكر كه خائن حسيني همراه با يك زن گفت پاسدار اتاق ما شد و وارد شتابزده زهره
داشتم فرصت ثانيه چند فقط هستند. بند آمدن به درحال نفرات شناسايي براي باشد زهرا
هيچكاره من واقعًا فكرميكردند هم هماتاقيهايم برخي حتي تصميم بگيرم. تاآنموقع كه

بوديم  نشسته كه محلي درهمان بوده ام. سال٥٩ هوادار تا فقط و هستم عادي آدم يك و
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گفت كاناپه. زهره ميگفتيم آن به به اصطالح و بوديم هم چيده روي را پتوها پشت سرمان
اين گويا ميگذاريم طوريكه تو روي هم بعدي را كاناپه ما و كاناپه بخواب اين روي تو
آن زير من و كرديم را كار اين بهسرعت است. شده چيده هم روي پتوهاي مجموعه تمامًا
زير آن نميدانست كه من كسي ولي ميشنيدم را صداها همه لحظات شدم. در آن پنهان
سرفه سختي و داشتم شديدي تب و بودم خورده سرما كه بود روزي چند بدشانسي هستم. از

ميكردم. هم
ترتيب بهاين من ولي كرد چك را اتاقها همه و آمد ما بند به خائن روز زهراي آن بههرحال

ماندم. مخفي او چشم از
يا و  بازجويي به  رفتوآمد  موقع  و نداشتم را  قبلي آرامش ديگر  بعد به  آنروز  از اما 
ببيند مرا بهطور غافلگيرانه زهرا مبادا كه ميبودم گوشبه زنگ بند، بايد داخل به رفتوآمد

شود. خراب اوضاع و

زدم! جا بهجاي خواهـرم را خـودم
يكروز  ميگذشت، بندها به خائن آن گشت وگذار از يكماه حاليكه فروردين٦١ در اواخر
بود. حاجينژاد معصومه بهنام هم اسم يك خواندند، مالقات براي  كه اسامي ميان در
آيا كه موضوع چيست؟ بودم مانده مات قدري اول بود، اسم خواهر كوچكم معصومه
نفهميدهام؟ من كه آمده بند اين به و شده دستگير چطور است؟ شده دستگير هم معصومه
چرا و چيست؟ بفهمم كه موضوع نميتوانستم ولي نشده دستگير بود كه او اين ته دلم اما
كرد مجددًا اعالم بلندگو اما ندهم، نشان واكنشي هيچ كردم تالش ميخوانند؟ را او اسم
فوقش بروم. معصومه بهعنوان گرفتم تصميم خودم با بيايد. مالقات براي حاجينژاد معصومه
بايد و دستگيرشده ميشوم او مطمئن اين صورت در كه آمده خواهرم هم كه مي بينم يا
است. شده ميگويند اشتباه من به اين كه يا خودم بكنم محاسبات هم وارد را او دستگيري
شايد بود. اوين در هم ماه يك و بود دستگيرشده معصومه پارسال كه افتاد يادم ناگهان
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كه بود شيرتوشير اوضاع آن قدر مالقات رفتم، به بههرحال باشد. را كرده كار اين مادرم
و بود بيخبر  من از كه آن جا از مادرم بود درست حدسم نگفت. چيزي هم هيچكس 
دادهام را اصليم اسم لو رفتهام و آيا كه نميدانست دستگير شدهام، چون كه بود شده مطئمن
از ردي هم شايد ترتيب اين بگردد، به زندان در خواهرم دنبال اسم بود گرفته نه؟ تصميم يا
از و غمزده و مضطرب «آنا» هراسان قرارگرفتم شيشه مالقات پشت وقتي بياورد. من بهدست
دوخت به من نگاهش را كرديم سر با هم سالمعليك با بعدكه آمد. ولي سراغم شيشه پشت
مثبتي عالمت اين كردم. مالقات معصومه من با اسم ترتيب بهاين خنديديم. به هم هر دو و
ديگر طرف از و نيست رژيم دست من هنوز چيزي از كه بود معلوم يكطرف از چون بود
با خودم را و خواهرم باشم خودم، بروم يعني بهجاي را سناريو ميتوانم همين فهميدم كه
به خاطر ماه يك فقط و نداشت فعاليتي كه او هيچ چرا كنم معرفي زندان در او هويت و نام

بودند. داشته نگهش زندان در مجاهد نشريه داشتن

وحـشي! و پرخـون چشـمهاي
بازجويي  اينكه از شبانه بيش بازجوييهاي زدند. بازجويي صدا براي مرا ١١ارديبشهت٦١ يكشب
وقت و بيشتر نميشد انجام بازجويي شبها معموًال چون بود وحشت و ترس ايجاد براي باشد،

شكنجه ميگذشت. به
روبهرو بازجو طرف از با حرفهاي جديدي بايد االن كه زدم حدس خواندند را وقتي اسمم از

فقط  سال٥٩ كه تركتتحصيل كرده دانشآموز نظر آنها من ديگراز حاال بهيقين چون بشوم
بودهام. تشكيالتي رابطة در دستگيري موقع تا ميدانستند حداقل نبودم. بوده، هوادار مقطع يك
با را خائن زهراي آيا فكرميكردم داشتم، دلهره همهاش برسم، بازجويي اتاق به تا و مسير در
يكماهه كوتاه اوكه در همان مدت خواهدكرد؟ برخوردي خواهند كرد؟ او چه روبه رو من
از و بايستد مقابل من در مي تواند چگونه حاال بود، گرفته انس خيلي با من زندان، در بيرون
خود من تصميم اما بود آن برايم سختترين فكر دربارة قسمت و اين تصور بازجويي كند؟ من
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اگر بكنند؟ ميخواهند مگر چه رسيده، روزش روز تازه فكر ميكردم باخودم بودم، راگرفته
اوست چون كند، دوري بكشد و از من خجالت اوست كه بايد سراغم بيايد هم خائن آن تازه
از مسيري كند و شرم كمي بامن شدن با روبهرو هم شايد كرده خيانت و ضعف نشان داده كه

شايد… كند. دوري افتاده آن در كه
سگ محل آن خائن هم به و نكنم جز مقاومت فكر به هيچ چيز كه شد نقطه عزمم جزم يك در
كابل درد از شدن براي خالص چرا كه است، از دژخيمان نفرتانگيز بيش او چون نگذارم
درونم در است. آن تخت بسته روي را بهجاي خودش ديگر مي داند چند نفر خدا شالق، و
نميديدم. از هم را جدا خائن و اين ديگر بازجو شعله ميكشيد و و انگيزة مقاومت وكينه اراده
شعبه در پشت رسيديم، دادستاني سالن به  وقتي ميشدند.  محسوب دشمن مقابلم در هردو
زندانيان اغلب آخر بود، خلوت حدودي تا دادستاني كه بود ساعتي داشتند. نگهم بازجويي
ميخواست سرصبر و بود شده سرش خلوت بازجو احتماًال بودند. برگردانده بازجويي از را
با كه خائن بود همان ايستاد. كنارم يكي كه بود گذشته نيمساعت حدود من برسد. بهحساب
ادامه ندادم، را پاسخش شدهاي؟  دستگير كي پرسيد: لحني چاپلوسانه و آزاردهنده صدايي
اگر آخر ميفشردم بههم دندانهايم را نگفتم، فقط چيزي كردم و ميشناسي؟سكوت مرا داد
فقط اما ترجيح دادم ميكشيدم سرش بر فريادها خيلي بايد بدهم جواب او ميخواستم آنجا به
بازجو و سپس اتاق داخل رفت مرا ديد، بياعتنايي او كه به هرحال كنم. سكوت و بيمحلي
صندلي يك روي به ديوار رو و مرا بنشين اين جا وگفت بيا را كشيد چادرم گوشه برگشت
با نيست فكركني. نياز و گفتهام تو مورد در را چيز همه من بنويس، داري چه گفت هر و نشاند
بدهم؟ پس شده بازجويي خائن االن كه سابق همرزم به بايد راستي راستي آيا فكر كردم خودم
شنيدم نكره مردي را صداي من كيست؟ بازجوي پرسيدم بكنم بلند فكر بياختيار بدون اينكه
بازجويم اسم كه نميدانم هنوز گفتم من بكن. خانم ميگويد اين هرچه ولي هستم من گفت كه
ميگويد خانم اين بدهم؟ جواب  بايد را سؤالي چه و شعبه آمده ام؟ بهاين شده چيست؟چه
او شما با همان نوشته هاي پس چه نيازي به نوشتن من هست؟ در مورد من نوشته را همه چيز
اينجا در ندارم. او نوشته آن چه از من هيچچيز بيش بدهيد، مرا تشكيل پرونده ميتوانيد هم
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پرتاب مي شدم. نمي دانم پاسكاري و بين چندنفر فوتبال مانند توپ شد و لگد شروع و مشت
گويا ولي تكرارشد صحنه اين هفتبار شش، از بيش نيمهشب دو ساعت تا بودند؟ چندنفر واقعًا
به من حالي فقط مي خواست و ندارم خائن آن از بيشتر چيزي من كه ديگر بازجو هم مي دانست
بود مزدوري با جثه متوسط بازجو كه كند. خالي را دلش و دق همه چيز را ميداند كه كند
برگشتم وقتي بي اختيار يكبار كيست. او نمي دانستم اصًال ميكرد و مرا بازجويي كه بود اولين بار
پر ازكينه وحشي و و چهرهيي بود خون از پر درنده جانور مانند يك را ديدم چشمانش او و
شناسايي كنم. را كرد من ميخواهم چهره اش چون او تصور قيمت دادم كارم اين داشت. بابت
لومپن بودند؛ يك رژيم آخوندي تيپيك نمايندگان جهت هر او از كمكي نفر مزدور و اين

كثيف. و وحشي تمامعيار
ما سؤاالت يا به است اتمام وقتت درحال ميكردكه زمان تعيين من براي او درحالي كه مستمر
ميكرد كه بهخيال دنبال را سناريويي همزمان كن، امضا را حكمت برگه بده يا امشب جواب
و اين مجاهدي هويت يمن به من اما بشكند. لومپنياش چندشآور برخوردهاي با خودش مرا
است. طرف مجاهد زن با كه متوجهش كردم و دادم او دندانشكن به جواب محكم، تكيهگاه
مورد در زهرا كه هرچه من نوشتم بنويس و وگفت از نو را، پاره كرد بازجويي برگه بار چند او
درحاليكه وحشي بازجوي سر چيزي بيشتر ندارم، آخر دارم و قبول را همه است نوشته من
ولي حداقل شدم، خسته ديگر و بده بنويس هرچه ميخواهي خب گفت، بود و بريده خسته
هرچه نوشتم هم در پايان نوشتم و مدرسه در فعاليتم دو-سه صفحه از من باشد، ٢٠صفحه بايد
دادستاني فضاي يكباره بهبعد دو ساعت از شب آن دارم. قبول است، نوشته من مورد در زهرا را
مشخص ضربت گروه و بازجوها تحركات از شد، ايجاد زيادي شلوغي و بيابرو شد، عوض
رفت. آن شب و كرد رها وضعيت همان در بازجو مرا دارند، جديدي دستگيري حتمًا كه بود
مورد تهاجم مقاومت پايگاههاي از يكي كه شدم متوجه سروصدا از و بود تردد صبح مستمر تا
من بقيه برسند. رد به كه ميزدند داشتند و بودند كرده دستگير زنده هم را يك نفر گرفته و قرار
اتفاقي چه بدهم كه تشخيص نميتوانستم و خوب بودم بازجويي اتاق داخل بود و بسته چشمم
سازمان كه ميكردم و خداخدا دعا بودم و نگران جنبوجوش بازجوها بسيار از مي افتد. دارد
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درد ديگر بگيرند. سازمان كسي را نكند از مسئوالن داشتم كه ترس باشد. نخورده ضربهيي
صحنهيي دوباره نكند كه بودم نگران همهاش بود، رفته يادم بودم خورده كه كابلهايي از ناشي

باشد. پيش در ١٩بهمن مثل
و از آمد هم بازجويي اتاق وبه ميزد سر همهجا به پاسدار زن همان سعادتي، نماز، صبح موقع
اين دنبال رفتم وضو گرفتن براي وقتي بخوانم. نماز ببر مرا نه، گفتم خواندهاي؟ نماز پرسيد من
را خيليها آره شده؟ گفت خبري آيا پرسيدم سعادتي از بوده، خبر ديشب چه بفهمم كه بودم

گرفتهاند. ديشب
برگردم به بند قاطي بقيه زندانيان و برنگردم بازجويي اتاق گرفتم ديگر به نماز تصميم از بعد
لهولورده است. بس ديگر امروز براي خوردهام كه هرچه كردم فكر خودم پيش باداباد! هرچه
آنقدر ديگر طرف شود. از بهتر وضعم بچهها بندكنار در مقداري اقًال بروم گفتم بودم. شده
خبرشده بفهمم چه و بيايم بيرون وحشتكده آن از زودتر هرچه مي خواستم بودم كه نگران
زدم بعد وقتي شنيدم بهخواب را خودم در همان محل نماز، ١٠صبح ساعت حوالي تا است؟
بچه ها گفتم. را به شب مشاهدات و برگشتم بند به آنها همراه هم من بند مي برند، به عدهيي را
فهميديم رژيم اخبار راديو روي بعدازظهر از ولي صدايم بزنند، روز دوباره همان بودم منتظر
ميليشيايي دورة در مسئولم ( و طاهره (نصرت رمضاني ضابطي محمد چون قهرماناني آنشب كه
سرش آنقدر روز بازجو آن بود. افتاده به شور دلم كه نبود بيخود شهيد شده اند. تهاجم اين در

دارد. بازجويي زير هم كه مرا بود يادش رفته احتماًال كه بود شلوغ

شـالق جـمعي
خواند، بازجويي براي  را اسم تعدادي  و  شد بلند  بلندگو  صداي  دوباره روز،  چند از بعد
(از درخشاني مهري و مهشيد ميرفتم.  بازجويي براي بايد كه  بود آنها جزو هم من اسم
روسري خانم شهين كردم، پايم كه دادند من به كلفت جوراب جفت چند قتلعام٦٧) شهيدان
به را بافتنياش ژاكت هم مرجان و كردم سرم خودم، روسري بر اضافه دادكه را پشميش



٧٣

   آخــرين خنــدة  ليـــال

رسم اين روانه شوم. براي بازجويي كامل آمادگي با كردند تا كمك داد. خالصه همه من
كلفت لباسهاي و كفشك و جوراب مي توانست تا مي رفت بازجويي به كسي هروقت بود
پا، درآوردن كردن ورم و شالق بعد از گرچه بگيرد، شالق را ضربه جلو قدري تا ميپوشيد
بيچاره واقعًا و بود طاقتفرسايي كار خودش بود، شده متكا يك بهاندازة پا،كه از جورابها اين

ميشديم.
بهخاطر فقط گفت بازجو نشد. جوابي و سؤال و صحبت هيچ رسيديم، شعبه بازجويي به وقتي
اضافه كرد بازجو داري. شالق ٦٠ضربه و بشوي تنبيه بايد كرده اي، فرار بازجويي از اينكه
كنار را دو تخت ديدم بعد دقيقه  چند نميفهميدم ولي منظورش را جمعي است! شالقتان
از آنشب و مرا كرده كار همان آنها همه كه گويا را ديگر ١٥خواهر من و و هم گذاشتند
يكدست به پاي ٦٠ضربه را با و ريختند هم روي تخت روي بودند را برگشته بند به بازجويي
هركدام جداجدا به١٥نفر نمي توانست بود خسته بازجوخودش ميرسيدچون بهنظر زدند. همه
ضربه هر با چون بود، احمقانه خيلي كارش البته بود گرفته را تصميم اين لذا بزند ٦٠ضربه
به اين ترتيب طرف ديگر از مي كرديم. خرد را او اعصاب مي زديم و ١٥نفرمان جيغ هر شالق
يكروز بهعنوان من، نه خاطر روز در آن و هستيم يك تن واحد هم همه با ميكرديم احساس
اينطوري ميكنم فكر مانده است. خميني، رژيم و ما جمعي يكروز جنگ بهعنوان بلكه تلخ،
بهسمت شده  بلند همه تمام شد شالق وقتي ميكرديم حس كمتر را هم كابل درد حتي
نفراز چند ديدم افتاد، همديگر به چشممان تازه زديم باال را وقتي چشمبندها رفتيم و نمازخانه
خوشحال ديدنشان از ١٥نفرند. اين بين هم ديگر) بند يك (از اعظم و سوسن جمله از دوستانم
چه بر اصًال كه نميدانستم نداشتم و بچهها هيچ خبري از بعضي چون شد، فراموشم ودرد شدم
شده اند؟ دستگير كي پرسيدم آنها از خيلي كوتاه و كرديم روبوسي باهم است. آمده سرشان
جديدي حرف چه كه دربياورم و شده دستگير تازه چهكسي بفهمم كه بودم اين دنبال بيشتر

شده و… درست جديدي سرود چه دارد، از سازمان
كه لحظاتي درمورد بوديم، بند به برگشتن منتظر بسته چشم با كه مدتي طي روز آن خالصه
روز حوالي خنديديم. آن و گفتيم مي خورديم، كابل جمعي به طور و هم افتاده بوديم روي
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بار  آخرين رفتم و بازجويي ديگر به روز ٥تير٦١ دوبار تا آن از بعد ارديبهشت٦١ بود. نيمه
با ديگر سروكارت ميفرستم و دادگاه به را پروندهات نيايي راه كه اگر تهديد كرد بازجو

است. كرامالكاتبين

دقيـقه دو ظرف اعدام حكم صـدور
دادگاه  امروز گفتند رسيدم دادستاني به  وقتي زدند صدا بازجويي براي مرا ٥تير٦١  روز
مرا كيفرخواست آخوند نيري حداكثر پنج دقيقه طول كشيد. چشم بسته با دادگاه داري.
شركت داشتهاي قيام مسلحانه در اينكه بهخاطر آخرش گفت و داشت خواند ١٧محور كه
امضا را آن است، شده صادر برايت اعدام حكم كرده اي جمع سالح اين سازمان براي و
اصًال امضا نميكنم، من هم را حكم خوانديد، قبول ندارم را آنچه گفتم هيچكدام از كن.

كردهام؟!  جمع ميگوييد سالح شما نداشتهام آنوقت فعاليتي سال٥٩ از من نبودم. كارهيي
كه نكردهام كاري من نميكني گفتم فعاليتي كه بگو كن و مصاحبه بيا پس گفت نيري
بند برگرداندند. به فرستادند و اتاق بيرون از حكم مرا امضاي كنم. سرانجام، بدون مصاحبه

يكي  دادند). شايد من حكم به اوايل٦٣ كه تا تير٦١ (از بودم حكم اجراي منتظر تاريخ آن از
احساس همواره بودم. اعدام منتظر كه بود ١٨ماهي همين زندان، دوران زندگيم در بهترين از
منتظر روز هر كه را آزمايش اين منت خداوند كردهام وفا بهعهدم كه درعين حال ميكردم
خداوند را روز يك هر بچهها ميگفتم بچهها به بارها است. كرده نصيبم باشم، حكم اجراي

نه  نشد، خبري تابستان٦١ هيچ تا آخر داشتم. خاصي سبكبالي احساس اضافه مي دهد. من به
زدند. صدايم حكم براي نه و رفتم بازجويي

تيرباران قدمي يك در
صدا  بهتنهايي براي بازجويي مرا كه بود عصر حوالي ساعت هفت-هشت پاييز٦١ يكبار اواسط
كه ميكردند سؤال و ميكردند نگاه نگران بچهها كردم خداحافظي همه با سريع خيلي زدند.
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ساعات عصر همان در را اعدامي بهطور معمول، بچههاي چون ميشود؟ چه خودت فكرمي كني
قدمها ميروم. حكم براي اجراي كه ميكردم فكر ٩٠درصد بيش از ميبردند. و صدا ميزدند

از  صفي ديدم شديم بندهاي٢١٦ خارج مجموعه  از وقتي ميكرد. حركت خودم از سريعتر 
ذهنم سعي كردم مسير، طي راه افتاديم. و كرده يكي آنها هم با مرا كه هستند هم آنجا برادران
در دادند، كاغذ و بود فرصت اگر كنم، استفاده چگونه لحظات آخرين از كه كنم متمركز را
يا پنج خط وصيتنامه حد در مي دادند اجازه اعداميها به گاهي آنموقع وصيتنامهام چه بنويسم.

براي خانوادهشان بنويسند. نامه
مرا و داشت عجله ميبرد خيلي مرا كه پاسداري رسيدم. دادستاني كه به بودم افكار اين غرق

پيش است؟  در بازجويي اين جا؟ چه بفهمم چرا شعبه٧ برد. نمي توانستم بازجويي اتاق در پشت
ايستادم. اتاق كنار ساعت سرپا از سه بيش ميكردم. ذهنم رديف را در مختلف احتماالت تندتند
ايستاده بودم كه همانطور خبراست. چه ببينم و باشم مسلط صحنه به كه ايستادم عمدًا سرپا
كنارشان وسايلشان و نشستهاند زمين روي بچهها از زيادي تعداد مقابل، ديوار كنار شدم متوجه
بدنم و تمام ميزد تندتر قلبم ضربان آوردهاند. اعدام براي را آنها حتمًا كردم فكر قرار دارد.
و رفتن هستم قدمي چند فاصله در مي كردم احساس ميگذشت. برق مثل زمان و شده بود داغ
همان موقع فراموش نمي كنم. را لحظات اين هيچگاه ميگذشت. ذهنم برق از مثل چيزها يكسري
قبل از كه بود اين جريان اسم نويسي ننوشته؟ را اسمش كسي هنوز چه پرسيد پاسداران يكي از
گفت بچهها از يكي بنويسد. پايش روي هركس اسمش را تا ميدادند ماژيك بچهها به اعدام
به نمي دانم كنم. تلفني خداحافظي مادرم با مي خواهم گفت يكي ديگر و بخوانم نماز ميخواهم

يا خير؟ شد داده اثري ترتيب اين خواستها
ميخواهند را نفر آنشب چند و نميتوانستم بفهمم كه شده بود خيلي زياد مزدوران رفتوآمد
ترسناكترين كريهترين و بود. الجوردي ديدن صحنه بسپارند؟ تكاندهندهترين اعدام جوخه به
ديدم، هم را او چهره كثيفترين ولي آن شب است. او بوده چهرة ديدهام، عمرم به كه چهرهيي
كه بودم دوخته  و طوري بودم دوخته چشمبندي كه خودم زير از من تمامعيار.  درندة  يك
حاجآقا او را كه پاسداري صداي با شب آن ببينم. را جلويم فضاي از بخشي حتياالمكان بتوانم
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زيرشلواري حاليكه در ديدم چشمبند زير از را او است. الجوردي كه شدم ميزد متوجه صدا
خون مستش بوي كه درندهيي حيوان عين بود، خوابانده هم را كفشش پاشنة و تن داشت به
مقابلم كه جلو ديوار صفي آن در حتمًا كه كردم يقين اعداميها مي چرخيد. بين در باشد، كرده
جوالن وحشي و مست اينگونه الجوردي كه هستند هم خواهران از گروهي انتظار است، در

ميدهد.
دچار نبودم، مقابل صف در كه آنجا از ميشود. چه خودم سرنوشت آنشب نميدانستم
از براي آخرين بار تعدادي بودم توانسته بههرحال اينكه از شك شده بودم. ولي و ترديد
از بودم خوشحال غمگين. هم بودم و خوشحال هم ببينم، لحظاتشان  آخرين در را يارانم
ابهتي و استواري چه  با درصف صف چگونه آنها  ميديدم كه چرا مجاهدين،  سرفرازي
مجاهدين كه بود اين مثل واقعًا و ندارند واهمه چيز هيچ از و كردهاند سپر سينه ايستاده اند،
راه با و اين ميكنند خرد پايشان زير است، اعدام و شكنجه حربهشان تنها كه اين دژخيمها را
اين از كه اين بودم، هم غمگين البته اما دارد. تداوم روز هر و روز هر آنها پايمردي و خون
تا كه يارانم مي ديدم و نبودم جمع آن در خودم اين كه از و بود نخواهند ما در ميان آنها پس

ميروند. از كنارم ديگر دقايقي
مجاهد اسيران مظلوميت و شب معصوميت است. به يادماندني زندگيم شبهاي از يكي آنشب
فاصله اين در كنم. آنها صحبت تكتك با تا بدهد فرصتي دست ميخواست دلم خلق.
آمد بار مزدوري چند ميگفتند. به من مزخرفي ميرفتند، هركدام و كه ميآمدند مزدوراني
ميخواست مي انداخت. زمين را روي ظرف سرم يك باالي از و ناگهان ايستاد كنارم در و
از زير كه برد اتاقي به و كرد اتاق رد از چند مرا كشيد و را چادرم ديگر يكي اذيت كند.
كه اين جا بفهماند من به گويا مي خواست را ميديدم، اتاق خونين كف و كابل تخت و چشم

چرا مرا  مي پرسيدم خودم از بودم. شده آشنا آن با قبل از كه اتاق شكنجه شعبه٧ است جايي
بريزند دژخيمان هميشه مثل و منتظربودم نشستم تخت شكنجه روي دقايقي آورده اند؟ بهاينجا
به سرعت و است حقير خيلي ديگر چيزها بهاين كردن فكر ديدم ولي ببندند. را پايم و دست و
همرزمانم از صفي اتاق، آن در بيرون كه چرا كردم. خالص بود، انتظارم ازآنچه در را ذهنم
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فراموش را لذا خودم بود. پرجاذبهتر برايم آنها به كردن فكر بودند، اعدام نشسته انتظار در
كردم. همين طور تصوير بودند، ميدان اعدام راهي را كه مجاهدين از ستوني در ذهنم و كردم
باال را چشمبندت گفت ديگري از آنها به يكي و داخل اتاق آمدند به مرد دو بودم نشسته كه
يقين ولي كنند. شناسايي ديگري نفر توسط مرا ميخواهند فهميدم است؟ خودش ببين بزن
تشكيالت دانشآموزي در اساس در زندان از بيرون در من چون نميشناسد مرا او كه داشتم

نداشتم. ارتباطي هيچ برادران با و بودم خواهران
را اين آيا گفتند كردند باز مرا  بعدچشم خير! گفت دادند نشان  او به مرا كه برادري آن

خير. گفتم ميشناسي
ديگرخبري از و بود بار راهرو خلوت اين به راهرو برگرداندند، ولي مرا دوباره آن بعد از
آيا هستند؟ هنوز آيا بودم  بيقرار  و بيتاب خيلي  بودند.  برده را آنها  نبود.  اعدامي بچههاي
نحوي از اين به ميخواست دلم شدهاند؟ اعدام االن آيا تا برده اند؟ ديگري راهرو به را آنها
خواستم او از شنيدم، را صداي زن پاسدار است. كه چه شده بفهمم و بروم بيرون خرابشده
بپرسم. او از را ماجرا كه ميكنم پيدا را آنجا كسي آيا ببينم ميخواستم ببرد. سرويس به مرا
صدايم فردا اينكه بهاي به بند برگردم. به شده گرفتم هرطور تصميم نبود، كسي هم آن جا اما
شايد بتوانم تا بيايم بند به فكر كردم بخورم. كتك از بازجويي در رفتن بهخاطر و دوباره بزنند
همانجا آمدم بيرون سرويسها از وقتي باشم. بچهها كنار در ميآيد اعدام صداي وقتي اقًال
در كه كنار تعدادي برد حركت داد و مرا پاسدار زن به بند برگردم وگفتم قراراست ايستادم
را زندانيان كه پاسداري (همان جليل دايي تا بايست اينجا گفت و بودند ايستاده در بيرون

ببرد. را شما و بيايد ميكرد) جابهجا
زهرا و شدم، هنوز وقتي وارد بند كردند، را راهي بند ما بود كه ١٢شب گذشته از ساعت
همديگر رسيدم، كه همين است. بودند كه بر سر من چه آمده نگران و بيدار جليله و اقدس
با خودم ميگفت يكي برگردي. كه دعا ميكرديم هي ميگفتند آنها كشيديم، در آغوش را
آنها از چه گذشت. ديدم و چه آن شب تعريف كردم كه برايشان هم رفت. من محبوبه گفتم
كه گذشته ماه شش طي كه كردم نشنيده ايد؟ جواب منفي بود. يقين صدايي شما آيا پرسيدم
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فقط بلكه نداشت، واقعيت شده، اعدامها قطع ميكرديم فكر نميشنيديم و را تيربارانها صداي ما
بود. اعدام عوض شده محل

احتماًال گفت بود بيشتر كه تجربهاش بچهها از كردم يكي تعريف را شب آن قضاياي وقتي
هستي كه دنبالش نفراتي از يكي تو بودند كه كرده چهره تصور تشابه يا اسمي بازجوها به تشابه
تو همان اگر دادند كه شكنجه انجام اتاق در را شناسايي چك و حتي همين دليل به بودند و
بود ريل اين منظور از بروند. را خودشان ريل ابتدا جواب و سؤال بدون مورد نظرشان بودي فرد

و  سؤال با او وارد بعد و شكنجه ميكردند متهم را و قرباني بود كه اول اين شعبة٧ رسم در كه
ميشدند. جواب

اعدام را هم روحي كنند، شكنجه كه بردند آگاهانه را تو ميگفت بچهها هم از يكي ديگر
را. شكنجه اتاق هم و كنند يادآوري

برايم از آن شب آنچه بود ولي درست سناريوها اين از نفهميدم كداميك من هرگز هرحال در
ضدبشري رژيم با آهنينعزم مجاهدان عينحال شورانگيز در و سهمگين رزم يادآور هميشه ماند،

ديدم. الجوردي از كه چهرهيي آن با بهخصوص خميني است
اين  در كه شعبه٧ رفتم و بازجويي به ٢٠٩ بارها براي شدم، تجديد محاكمه مجددًا كه بهمن٦١ تا
من ميگفتم منفي بود. پاسخم هربار هم من و ميخواستند من از را برادرانم همواره رد بازجوييها
ميآوريد؟ بازجويي براي چرا هستم مرا حكم منتظر و هم رفته ام دادگاه شده، تمام بازجوييم كه
«زبان دخترم مي گفت و ميكرد نصيحت دريا» «مادر و ميكردم دريافت مناسب پاسخ هربار البته

باد». بر ميدهد سرسبز سرخ
ولي  شد تكرار دوباره دو-سهدقيقهيي دادگاه همان رفتم. دادگاه به ديگر دي٦١ يكبار اواخر
حذف امثالهم و تهيه سالح ازجمله مواد و بود تابستان از تعداد مواد كيفرخواست كمتر اين بار
مصاحبه آيا خواندند وگفتند برايم و فقط كنم را امضا چيزي نگفتند به من هم آخر بود. شده
بود اين احساسم برگرداندند. بند به مرا ديگري حرف يا سؤال هيچ بدون خير! ميكني؟گفتم
اين ميدهند. ولي با من به حكم طوالني يك احتماًال و است اعدامم منتفي شده حكم كه ديگر
حكم كه بود بارها چون ميكند تغيير چيزهايي چه آينده روزهاي در كه فهميد نمي شد همه
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حكم در انتظار و بالتكليف من همچنان ترتيب بهاين تغيير مي كرد. دوباره بازجويي يك با افراد
ماندم. باقي

در  اينبار بازجويي بازجويي شروع شد جديدي از ارديبهشت٦٢ سيكل تا اسفند٦١ فاصله در
در من ابتدا چون قسمت بردند؟ به اين مرا بازجويي براي كه چرا خودم نميدانستم بند٢٠٩بود.

در  بازجويي از هم بعد آخرين بار و شدم شعبه٧ منتقل به مدتي ميشدم بعد از بازجويي شعبه١
هنوز  مي شد، اما اداره نظرسپاه كه زير ٢٠٩ بردند به مرا اين بار و شدم دادگاه فرستاده به شعبه٧،

بود. نيامده دادگاه جواب
شيرين،  ميكردند بهنامهاي همكاري رژيم با حاال كه درهمشكسته زنداني تعدادي با ٢٠٩ در
بود بازجوييهايي پرفشارترين بودند. اين شده حسابم آنها طرف و شدم مواجه و… كيوان هاله،
كامًال دشمن مي كردند، مستقيمًا خود دژخيمان بازجوييهايي كه در چون ميآورم. به ياد كه
بودند رژيم قرباني خودشان آنها يكسو، از بودم. مواجه مضاعفي تضاد با اينجا اما بود مشخص
فرهنگ آشناتر بودند و تشكيالتي مناسبات به رژيم رسمي بازجوهاي به نسبت ديگر، طرف از و
تمام خواست روند اين در بود. سختتر بهسركردنشان دست بنابراين مي فهميدند، بهتر را زبان ما و
دانشآموزي تشكيالت در همرزمانم سرنوشت از اطالعي چه  بگويم بودكه  اين من از آنها
آنها كه بود مشخص را بنويسم. آنها اسم شدهاند، شهيد چه كساني مي دانم اگر حتي و دارم
جز نداشتم جوابي  هيچ البته  من كنند. تعيينتكليف را دانشآموزي سازماندهي  ميخواستند 

شده اند. تيرباران كه بود شده اعالم رژيم تلويزيون رسمي از كه بهطور اسامي
نه ميشد، طاق ميكردم، طاقتم احساس خودم روي كه حدي از فشار بيش از آنروزها، در
فشار فقط فشارها ميرفتم، تحليل  بيشتر روز  هر و  بخورم غذا ميتوانستم  ونه داشتم خواب
يا و بودند شده هركدام يا شهيد كه ميشدم مواجه همرزمانم از روزانه با ليستي نبود، بازجويي
از طرف ديگر بهجوش ميآورد و را خونم ياد آنها يكطرف از آنها نبود. اصًال هيچ خبري از
در اوايل ميكرد. پريشانم بودم، ذرهبين آنها زير و مستمر ميديدم را خائنان آن كه روزانه اين
كمتر از ٢٠روز دو فاصله در و شدم دچار معده خونريزي به فشارها اين ارديبهشت٦٢ از شدت
جز دارويي هيچ كردم. كم وزن ١٣كيلو يكماه از كمتر عرض كردم و در شديد خونريزي بار



٨٠

جسمي شديد باعث ضعف اين موضوع و غذاي زندان بود غذا همان وجود نداشت. معده شربت
بودم. قويبنيه و سالم نيز جسمي بهلحاظ و بود ١٩سالم فقط آنموقع من حاليكه در بود. شده من
نزدند. صدايم ديگر و متوقف شد بودم، آن بازجوييها كرده وخيمي پيدا وضعيت كه آنجا از
مادرم رفتم، مالقات به بسيار نزاري وضعيت با داشتم، مالقات يك هم خانوادهام اثنا با دراين
و بدن رنگورورفته و چهرة خشك لبهاي و كبود دستهاي شيشه از پشت وقتي مالقات اول همان
او گفت به و بود آنجا در كه پاسداري سراغ رفت و گذاشت را تلفن گوشي ديد، نحيف مرا
غذا او به چرا ميكنيد؟! زجركشش چرا ديگر اما بكشيد! خب بكشيد، را دخترم ميخواهيد اگر
آنها آن، بهدنبال و كرد آنها تف مادرم جلو گفتند كه مادرم چه آنها به كه نميدانم نميدهيد؟!
پرسيدم مادرم از وقتي بعدها شد. نفهيمدم چه ديگر من كردند و بيرون ازسالن مالقات را مادرم
كه تف انداختم او روي به هم و من تو توهين كرد پاسدار به كه گفت چه بود؟ موضوع كه

بودند. كرده تهديد را خانوادهام و داده قرار بازجويي مورد را مادرم آن بهدنبال

زندان مناسـبات
اوج يكسو در است. تصور قابل مدار در باالترين ضدارزشها ارزشها و رويارويي صحنة زندان
آن مقابل نقطة در و است ضدمردمي خصلتهاي و بي ايماني كينه، و سنگدلي جنايت، شقاوت،
ايمان عشق، عطوفت، و مهرباني گذشت، همچون انساني و انقالبي ارزشهاي درخشش همة نقطة
و هر مجاهد آرمان آن آزادي ميهني است كه تحقق پيمان با خلق و و عهد به و پايبندي تعهد و
و بود عشق مجاهد زندانيان در مناسبات برجستة و ميباشد.گوهر درخشان استوار و مقاوم مبارز
جاري نبود. وكين جز خشم چيزي خائنان و پاسداران و زندانبانان و ما مقابل بين نقطه و در عشق.
اعمال با و تمام كينتوزي كه با غدار دشمني است. بيشكاف روشن و تيز، صف بنديها زندان در
را بهلحاظ زنداني تا ميكند تالش بيوقفه تحقير و فشارهاي فيزيكي شكنجهها و شديدترين
راستاي در را او و كند انقالبي تهي و انساني ارزشهاي تمامي از را درهم بشكند و او روحي

بگيرد. بهكار خود ضدانساني اهداف



٨١

   آخــرين خنــدة  ليـــال

در مستقيم چنگ بهطور شقي دشمن هرلحظه با زنداني آن جا كه از روياروييها، صحنة اين در
احساس مقدس در دو اين از يكي بالفاصله برخورد هر در ندارد. سرسوزني ترديد است، چنگ
همزنجير… و همرزم به عشق ضدبشر و دژخيمان از نفرت و مينمايد. كينه رخ سريع او درون

به من همرزمانم كه عشقي پاكي و شيريني هم هنوز سالها آن ٢٠سال از بيش از گذشت بعد از
ياد هرگاه سال اينهمه گذشت هم بهرغم هنوز و ريشه دارد جانم عمق در داشتم آنها به ومن

بيقرارميشود. دلم ميافتم هركدامشان
تعلقخاطر هيچ چيز آنها به گويا دوباره نديدم. هرگز ديدم را زندان در ياراني كه از سبكبالتر من
هميشه كه يادآوري ميكرد را حضرت علي گفته اين هميشه بهخير. او آذر نورعلي ياد نداشتند.
صد گويي تا كه كنيد زندگي آنطور و زنده نيستيد بيشتر روز يك گويي كه كنيد آنطور كار
قدر بهسرميبرديم و انفرادي اعدام آنجا كه همه در انتظار از در زندان ما هستيد. زنده ديگر سال

و ٦سال شد اوايل سال٦١ دستگير او بود. مجاهدين هوادار دانشجويان از آذر نورعلي
در آخوندهاي ضدبشر زندانهاي را در عمرش-٢١تا٢٧سالگي- سالهاي بهترين از

پيوست  آزاديبخش ارتش به زندان از آزادي ٦٦ بهمحض سال در بهسر برد. آذر اسارت
باخت. جان برپايي ايراني آزاد راه در سال٦٧ در سرانجام و
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حتي كه بود اين ما تالش ميدانستيم. همة را جمعي زندگي جمع زندانيان و بودن در لحظات
فكرميكرديم هم مثل فيالواقع كه بوديم خورده گره بههم آنقدر ندهيم. دست از را لحظهيي
مثل هم و ميآمديم خشم خروش و به هم مثل ميخنديديم مثل هم ميكرديم نگاه مثل هم

بدن. چندصد در يك روح بود، شده هم عين احساساتمان مي كرديم. تمام پيشبيني
درگير ما را ميآورد تا فشار صنفي زمينة مسائل آنقدر در رژيم پيوندها درهم شكستن اين براي
پيوند و جان هم بيندازد به را ما و فردي مسايل صنفي سر بر و با كشمكش كند شخصي مسايل
عميقي است پيوند از داريم كه هرچه بوديم دريافته مقابل ما درنقطه بگسلد. هم از را ما عميق بين

بكنيم. آخوندها با مقابله موضوعي براي به تبديل بايد فشاري را اهرم هر و داريم باهم كه
يا زدن نق يا رفتن درخود خاطر بههمين بود. ما آرمان از جزيي خنده و شروشور زندان در
اينكه نه بوديم،  بيگانه آنها از فيالواقع بودكه موضوعاتي ازجمله پذيرفتن را فشار  احساس
آن عكس ١٨٠درجه آگاهانه ما ميخواهد را اين رژيم ميدانستيم چون ولي نباشد، تضادمان
نيز زندان در حمام مقولة بود. شده ارزش يك به تبديل ما بين دليل بههمين و ميكرديم عمل

بود. مقاومتها گونه اين زمينههاي از يكي

اوين شكنـجهگاه زيستي شـرايط
سال٦٠  بوديم. در اوين در چندسالي بودكه طي ما معضالت جديترين از آبگرم يكي و حمام
چرك و جراحت، زخم پر از بدنهاي جمعيت، از مملو سلولهاي خبري نبود. آب گرم از اصًال
شيوع و شپش جوالن مدفوع، و ادرار بوي عرق، همراه با دستشويي به رفتن خون، محدوديت و
و حمام گرم آب فقدان شرايطي در چنين و غيره… و و گال قارچ از پوستي، انواع بيماريهاي

بود. كرده تحمل غيرقابل را زيستي و بهداشتي شرايط در مدتي طوالني هم آن
شوفاژ كنار را آن و ميريختيم آب امثالهم، و ظرفشويي مايع به مربوط در قوطيهاي پالستيكي ما
آن در كه آنجا از سرمان را ميشستيم. آب، آن از و با استفاده شود ولرم كمي تا ميگذاشتيم

بوديم. كرده موهايمان راكوتاه ما همة تقريبًا نبود، بهداشتي بلند، موهاي نگهداشتن شرايط
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٦٤ به هفتهيي دو  سالهاي٦٣، در اين و داشتيم. گرم آب نوبت يكبار هفته در سالهاي٦١ و ٦٢
و سرد بهطور متناوب گرم و نداشت ثباتي هيچ گرم آب اول، ساعت جز دو نوبت رسيد. اما

ميشد.
داده بوديم پوستي اختصاص بيماران و كوچك بچههاي و مادران استفاده را به حمام سري اول ما

ميداديم. به بقيه نوبت آن، از بعد و
حمام به را ١٥تا٢٠نفر معموًال آن واحد در كه بود آزاد دوش دو و حمام داراي چهار ما بند

وقت ميرسيد. ٢٠دقيقه اكيپ هر ميفرستاديم و به
تا زنداني مي داد هم دست به دست و همه كردن در نيمهشب و...همه حمام سرد، شلوغي، آب
به تبديل را صحنهها همه اين داشتند و شادابي كه باال روحيه با همان بچهها اما كالفه كند. را
زندان و بهيادماندني پرغوغا شبهاي را به شبهاي حمام و جوك ميكردند. و شوخي صحنههاي

بودند. كرده تبديل
پيشامدهاي هم عمومًا البته پيش ميآيد (كه بابت هرچيزي كه كه بوديم تصميم گرفته همه
همينرو از بوديم، كرده رسم خود را خنده بخنديم. فقط بيشتر بود) محدوديت جهت در و منفي
هم ميلرزيدند، باز سرما از و تعدادي ميشد هم اگر سرد و ميخنديديم ميشد آب گرم وقتي
و ميشد عصباني ميديد را باالي بچه ها روحيه و وضعيت اين وقتي زن زندانبان ميخنديديم.
خوب چون نميكرديم اعتنايي او به اصًال ما ولي ميكرد، نثارمان را بدوبيراه و فحش سيل هربار

است. فغان آمده به چيزي چه از ميدانستيم كه
آن عرض كه راهرويي در بود، شبها بيشتر خيلي بند گنجايش زندانيان از تعداد كه آنجا از
راهرو اين در نفرات تردد حمام كه شبهاي ميخوابيدند. بچهها انبوهي از بود متر ونيم يك حدود
بيدار خواب مرتب از آنها ميشد. مضاعف ميخوابيدند، راهرو در كه عذاب كساني بود، زياد
از كه كساني توسط شدن لگد با چه و لباس، پالستيكي خشخش كيسههاي چه با مي شدند،
دائمًا شبها آن درست نميديدند.در را پايشان زير راهرو، بهعلت تاريكي ولي مي شدند رد راهرو
و خنده ديگر از سوژههاي يكي خود اين بود و ميپريدند، بلند خواب نفراتي كه از سر وصداي
تبديل خنده به روز تفريح و حوادث شب قبل، تعريف را هم با بود. فرداي روز حمام ما تفريح
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گيركرده حمام توي كار وسط شدن آب در سرد كساني كه با حال وصف از بوديم. كرده
زير شب تاريكي در كه آنهايي نالة و از بودند بيدارشان كرده اشتباهي كه آنهايي تا بودند
دست از را خود حمام نوبت برده و خوابشان كه كساني بودند تا شده لگدمال نفرات پاي

بعد بود. روز شوخي و خنده سوژه اينها همة داده بودند؛
ميشدند ستون هم پشت ٢٠نفر بيش از داشتيم آب گرم يك دوش اينكه فقط گاه بهخاطر
خودش ميداد رخ اين صف كه در وقايعي و برسند گرم آب بهنوبت بهاين دوش بتوانند تا

بود. ما و يگانگي محورهاي همكاري از يكي
از بالفاصله ميشد، حمام گرم آب تا اينها داشتند، چاي به عالقه كه خيلي بودند هم كساني
چاي ميريختند و پالستيكي ليوان همان در خشك چاي هم مقداري برميداشتند، گرم آب

بخورند. كافور بدون چاي الاقل يكبار هفته در شايد مي كردند تا درست
مي كرد درست چاي آب گرم اين از كه نفري بود اولين خانم، هميشه شهين بخير يادش
پناه مجاهدين يكي از به خانهاش در مدتي اين كه بهخاطر خانم، ميداد. شهين سفارش يا

آبي  چشماني كوتاه، قدي خانم، شهين بود. زندان سال٦٥ در تا و بود دستگيرشده بود، داده
دخترش و يك پسر دو همسرش، او و دستگيري با زيبا داشت، بسيار و چهره يي سفيد و
ثابتي نفرات از هميشه و بود مادر يك براي من مثل خانم شهين بودند. مانده سرپرست بدون
ابتال به بهعلت از زندان، پس از آزادي كوتاهي قدم مي زديم. او مدت بند در باهم كه بود

كرد. فوت سرطان بيماري
و زهره احسانيان و شهناز من ميبرد. را خود بهره حمام هركسي شبهاي و آب گرم از
و مسئوليت بمانيم بيدار شبها آن در كه ميشديم داوطلب عمومًا تقوي اقدس و جمشيدي
استفاده چند كار اين از خودمان بگيريم. بهعهده را نفرات كردن بيدار و دادن نوبت
حرف هم با ميخواست دلمان هرقدر و ميمانديم بيدار شب كه اين يكي ميبرديم؛
از تفسير پرتوي هم شبها بعضي ميكرديم. تعريف خاطرات و ميخوانديم و سرود ميزديم
اين مسئوليت انجام از هم و بود يك تنوع هم اين برايمان ميخوانديم. را پدر طالقاني قرآن

ميشديم. خوشحال بچه ها براي
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شكنجهگاه در سرزندگي حفظ
از حتي  و عشق  و شور از تا بود، انساني  روح وكشتن  جسم درهمشكستن دشمن،  هدف 
زندگي بهجرم را بچهها بههمين جهت نماند، باقي اثري دركسي انساني، احساس كوچكترين
يا آهنگ و ترانه كردن گوش يا خواندن بند، و اتاق تزيين مريض، هماتاقي به رسيدگي جمعي،

و كابل ميزدند. ميكردند تنبيه همديگر براي سينمايي تعريف كردن فيلم حتي
روح آزادي همواره از و آرمان عشق به بهخاطر خلق و مجاهد زنداني انقالبي مقابل، نقطه در
براي حفظ عاملي به تبديل را هرچيزي ميخواست و برخورداربود انساني احساس و لطيف 

نمايد. خود شادابي و نشاط ابراز و سرزندگي
زنگ صداي ١٢شب ساعت در در اوين، توانستيم بودن زنداني دو سال بعد از كه را لحظهيي
دلنشيني موسيقي زنگ، آن صداي شرايط، آن در نمي برم. ياد از بشنويم، را ملي دانشگاه ساعت
آب و فضا و دروديوار به دانشجوها، به مردممان ، شهرمان، به به را ما كه صدايي بود، برايمان
خيابانهاي به را بار ما هر صدا، ميكرد. اين جامعه وصل و حيات كالم به يك در و درخت و

ميانداختند، ميبرد. بهراه غلغله پرشور دانشجويان كه روزهايي به دانشگاه ملي،
ميكرد، ايجاد يا تداعي بيرون به رو بهخصوص را تازهيي فضاي كه ترتيب، هر رويدادي بههمين

حساب مي آمد. به بزرگي ما موهبت براي
روز هر و مدت ١٠روز به بود، پيش آمده بند در فاضالب كه مشكلي به خاطر بهار٦٢ در بار يك
از آنجا و كنند ايجاد بند ديوار در را حفرهيي بتوانند تا ميبستند را اتاقها در ساعت مدت چند به
بازكردند، را اتاق در ساعت نيم مدت به ظهر موقع وقتي آخر روز دهند. عبور را فاضالب لوله
اين از است، شده ديوار ايجاد در فوتبال توپ يك بهاندازه حفرهيي اتاق ما مقابل در كه ديديم
گذشته دو سال طي كه همانجايي ميشد مقابل ديده تپه روي زيبا بسيار الله گل يك حفره
را بچه ها همة گل الله آن منظرة بوديم. آن را شنيده صداي بارها و را تيرباران مي كردند بچهها
يكي كرد. نخواهم فراموش را هرگز آن كه است خاطره يي بود و آورده بهوجد عجيبي بهطور
شهيدان موزه گلدوزي اكنون در اين و كرد گلدوزي پارچهيي روي را بعدًا تصوير آن بچه ها از

ميشود. نگهداري اشرف قرارگاه در مقاومت
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كه بوديم گرفته ياد نميشديم و الزامات امكانات و معطل شادي كردن، و گرفتن جشن براي
چيديم هم روي را قرمز پتوهاي چهارشنبهسوري همه كنيم. روز استفاده داريم، كه چه هر از
را آتش سرخي شده هرطور كرديم سعي ترتيب به اين و پريديم آنها روي از آتش بهعنوان و
فحش توانستند هرچه و شده بودند بهشدت عصباني كار ما اين پاسدار از زنان بگيريم. بهخود

كردند. بارمان
تولد جشن جالبي براي ديگر، كيك مواد برخي و صبحانه وكره جيرة از مربا ديگر روز يك

گرفتيم. و جشن كرديم درست همزنجيرمان) فرزانه (يك دختر
خانم درست شهين دختر تولد جشن براي قشنگ خيلي دستبند يك سرم، شلنگ از يكبار هم

هديه كرد. دخترش به را آن روز مالقات، خانم شهين و كرديم
برميداشتيم، زمين روي  از اوين حسينيه يا بازجويي  مسير در دزدكي كه  سنگهايي قطعه از
ميكرد، سنگ روي كه هنرمندانهيي  كندهكاريهاي بهخاطر را زهرا مادر  (اسم مادرسنگي
گل چند و قشنگ كبوتر چندين بندمان، از پركشيده كبوتران بهياد بوديم) گذاشته «مادرسنگي»

بوديم. كرده اتاق تزيين را آن كه كرد درست سنگ با زيبا سرخ
به آزادي هديه به عنوان  و  كرديم گلدوزي قشنگ  بسيار قاب يك  مختلف حولههاي  نخ از

كرديم. هديه بود، شده دستگير پسرش بهخاطر وحاال ناظم دبيرستانمان بود قبًال كه خانمي
را اتاقمان پارچههاي و  گونيها پالستيكها و روي حولهها رنگي نخهاي از استفاده با  هم چنين
اگر ميكرديم. ايجاد زيبايي و تنوع بند زندان اتاق و براي ترتيب به اين و ميكرديم گلدوزي
با معموًال او چون ميشد بهتر اوضاع ميآوردند، شهرستان از زنداني يك و ميآورديم شانس
نقاشي كرد يا درست متقاطع جدول كلمات آن با كه ميشد ميآورد هم قلمي دفتر يا خودش

از  پس و باشيم ميتوانستيم داشته زمان محدودي مدت فقط را سالهاي٦٠ تا ٦٣ قلم طي كشيد.
مي داديم. تحويل نگهبانها به را آن بايد مشخص استفادة

بوديم آموخته و كنيم نخ استفاده از امثالهم و صابون و پنير برش دادن براي كه بوديم كرده تجربه
بتوانيم تا كنيم حتمًا نگهداري مي شد شامپويي را كه خالي قوطي هر يا و پالستيكي كيسه هر كه

بدهيم . بيشتري نظم بود، زباله كيسه يا گوني يك در كه به وسايلمان
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دارايي يك ديد چشم به بشود چاي را رنگ براي اين كه خالي مرباي شيشه يك داشتن
قزلحصار  زندانيان از تعدادي آمدن از سال٦٤ بعد در باالخره ما كه چيزي محسوب ميشد.

شديم. خالص پالستيكي ليوانهاي و از شر شديم بهرهمند آن از اوين به
از و كنيم جبران را كفش تا كمبود بوديم دوخته خودمان كفشك براي كلفت پارچههاي با

شويم. خالص زمخت سفت و دمپاييهاي شر
«مادرسنگي»  كمك به اين صنعت ميكرديم. درست را زيباترين گردنبندها سوزن و سنگ  با
انواع رسيد.  هم  خرما هستة خراطي و استخوانتراشي صنعت به و كرد زيادي  پيشرفت 
را تشكيل اتاقها سلولها و ديدني تزيينات ميشد، ساخته سنگها از اين كه شكلهاي هندسي
دور ريختني و ميكرد پيدا يك استفادهيي حتمًا زندان در چيزي جهت هر به همين ميداد.

ميشد. محسوب و… ازجمله آرزوهاي دستنيافتني و قيچي ساعت و آينه داشتن نبود.
٢در٢خالصه سلول يك در زنداني براي عظمتش، و وسعت همه با دنيا مكاني، بهلحاظ
براي را چيزي كسي بوديم. بيتوقع قانع و زندان خيلي  در هم امكانات بابت از ميشد،
اين كه بدون مي شد، تقسيم ٣٠نفر پرتقال بين گاه يك دليل خودش نميخواست، بههمين
ولي نداشتند مالقاتي ماههاي طوالني گاه بچهها از است. خيلي كم اين فكركند كه كسي
داشتيم، كه ناچيزي چيزهاي در آن كه امكانات نميكردند چرا بابت از كمبودي احساس

بوديم. ميبرديم و سبكبال لذت وارستگي دنياي از بوديم و چقدر شريك همه
و كارگري بوديم،  همخرج به اصطالح هم  با و بوديم شده گروه يك ٩-١٠نفرمان هر
و…) اعدام انتقالها، و (نقل سرنوشت گرچه ميداديم. انجام هم با را مختلفمان كارهاي

بودند. هم با همواره گروه افراد اينها، بهجز ولي ميكرد جدا ازهم را گروه افراد
خودمان حوش حول و اشياء و بند محدود محيط همان شادابي، و حفظ نشاط راستاي در
دور تا دور كه تختهيي به كوچه، بند ميگفتيم راهرو به بوديم. كرده اسمگذاري هم را
ميگفتيم مي گذاشتيم آن روي را پالستيكي حاوي لباسها و كيسههاي بوديم كوبيده اتاق
كه چيزهايي و و دارو شير پاكت در آن ميگفتيم يخچال، چون كانال كولر به پشت بام،.
با چون بوديم گذاشته نردبان هم را پرده ميلة اسم مي گذاشتيم. را بمانند خنك ميخواستيم
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پايين مي آورديم. تخته ها باالي از را وسايل آن
طول ٢٤ساعت داشتيم، در بند در كه را معدودي كتابهاي بود. پر هميشه  برنامه روزانهمان
كه شبهايي بنابراين ميافتاد، نيمهشب ساعات به بعضيها نوبت كه بوديم كرده نوبتبندي
نوبت و نمانيم خواب تا مينشستيم، پشت در نميخوابيديم و بعضًا داشتيم، نوبت كتاب
چهار نوبت در پيادهروي را اين داشتيم. پياده روي ساعت هشت ندهيم. روزانه از دست را
و مطالعه ساعت پنج  تا چهار و  صبح نرمش هم  نيمساعت بوديم.  كرده تنظيم  دو ساعته
و روز هم با كارگري بقية كار فردي ميكرديم. و كاردستي يك تا دو ساعت و صحبت

ميگذشت. اخبار خواندن يا دادن گوش
پايگاههاي و خانهها از راكه رژيم سازمان بازجو،كتابهاي اتاق بودند از توانسته بچهها بار چند
برداشته از چشم بازجو دور مي كرد، نگهداري جرم اسناد ن بهعنوا كرده بود و جمع مختلف
شده طور كه سعي ميكرديم هر ما بود دارايي بند بياورند. اين كتابها ارزشمندترين داخل به
به را كتاب حفظ كنيم و نيز را آن و برخي جمالت بخوانيم حتمًا را آنها دو-سه روز طي

ديگر بفرستيم. يا بندهاي اتاقها
با اوقات بود. اغلب طالقاني پدر از قرآن پرتوي البالغه و نهج پرطرفدار، كتابهاي ازجمله
احسانيان شهناز يا مازوچيان زهرا با بودند، برده را آنها وقتي و مرضيه، يا جمشيدي زهره

ميخوانديم. با هم اين كتابها را ميشديم و همتيم
ولي  ما نبود دست وبال در ديگر سازمان كتابهاي بود، اوضاع تغييركرده سالهاي٦٣-٦٤ كه
چون برنامهريزي مي كرديم خواندنش براي و ميكرديم نگاه را ميآمد به بند كه هركتابي

كه   ٦١ و  سالهاي٦٠  برخالف  كنيم. صحبت هم با ميتوانستيم خواندن، كتاب پوش با
و  گروهي كارهاي بابت از فشار و سالهاي٦٣ و ٦٤ اختناق طي بود يكدست زندان فضاي
خودش تاوان جمعي و هر كار مي شد گزارش هم دونفره و هر صحبت بود رفته جمعي باال

ولي فشارها  ٦٠و٦١ آرامتر بود، سالهاي بهنسبت زندان فضاي ظاهر در اگرچه داشت. را
مقاومت روحيه بتواند بلكه زير ضرب ميبرد تا روز يكي را رژيم هر ميشد. بيشتر روزبهروز
از بريدهخائنهايي تعدادي توسط ما سلول مدتي بگيرد. به كار ديگران و عليه بشكند درهم را
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داشتيم. برخورد خائنان اين با هرروز بود. تقريبًا شده اشغال ميكردند، همكاري رژيم با كه
ساعتها خواندن كتاب محمل با هم ما بود. آنها نظر زير كارهايمان كوچكترين تماممدت،

پيش ميبرديم. هم را با بحثهايمان مشورتها و مينشستيم و
دارايي بسيار اين كرد. پيدا معزي ترجمه با كوچك قرآن يك يكروز گروه ما زمستان٦٠،
مرجان، مهشيد، زهرا، آذر، منير، يعني: ٩نفرمان هر اسم ميشد. محسوب برايمان مهمي
آخرين گذاشتيم قرار و قرآن نوشتيم اين اول صفحه را در زهره و محبوبه اعظم، اقدس،

آن  بودم و نفر آخرين من ببرد. خود با را قرآن اين بند٢٤٠ خارج ميشود نفري كه از اتاق١
يورشي در ايران، پاسداران از خروجم از بعد ولي آوردم بيرون زندان خودم از با هم را قرآن

بردند. خود با هم را آن خانهمان به
وفا خود آخرين عهد به تقوي، حسينزاده اقدس و جمشيدي زهره ٩نفره، آن گروه از
به عهده ارتش آزاديبخش در را خود مسئوليتهاي خدا بهلطف زهرا اعظم و و من و كردند

خبري ندارم. هيچ هم مرجان مهشيد و وآذر و منير سرنوشت گرفتيم. از

٥-٧خطي  نامههـاي
به كه افتادند بهفكر بود شده سالهاي ٦٠-٦١خلوتتر به نسبت سرشان كه سال٦٢ پاسداران در
در برخي اتاقها اگر بهندرت قلم. ونه نه كاغذ داشتيم تاآنموقع بدهند. نامه كاغذ براي نوشتن ما

نشود. ميكرديم كه تمام زياد از آن استفاده كتاب و بود با حساب قلم يك
دو طي كه خانوادههاي كساني بهخصوص را بدهند، ها خانواده فشار جواب ميخواستند هم آنها
خانواده سرگرم را فرد كه خانواده و...موضوعي بود نامه به هم مساله و نداشتند هيچ مالقاتي سال

ميكرد. خودش خويشان و
استفاده با مي توانستيم شديم چون خوشحال خيلي دادند، و قلم كاغذ تعدادي كه روزي اولين
چند كنيم. پرت پنجره از كنيم و وگلوله بنويسيم يادداشت پايين در بند دوستانمان براي آنها از

داشتيم. يواشكي نگه مبادا روز براي هم اضافهتر را خودكار
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بنويسيم. همه دورتادور نامه چطوري خط پنج در كه كنيم فكر بنشينيم حاال خوب گفتيم بعد
تنها كسي اتاق در هيچگاه نميخورد. به ما اصًال حالت اما اين فرورفتند. فكر به و اتاق نشسته
گفت: زهرا دفعه يك كه بود نگذشته لحظهيي چند بود. غريب حالت اين و نبود درخود و نبود
بعد شدم. سكوت خسته همه اين از ساكت هستيد، چرا همه بنويسيم؟ چي خط اين چند در ايبابا
بنويسيم. چي مي خواهيم كنيم فكر ميگويد. راست وگفتم كنارش هم رفتم من اتاق، وسط آمد
كنم نقاشي را اتاق مي خواهم من گفت كرديم. يكي خنديدن و گفتن به شروع همه كم كم
كه ميفرستم و مينويسم زندان را لغت فرهنگ من گفت بفرستم، يكي خودم از عكس بهجاي
كنيم. آن كپي روي از همه بنويسيم و نامه يك كه است گفت بهتر ديگري كتاب كنند. بيرون
به را زندان مسايل خودمان و سرحال شاد و خط فضاي پنج همين گرفتيم در تصميم سرانجام

كنيم. منتقل بيرون
برادرم كه  به كرده رونويسي را آن خواهرم كمك با مادرم كه نوشتم طوري را نامه  من اولين

برسانند. بود، گوهردشت زندان در
است. سرسخت و بينياز و كه يكتا صمد و احد خداوند به نام نوشتم: نامهام اولين در

هيچگاه من كه بگو داييجانم به ...مادر عزيزم را دارم ديدارت آرزوي بسيار ، عزيزم ايتنها
عليكم سالم مي خوانم: نماز آن را سر هميشه و نميكنم آموخت را فراموش من به او دعايي كه
خانواده ام كه همه خواستم صمد و احد خداي نوشتن با نامه اين الدار...در فنعمه عقب صبرتم بما
كه برادرم به عزيزم تنها كلمة نوشتن با پايبندم. بعد هم صمد و احد راه به هم من كه بدانند
مسعود برادر از آنزمان ما شدهاند. شهيد ديگرم برادر دو كه ميفهماندم بود، اسير درگوهردشت
پايداري ما بگويد كه و برساند او به مرا پيام كه گفتم مادرم به من و ياد ميكرديم دايي كد با

ميكنيم.
نامه نداشته باشد را زندان پيام نامه يي كه ميكردم فكر بودم چون راضي بودم نوشته نامهيي كه از
چه گذاشته راه اين در را خود زندگي همة كه مادرم ننويسم را اين من اگر كه اين ضمن نيست.

باشد. اميدوار بايد چگونه او و ميكند فكر
با بيا گفت من به و آمد خوشش نامهام از بود ماركسيست يك كه ما هماتاقيهاي از يكي مينو،
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درگيريهاي جنگل (همسرش در بنويسيم شدهاند شهيد كه همسرم براي خانواده هم يك نامه هم
بود). شده بهمن٦٠شهيد در

ميفرستاديم. بيرون به را پيامهايمان فرهنگ همين با بنويسيم نامه ميتوانستيم كه ماه هر آنپس از
آيه كه نامههايي پاسداران كه فهميديم مدتي نميرسيد. بعد از خانوادهها به نامهها از خيلي البته
اينها رمز ميگفتند چون خانواده ها نميدادند به را بود در آن از نهج البالغه خطبهيي يا قرآن

است.
رزمنده ما روحية بلكه نميكرد زياد ما را ميخواست دلتنگي رژيم آنچه برعكس اين نامهها
موسوي (اشرف اشرف بهنام همسر برادرم خواهر براي من نامه يي طريق همين از ميبرد. باال را

ميدانستم او  چون فرستادم. قزلحصار در شد) حلقآويز زندانيان ٦٧ در قتلعام شهيد كه سال
نسرين و شده خارج ايران (خواهرش) از اكرم كه نوشتم ندارد. برايش مالقاتكنندهيي هيچ

مسئوالن از افضل نيا، دانشجوي رشته جامعهشناسي و قهرمان افسانه مجاهد
٢٠بهمن٦٠ در سن ٢٦سالگي روز در بود. افسانه دانشآموزي مجاهدين بخش
به دختر يك فرزند افسانه از رسيد. شهادت به آخوندي مزدوران رژيم دست به

است. مانده بهجاي فاطمه نام
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نامه اين آن فهميدم متن از كه رسيد دستم به نامهيي هم روز است...يك نزد مادرم برادرزاده ام
آن مادرم و است نوشته من به خطاب ولي خواهرم اسم به گوهردشت زندان از برادرم علي را

بود. كرده رونويسي را
كه بهخصوص ميشد. ايجاد پرشوري فضاي ميرسيد هايمان خانواده نامههاي كه روزهايي

نفرات  كلية اول تا اتاق٦ توسط اتاق از استثنا بدون نامهها بود. عكس با همراه برخي از نامهها
بوديم. شريك هم غم و خوشي در و همه نيست فرد يك متعلق به نامه اين ميشد.گويا خوانده

آمده  عكسي ، فاطمه خواهرزاده اش از آيا ببينم كه اتاق٣ ميرفتم در فرزانه سراغ هميشه من
و من بود شهيد شده كه بود مسئوالن دانشآموزي از افضلنيا، افسانه خواهر او نه؟ يا است
مادربزرگش نزد كه بودم كوچكش دختر عكسهاي ديدن دنبال هميشه افسانه به عالقهام بهخاطر
و مقواها پالستيكها انواع با باهم همه فاطمه، عكسهاي نگهداشتن براي ميكرد. زندگي مشهد در
شعرهاي خط خوبي داشت كه فرزانه خاله اش بوديم كرده عكس قشنگ درست آلبوم يك
مقولة يك به خود هم خانوادهها به نامهنگاري اينترتيب به بود. نوشته دورعكسها را قشنگي

خورد. سنگ به هم اينجا پاسداران سر و شد تبديل ما بين در جمعي

هــواخوري
از سال٦٢  بوديم. محبوس باال بند و اتاق تماموقت در و هواخوري نداشتيم هيچگاه ما سال٦٢ تا
براي ما ميدادند. هواخوري به ما ساعت ونيم يك ساعت وگاه يك روز يك هفتهيي بعد به
با بدهيم، آفتاب را لباسهايمان ميريختيم: برنامه ١٠ساعت بيش از اندازه به  ساعت اين يك
در بزنيم، قدم آزاد هواي در اجرا كنيم، قرار پايين بند  مختلف اتاقهاي در مختلف دوستان
واليبال هم مقداري كرده درست جورابها توپ كردن با فشرده بخوانيم، سرود حتمًا آزاد هواي
براي اين جا بند در چون ميشد اجرا بايد حتمًا هم كه زو و بازي خرپشتك بازي كنيم، بازي
نگاه را آسمان چاه انگار از ته ميكرديم آسمان نگاه به زندان نداشتيم...وقتي از حياط بازيها
هم حياط كناري پشتبامهاي باالي بود. بلندي بسيار ديوارهاي حياط دورتادور مي كرديم.
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روسريهايمان را برداريم نمي توانستيم هم ساعت يك آن در و بودند نشسته پاسداران با تيربار
نميشد. يافت وگياهي گل هيچ سيماني بود، كف حياط بخورد. آفتاب كمي سرمان موي كه
برگ اين براي ديدن همه را كه بود روييده هرزي علف بين سيمانها و ترك شكاف در گاه
درخت از يك گويي كه ميكردند اين علف تعريف از طوري همه دعوت مي كرديم. سبز

ميكنند. صحبت گلسرخ
مرگ نوحههاي حياط ميرويم به ما  ميديدند اينكه به محض عليپور،  و  عليزاده زندانبانان،
ميكردند. آنها مي خواستند پخش بلندگو از بلند صداي با آهنگران با صداي نحس را عزا و
نفرات بند پايين صحبت با بتوانيم ما بشوند كه اين مانع از هم طرفي از و را خرد كنند اعصاب ما
هم بچهها با و سرود ميخوانديم بلند و با صداي كرده موقعيت استفاده همين از ما ولي كنيم
حياط به هواخوري وقت آخر تا باال راهروي بند از پنجره ميزديم. عليپور هميشه حرف راحتتر

ميپاييد. و ما را ميكرد نگاه

جمـــعي زندگي
ساليان تمام در  نفرات برخي داشتيم. مالقات شيشه پشت از بهمدت ١٠دقيقه يكبار هرماه  
در زندگي جمعي فضاي ولي بودند. ممنوعالمالقات نيز برخي نداشتند هيچ مالقاتي اسارتشان

كنند. احساس نفرات كمبودي اين گونه كه اجازه نميداد هيچگاه زندان
آنها دور مالقات برمي گشت همه از كه گروه هر بود. شلوغ خيلي بند مالقات روزهاي
بوديم شده واقع مالقاتها در از آن چه هم و را بشنويم تازه خبرهاي تا هم ميشديم جمع

شويم. مطلع
مادران با بقيه و احوالپرسي سالم صرف دقيقه يي را چند هركدام حتمًا مالقات در١٠دقيقه
توهين و تهديد با امر ميشد  اين متوجه  زندانبان البته درصورتي كه ميكرديم.  پدران و
و ما بودند همة مادرهاي پدر و چون آنها را داشت. ولي ارزشش بوديم. زندانبان مواجه
هم آنها كه بود شده ما باعث برخوردهاي اين ميشناختيم. فاز سياسي از را آنها از بسياري
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باشند. مددكار يكديگر و يار و هم داشته باشند گرمي با و صميمي زندان مناسبات بيرون در
همواره ميآمدند تهران به  فرزندانشان  ديدن براي شهرستان از  كه  خانوادههايي ازجمله
و كاسته شده آنها تنهايي و خستگي ترتيب از اين و به بودند زندانيان ميهمان خانوادههاي

ميشد. عميقتر پيوندهايشان
شادترين از نيز ميدادند تحويل را بودند آورده خانوادهها كه لباس بستههاي كه لحظاتي
لباسي هر از هركس و پهن ميكرديم روي يك چادر وسط اتاق را لباسها همة بود. لحظات

ميپوشيد. ميآمد، همان را خوشش
مجاهدي  لباس اين ميگفتند برميداشتند و بود لباسها بين كه مانتوهايي را پاسداران  آنزمان
كه گاه خاطر همين به بپوشيم. الوان خانگي فقط لباسهاي ما كه ميدادند ترجيح آنها است.
به دار پاگون چيني پيراهنهاي آن از يا تونيك مشابه لباس يك و ميرفت در دستشان از

لباسها بود. محبوبترين از اين مي رسيد داخل بند
لباسها  كيسه داخل را عطر نميدادند مادرانمان بند اسپري به و عطر هيچگونه كه آنجايي  از

مي شد. عطر بوي از پر بند ميكرديم همه باز را وقتي لباسها همين براي مي كردند. خالي
كه مي فرستادند زندان داخل به فرزندانشان براي هم پولي خانوادهها معموًال مالقات هر در
زندان من كه سالي پنج تمام در ميدادند. ما به را كمتر يا ٢٥٠تومان حدود هرماه معموًال
بزرگ بسيار يك كيسه نان پالستيكهاي از نداشتيم. شخصي پول كيف ما بودم هيچيك از
هم ما همه پول ميگذاشتيم. محل آن در را اضافه لباسهاي كه اغلب بوديم كرده درست
ميرسيد بهدستش پول بوديم. هركس گذاشته فيل را اسم آن كه بود كيسه همين داخل
آن و نه درپي را ميشمرد پولش نه ميداد. هيچكس قرار همان ساك، پول را داخل خودش

خودش تعلق بگيرد. به آن كه چيزي از بود
بازجويي  براي را اسممان كه بوديم منتظر ما از هريك لحظات تمام در بودكه اين  واقعيت
اين به تعلقي و وابستگي هيچ دليل تيرباران بشويم. بههمين ميدان روانة يا بخوانند شكنجه يا

با هم داشتيم. داشتيم و ما هرچه نمي شد در ما ايجاد امور
بوديم  جمع كرده كه پولي از ميشدند آزاد نفرات برخي بهندرت گاه كه بعد سالهاي٦٣ به
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بهترين از كند. اين حل را سازمان پيوستن به ايران و خروج از مخارج بتواند ميداديم تا او به
كه به نحوي مختلف طرق به را جمعشده پولهاي همين مالقات يا هنگام بود. لحظاتمان

كنند. مالي تا به سازمان كمك ميداديم متوجه نشوند، به خانوادههايمان پاسداران
تأثيرگذار روي ما شكنجهگاههاي آخوندها سهمگين و شرايط دشوار باعث ميشد ما آنچه
دوستان طرف از بارها من خود بود. ميهنمان در آزادي صبح به طلوع ما ايمان و اميد نباشد
راستي كه ميشدم واقع مورد سؤال ميكردند، ايستادگي مواضعشان  بر كه غيرمذهبيام
عشق مي ورزند. هم به اينقدر و است با هم عميق پيوندشان اينقدر كه چه دارند مجاهدين
پيدا ميكرد نمود نفر سه يا دو بين اغلب زندانيان ساير بين در دوستي و اين عشق آخر
درك حد فهم و در من يكي بودند. هم بود همه با عشق يكسان اين در بين مجاهدين ولي
اگر همه حتي كه ميديدم اميد در اين و تشكيالتمان و رهبري در را پاسخ خود زمان همان
اين است. تضمين ما مبارزه و آرمان پيروزي فرداي و هست ما سازمان باز شويم شهيد ما
رژيم ددمنش در مقابل ايستادگي براي زندانيان ما محركه موتور كه و سرمايهيي بود نعمت

بود. آخوندها
عربدهكشي براي كه يكروز بود. كرده الجوردي جالد فهم همه ما بيش از را حقيقت اين
او از از مادران وقتي يكي بود، بند آمده كشيدن به و خطونشان و وحشت رعب ايجاد و
به (اشارهاش نميكنيد آزاد چرا را او نكرده گناهي هيچ كه ١٣ساله دختر اين آخر پرسيدكه
نميدانست چيزي سياسي از موضوعات مطلقًا بودكه روستايي دختر١٢-١٣ساله يك فاطمه،
بود). شده  دستگير داشته، مراجعه پدرش  كارگاه به كه  فردي دادن فراري اتهام به  اما
شما بريدههاي به حتي شماست. تك تك وجود در رجوي مسعود روح گفت: الجوردي
اين من ميپيوندد سازمان به دوباره برود بيرون اينجا از هركس كرد. اعتماد نميشود هم
مجاهدين من من نشويد درچشم چشم هيچكدام كنيد سعي شما مي خوانم. همة چشم در را
سازمانتان مركزي كادر از٨٠درصد بيش ميشناسم. و بو مي كشم را منافقين) او (بهقول
نكند رفت. بيرون نخواهيد اوين از شما هيچكدام مي كند، را و كارش است خارج در سالم
بهعنوان قهرمان از آمد و خواهد شما سراغ گل به حلقة روزي خلق قهرمان با كه فكرميكنيد
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پوسيد. خواهيد همهتان همينجا رسيد، نخواهد روزي چنين كرد نخير، خواهد استقبال شما
تك تك در بود روح آزاديخواهي و مبارزه روح همان مسعود كه روح ميگفت راست او

بود. زنده ما

جديد كسب اخبار براي خود مايه گذاري از
ديگر منتقل  شهرستانهاي يا قزلحصار به حكمگرفته زندانيان از سال٦٣ تعداد زيادي اواخر
بهنسبت بود و زنداني رسيده ٤٥تا٥٠نفر به اوين اتاقهاي ١٠٠نفري جمعيت نتيجه در شدند.
از ١٠- همين اتاقها بيشتر در شاه زمان در اگرچه بوديم. وجاي بيشتري پيداكرده سال٦١ فضا

نبودند. زنداني ١٥نفر
كجا هيچ كه از ميشد مدتها و گاه بند نمي آوردند به زنداني جديدي هيچ تقريبًا ايام اين در
از يكي بهخاطر تنبيه شوند ولو كه مجبور كاري كنيم گفتيم خوبست نداشتيم. يكروز خبري
جديدي آيا نفر است، چهخبر بازجويي شعبههاي در بفهميم تا كنند صدا براي بازجويي را ما
شهناز احسانيان به خير سازمان بگيريم. يادش از او بتوانيم خبري طريق از تا دستگيرشده است
كه غذا كاري ميكنم سر امروز گفت بود، بچهها زبانزد بودنش سرحال بهخاطر شادي و كه
كرد. هم را كار همين صدا كنند. مرا براي بازجويي آن و بابت بدهند گزارش من از خائنان
همين است. غذايي چه اين كه وگفت كرد پرتاب آسمان به برداشته را تهديگ نهار سر ظهر
او همه اسم با خواندن كردند.  صدا بازجويي براي را شهناز پسفرداي آن روز كافي بود.
قيمت اين كار كه مي دانستيم است. اگرچه گرفته كلك ما شدكه معلوم چون زديم زير خنده،
از بيرون خبري بگيريم. اما بخورد كابل از ما چند يكي مي ارزيدكه شهناز بايد بدهد. ولي را
كه شهناز پاسخ در بازجو  داشتند. نگه سرپا بازجويي چهار شعبه آخرشب در تا را شهناز
خودت و ميگفته ميزده مشت توي سر او با براي چه صدا كردهايد مرا ميپرسيد كه مرتب
از وگفته بود كرده بود نثارش لگد و مشت چند هم درآخر صدايت كرده ايم. ميداني چرا
بيندازيد. يكبار راه غذا اعتصاب ميخواهيد نكند حاال بگيري. ايراد غذا كه سر نبينم پس اين
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ميفرستيم. انفرادي تكرار كني ترا به را كار اين ديگر
ازجمله بودند. كرده دستگير خروج از مرز تعدادي را هنگام كه گفت برگشت شهناز وقتي

هم از  تعدادي را بود. شده سال٦١ از زندان آزاد و بود شمالي كه را جميله به نام خواهري
بودند. آورده بازجويي براي قزلحصار

اوين بازجويي به براي حصار قزل از را زندانيان بايد چرا كه سردرنياورديم فكر كرديم هرچه
كه ميكرد فكر هركس و بودند پرونده يي  هم نفرات برخي با اينكه  بهخاطر آيا بياورند.
تشكيالت داستان اثر بر كه شديم خبردار بعدها است. برگشته اوين به پروندهيياش هم چرا
از تعدادي بودند انداخته راه قزلحصار در رحماني و الجوردي كه وحشيگريهايي و زندان

در شهناز . فعاليت ميكرد تهران در بخش محالت در بابل اهل احسانيان شهناز
تأثير  تحت را در زندان همه استوار شهناز روحيه سرشار و شد. سال٦٠ دستگير
نازلي سخن ميخواند: لبخندزنان بازميگشت بازجويي از هربار او قرار ميداد.
شكنجهگاههاي در اسارت ٥سال تحمل از نگفت...شهناز پس بگو...نازلي سخن

ارتش  به بالفاصله او شد. آزاد زندان آز مهر٦٥ روزهاي آخرين  در  آخوندها
تحقق  راه در جاويدان فروغ عمليات سال٦٧ در در پيوست و سرانجام آزاديبخش

باخت. جان ايران مردم براي روشن فردايي
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بودند. كشانده بازجويي زير به دوباره را خواهرانمان
گفت كه مهري بارديگر كرديم. استفاده خبرگيري براي شيوه اين از كه نبود بار اين آخرين
لكههاي كبد ناراحتي اثر بر  چشمش كه او است. چهخبر ببينم بروم  ميخواهم من بار اين
اتاق گفت وسط بهشوخي چندبار بود الغرشده بسيار خودش هم بود و آورده زيادي سياه
بريده هاي ميديد. آدم را كشتار از صحنههايي چه ميدوني است، كشتارگاه كنار ما خانة
دادند. روز گزارش او عليه و بهسرعت مشخصي ميدهد خط دارد او كه خائن فكركردند
و بودند ابله آنها شد. شهناز تكرار قضاياي عين و بازجويي خواندند براي را مهري اسم بعد

ميكنيم. را كارها اين آگاهانه ما نميدانستندكه
اين  در حدسي هيچ شديم. باخبر مجاهدين درون در ايدئولوژيك از انقالب سال٦٤ اوايل
جمهوري روزنامه يكروز كه اين تا نميدانستيم موضوع چيست. و بزنيم نميتوانستيم زمينه
چاپ انتهايخط تهخط يا بهنام پاورقي يك روزنامه اين در آوردند. داخل بند به را اسالمي
از ما  بود. مجاهدين رهبري  عليه لجنپراكني و فحشنامه آن آخر تا اول از كه بود شده 
مهمي اتفاق مجاهدين سازمان در كه يقين رسيديم به بود شده ايجاد بند در كه تحركاتي
ما نظر مؤيد هم پيكاريها و با تودهايها واكثريتيها خائن بريده هاي نظر وحدت است. افتاده
لودگي با اسالمي را جمهوري روزنامة حرفهاي و بودند شده جمع هم دور همه آنها چون بود
ميخورد. را خونم خون و شنيع آنها هزل با ديدن برخوردهاي ميكردند. تكرار تمسخر و
كرنش و مجاهدين عليه بيشتر هموغم خود را صرف جاسوسي تمامي كه سفلهيي وادادگان
فخري بهنام خائني ميخواندند. بريده براي ما لغز مرتب كرده بودند شكنجهگران مقابل در
من به داشته، آشنايي برادرم دانشگاه با در كه اين به بهانه ميكرد تالش مدتها جوادي كه
به تصور برميگشت، حاال خالي  دست و ميخورد سنگ به سرش  هربار و  بشود نزديك
فرصت از است، گذاشته و دوستانم روي من ايدئولوژيك شايد تأثيري انقالب خبر كه اين
نيست؟ حيف را ديدهاي، جمهوري روزنامه محبوبه راستي وگفت سراغم آمد و كرد استفاده

است… شده چه ببين حاال فداكاري بودند خوب و خيلي برادران تو آدمهاي
به بشود او اين كه مشخص براي بلند صداي با را ندادم و صحبتهايش ادامة به او اجازة من  اما
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جست وخيز از است هرچه ولي افتاده، اتفاقي چه بيرون در نميدانم من گفتم است، گفته چه من
سرزنش را ما شما همة وقتي است. چون شده انجام و حقي خوب بسيار كار كه پيداست شما
بودند االن هم برادرانم اگر بسيار درستي صورت گرفته است، كار كه است معلوم ميكنيد،
آبروي اينطوري و را بشنود من اين جواب از كه فكر نميكرد ميگفتند. فخري را همين حتمًا
مرزهاي خيانت در كه ديگر خائن يك بريده هما قاسلمو، سراغ بهسرعت ببرم، را نداشتهاش

كرد. جمعوجور را خودش بود، رفت و درنورديده را بسياري
اينقدر چرا اينها كه ميكردم راست گفتي، من هم داشتم فكر گفت آمد مهري سراغم آن از بعد
شده چه وگفت: زد برق هم چشمانش بود اقليتي كه نويده فعال شدهاند. اينقدر و آمده بهوجد

ندارند... ما شدن جمع به كاري ديگر كه
بايد هم ما و است مبارزه شده از جديدي  مرحله سازمان وارد كرديم كه احساس آن روز از
خودمان عالم در بگوييم. تبريك هم مي توانستيم ما مي خواست دلمان باشيم. قبل از محكمتر
از بعد به خصوص دارد.  بيشتري  قدرت سازمان و شده قويتر ما رهبري  كه  بوديم خوشحال
خوشحالمان خيلي در رهبري تحول اين بود، سازمان  لنگر بهقول مسعود كه موسي، شهادت

كرده بود.
گفت وگفت  تبريك من آمد، به به مالقات من مادرم وقتي بعد از ٣٠خرداد٦٤ مالقات اولين در
سكينه بزرگم خواهر كه وگفت ديدهاند را ٣٠خرداد هاي برنامه و رفته تلويزيون پاي همه كه
مادرم و گفته است مسعود براي تركي شعر يك موقع همان است شنيده را كه خبر وقتي چطور
ايجاد ترديد و شك اغيار در كه اعمال تو از هرچه بودكه شعرش اين خواند.ترجيع بند برايم آنرا

... است ايمان عين من براي همان ميكند
انقالب اين درمقابل ما واكنش بايد بكنيم؟ چكار زندان ما در كه ميكرديم فكر خود با آنروزها
ببريم. باال فداكاريمان را و ظرفيت كنيم فدا را همهچيزمان كه بايد بود اين باشد. نتيجه بايد چه

آموزشي كالسـهاي و مداربـسته تلويزيون
بي سروته  وراجيهاي از ما فيلمهاي مختلفي ارشاد و آموزش براي كرد سال٦٢ سعي از رژيم



١٠٠

به واقعًا فكري بهلحاظ آخوندهاي كه نيز گاه كند. پخش براي ما را دايناسور آخوندهاي
ميآورد. به بند را تعلق داشتند، قبل ١٤٠٠سال

از استفاده با يكطرف مي توانستيم از بوديم. مواجه تضاد با يك كالسها اين در شركت براي
شركت ديگر سوي از كنيم. رد وبدل نامه بودند پايين بند در كه دوستانمان با فرصت، اين
از مشورت مشروعيت ميداد. پس شيادانه معركهگيريهاي اين اين جلسات بهنحوي به در
بگيريم. را پايين بند بتوانيم خبرهاي كه بروند نوبتي نفر فقط دو هربار شد قرار يكديگر، با
چه به ما كه فهميدند خائنان پايين. بهزودي دوستان بند با مالقات گذاشتيم هم را اسمش

بازجويان شعبه٧ و  با كه خائني قاسملو، بريده مي كنيم. هما شركت جلسات اين دليل در
به  منافقند اينها مي گفت بلند صداي با ميرفت، خيابانها به مجاهدين شكار براي شعبه٤ 
ميآيند دوستانشان ديدن براي اينها بيايند، بحثها كردن گوش براي كه نميخورد قيافه شان

وبدل ميكنند. اطالعات رد و
جالبي بسيار تركيب بروند. كذايي كالس به اين افسانه و نرگس شد قرار نوبت، اولين در
داشت. بااليي فوقالعاده عاديسازي افسانه توان بود و شلوغ و شيطان فوقالعاده نرگس بود،
بودند كرده كه را كارهايي داشتيم، آنها فيلم ساعت دو فيالواقع تا برگشتند كالس از وقتي
كه آنچه همه حوصله تمام، با بوديم. افسانه رودهبر شده خنده ما از و ميكردند تعريف
داده پايين بند بچه هاي به دستگيرشده نوشته و با اسامي نفرات همراه را بود گذشته بند در
به وقتي بود. نوشته سه صفحه را در آخوند خالصه صحبتهاي با شيطنت تمام، نرگس بود.
عقرب خر،گاو، شده بود رديف حيوانات از زيادي تعداد اسامي نگاه كرديم او نوشته هاي
را همه كه ميخورد قسم نرگس را ميخواندند و ميخنديدند و اسامي اين و...بچهها مار و
هم شايد بود، آمده باغوحش از استاد! اين ميكنم فكر ميگفت نرگس است. گفته استاد
يادداشت به بهانة كه ميگفت هم حيوانات بود. افسانه حول او بحث همة چون دارد. سيرك
پايين بند بچههاي  به مي خواستم كه را نكاتي تمام ابله آخوند آن از وراجيهاي برداشتن
و نوشتهها بلندشده جاي خود از مزبور به آخوند سؤال دادن به بهانة و نوشتم كنم را منتقل
را كارهايي طول كالس و در نشسته بود او كنار و داده بند پايين بود، كه در فرنگيس را به
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بود. داده با خونسردي انجام ميخواسته كه
از من نقاشي به چشمش زهرا كالس وقتي اواسط رفتيم، مازوچيان زهرا كه من و يكبار هم
مربوطه آخوند برويم. لو يكباره ترسيدم گرفته بود كه خندهاش آنچنان افتاد، آخوند قيافه
چشم در و كور را او چشم يك هرزه بود. براي همين من بسيار بود كور چشمش يك كه
از كه بود شپشهايي او طرح ديگر وجه برجسته بودم. گذاشته بزرگ دوربين يك ديگرش
يك پايين بود بند در كه هاجر از زرنگي با زهرا آنروز بود. روان او روي و از سر هرسو

گرفت. يادداشت
براي شنيدن آن ما بودند كه فهميده پاسداران و بهدرازا نكشيد چندان البته اين وضعيت 

كردند. تعطيل را كالسها آن خودمان را ميكنيم كارهاي و نمي رويم خزعبالت

اقـدس يــاد گل
زندان در روز و شب مديد مدتهاي كه عزيزي همزنجير و همرزم تقوي، حسين زاده اقدس
بهرغم بازجوها ميكرد. كار تهران معلمين بخش با دستگيري، از قبل برديم، بهسر هم با
تو كه ميدانم مي گفت او به در بياورند. بازجو او چيزي از نتوانستند وحشيانه، شكنجههاي
بازجو ميدانست اقدس هم كه باال بياوري. خودت كه ميزنم را تو آن قدر منافق هستي،
را خودش نبودهام. او كارهيي من اصًال و مي گفت مي كرد مقاومت ندارد، در دست چيزي
تقوايي، اقدس را بهجاي مزدوران او هم مدتي شانسي، بد و از كرده بود معرفي تقوي اقدس

شد،  شهيد ضابطي فرمانده پايگاه ارديبهشت٦١ در در كه دانشآموزي ميليشياهاي دالور از
ميكردند. شكنجه او با اسمي تشابه بهخاطر فقط

و  شده پاره گوشش پرده شكنجه شده، بسيار ديدم، اوين سال٦١ در در اولينبار را اقدس
هيچ  اينكه وارد بدون بود. كنارمان در و مدتي اتاق١ آوردند به را او بود. تاول از پر پاهايش
اثبات كند. را همين ميكند تا و مقاومت نرفته او لو از چيزي ميدانستم كه صحبتي بشويم،
كمحرف بود . اقدس بوديم همخرج همگروه و هم بوديم، با هم ماه پهلوي شش حدود پنج،
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است. حك شده ذهنم در آن اقدس با ياد كه شيريني لبخند داشت ، لب بر هميشه لبخند ولي
ميگفت لبخند با است فشار تحت خيلي بود كه مشخص و برميگشت بازجويي از وقت هر
ميگفتم او به و من است) آساني سختي، با كه (همانا يسرا» العسر «ان مع بخوان! محبوبه

ماست). با خدا (اندوهگين مباشيد، معنا» اهللا ان «التحزنوا بخوان: اقدس
ما  بندمان بردند. هيچيك از از وسيله يي هيچ بدون را سال٦٢ بودكه يكروز ناگهان اقدس
و  تكيدهتر خيلي اما بازگشت، ما اتاق به دوباره سال٦٣ او بردند؟ او را به كجا نمي دانستيم
گوهردشت  در هم مدتي ٢٠٩ و در گفت كه مدتي همينقدر فقط اقدس شكستهتر از قبل،

٢٢سالگي سن  در   ٦٠ سال در  تقوي حسينزاده اقدس خلق مجاهد معلم 
زندانهاي گوهردشت در شكنجهها شديدترين تحمل بهرغم اقدس دستگيرشد .
مزدوران نيز روز آخرين تا نداد و قرار دشمن در اختيار را خلق اسرار هرگز اوين و
گوشش پرده شكنجهها شدت اثر بر اقدس كنند. كسب او از نتوانستند اطالعاتي
تحمل ميكرد. را درد زيادي گوشش همواره بهخاطر عفونت و شده بود پاره
زندان از از آزادي پس ياران همرزمش، بسياري از نيز هم چون قهرمان اقدس
فديه را خود جاويدان جان فروغ عمليات در و پيوست آزاديبخش ملي ارتش به

كرد. ايران مردم رهايي راه
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به  من و  شد منتقل  بند١  به او شديم، جدا هم از اقدس و من دوباره سال٦٤ است. بوده
را نديدم. او ديگر در زندان و گوهردشت رفتم

بود  او گفته به هم ندادند. بازجو تا روز آخر او حكم تا آخر هم به و بود زير حكم  اقدس
پرونده برايت نتوانستم اما داشتم نگهت سال پنج هستي، مجاهد كه ميدانم سرسختيات از
پس و شكنجه آن همه با دژخيمان بهاين ترتيب آزاد بشوي. بايد تو ظاهرًا حاال و كنم درست

بفهمند. هم را هويتش حتي نتوانستند زندان، سال پنج از
اين همه ميكردم از صحبت او با هرگاه فوقالعاده، آرامش و طمأنينه با شخصيتي بود اقدس
درد گوشش، عضو نقص  و جراحت . ميبردم  لذت او بهنفس  اعتماد و  خاطر اطمينان
بر عالوه گوشش مي آمد. از خون همواره چرك و كرده بود و تحميل به او را طاقتفرسايي
كوهي چون اقدس اما بود، وحشتناكي سردردهاي دچار وحشيانه، شكنجههاي اثر بر آن،
فروغ عمليات در سپس مجاهدين پيوست و به زندان از از آزادي او پس بود. استوار و صبور

رسيد. بهشهادت جاويدان
به خاطر  بود كه وگذشت ايثار از سرشار و وارسته مجاهد يك الگوي هميشه برايم  اقدس
دلم و است و معطر شاداب و زنده ذهنم در هميشه تازه، گلي مثل وااليش، يادش ارزشهاي

مي شود. تنگ برايش

… عشق اي من تو بر خوردم قسـم
بخش در تهران در افسانه بود. بابل زحمتكشان از محروم خانوادهيي فرزند احسانيان، شهناز

دِر  باال، بند٢٤٠ در اين كه  از بعد  و سال٦٠ در او با ميكرد. فعاليت  مجاهدين محالت
١٥روز ،١٠ هر او بود. پرانرژي و پرشور شهناز بسيار شدم . آشنا كردند، باز را اتاقهايمان
از وضعيت راستش هيچگاه برميگشت. و ميخورد كابل داشت، ميرفت بار جيره يك
از كه هربار اما بود؟ چه  شكنجهاش آنهمه علت نميدانم لذا نكردم،  سوال پرونده اش

«… سخن نگفت نازلي ، بگو «نازلي سخن لبخندزنان ميخواند: بازجويي برميگشت
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مختلف مناسبتهاي اجراي و سرودخواني يكي بودم، شريك كار دو در همواره شهناز با
از پيادهروي اين حين غذا. كه بعد از زدن قدم ديگري و ١٩بهمن و ٣٠خرداد مانند سازماني
تعريف سياسي فاز خوش روزهاي در خاطراتمان از و سازمان به پيوستن براي آرزوهايمان

. مي كرديم
را  او در سال٦٥ دوباره قزل حصاربردند. را به جدا كردند و او هم از را شهناز من و سال٦٣
كشور از خروج وسيله شد آزاد زودتر هركس كه گذاشتيم قرار هم با ديدم. قزلحصار در
اين مسئوليت شدم، آزاد من وقتي برسند. او به هم بقيه تا كند فراهم را به سازمان وصل و
با هم همسفر درنهايت و شد آزاد من از بعد يكماه هم خودش ولي شد برعهده من گذاشته

شديم.
عمليات در به اصرار خودش و همان جراحت با شد ولي مجروح عمليات چلچرا غ در شهناز
پيدا فرصتي جا هر و هميشه شهناز به شهادت رسيد. عمليات آن در و كرد شركت فروغ

ميخواند: را شعر اين ميكرد،
عشق اي من برتو خوردم قسم

عشق رهت اي در جان بازم كه
واال راهي در جان نيارزد

عشق اي هديهيي است ناچيز كه
شهيدانت پاك خون به

ملت اين پرخون قلب به
خاموشي شعله اين نگيرد

عشق… اي كران هر در فروزد

پلو» نقطه» و «دقمرگ و «خط
زبان را آن اسم بهشوخي بود. نپخته و خمير و كلفت فوقالعاده ميدادند، زندان در كه ناني
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استخوان هم بهاندازه وقتها بعضي بود، خمير و كلفت كه همانقدر بوديم. گاو گذاشته
بود. سفت

بزرگ ديگ يك در ميدادند. يا مربا خرما با كرة مارگارين معموًال شام، براي صبحانه و
اين ميداد نشان كه ميكردي، پيدا هويج كوچك حلقه چند فقط شايد ميگشتي، اگر مربا،

است. بوده هويج مرباي يكزماني
شود زياد آن چسبندگي تا مي كرديم آن قاطي هم را مربا و كره ميكرديم خمير را نانها ما
و شام زمستان، و پاييز طول تمام درست ميكرديم. در تسبيح مثل كاردستيهايي آن با و
دور را آن نصف از بيش كه بود مربا و كره همين ما، ناهار حتي اوقات برخي و ما صبحانه
ماست با آستانة گنديدن يا در گنديده  خيار دراساس تابستانها هم كه غذاي  ميريختيم.
هم آبگوشت و لوبيا عدسپلو، مثل غذاهايي و كرد تغيير غذاها برخي بعدها بود. ترشيده
گذاشته اسمي داشت وضعيتي كه برحسب هركدام غذاها اين شد. براي غذايي برنامه جزء

بوديم:
كوچك و پر از سنگريزههاي هميشه عدسپلو چون نقطه. ميگفتيم خط و به عدسپلو
را، گوني طناب نخ و اسم بهطنز ما بود. چيزها قبيل اين از و گوني نخكنفي، طناب همچنين
بند داد سر از كارگر بود عدسپلو كه غذا هربار بوديم و گذاشته نقطه را و سنگريزهها خط
ردوبدل ما كه بين كد است يك اين بودند كرده فكر بازجوها نقطه است. خط و ناهار ميزد
پس داديم جانانه بازجويي يك اعظم، و ناهيد و نرگس و مهري و من بابت اين از ميشود و
حاال پدرسوختهها ميگفت بازجو كه بود اين خندهدار كرديم. نوشجان هم مفصلي كتك و
از جريان اصًال و چيست؟ منظورش درنمي آورديم سر اصًال ما خط ميدهيد؟ به بقيه ديگر
٥٠ضربه شالق ،٤٠ از تااينكه باالخره بعد بازجويي ميكنند؟ ما از و چرا است؟ چه قرار
نقطه؟! و خط ميزنيد فرياد سربند از گفت چرا هستيم خودش گيج همچنان ما كه ديد وقتي
فحش چند بازجو نقطهپلو. و خط گذاشتهايم طناب و سنگريزه بهخاطر را عدسپلو اسم گفتيم
شالق هم چون برگشتيم، بازجويي از خرم و خوش بار آن فرستاد. بند به را ما و كرد بارمان
خودش اين كه رفته بوديم بيرون بند از هم بوديم، گرفته را بازجو وقت بوديم، هم نخورده زياد
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مادر به سنگتراشي براي كه آورديم گير خوب سنگ چند برگشت راه سر هم و بود تنوع يك
بدهيم. زهرا

بوديم. وقتي تعريف و بندمان شده طنز اتاق بازجويي برگشته بوديم، سوژة آنروز وقتي از
را ما بچهها بترسند. ما هر كار از رژيم اينقدر كه بازجوهاي نميشد باورش كسي ميكرديم
نگاه بههم هربار هم ما و بوده؟ قرار چه از موضوع كنيم تعريف برايشان كه بودند كرده دوره

بود. جالبي بازجويي چه بچه ها راستي ميگفت ناهيد و خنده زير مي زديم ميكرديم
پلو قاطي را خيلي كمي خيلي مرغ چون دقمرگپلو. بوديم هم گذاشته را پلومرغ اسم
آن پيدا ميكرديم. در مرغ گوشت ميكرديم تا يكرشته جستجو و بايد آن قدر ميكردند
اصرار هميشه كه بودند تودهيي نفر چند  اتاقمان در  كه بود اين بهخاطر اسم اين اما
كنيم. تقسيم همه بين كنيم و سوا را مرغ گوشت رشته هاي غذا اين ديگ كل از ميكردند
از انتظار بايد و بودند گرسنه همه درحاليكه مي گرفت وقت يكونيمساعت بعضًا كار اين

توزيع شود. غذا كه اين تا دقمرگ ميشدند
سعي ميكرد روز كه كارگر ميشد انواع آتوآشغالها پيدا غذا داخل ديگ در تقريبًا هربار
اجسام اين بخورند. غذا نميتوانستند وگرنه نبينند بقيه تا جداكند غذا از را آنها كار اول همان
و غيره را شامل حشرات و… جوراب تا لنگهكفش تا گرفته پانسمان خارجي از باند خوني

ميشد.
آن كه داخل تشتي روي شديم متوجه بند آورديم به داخل را غذا وقتي بود، لوبيا كه غذا يكبار
بكنيم، نميتوانستيم كاري ديگر اين را پوستي. لباس بيماران مخصوص بود دادهاند نوشته غذا

ريختيم. بيرون را غذا همه لوبياي پوستي داريم و امشب ميگفتند بچهها
بگذارد، مايه انقالب ٢٢بهمن سالگرد براي بهاصطالح ميخواست رژيم كه ٢١بهمن٦١ روز
ميدادند، ما غذا دست ودلباز به اينطور كه بود بار اولين داريد. امروز ناهار پلومرغ كه گفتند
غذا آن كه از نفر دو يكي جز بالاستثنا نفرات بند تمامي آنروز مسموم است، نگو كه غذا
وضعيت فجيعي كم، و امكانات محدوديتها توجه به با و مسموم شديم بقيه نخورده بودند،
٦٠٠نفر كنيم. استفاده توالت به عنوان هم  حمامها از همه كه شديم مجبور آمد. بهوجود
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افتاده ٦٠٠نفر اين تقريبًا تمام داشتيم. سرويس براي استفاده چهار فقط و بوديم شده مسموم
ميتوانستند فقط هم آنها كه داشتيم سرپا و نفرسالم انگشتشماري تعداد روز سه تا و بودند
هفته يك از و بيش بودند شده خوني دچار اسهال نفرات به برخي جمعوجور كنند. را بند
خواستيم زندانبانها بهبهبود گذاشت، از بچه ها رو وضع اغلب سوم كه روز از شدند. بستري
ما ندادند اثر ترتيب اما كنيم را نظافت بند تا بتوانيم بدهند ضدعفوني كننده مواد و آب كه
آن با كنيم و باز را قوي آتش نشاني فشار آب شده شلنگ قيمت بههر تصميم گرفيتم هم
از تفريحيترين يكي روز هم هرچه باشد بپذيريم. آن را عواقب آن و شستشو بدهيم را بند
خودمان كرديم و نظافت و شستيم پايين تا باال از قوي فشار با آب بند را بود. همه روزهاي ما
يك تا روز آن از خيس كرديم. را همديگر و كرديم آب بازي بود، آب كه تاجايي هم
به مسموميت راكه پروسه فجيع صحنههاي و مي كرديم اجرا نمايشنامه اتاق در هر روز هفته،

ميداديم. نمايش بوديم، گرفته مسخره و طنز
براي را  هيچكس روز سه تا كه اين داشت، برايمان هم سود يك مسموميت اين البته 
بازجو روزها همان چون شديم خوشحال خيلي جليله به خاطر بهخصوص نبردند، بازجويي

شكنجه خواهد رفت. زير كه بود را تهديد كرده او

كافــور چاي
در ولي بوديم. يا چشيده ديده را اينها امثال و دارچين چاي چاي ترش، زندان، از قبل تا
ميداد كافور بوي تنفرآوري بهطور كه كافور» «چاي ميدادند: ما به چاي يكنوع فقط زندان
داده بوديم. بهآن عادت را خودمان ناگزير ما ولي بود طوريكه فيالواقع غيرقابلخوردن
خودداري چاي خوردن از سالها تمام آن در و عادت نكردند بهآن هرگز بچهها از بعضي

كردند.
با ميدادند كه قند حبه چهار زنداني هر سهيمه، به به عنوان روزانه و نبود شكر خبري از

سال٦٢ رويه  از كنيم. استفاده بيشتر بتوانيم  تا ميكرديم را خرد آنها قاشق دو از استفاده
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مي خواستند زندانيان كه اگر را ميآوردند بعضًا موادي شد عوض غذايي مواد بابت از زندان
كه بود خردههاي نان سوخاري موارد اين ازجمله بخرند. را آن با پول خودشان ميتوانستند
قابل تعداد معده كه خونريزيهاي و گوارشي ناراحتيهاي بهخاطر ميدانستند زندانيان چون
نان عنوان تحت را آشغالي هر هم آنها هستند، آن خريد به مجبور بودند گرفتارش توجهي

براي فروش ميآوردند. سوخاري
معموًال كه ميدادند شير كوچك پاكت سه هفته در بوديم، كرده معده خونريزي ماكه براي

ميخورديم. شام بود، بهعنوان ليوان يك كمتر از كه را آن نصف روز هر
طي هم بهداشتي مواد بابت  از گرم، آب و حمام بحث از غير  بهداشت زمينه در

و  جسمي فشارهاي بهخاطر طرفي از داشتيم. پرفشاري فوقالعاده سالهاي٦٠و٦١ وضعيت
بوديم زياد دچار مشكالت زنان، وبهخصوص بيماريهاي خاص زمينههاي مختلف در روحي
وسطايي قرون روشهاي بوديم از در حداقلها ناگزير و امكاناتي نداشتيم هيچ طرفي از و
خمير بهجاي و ميكرديم خرد ر ا تخممرغ پوست شستن دندانها براي كنيم. مثًال استفاده

ميداديم. قرار استفاده مورد دندان
بود،  در آن هم بسته كه در٦ بود اتاق٦ يك اين، بوديم. اتاق يك در از ٩٠نفر سال٦٠ بيش
كه از آنجا باز مي كردند. ١٥دقيقه به مدت را در مرتبه سه بعضًا دومرتبه و ٢٤ساعت هر
زدن مسواك و دستشويي به رفتن مسألة هم و ميشستيم را ظروف بايد هم ١٥دقيقه اين در
دسته تقسيم سه به را نفرات كل مي كرديم، حل را و… لباسشويي و سرد آب حمام با و
كه زندانبان زن بتوانند انجام دهند. را مشخصي كار هر نوبت دسته در هر كه بوديم كرده
هر كه و نمي فهميد ميزنيم مسواك هر سه نوبت در ما ميكرد بود تصور هم احمق خيلي
چرا لومپني دادكه فحش ما به حسابي يكرو ز ميكنند، او كاررا اين يكسوم جمعيت بار
ديگر يكروز راگرفت، همه مسواكهايمان عصبانيت هم از يكروز ميزنيم، مسواك اينقدر
صفا حسابي هم آنها كه البته برگردند. اتاق به نگذاشت و زنداني كرد حمام در را عده يك
كشيده بودند ولي سرما خيلي بودند اگرچه حمام كه در ساعتي چند درآن كرده بودند چون
مدت، از هم طي آن بودند و شسته لباسهايشان را و هم بودند، همه بهخوبي هم حمام كرده
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بودند. يافته نجات در اتاق جا تنگي و فشار عذاب
ما بند به مدتي داشت، بيماري گال و بود شده دستگير جرائم عادي بهخاطر كه را خانمي
اين اول، همان هفته در بهداشتي، حداقل امكانات نبودن و شديد بهعلت تراكم آوردند.
دوسوم يكماه بيش از درعرض محيط، بودن بسته بهخاطر سرايت كرد و ١٥نفر به بيماري
زخم بدنشان و تمام نداشتند درماني امكان هيچ درحاليكه گرفتند، بيماري گال بند افراد
مواد فشرده، و بسته محيط و ميكرب و آلودگي آنهمه وجود با شرايط، درآن بود. شده
نبود. خبري امكانات مواد و حداقل ولي از چيز بود، ما ضروريترين براي ضدعفونيكننده

پاهاي جراحي عمل دكتر كه بودم شاهد خودم به چشم اوين، بهداري در مورد چندين
شده شكنجه و زنداني ميداد انجام موضعي بيحسي حتي يا بدون بيهوشي را شده شكنجه
بهداري مشهدي به سرور يكبار همراه ميشد. شكنجه اين طريق از بايستي ديگر هم يكبار
هم چنان سرور ميكرد پاره را پاي او چرك خون و از تاولهاي پر تيغ، با دكتر رفتم. وقتي
شدت فشار همانجا از بودم صحنه كه شاهد اين من ولي نمي گفت آخ هم بود و صبور

كردم. غش
نيز را آن پروسة و شوند بيماري دچار همه تا ميمانديم منتظر بايد ما ميآمد ويروسي هرگاه
درخواست خودمان هم البته نداشت. هيچ شانسي دكتر درخواست كنند. كامل طي بهطور
نكنيم مطرح درخواست جداگانه يي هيچ كه بود جاافتاده بين خودمان رسم اين نميكرديم.
تا نخواهيم را آن از خارج ولي كنيم استفاده دارد وجود معمولي ريل در كه هرچه از و

نباشيم. نيازمند جالدان
شده بوديم دچار خونريزي معده و فشارهاي مختلف، غذا كه بهخاطر وضعيت ما تعدادي از
در مي دادند قرص هم كه بعدها بوديم. محروم هم قرص يك از زندان حتي اول سال دو طي
با ميتوانستيم و فقط وجود نداشت نياز بيماران زخممعدهيي هيچ امكاني مورد غذاي مورد

نميدادند. داشتيم كه نياز بهاندازه يي هم را آن تازه كه شير بخريم زندان از خودمان پول
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شدن! سـير براي شـگردي
فشارهاي  براثر شد!. سير ميتوان چگونه كه شدم، نائل مهم! كشف اين سال٦٢ به در من
كرده  خونريزي معدهام بودم شده بند٢٠٩ متحمل در بازجوييهاي مكرر در جريان كه زيادي
دوباره يكماه از كمتر بهفاصله كه باعث شد فشار بازجويي و ادامه و زندان غذاي بدي و بود
يك دوسوم هرشب من و شير ميدادند سه پاكت من هفته به در آنموقع كنم. خونريزي
كه ميكردم فكر نميكرد. بهاين سير مرا شير مقدار اين اما شام ميخوردم. بهعنوان شير ليوان
را شير اين كه بود كه بهجاي اين مهم! بشوم؟! كشف سير همين يك ليوان با كنم كه چهكار
كشفي بهترين اين بكشد. طول كمي آن خوردن تا ميخوردم قاشق با را آن بخورم، ليوان با
سير هم چنين راهي براي و معده راهحل مراعات خونريزي به عنوان و من كرده بودم كه بود

ميكردم. توصيه نيز بقيه به شدن،

وحـشيانه بازرسـي
به  و بزنيم را چشمبندها كرده سر چادر همه بايد كه كردند اعالم ٦٢ ١٧ارديبهشت روز
خاص كار داشتن محمل با تعدادي قبل موارد مثل تا كرديم تالش برويم. هرچه اوين حسينيه
مختلفي چيست؟حدسهاي موضوع نميدانستيم برويم. بايد همه گفتند و نكردند قبول نروند،
آيا كنند؟ اعالم حسينيه در ما ميخواهند به براي فشار كه شده دستگير كسي آيا ميزديم.

يا…؟ كشاندهاند؟ درهمشكسته را به مصاحبه تعدادي بازهم
استقبال ميكرديم  حسينيه به رفتن از گاهي ما خودمان البته شديم. حسينيه راهي  بههرحال همه
اطالع كنيم. كساني كسب وضعيت افراد و جديد از دستگيريهاي ميتوانستيم آنجا در چون

بكنند. مالقاتي هم با زيرچشمي حسينيه در ميتوانستند داشتند، زندان در كه اقوامي هم
برنامه هيچ حالي كه در نگهداشتند، حسينيه در را ما شب تا بعدازظهر دو ساعت از آنروز
موضوع كه مي كرديم سؤال همديگر از ميكردند تلف وقت فقط و نداشتند هم خاصي

به بندهاي  حاال گفتند كه بود ساعت٨ يا ٩ حوالي شب آوردهاند؟ اينجا به را ما چرا و چيست؟
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بند مواجه به پاسداران وحشيانة هجوم و حمله آثار با بند در برگشتيم، وقتي خودتان برگرديد.
و است ريخته بندها رعب به و ايجاد بند بازرسي ضربت براي آنروز گروه شد معلوم شديم.

بودند. كرده را بيرون ما همه ببرند پيش را خودشان كار دست باز با اينكه براي
سرتاسر پاره يا در خواهران را لباسهاي انواع بودند، كرده پاره سرنيزه كارد يا ساكها را با كليه
كرده عبور اين جا از دشمن وحشي يك از لشكري گويي بودند. فيالواقع كرده پخشو پال بند
بهمنظور و عمدًا ميرسيد بهنظر بيشتر ميگشتند. چه دنبال نبود معلوم ضدبشر پاسداران بود.
لباسهايي بعضًا كمااينكه بودند؟ نداشته زنان نگه مورد در را حريمي هيچ روحي، فشار اعمال
پولهاي تمام كه نماند البته ناگفته بودند. كرده آويزان پنجره ديوار و و در به بوتيك مانند را

بود. بهسرقت رفته وسايلشان بود نيز كه در بچهها
لباس همه اين تفكيك كنيم ولي جمع لباسها را كرديم سعي فقط ١٢شب آنشب تا ساعت

برد. را ما همه شب وقت هنگام تا هم بعد كه روز بود وقتگيري كار
و بود كرده تهاجم بندها كليه به ضربت گروه روز آن كه شديم متوجه بازجويي در بعدًا
بهنام مجاهد دالور زنداني يك بودند. گويا گم كرده را آن كه كلت ميگشتند يك دنبال
حمله در اين بود. كرده بلند را بازجو كلت بازجويي جريان در طاليي فرصت يك در حسن
بسيار فرتوت جسمي بهلحاظ اينكه بهخاطر و بودند پايين بند در كه را پير مادران تعدادي از
هنگام ولي نگهداشته بودند بند ابتدا در نبودند، نيز رفتن راه قادر به حتي بعضًا و بودند ناتوان و
دردمند اين مادران ساعت، شش از و بيش فرستاده حياط بند به نيز را ضربت آنها گروه حمله
ميكردند فكر مادران دردمند آن بودند. طوريكه بهديوارنگهداشته  رو  و سرپا درآنجا را

كنند اعدامشان همان جا ميخواهند

دژخيم! عيدي
ساعت ١٠صبح بود. افتاده اواسط فروردين به مبعث عيد كه سال٦٢ يا ٦٣ بود نمانده يادم درست
روز چون كرديم تعجب خيلي صدا زدند، بازجويي براي … را و پروين و سهيال و نبئي فرشته
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چيزي درانتظار چه نميزدند. صدا را براي بازجويي كسي تعطيل روزهاي معموًال و بود تعطيل
در ذهن سؤالهاي مختلفي درحالي كه كرديم همراهي بند دِر تا را آنها طبق معمول آنها بود؟.
حكم گرفته كه بودند كساني آنها بين در اما نمي خورد. اعدامي به نفرات تركيب ما بود. همه
منتظر و كرديم خداحافظي آنها با بههرحال  نبود. آنها مجدد  بازجويي براي دليلي و بودند
رفتيم بهسراغشان وارد بند شدند. آرام و و ساكت برگشتند همه نشده بود كه ناهار هنوز مانديم.
اعدام خبر را صدا زدند تا ما گفت فرشته بود؟ چه موضوع چرا خيلي زود برگشتيد شد؟ چه كه

دهند. اطالع اجرا شده زود حكم اعدامشان صبح كه امروز را همسرانمان
دنيا اگركسي را جاي كجا؟ در هر تا بود،آخر شقاوت وجودمان را گرفته نفرت همه خشم و
او به همسرش و نزديك بستگان با براي ديدار بار مهلتي آخرين براي كنند، اعدام ميخواهند
تكاندهندة خبر بلكه كردند، آنها دريغ از هم را حق تنها نه تنها اين جالدان اين اما ميدهند.
بهكامشان هم را حتي عيد تا دادند آنها اجراي اعدام به از بعد آنهم عيد، و روز هم را اعدام

كنند! تلخ
از آردي كه شب با و خوانديم قسم را سرود هم با و جمع شديم خواهران دور اين آنروز همه
ادامه بر ديگر يكبار و كنيم درست حلوا شبيه چيزي كرديم سعي بوديم كرده درست نان خمير

خورديم. شهيدان سوگند اين راه

نازنيـن و كوچولو مالقاتكننـده
بود.  آورده هم را ماهه هشت بچه يك خودش با آمد، به مالقاتم مادرم وقتي روز يك تابستان٦٢
تهران شهيد  در ميدان تجريش بهمن٦٠ توسط پاسداران در احد بود. برادرم احد دختر نسرين او
اكرم اوايل٦٢، يا اواخر٦١ گويا سازمان بهدنياآمده و پايگاههاي دخترش در او بعد از بود. شده
از يكي را نزد خودش ببرد او را با بچه نميتوانست چون بود و از ايران خارج شده احد همسر
نامتعين اثر وضعيت در نسرين بود. مادرم سپرده را به كوچولو نسرين هم او گذاشته و دوستانش
و بيماري به خاطر يكطرف بود. از گرفته مختلف، سل بهدست شدنهاي دست و خانهبه دوشي و
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خيلي او ديدن از بود. رنجور افسرده و بسيار بود گذشته او كه بر شرايطي بهخاطر ديگر طرف از
همسرش بود، و عزيزم احد كه يادگار كوچولو مالقاتي اين از ديگر، سوي از شدم. اما متأثر
طول كشيد مدتها كه كوچولو نسرين ديدار پس، آن از بودم. شده خوشحال و بسيار هيجانزده

داشتم. گهگاه كه بود در مالقاتهايي من ماية شادي به وضعيت نرمالي برسد. تا

سال سـه از بعد حكم ابالغ
بچهها، ازجمله  از تعدادي و اسامي آمد در بند به دم زندانبان كه يكروز يا تابستان٦٣ بود بهار
برگه در ما بود. محكوميت اوراق ابالغ آنها كنيد! امضا كاغذها را اين وگفت مرا خواند اسم

تومان. ميليون سه وثيقه با تعليقي، سال وسه قطعي سال پنج بود نوشته من

اولين از كه بود تهران دانشگاه از فيزيك ليسانس خوي، متولد حاجينژاد احد
روز در احد پيوست. مجاهدين به حرفهيي بهطور انقالب پيروزي روزهاي 

آخوندها بهشهادت  پاسداران با درگيري در ميدان تجريش سال٦٠ در ١١بهمن
نسرين نام به دختر يك داشت ٢٧سال شهادت احد كه در هنگام از رسيد.

است. مانده بهجاي
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وقتي دادهاند. حكم من به بودم تازه زندان در كه سال از سه بعد كه شد مشخص ترتيب بهاين
و كنند منتقل قزلحصار به حكم ابالغ از بعد مرا نكند اين بود كه را گرفتم نگرانيم حكم
دور ساله چندين دوستان كنار در بودن و دشمن با رودررويي اوين، فضاي از آنصورت در

بيفتم.
ديگر را خواندند حدود ٤٠اسم من و روز اسم پاييز٦٣ يك در هم گذشت، ديگر چندماه

بوديم  سال٦٠  دستگيرشده هاي ما همة بود، عجيب خيلي شويم آماده بازجويي براي كه
شد مشخص رسيديم دادستاني ساختمان آنروز وقتي به نداشتيم. هم به هم ربطي هيچ و
زندان در سال بودكه بيش از سه بگيرند. زندان پالك شماره با ما عكس از مي خواهند كه
از مختلف جهات از عكس سه بگيرند! عكس ما از بايد كه بود افتاده يادشان حاال و بوديم
خوب، چه گفت خنده با بهخير اقدس يادش انداختند ما گردن را به پالكها وقتي گرفتند، ما

انداخته اند! ما بهگردن را مجاهدي مدال

تصور! قابل شقاوت غير و سركوبي
طريق از درهمشكستن آنها مقاوم و سركوب زندانيان بر از پيش بيش رژيم سال٦٣ و ٦٤،
به ضربه زير عنوان زمينه همين شد. در حصر متمركز و بيحد جسمي روحي و شكنجههاي
بعدها كه بهوجود آوردند را قفس و مسكوني واحدهاي در قزلحصار، زندان تشكيالت
بهمنظور نابود كردن را زنداني مردان و زنان ترور، و وحشت دخمه هاي در اين معلوم شد

ميكردند. شكنجه انسانيشان هويت
ساكت خاموش و كامًال و چمباتمه بهصورت ٢٤ساعت را مدت تمام بايد زنداني قفسها در
وضع بكند. اين صدايي نه و بكشد دراز ميتوانست نه شود، بلند مي توانست مينشست، نه
تا ازكله سحر داشت. ادامه نمايد، انزجار از سازمان اعالم و كند توبه زنداني كه تا وقتي
و دائمًا ميشد پخش رژيم تنفرانگيز نوحهخوانيهاي بلندگوها، از مستمر نيز ديروقت شب
و بودند سر زنداني ايستاده باالي ميكردند. دژخيمها ايجاد شيون و زاري و گريه فضاي
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بيخوابي زنداني به هفته دو از بيش بعضًا ميكوبيدند. او سروروي تكاني بر كوچكترين با
متعدد رواني شكنجههاي زير بمباران زندانيها مدت همين درهم بشكنند. در را او تا ميدادند

كنند. نابود آنها وجود انساني را در عنصر بتوانند داشتند تا جاييكه قرار نيز جانفرسا و
آنچه فيالواقع و سگداني راهانداخته بودندكه به تاريكخانه معروف محلي گوهردشت در
آن چه كه توانستم از تنها من است. و دهشتناك سياه بسا گذشته زندانيان آن جا بر نيز در
بود، جسته- زنداني تاريكخانه علي كه در برادرم با  استثنايي  مالقات يك از پس مادرم

است. گذشته چه اسيران ما بر كه درآنجا بفهمم حدودي گفت تا برايم گريخته
اعدام  به زندانيان كه نهايتًا شكنجه و جديدي از بازجويي سريال نيز بند٢٠٩ در و اوين در
و كسي ميكرد درز به بيرون كمتر رويدادها اين شد. آن روزها، شروع منجر ميگرديد،

مي گذرد. چه زندانها در كه نميشد خبردار

نشده افشا جنايتهاي
شكنجه زير در قفسها، يا مسكوني واحد در زندانيان از تعداد قابلتوجهي قزل حصار در
مقاوم زندانيان از محدودي  تعداد فقط و گشتند رواني نيز تعدادي ديگر و شدند شهيد
قفسها از بود، پيش آمده زندان سر رژيم بر بين جناحهاي كه شكافي استفاده از با توانستند
و بيماريها از هركدامشان كه درحالي بودند، برده به در سالم جان كه آنهايي يابند. رهايي
عمومي شدند. بندهاي وارد ميبردند، رنج دوره اين طاقتفرساي فشارهاي از دردهاي ناشي
بودند شده پير ١٠سال از بيش غالبًا  بود، تغييركرده به شدت آنها اغلب كاراكتر و قيافه
بندها خميده وارد و رنجور آنها نميشدند. شناخته كه بودند نحيف و الغر آنقدر وگاه
كه كرد توصيف نميتوان شد ولي مانند قهرمانان استقبال از آنان بند به ورود هنگام شدند.
همبند ياران آمد. بهوجود غوغايي و چه ولوله عمومي بند به زندانيان اين بازگشت لحظه
سرورويشان و ميگرفتند در آغوش را اشك مي ريختند، آنها صورت به پهناي كه درحالي
گريه خون ديگر چشم و با مي ريخت شوق اشك آنها مي كردند. يكچشم بوسه غرق را
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آشكار شد تازه برچيده قفسها وقتي اسيران آورده بود. اين سر بر چه كه دژخيم ميكردند
مسكوني بند و قفس در پيمانشان و بهعهد كه مظلوم زندانيان اين از شماري كه گشت

رسيدهاند. به شهادت بودند، گفته نه دژخيم به و مانده وفادار
از كندكه ديگر و اعالم بلند شود جا از كه اين حق حق داشت، فقط يك زنداني در قفسها
قهرماناني چه بود و اين مقاومت شدن تمام بهمعني شدن است. بلند مبارزه بريده و سازمان
داشتند، چشم  به چشمبند مدت  تمام حالي كه  در يكسال  به نزديك  و ماهها كه  بودند

يك  با فقط سال٦٧ رژيم كه در همانطور نشدند. تسليم هرگز و كردند مقاومت نشستند و
برخاستن يا نشستن  با  فقط هم قفس در ميكرد تفكيك از غيرمجاهد را مجاهد  كلمه،

تفكيك مي كرد. غيرمجاهد را از مجاهد
وقتي بود. نابغه اين رشته در و شيمي ليسانسيه كه بسيار دوستداشتنيام همرزم يك «شيوا»
بود. داده دست را از خود رواني تعادل ديگر متأسفانه ديدم را او شدن قفسها برچيده از بعد

است. تلخي بوده و درد برايم توأم با عزيز ياد آن همواره
بود. شده ٤٠ساله زن يك مثل قيافهاش بود ٢٦-٢٧ساله معلم يك كه را ديگرم همرزم اعظم
دانش آموز كه راست نميشد. فرانك هم كمرش تا ماهها چمباتمه نشسته بود، بس از او

نبودند. كم قربانيان قبيل اين بود. شده رواني تهران بود كامًال دبيرستانهاي از يكي
را اسمشان شدند. رواني رژيم  توسط دو  هر  كه  بودند  نيز نوجوان  دوقلوي خواهر دو
بودند. دستگيرشده ٣٠خرداد تظاهرات در و بودند ١٧ساله ،١٦ اما كردهام، فراموش
بند شكنجههاي اثر  بر آنها  از يكي انداختند. قفس به هم را نوجوان  دو  اين دژخيمان
و هرروز را بههم ميريخت چيز او همه بود. پيدا كرده وضع وخيمي شده و مسكوني رواني
را ميپوشاند. بند كل بودند، شده او رواني كه مثل ديگرنفراتي و او نيمهشب سروصداي از
ظروف و ميكشيد گاه فرياد ميخنديد. بلند صداي با وگاه گريه ميكرد بلند صداي با گاه
براي و شود نزديك او سلول به نميكرد جرأت زندانبان ميكرد. پرتاب بيرون به را غذا
از آن جا كه از و انداخته بود يك اتاق انفرادي در را او او خالص شود دست از اينكه
كه هم را او دوقلوي و خواهر شد مرتكب ديگري برنميآمد، جنايت او مسائل حل پس
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انداخت. او به سلول بود در آمده وحشيانه شكنجههاي زير از ماهها تازه از پس خودش
را او كن و سعي بر بيا خواهرت پس است! خودت از خودت خواهر او گفتند به دژخيمان

بياوري. سرعقل
كه بود نگذشته قضيه اين از يكماه هنوز كه همچنان بود، مشخص دژخيمان قصد البته
و بود ايستاده بند  راهپله سر  در كه ديدم كريهش چهره آن  با را زن زندانبان  يكروز
كند عاقل را او فرستاديم را خواهرش گفت مي خنديد، مشمئزكنندهيي بهطور درحاليكه
و مي گفت را اين دژخيم هستند! رواني مادرزاد اينها اصًال ديوانه شد، خودش هم او ولي
بايد چگونه نميدانستم كه آن لحظه در بود. شده ذوق زده جنايتشان گويي از ميخنديد.

را فرو بخورم؟ خود آنهمه خشم وكين

شدند  قتلعام قفس ٤٧ قرباني چگونه
زندانهاست. در  ضدبشري رژيم نشده  افشا و  تكاندهنده  جنايات  از فقره يك  تنها اين

در  مي شد معلوم مدتها از پس و ميشدند مفقود ناگهان كه زندانياني مسأله سال٦٣  در
بود. گرفته باال بودند، رحماني و الجوردي توسط شده  ابداع قفسهاي در و قزل حصار
اين شاهد و گذرانده قفس در را ماه چند خود كه گرانمايه، فرزاد خلق مجاهد همسرم،
در را او عين گفتههاي من كه كرده بود تعريف براي من را بوده، جريان هولناك جنايت

ميكنم: نقل اينجا
٥٠نفر اسم و آوردند قفسها بيرون از را همه هراسان يكشب بود كه قفس آخر «روزهاي
مانند كه ديگري محل به قفسها واحد از را ما بود. آنها جزو هم من اسم كه خواندند را

است. اعدام بند، تشكيالت در ايجاد بهجرم شما حكم كه گفتند و بردند بود، آشپزخانه
اتاق مي بردند، به آنطرف اتاق اينطرف از چشمبند با محل اعدام، همان را در ما وقتي
خون رد ميانداخت. اين زمين روي پايم كه بود ريخته زمين خون روي پايم آنقدر زير
شليك صداي هيچ چون مي كنند اعدام چگونه را آنها نميفهميديم ما ولي بود اعدام شدهها
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آنها ميفهميديم كه بود اتاق ريخته در كه خوني از و فقط نميرسيد گلوله يي بهگوشمان
ما سه نفر و كردند اعدام ليست ٥٠نفره را همان جا اين از ٤٧ نفر همانجا اعدام كردهاند. را
باعجله مزدوران ناگهان همانموقع همه كه ميبردند هم ما را كه داشتند بوديم باقيمانده

گذاشتند. همانجا را نفر سه ما بستند و را درها و كردند ترك را محل
را جالد رحماني صداي و چيست؟ اينجا مي گفت كه مي شنيديم را صدايي در از پشت
كردم تكميل ساير زندانيها با را اطالعاتم كه بعدًا است. انباري اينجا كه گفت شنيديم
طرف از هيأت بود يك شده بند مسكوني سر قفس و كه بر زيادي اثر جنجال بر شد معلوم
داشت رحماني به خاطرهمين و بودند آمده قفسها مشخصًا و زندان از براي بازديد منتظري
هم آنشب نشود. جايي منعكس آن خبرهاي تا ميكرد اعدام قفس را نفرات همه تند تند

وي ازجمله  شد. دستگير مجاهدين از جرم هواداري ٥٩ به سال در گرانمايه فرزاد
هرگز قفس به موسوم بندهاي در اسارت ماهها به رغم كه بود سرفرازي مجاهدان
اسارت ٥سال تحمل از پس  فرزاد برنداشت. دست ايران مردم آزادي آرمان  از

دژخيمان  عليه مبارزه ادامه براي سپس وي شد. آزاد زندان اسفند٦٤ از در سرانجام
بهاران  راه دميدن  سال٦٦ در در و پيوست آزاديبخش ارتش به ايران بر حاكم

باخت. جان ٢٥سالگي در ايران در آزادي
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مانديم. كامًال اتفاقي زنده بهطور نفر سه ما فقط
شركايشان و رحماني الجوردي و سردژخيم گويا قفس، شدن برچيده از قبل  روزهاي
جناياتشان اسرار نميخواستند و چون شود قفسها برچيده بساط است ممكن بودند فهميده
شاهد تا بودند بند مسكوني يا قفسها در كه كردند كساني به كشتار شروع لذا شود، افشا

باقي نماند. صحنهها اين زندهيي از
در قفسها كه نفراتي به تعداد فيالواقع شايد شده مرتكب در قفسها رژيم كه درباره جناياتي
هر مورد در كه شكنجه هايي كه چرا شود، نوشته جداگانه كتاب و گزارش بايستي بودند،
ديگر اعمال قفسي و در زنداني ديگر در مورد آنچه اعمال ميشد، با قفس زنداني در

است. داشته تفاوت ميشده،
معدود  قفسها فقط خاطر از و بههمين دوران بهشهادت رسيدند اين از قربانيان در  بسياري
قتلعام٦٧ اعدام  جريان در بودند شده حتي رواني آنان كه از برخي آمدند، بيرون نفراتي
دانست، بشريت حق در جنايت را آن بايستي بهراستي كه جنايت، سلسله اين لذا و شدند

است. مانده باقي سربسته و مكتوم اساس در
از حدي بيش فشارهاي اثر در يكروز است. گرانمايه فرزاد مادر عاليه قفسها، شاهد ديگر
پول هرچه كه داده بود وعده به او و مالقات قزلحصار آورده بود مسئول به فرزاد مادر كه
ولي نگهبان ببيند، پسرش را بياور ميگويد: و كرده نگهبان به رو ميدهد، او او بخواهد، به
را مادر بياورد، خود مالقات براي را فرزاد اينكه به جاي نشود، متوجه كسي داشته كه هول
آنجا جسد يك جز من چيزي كه مي كرد تعريف مادر بود. قفس برده در فرزاد سر باالي
ميشناخت، معلوم مرا حتي نه ميكرد و باز را نه چشمش ميزد، حرف نه نديدم. فرزاد
مادر كه اينجا بود بود. اغما حالت در او و بودند داده فرزاد بيخوابي به ١٣روز كه شد

مي كنيد؟! داريد چهكار كه ميزد داد و بود آمده بيرون آنجا از فريادزنان و وحشتزده
ديگر بود كه موقعي و بود قفسها شدن برچيده از قبل روزهاي همان در قضيه درست اين

كنند. جمع را بساط اين بهنحوي ميخواستند جنايتها اين دستاندركار دژخيمان
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«سـگداني» «تاريكـخانه» و
شايد باشد، حرفي نقل كرده گوهردشت «سگداني» يا «تاريكخانه» نديدهام كسي از كنون تا
اما است؟ گذشته چه زندانيان بر و بود چه خبر درآنجا بگويد تا نمانده زنده هيچكس هم
در مادرم كه و آنچه شهادتش از قبل علي، البته برادرم يعني شاهد زنده يك طريق از من
گوهردشت بهدست تاريكخانه از ناقص تصويري توانستم بود، ديده و شنيده او مالقاتش با
اينباره در كه نشد پيدا اين امكان هيچوقت ولي بود، تاريكخانه در ٩ماه علي برادرم بياورم.

او بپرسم. از بهطور مستقيم

در كرج، دانشكده رياضي  رشته دانشجوي  نژاد،  حاجي علي  قهرمان مجاهد
سلولهاي در را اسارتش سالهاي اغلب او دستگيرشد. ٢١سالگي در  آبان٦٠ 
سلولهاي در را او علي ماهها درهم شكستن براي دژخيمان  گذراند. انفرادي
خدا با خود به عهد هرگز تاريكخانه حبس كردند اما علي سگداني و به موسوم
علي ،٦٧ در سال سياسي ٣٠هزار زنداني قتلعام جريان در نكرد. پشت خلق و
بود، گذرانده را ١٠سالهاش محكوميت از ٧سال كه حالي در ١٠مهر٦٧، روز در

شد. سپرده تيرباران جوخه به
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نگرانكنندهيي  خبر آمد و بودم اوين در كه من مالقات پريشانخاطر به مادرم زمستان٦٢ اوايل
قزل حصار در كه علي براي مالقات معمول مطابق وقتي بار اين  گفت «آنا» آورد.  برايم
نيست در اينجا چنين كسي اصًال رفتم زندانبانان گفتند بود، گرفته هم حكم و بود زنداني

نداريم. او از هم خبري هيچ و
بيش اضطراب سرگرداني و شديم. تازهيي ماجراي وارد ما همه و آنا به بعد لحظه آن از
بهدست علي از بلكه ردي تا زد، سر بود متصور كه هرجا به كشيد. مادرم بهدرازا ٩ماه از
در آنا باالخره تااينكه نداشته است. وجود وقت كسي اصًال هيچ گويا چنين ولي بياورد
بودند كرده مدت كسب اين طي براساس تجارب زيادي كه و مادران ديگر با مشورت
مثل او كه ساير نفراتي علي و دادند كه و احتمال گوهردشت متمركز شدند روي زندان
ظهر تا صبح روزه همه آنها پس اين از باشند. گوهردشت زندان در شده اند، مفقود يكباره
طلسم شكسته شد يكروز سرانجام بگيرند. جواب بلكه تا مي نشستند جلو زندان گوهردشت
تو به تا بيا بعد مادرم گفتند هفته به آنها آمدند. بهحرف و رشوه دريافت پول با زندانبانان و

بدهيم. مالقات
به سختي درحاليكه علي را قرارگرفتم، مالقات شيشه پشت و رفتم بعدكه هفته گفت: آنا
حتي ضعف فرط از بود. علي مانده باقي استخواني و پوست فقط او آوردند. از ميرفت، راه
ريخته روي شانهاش بود و شده بلند درويشها مانند سرش حرف بزند. موهاي نميتوانست
بهسختي او نيممتر ميرسيد. تا مجنون آدمهاي مانند كه بود شده آنقدر بلند هم ريشش بود،
چون كجاست االن بفهمد كه مي كرد سعي بيشتر و نداشت عادي اصًال حالت و ميزد حرف
بود گفته بود. علي دست داده از را مكان و زمان احساس او كجاست؟ ! نميدانست در حتي
و بازجويي باشد، بوده اطراف آن و كرج در ميزد حدس مختلف كه امن درخانه هاي ٩ماه
نيز زيستي امكانات حداقل و حمام و از بوده همواره تنها مدت اين تمام است. شده شكنجه
فراموش را حرف زدن حتي كه مانده بود تنهايي و در تاريكي آن قدر نبوده است. برخوردار
او فكر بشود و اعدام آماده او گفته بودند به به مالقات آمده بود، هم كه روز آن بود. كرده
وحشتناك سردردهاي دچار شرايط، درآن علي ميآورند. مالقات براي را او نميكردكه
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از  ميبرد. علي رنج آن سال٦٧ همواره از در قتلعام اعدام موقع تا بودكه پادردهايي شده و
مدت ٩ماه را بود و گذرانده گوهردشت مختلف در انفراديهاي تا اواخر سال٦٣ را سال٦٢

اما دربسته  بند عمومي سال٦٣ به اواخر بود. برده بهسر انفرادي در گوهردشت تاريكخانه در
شد در  حلق آويز زندانيان قتل عام ١٠مهر٦٧ كه درجريان روز و تا شد گوهردشت منتقل
تاريكي اثر گوهردشت آورده اند. او بر بود كه او را به مادرم فهميده علي از طريق بود. آنجا
حكم ١٠سال كه بود فشار رفته شكنجه و زير درحالي او بود. جدي بينايي شده ضعف دچار
بود را گذشته او ٩ماه بر آن در آنچه بود. خود محكوميت گذراندن درحال و گرفته زندان
مرد٤٠ساله يك به حاال كه ٢٤ساله جوان يك چهره از ميتوانستيم فقط نفهميد، هيچكس

است. گذشته او بر ١٠سال بيش از بهاندازه ٩ماه «تاريكخانه» كه شبيه بود، بفهميم بيشتر
بود: خوانده شعر بيت فقط يك براي مادرم اين مالقات علي در

ميآيد نفسي مسيحا كه دل اي مژده
ميآيد بوي كسي انفاس خوشش ز كه

نداده دست بود از مجاهدين خلق سازمان همانا كه را اميدش مدت هيچ وقت تنها اين در او
او در ديگر يكبار برآيد. شكنجه و شقاوت همه اين پس از بود توانسته سرمايه اين با بود و
«آنا» داشت، چلچراغ با از و قبل آفتاب از عمليات پس ارديبهشت٦٧، در كه مالقاتي آخرين
از راه است. در آزاديبخش) ارتش (يعني توفان مادر بود: گفته و خوانده او براي شعر را همان

كند. مالقات علي مادرم نتوانست با ديگر، پس آن
كرده حلقآويز را او و انداخته بهگردنش كه طنابي همان با همراه را علي لباسهاي ١٠آذر روز
اسمم رسيدم، گوهردشت به وقتي ١٠آذر روز آنا تعريف كرد: دادند. به مادرم تحويل بودند،
معلوم سه كه هر بودند نشسته ميز پشت جالد شدم سه اتاق وارد وقتي بيا! گفتند و خواندند را
گفت تمام خونسردي با يكي از آنها بود. درندهها عين كردهاند كه قيافهشان جنايت آنقدر بود
را تمام علي كار گفت جالد هستم، او داري؟گفتم من مادر حاجينژاد علي نسبتي با چه تو
شكر را خدا بود: آنها گفته به كرديم. مادرم تمام ما هم بود اسالمي جمهوري دشمن كرديم، او
كرده آسمان بلند به را دستش مادرم شد. خالص شما مثل ظالماني دست جالدان و از پسرم كه



١٢٣

   آخــرين خنــدة  ليـــال

داري؟ هم ديگري پسر بود آيا پرسيده آن جالد شكرت! خدايا بود گفته و
نه گفتم كشتهايد شما را پسرانم كه نگفتم نكنم، راخوشحال آنها اينكه براي مي گفت: مادرم
امام راه داشتم كه در هم پسر ديگر چند ايكاش ولي افسوس، كشتيد بود كه شما يكي همين
بايد هم را تو انداخته يي، پس منافق كه هستي منافق هم خودت تو گفت حسين مي دادم. جالد
پسرم، نزد بفرستيد هم ندارم، مرا ترس چيز هيچ از من بود: مادرم گفته و پسرت! نزد بفرستيم

ببينم. خون در غرق را جگرگوشه هايتان و شما همه روزي كه ميكنم آرزو
پسرت تو ابالغ شد كه به كن كه امضا بود گفته و آنا گذاشته كاغذ جلوي يك جالد سپس
كه در راه كسي براي مگر بود: گفته مادرم بگيري، عزا مراسم نداري حق هم تو تمام شد و
اين موقع جالد در گفت: آنا مي گيرم. عروسي جشن او براي من مي گيرند؟ عزا امام حسين رفته
بودند آورده در تنش از كه همانطور را علي لباس كردم، باز همان جا كه داد من به گوني يك
بودند طناب بريده گره نقطه و از همان بود علي كه به گردن هم طنابي گذاشته بودند، آن در
و عينك دارو و پول و ١٠٠تومان و لباس يكدست و سوزن و و نخ بود لباسهايش بين در نيز

ساعت.
٦/٥عصر؟ نميدانيم. ولي آيا ٦/٥صبح بود يا ٦/٥ ايستاده بود ساعت روي علي مچي ساعت

ميداد. نشان را ١٠مهر روز ساعت تقويم

سكوت قلعة گوهردشت،
بچه ها را از ٧٠نفر  حدود و من كه اسم اوين بودم در هنوز خرداد٦٤، روزهاي از يكي در
و بود زياد خيلي تعدادمان كه آن جا مي شويد. از كنيد، منتقل جمع را وسايلتان گفتند و خواندند
نميدانستيم نبوديم. ولي ميبرند، كجا به را ما كه اين نگران چندان گرفته بوديم، حكم هم همه
راهي چشمبند و با كرديم خداحافظي بچهها با كرديم، جمع را ميرويم؟ وسايلمان كجا به
باز افتاديم. و بهراه شديم پردههاي كشيده با سوار اتوبوسي باالخره ساعت چند از پس شديم.
فكر بهاين همهاش خارج شديم تهران از وقتي ميرويم. كه كجا نگفت ما به هيچكس هم
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و زدند كنار پرده ها را بچهها گوهردشت؟ برخي به مي رويم يا قزلحصار آيا به كه مي كرديم
اصًال مي كنند؟ و دارند چه كار مشخص نبود گوهردشت هستيم. راهي كه شديم مسير متوجه از
در يك اتاق بزرگ را ما همه اول همان از رسيديم، وقتي داريم؟ چه ربطي به گوهردشت ما

نگرفتهاند. مورد ما در مشخصي تصميم هنوز كه بود فضا معلوم از ريختند.
مطلق تقريبًا سكوت در كه بوديم، جايي گوهردشت بيشتر در كمي هم شايد حدود يكماه
اين دلگير بود. طي بهغايت آنجا فضاي نمي شنيديم. جايي از را صدايي فرورفته بود، هيچ
گاهي شويم. بوديم تا تعيينتكليف منتظر هرروز و رفتيم بار به حياط دو يا يك فقط ماه يك
تنها كه سلولي به نسبت من هستم كه موقعيتي بفهمم چگونه مي توانم كه ميكردم فكر خود با
را كه ما يكبار شده بود! تنگ برايش دلم چقدر دارد؟ فاصله درآن جاست چقدر برادرم علي
علي شايد كه ميكردم نگاه ديد با اين سلولي هر پنجره كوچك به و اطراف به بردند حياط به
با گوهردشت شبهاي آورم. بهدست او از ردي هيچ نشدم موفق متأسفانه ولي ببينم، آن پشت را
فضاي وگرنه تحمل كرد ميشد زندانيان مجاهد جمع فقط با را و وهمانگيز سنگين سكوت آن
يكماهي اين كه بهرغم ميكرد. القا فراموششدگان را به آدم دنياي خودبخودي بهطور بند
در يارانم و اوين بهياد دلم همواره و نميشدم آداپته آن با اصًال درگوهردشت بوديم، ولي
پر تپههاي ياد و ميزد حرف آدم با هم ديوارهايش انگار كه ميافتادم اوين ياد بود. آنجا

بود. مقدس برايم كه ازخاطرهاش
و نه بود خبري حمام از نه يعني برديم؛ بهسر اسفباري بهشدت وضعيت در كه يكماه بعد از

بند٣  به را ما از تعدادي داشتيم، مالقاتي نه و بوديم برخوردار بهداشتي امكانات از حداقل 
همه و ريخته مجاور ما بند به ضربت گروه شديم خبردار كه بوديم رسيده بردند. تازه قزلحصار
در قزلحصار نميدانستم ولي بود آشنا اين واقعه برايم نگهداشتهاند. روبهديوار درحياط بند را
آنجا نبايستي در گروه ضربت و بود محكوميت گذراندن قزل حصار محل چرا؟ چون ديگر
و «اعظم مقدم» «مليحه مجاهد خواهران از تن دو كه شديم خبردار مالقات ميشد. روز پيدايش
را به سازمان خود و شوند خارج كشور از بهسرعت توانستهاند و فراركرده نياكان» از زندان
انتقام، منظور به ضربت گروه بودند مجاور بند زندانيان از دونفرچون اين برسانند. مجاهدين
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بود. داده قرار و شكنجه شتم و و همزنجيران آنها را مورد ضرب كرده حمله بهآنجا
اطالعات قفس كمي قضاياي مورد در كردم فرصت تنها بودم قزلحصار در ماهي كه چند طي
بود، شده  سهساله ديگر حاال كه «نسرين» برادرزادهام با هم يكبار و  بياورم به دست خبر و

كنم. حضوري مالقات
و ساعتهاي بخوريم آزاد هواي كه براي اين خوبي بود وقت قزلحصار، در هشت ماه حدود
هم جمعي بازيهاي و ساير واليبال بازي امكان بزنيم، قدم در حياط محدوديت بدون زيادي
بسيار و بود شده باز قفسها بالنسبه و بند مسكوني شدن از برچيده بعد آنجا فضاي بود، فراهم

بود. با اوين متفاوت
صبحانه و مينشستيم زمين روي  بوديم، كاشته خودمان كه اطلسي  گلهاي دركنار صبحها
بحث و صحبت صرف زهرا شهال و و فيروزه با را وقتم اساس ديگر ازآن بعد ولي ميخورديم

ميكردم.
بند  دِر ميلههاي روي را مجاهد نشريه كه ديديم قزلحصار زندان در يكروز بار، اولين  براي
دربارة كه رذيالنه يي مطالب و نشريه نشان دادن اين با مي كرد تصور رژيم كردهاند. نصب
ما ساعت چند آن  در ولي بگذارد منفي تأثير  ما روي  ميتواند مي گويد، مريم  و مسعود
قرار كرديم و خودمان تقسيم بين را مجاهد نشريه مختلف دقيق صفحات بهسرعت خواندن
طويلي صف كه مزدوران ديدند وقتي كنيم. حفظ آن را صفحات قيمت همه بههر گذاشتيم
تجمع مريم و مسعود عكسهاي ديدن و خواندن اين نشريه براي طوالني زندانيان ساعتهاي از

كردند. جمع را به سرعت نشريه و داده اند كه گاف فهميدند كردهاند
حياط ميشنيديم. آنها را از صداي اغلب صبحها و بود برادران بند ما بند قزلحصار پشت در
مخفيانه بهطور بچه ها بعضي كه ميديدم هم گاهي بود. شنيدن قابل هم مكالماتشان حتي گاه
بند در يا ساير اقوامشان كه برادر با سلول كوچك پنجره از پشت سوم و تخت طبقه روي از

ميكردند. صحبت بودند، پشتي
بچههايي  براي البته بود. بيتنشي و آرام دوران بودم، قزلحصار طي سال٦٤ در كه هشت ماهي
برايمان گاهي كه بود خاطرههاي وحشتناكي پراز بند بودند هركجاي بند اين در من از قبل كه
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داوود حاج كه اشاره ميكرد محلي به زهرا ميزديم، قدم هشت وقتي زير ميكردند. تعريف
با فروزان وقتي ميزد. صدا مسكوني واحد به بردن براي را بچهها و ميايستاد در آن جا جالد
چگونه كه تعريف ميكرد فاتحانهيي خنده با او ميكرديم، بازي بند واليبال حياط در عبدي
كرده استقبال آنها مسكوني برميگرداندند، از واحدهاي از ٩ماه از بعد را مقاوم زندانيان وقتي
و… بود شده رواني قفس در خواهرش چگونه اينكه و ميكرد تعريف قفس از شيوا، بودند.
خود واگذار شده بهحال قزلحصار كه بود ماهي چند جنايت، و شقاوت از آنهمه حاال بعد

بود. بيدوام و ناپايدار بسيار البته كه دوراني بود،

من دلنواز اميد ببر مرا
به كه آماده شويد خواندند وگفتند ازجمله مرا، ٢٠نفر، اسم سال٦٥، بهار روزهاي از روزي
را آخر حكمتان روزهاي چون گفتند پرسيديم را انتقال علت وقتي منتقل ميشويد. اوين
سخت بسيار روزهاي از روز كنيد. آن طي را آزادي ريل ميرويد كه اوين به ميگذرانيد،
مي كردم، خداحافظي عزيزانم همه از بايد بود كه بعدازظهر پنج يا چهار ساعت بود، زندگيم
به نتوانم ولي شوم، آزاد اگر ميگفتم خودم با ميكنم، زندگي برزخ در ميكردم احساس
ولي دشمن هستم، رودرروي و بچهها پيش زندان در حداقل كنم؟ چكار وصل شوم سازمان
را ماهييي احساس بود، سخت خيلي بچهها با خداحافظي لحظات كرد؟ چه بايد بيرون در
دوباره به دريا را خودم تا كنم تالش آن قدر بايد و حاال است افتاده بيرون آب از كه داشتم
ردوبدل ميشد، بين ما فقط يكحرف خداحافظي ميكردم بچهها كه هركدام از برسانم. با
اصطالحي اين كوههاي سفيد. پشت ميروم بهزودي نيستم ماندني بچهها من ميگفتم من
سفارشات هركدام هم ميبرديم، آنها بهكار ميشدند، خارج از مرز كه كساني براي كه بود
بهعنوان كد را كه آن ميخواست من از و ميداد كد يك من به داشتند. يكي را خاص خود
برسانم». بيرون رابه خودم توانستم هم من روزي «شايد ميافزود و باشم داشته او راديويي
رفتي بيرون وقتي كه ميكرد تأكيد ديگري برسان، سالم بچهها  به  ميگفت  ديگر يكي
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بود. واليبال ملي تيم عضو و بدني تربيت رشته دانشجوي عبدي فروزان   
دستگيري پرداخت. مجاهدين از هواداري به فروزان ضدسلطنتي، انقالب پيروزي از بعد
خائنان و او با مزدوران قاطع ورق زد. مرزبندي زندگيش را در دفتر جديدي دوران او
سلولهاي در يا زيرشكنجه در يا تماممدت٧سالزنداناو زندانيانبود. همة زبانزد هميشه

سال٦١ به  مقاومتهايش اواخر را بهخاطر فروزان سپري شد. تبعيدي و بندهاي انفرادي
آنجا آن قدر كثيف كردند. زنداني دستشويي يك در مقاوم زندانيان از تن ديگر اتفاق چند
بهسلولهاي انفراديگوهردشت را آنها بعدهم بيماريپوستيشدند. آنها دچار كههمه بود

وقتي  و مرارت سختي همه اين از بعد همانجا بود. اواخرسال٦٣ در تا فروزان بردند.
بانشاط روحيه، با همچنان نداشت. اولش روز با فرقي هيچ برگرداندند بند به را فروزان
هواخوري به زندانيان اجازة اينكه بهمحض بچهها. به بيكران همچنان با عشقي و
حياط ظهر در تا صبح از بود. ورزشي انداختن تيمهاي بهراه فروزان كار شد، اولين داده
دويدن. به ميكرد شروع آنها با هم ظهرها از بعد ميداد. ياد واليبال بچهها به  هواخوري

زنانمجاهديبودكه بهدادگاه  از اولين دسته شهيدفروزان عبديدر قتلعامسال٦٧ جزو
رفت.او رابردندوديگرخبريازاونشد.رويديوارسلوليكهفروزانآخرينروزهاي زندگيش
راه تو بميرم». چونعبديدر فروزانمكنتا «خدايا بود: نوشته بود، آن جا سپريكرده در  را

ايران» خلق مجاهدين سازمان انتشارات از سياسي- زندانيان عام قتل                         «كتاب
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بده. خبر يكجوري به ما حتمًا شدي ماندگار اوين در اگر ميگفت نكن، يكي تلف را وقت
را بچهها آزادي شوق از لبريز محبت و از پر برمي گرداندم چشمهاي را سرم كه همينطور
چه ميگذارد. دوشم بر مسئوليت از باري آنها از هرنگاهي مي كردم احساس و ميديدم

گذرانده بوديم. هم با را و شبهايي روزها
اتوبوس يك سوار بندها ساير با زندانياني از و همراه ياران فرارسيد با جدايي زمان حال بههر
جلو از آن همرزمانم، يك معصوم چهرههاي ميكردم. گريه مسير تمام طول در شديم.
محمدزاده، شكر پرمحبت نگاههاي فروزان، بيقرار و شيطان چشمهاي نميرفت؛ كنار چشمم
شهيد مجاهد كه شعري وصل و به او فيروزه و اميد كد راديويي اعظم، محكم سفارشات

خواند: برايم در آخرين لحظات مختارزاده سهيال
وحشت اين كوير از چو

گذشتي سالمتي به
باران به شكوفهها به

… را ما  برسان سالم
پايين  بند٤ طبقه بردند ولي روز بعد به بند٢٠٩ به را ما رسيديم. ابتدا اوين به ٩شب ساعت
از مدتها بيش كه بود بندي اين همان نبود. هيچ كس ما غير از شديم بند وارد آوردند. وقتي

سلولهاي  بند به بند١ و اين زندانيان بود. خالي خالي وحاال بودند داده جا در آن را ٦٠٠نفر
بودند.  شده منتقل گوهردشت زندان نوساز٣٢٥ و

را ديگر  نفر من وچند اسم پاسدار رحيمي كه بود ساعت١٠صبح  ،٦٥ ٦ارديبهشت روز
برداريد و وسايلتان را گفت رفتيم وقتي برويم. بند در به گفت و بلندگو خواند از پشت
مبادا خوشحال تا ميرويم آزادي براي كه نمي گفت ما به هم لحظه آن در حتي بياييد. او
را چشمبندها شديم، راهي و برداشتيم را وسايلمان و كرديم خداحافظي بچه ها از شويم!

بند٢١٦  كرديم. دِر حركت او بقيه پشت سر و گرفت نفر اول را دست پاسدار و زن بستيم
براي آزادي كه ميكرديم كم كم باور كردند، بازرسي وسايلمان را همه و دوباره خودمان
پاسدار و خواندند مرا اسم دادستاني در ساختمان  بعدازظهر دو ساعت حوالي ميرويم،
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در برد. بود پرونده و كاغذ از پر اتاق كه داخل يك به و گرفت را چادرم گوشه سعادتي
ببيني، كاغذ را كه بزن باال بهاندازهيي را چشمبندت گفت كه شنيدم را زمختي صداي آنجا
ديگري بود، دايي جانم يكي بودند، من امضا كرده ضامن بهعنوان نفر سه را كاغذي ديدم
عالوه بر سه نميشناختم. را او محسن بودكه فردي بهنام هم ضامن سومين و آشنايان از يكي
زده آندر و بهاين در خيلي حتمًا من بيچارة «آنا»ي بودند. گرفته وثيقه هم ميليون سه ضامن،

كند. جور را و وثيقه پول اين و اين ضامنها بتواند تا بود
خودم يكبار دوهفته هر بايد كه گرفتند هم ديگر امضاي يك و كردم امضا را آزادي برگه
ميشوم. ساعت برگردانده زندان به كنم خطا پا از دست اگر و كنم معرفي محل به كميته را

هواداري جرم به كه بود خلق مجاهد ميليشياهاي ازجمله زاده مختار سهيال
سال  در سهيال شد. دستگير تهران در  از٣٠خرداد٦٠ قبل  مجاهدين از 
ارتش  به پيوستن به منظور ايران از خروج هنگام اما شد آزاد زندان از  ٦٥
رفت. شكنجه بيشتر زير شدتي بسا با بار اين شد و دوباره دستگير  آزاديبخش
رسيد. بهشهادت  ٢٣سالگي  در  ٨بهمن٦٥  روز در سرانجام  سهيال

زير  سال٦٠ در اول آذر در نيز مختارزاده سارا قهرمانش خواهر از او پيش
بود. رسيده شهادت به شكنجه
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بزرگ در از موقع خروج نمودند. خارج اوين در از و كردند اتوبوسي سوار ما را بعدازظهر چهار
ديگر چند وقت برويد بود گفت كرده باز را در كه مزدوري در زندان، آخرين اوين يعني آهني
بهاينجا ديگر امكان ندارد! گفتم قاطعانه و بياختيار من هستيد. منافق همه شما برميگرديد، دوباره

برنميگرديم!
فراگرفته را همه وجودم غريبي احساس بود، عجيبي لحظات اوين، از  خروج از پس لحظات
احساس مي رفتم راه وقتي بكنم؟ چكار بايد و نميدانستم ميكردم تنهايي احساس بهشدت بود.
با كه مقابلم هستند در گذاشتهام سر پشت اوين و قزلحصار در منتظركه صدها چشم ميكردم
زنگ گوشم در سفارش نيست، صدها اينجا تو جاي برو! نكن! محبوبه درنگ ميگويند نگاهشان
شدت هم هستي!… از نماينده ما تو كه برسان! يادت باشد را خودت ميزدكه محبوبه هرطور شده
پياده كرد. پارك در لونا را ما اتوبوس ميرفتم. راه بهسختي و گرفته بودم تهوع سردرد حالت
يادگاريهاي و و.خرتوپرت لباس كمي كه ساكگوني يك و سياه يكچادر با بهپا، دمپايي من
سمت كدام از كه فكرميكردم داشتم و بودم ايستاده كنارخيابان بودم، ريخته درآن را زندان
مي نمود. دور و غريب چيز برايم كرده بودم. همه هم گم جهتها را بودم و گيج بروم؟ بايد خيابان
چشمم مقابل و نزديك يك چيز ميان، آن در اما و… سروصدا ديوار، در و  مردم، خيابان، و كوچه
ديدم تمام ناباوري كه ناگهان با فكرها بودم همين و خاطرات بچهها… در زندان تصويرهاي بود؛
داييجان را و «آنا» فقط آنها، بين در بودند. من مستقبلين آنها مي آيند! به طرفم ١٥نفر دارند ،١٠
داشتند، مجاهدين به عالقهيي كه و احترام بهخاطر كه بودند دوستانمان و همسايهها شناختم. بقيه
را خود مينيبوس هم همسايهمان آقا، محسن كردم. روبوسي همه با بودند. آمده من بهاستقبال
از هم خوشحال بودند، من داشتم! همه متناقضي احساس شديم. چه همه سوار بود كه آورده

بودم. فشار فوقالعادهيي زير بود، غوغايي بهپا درونم در بودم اما خوشحال ديدنشان
خيابانهاي هميشه گل، روي شبنم بر مثل كه ميليشيا بشاش چهره ديگر از بود. سرد و مرده چه شهر
خيابانها كردن نگاه  به عالقهيي هيچ جهت به همين نبود. اثري ميبخشيد، طراوت را  تهران

نداشتم.
از  قبل بار آخرين كه رسيديم، خانهيي پرخاطرهمان به خانه كه بود بعدازظهر هفت  ساعت
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آن در از عزيزانم هيچكدام حاال وقتي برمي گشتم و بودم كرده ترك را ٣٠خرداد آنجا
صداي اول رسيدم بهخانه تا گرفتم تصميم راه طول در بودم. مانده تنها و تك من و نبودند
را راه تا كنم مجاهد وصل بهصداي را خودم حداقل ترتيب و بهاين كنم گوش را مجاهد
شنيدم اين كه چيزي اولين كردم تنظيم مجاهد صداي موج روي را راديو وقتي پيدا كنم.

بود: ترانه
من دلنواز اميد ببر مرا ببر مرا
شورها شعرها و به شهر ببر

مي كشانيم پرستاره راه به
مي نشانيم… ستاره از فراتر

قطره قطره  را دلنشين  صداي اين كه  است تشنه كويري  مثل وجودم ميكردم  احساس 
باز هم تشنهتر ميشود. مينوشد، اما

ميافتاد، روي آن كه پارازيتي هر بهرغم ميشنيدم. را مجاهد صداي سالها، داشتم از بعد
صدايي را كه با رسيده باشد، آب فرسنگها به از پس تشنه يي كه آن مثل البه الي از من ولي
چشمهاي دوروبرم همه در ميكردم احساس باز ميشنيدم. بود، خورده گره آرزوهايم همه
درگوشم سهيال صداي آخرينشان را و سفارشات آن و اسيرم را ميبينم همرزمان منتظر

ميانداخت: طنين
وحشت اين كوير از چو

گذشتي بهسالمتي
بهباران شكوفهها، به
سالم مارا…  برسان
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انقــالب گـدازان كـورة در آبديده پـوالد چون
حاجينژاد علي شهيد قهرمان مجاهد ياد به

شماره٥٢١ مجاهد نشريه از نقل

به  بهنام ماركان  خوي، از روستاهاي ١٣٣٩ در يكي اسفند در حاجي نژاد علي شهيد مجاهد
كه شد باعث مسأله همين بود. كشاورز زحمتكش خانوادة يك فرزند هفتمين او آمد. دنيا
احد ديگرش، دو برادر همراه به او زندگي آشنا شود. سختيهاي و با كار طفوليت همان از
كارهاي مزرعه قسمتي از انجام همواره و داشت شركت مزرعه كارهاي سخت صمد، در و
برخوردار استعداد وافري هوش و از فعال، روحية شاداب و داشتن عالوه بر علي بود. او بهعهده
دو بخواند. نمرات درس باالترين  با و رفته مدرسه به توانست ٥سالگي از كه  به طوري بود 
بخش علمدار بهناچار راهي او كردند و محروم در مدرسه اش خواندن از درس را بعد او سال
ممتاز از شاگردان تحصيل تمام دوران در خواند. او اميركبير درس در مدرسه سال سه و شد
دوران از اين دربارة نژاد، حاجي خواهر مجاهدش، مهري ميرفت. بهشمار خود حوزة بخش و
از سخت ترين علمدار در تحصيل دوران ديگرم برادر دو و علي «براي علي نوشتهاست: تحصيل
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با اينحال ميكردند با تالش بسيار بايد زندگي حداقل تأمين براي آنها بود. زندگيشان دوران
تهران در به مهاجرت درس مي خواندند». انرژي با تمام پررنجشان زندگي از شدن هدف رها

شهيد احد  مجاهد بزرگترش، برادر مي كند. در آن ايام آشنا جديدي دنياي با سال٥١ علي را
عنوان به كه احد شده بود. آشنا زمان همان مبارزاتي افكار با و دانشگاه راه يافته به حاجينژاد،
شوق كه كرد خواندن كتابهايي به تشويق را او داشت زيادي علي تأثير روي بزرگتر برادر

مينمود. دلش شعلهور در را مبارزه
ورود ميشود. پذيرفته دانشگاه به رياضي رشته در ديپلم اخذ از پس سال٥٦، در علي سرانجام
عليه اعتراضي تظاهرات كليه در او ميدهد. جديدي ابعاد علي سياسي فعاليتهاي به ، دانشگاه به
شاه با چه مبارزه، امر در دارد. مجاهدين حضور هميشگي هواداران سلك در و است فعال شاه
پذيرش از من «هدف باره ميگفت: اين در خود او بود. و پيگير جدي عنصري خميني، با چه و
آبديده مجاهد علي يك از ارتجاع با سياسي مبارزة نيم و سال دو شدن است». سختيها فوالد
دانشآموزي و دانشجويي بخش در فعاليت با پرتالطم دوران اين طي او ميسازد. كارآمد و
شرايط براي را  خود و صيقلزده را خود انقالبي انگيزههاي مي شود موفق كرج شهرستان

كند. آماده آينده دشوارتر
براي آماده مجاهدين علي از است. دشوارتر پرشور و مرحلة اين آغاز  سرفصل ٣٠خرداد٦٠،
آغاز از «پس است: آمده خواهر مجاهدش يادداشتهاي است. در جانبازي و فداكاري گونه هر

تهران  انقالب ميدان در آبان٦٠ در او بود. شده فعالتر بسيار علي ارتجاع با مسلحانه مبارزه
از شد پس معلوم پيدا كرديم. در زندان قزلحصار او را رد يكسال بيخبري از پس دستگير شد.
محكوم زندان ١٠سال به رژيم بيدادگاه در و است گذرانده را سختي بسيار دوران دستگيري
و بودند، نداشت مخفي كه ديگرم، دو برادر از وضعيت اطالعاتي آن ايام رژيم در است. شده
برابر در هرگز علي رازدار سينة اما داشت. قرار شكنجه و ضرب زير همواره علي دليل همين به
سرحال و شاد مثل هميشه رفتيم به مالقات او اولين بار براي كه روزي نشد. دژخيمان گشوده
مي زد حرف گل و و كوه دريا از وقتي چيزي نگويد. شكنجههايش از به ما ميكرد سعي و بود
در او  استواري  گوياي نگاهش در برق شادي ميزد.  موج چشمهايش در زندگي به  عشق 
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مييابد. ادامه مي كرد. مقاومت علي در زندان كه در راه مبارزه تحمل بود سختيهايي پذيرش
ديد از اين و ميكند را حفظ خود مبارز روحيه شاد و ضدانسانيترين شكنجهها زير در او
شرايط شايد تا ميكنند تبعيد مختلف و زندانهاي بندها به را علي نميماند. مخفي شكنجهگران
اوين زندان  از او  بازدارد. بود، كرده انتخاب كه راهي ادامة از را او دشوار زندانهاي ديگر

همچنان  اما او ميشود. گوهردشت تبعيد بهمن٦٣ به سپس در ١و٧و٨قزلحصار و بندهاي به
شكنجهگران نظر از نيست. خودش مقاومت اين بار تنها او اتهام ميكند. مقاومت دلير و استوار
ديگر اعتراضهاي دادن در سازمان و ميكند تشويق به مقاومت را ديگران كه است متهم او
دليل بههمين ميماند. وفادار بود بسته كه پيماني به علي نيز گوهردشت در است. فعال مجاهدين
او از بعد سال تا و ميشود ممنوعالمالقات «هزارسلول» زندان به از تبعيد بعد ماه يك درست

ميشوند. كسي در زندان چنين وجود منكر و از اساس نميدهند خبري
شكنجهگران تابستان٦٤، «در است: آمده  روزها آن در علي پيرامون وضعيت گزارشي در
هنوز «آدم» علي مي گفتند خانوادهاش به علي شدن ممنوعالمالقات از ٩ماه گذشت بهرغم
علي مادر رنجديده «شايد». ميدادند: پاسخ كشتهايد؟ را او آيا كه ميشد وقتي سئوال و نشده.
او براي هفته مقداري پول هر كه بود اين بكند مي توانست دشوار اين شرايط كه در كاري تنها
پس حتي پاسداران اما شود. خبر با علي از زنده بودن پول، رسيد برگة گرفتن با شايد تا بفرستد

نميدادند». ستمديده مادر اين به رسيد برگة هم پول دريافت از
مالقاتي كه كرد قبول زندان گوهردشت، رئيس جالد، مرتضوي ٩ماه، از پس آخرآبان ٦٤،  در
كه يافت خود را در برابر فرزندي شتافت. اما علي به ديدار پرآرزو مادر با دلي بدهد. مادر به
تكاندهنده مالقات اين گزارش دارد. بردوش را عذاب و رنج متمادي سالهاي سنگيني گويي
در همين گزارشي از است روي علي بر دژخيمان شكنجه هاي وحشيانة شدت كه بيانگر را
مي شد. ديده بدن او تمام بر شكنجه آثار گرفت قرار مادر برابر در علي كنيم: «وقتي مرور مورد
بر آن را نبود و حركت به قادر پايش يك شكنجهها اثر در و بود شده ضعيف الغر و به شدت
بود. بلند درويشها مانند سبيلش و ريش و بود ريخته سرش فرق موهاي ميكشيد. زمين روي
هم چشمهايش حرف بزند. نميتوانست بهدرستي و بود خيره شده مادر ماتزدهها به مثل او
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روز همان دژخيمان و نداشته خبري مالقات از ميگويد مادر او به بودند. شده ضعيف بهشدت
٩ماه اين ميكند:«در اضافه شو». علي اعدام آمادة و كن جمع «وسايلت را گفتهاند او به صبح
كه خبري به اصطالح پايگاه گوهردشت بودم». حوالي سپاه در خبري اسم پايگاه در جايي به
٩ماه ميگويد طي علي شكنجهگران بود. از خانههاي امن يكي واقع ميبرد در نام آن علي از
اين شكنجههاي بر اثر است. شكنجه مي شده جا بازجويي و همان و انفرادي بوده سلول يك در
چندين اين مدت در فشار بر روي او بهحدي باال بوده كه شده و شديد سر دردهاي دوران دچار
داده را نجات او اطالعات گرفتن براي مزدوران هربار اما است. زده خودكشي به دست بار
موفق فاصله اين در ميدهد. او ادامه بهمقاومتش بازهم قهرمان شرايطي علي چنين در بودند.
مونس تنها قرآن كند. اين مخفي خود سلول در و آورده دست كوچك به قرآن يك ميشود
ميآيد بيرون سرفراز نيز خود زندان دوران طاقتفرساي فراز اين از علي است. بوده او تنهاييهاي
و جديد نوع صدد در پليد دژخيم مدتي از ميمالد. بعد خاك به را دشمن پوزة مقاومتش با و
ميكنند منتقل بندي به تنبيهي را بهصورت او برميآيد. اينبار علي براي شكنجه از دردناكتري
اين و هستند علي اذيت و كمين آزار در و دارند كنترل زير او را پيوسته ازخائنان تعدادي كه
را با خود اول حساب از كه اما آنكس است. درفش و داغ تازيانه و تحمل بسا طاقتفرساتر از
در روزنهيي كوچكترين از بلكه نمي شود شرايط تسليم نهتنها باشد كرده جدا ضدبشري رژيم
آزاد زندان از هرگز مرا «آخوندها ميگويد: اينبار قهرمان علي استفاده ميكند. مقاومت جهت
به عشق از سرشار او، كه و پرتحرك پويا روحية با جديد كنم». بند بايد فرار خودم نمي كنند،
فرار براي به امكاني يافتن دست به اميد سازگاري نداشت، اما علي بود، با آنها بودن و مجاهدين
با و نمييابد توفيقي فرار براي او چندبارة كوششهاي ميكند. تحمل نيز را شرايط آن دالورانه
با است آن رهبري و به سازمان عشق از كه سرشار علي ادامه مي يابد. علي مقاومت اين وجود

تكاندهنده دارد. بسيار برخوردي سلول در ايدئولوژيك انقالب خبر شنيدن
و  انفرادي سلول در وقتي كرد تعريف است: «علي برايم نوشته اين باره در همبندانش از  يكي
واژگونه به ناقص و صورتي به را خبر روحيه اش شكستن درهم براي بود مزدوران زير شكنجه
سازمان اعضاي صحبتهاي .آنها است چه اتفاقي افتاده «نميدانستم ميگفت: علي ميدهند. او
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   آخــرين خنــدة  ليـــال

ميفهميدم من اما كردند، و آنها را مسخره به من نشان دادند ايدئولوژيك درمورد انقالب را
ميآيد نفسي مسيحا دل كه اي شعر را خواندم: «مژده بياختيار اين داده و رخ مهمي اتفاق يك

مي آيد» كسي خوشش بوي انفاس ز كه
شهيد  كرد تعريف برايم كه بود نفر يك گفت ميكردي؟ چه خبر شنيدن از بعد پرسيدم او  از
به ميخواندم». را آن هميشه موسي ياد داشته من هم به دوست زياد را شبانه شمع ترانة موسي

قهرمان  علي مييابد. عيد سال٦٧ ادامه تا آهنين عزمي با دژخيمان با رو دررو جنگ اين ترتيب
آن پس  ميشود. از ممنوعالمالقات دوباره دژخيمان با ديگر درگيري يك دنبال به عيد٦٧ در

ندارد. خبر علي سال كسي از همان آذرماه تا
و داده تحويل داغديدهاش به مادر را لباسهاي علي از مقداري دژخيمان ١٢آذر روز سرانجام
روز علي تاريخ تيرباران كه شد مشخص بعدها ميدهند. او به را كردن فرزندش تيرباران خبر

١٠مهر٦٧ بوده است. 

دانشگاه  از فيزيك ليسانس ١٣٣٣ و متولد علي، بزرگتر برادر حاجينژاد، احد شهيد مجاهد
ابتدا او . پيوست مجاهدين به انقالب بهطور حرفهيي پيروزي روزهاي از اولين تهران بود.احد
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مدتي ميكرد. منطقه فعاليت اين محروم مردم با همراه تهران پيام درخزانه توحيدي انجمن در
به تهران در درديماه٦٠بارديگر احد ميكرد. فعاليت در تبريز و شد منتقل شهرستان بخش به نيز

با پاسداران  درگيري در ميدان تجريش سال٦٠ در ١١بهمن روز در و سرانجام پرداخت فعاليت
داشت. ٢٧سال شهادت هنگام بهشهادت رسيد. احد آخوندها

معلم مجاهدي  متولد١٣٢٧ و صمد است. حاجينژاد پرور مجاهد خانوادة از شهيد سومين صمد
ياد مجاهدان رسيد. شهادت به مجاهدين پايگاههاي يكي از در ١٠مرداد٦١، روز در كه بود
زمين ايران  آزادي تحقق براي مردم ايران سرخ در رزم حاجينژاد علي و صمد احد، قهرمان

ايران باد. نشان شيرو خورشيد پرچم زيب نامشان گرامي و
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