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۱ PB

نو سرنوشتي آغاز روز
هرچه داشتم،  دوستش  بچگي  همان  از  اين كه از گذشته 
از بهخصوص شد. بيشتر او به عالقهام مي گذشت،  زمان
تحصيالتش، بر عالوه آنچه كه رفته بود، دانشگاه به وقتي
و افكار در بودكه تغييري برميانگيخت، بيشتري احترام

بود. شده ايجاد رفتارش
سرنوشت به كه داد رخ برايش حادثهيي هم روز يك
ما خانوادة و تمام و مسير زندگي من نشد محدود خودش
سال۱۳۵۳ آبانماه  در پاييزي روز يك ظهر داد. تغيير  را
مواجه عجيبي چيزهاي خانه برگشتم، با به دبيرستان از كه
به رنگ كرد، باز را در اصغر كوچكترم برادر وقتي شدم.
چيزي او و از نياورم رويش به كردم تالش چهره نداشت.
چيزي مامان از باشد حواست گفت خودش اما نپرسيدم.

است. ناراحت خيلي چون نپرسي،
نماندم. جوابش منتظر ولي افتاده؟ اتفاقي چه مگر گفتم:



۳ ۲

حياط به سوي خانه طوالني و باريك راهرو داشتم درحاليكه
قدم زنان حوض دور دارد كه ديدم را پدرم مي كردم، طي را

كنم. سالم نزديك از مي زند. رفتم تا حرف خودش با
چرا؟  بلند پرسيد، صداي افتاد، با من چشمش به تا  پدر
زحمت همه من اين بكنند؟ كار را اين چه دليل بايد به آخر
اين راحتي به تا فرستادم دانشگاه به كردم، كشيدم، بزرگش

دستم برود…!؟ از
نميتوانستم بپرسم بودم كه گيج شده چنان چند لحظه طي
آهستگي به اصغر برگشتم، راهرو به وقتي افتاده؟ اتفاقي چه

گرفتهاند؟! را چون محمد مامان باشد، به حواست گفت:
دويدم. اتاق داخل به مادرم، هقهق صداي شنيدن با
موضوع از و كنم  آرام را او كردم سعي نشستم و كنارش
اينقدر اوضاع خانه چي شده؟ چرا بياورم. پرسيدم در سر

است؟ شلوغ بههمريخته و
جوانم مگر گفت: مي داد، تكان را سرش پيدرپي كه مادرم
جز بودند؟ زده دستبندش طوري آن كه بود كرده چكار
ديده بودند؟ چه او از محله و خانه اهل به كمك مهرباني و
مي خواهند؟ همهچيز چه او جان از بودند، چي نميدانم دنبال
برداشتند قرآن و نهج البالغه و كتاب چندتا بههم ريختند و را

رفتند. و
برادر كه اين بود اصغر برادرم و پدر صحبتهاي مادر، نتيجة
مدرسة عالي مديريت آخر سال بزرگترم محمد -دانشجوي

۲



۳ ۲

ساواك اكيپ يك و تهران- دستگير شده عمومي روابط و
جرم مدرك بهعنوان چيزهايي تا بودند آورده خانه به را او
او دلداري دادم و آن كه مادرم را بعد از سياسي پيدا كنند.
ماجرا ميتواند افتاد كه شد، تازه يادش خودش مسلط بر هم
جايش از كند. سراسيمه پيدا ادامه و نشود  ختم محمد به
جستجو كرد را لباسمان و كتاب كمدهاي و اتاقها و بلند شد
خريده برايتان محمد كه را كتابهايي تمام مي گفت پيدرپي و

به من بدهيد. بود
خواندني، مطالب و كتاب جستجوي در ساواك اكيپ
با ميكرد تصور مادر كه بودند  بههمريخته  را خانه چنان
را مسأله اين به مربوط مشكالت جمعكردن كتابها ميتواند
خانه در آنچه اينكه از غافل كند. دور افرادش و خانواده از
جديد سرنوشتي آغاز تازه ماجرا، بلكه پايان نه بود، داده رخ

ما بود. براي همة
كشيد سرم داد بگيرم، را كارش اين جلو وقتي تالش كردم
فردا كه كاغذ هستي ورق چند فكر جاي اينكه به گفت: و
دوباره اگر كه باش اين بهفكر بخري، را آنها دوباره ميتواني
او عليه مدرك بهعنوان ببرند را كتابها همين و برگردند
چند اين بهخاطر هم را شماها  اگر تازه  ميكنند. استفاده

بهسر كنم؟ خاكي چه من كتاب ببرند،
صمد به مربوط مختلف كتابهاي تمام مادرم روز آن
جميله هدايت، صادق احمد، آل شريعتي، دكتر بهرنگي،

۳



۵ ۴

كه را كتابهايي و بيشتر فروم گوركي، اريك ماكسيم بوپاشا،
از بين كرد و جمع بود، خريده برادرانم و محمد براي من

برد.
خانوادة در شب و روز و اصلي مسألة ديگر روز، آن از
محتواي و اسارت اين داليل محمد،  زندانيبودن  حول  ما
و مادر دوبار هفته در كه مالقاتهايي او ميگذشت. فعاليتهاي
هم گاهي ميرفتند و قزلحصار يا قصر زندان برايش به پدرم

شده بود. ما زندگي از بخشي بودم، خودم همراهشان
دبيرستان سال آخر مي رفتم، به مالقاتش كه سالي اولين
كه كساني خانواده هاي ساير با مالقاتها اين در جريان بودم.
خواهران يا  آنها بچه هاي مي شدم. آشنا بودند، زندان  در
كه بودند تحصيلكرده يي افراد محمد مثل برادرانشان، و
بودند. افتاده زندان به شاه ديكتاتوري با مخالفتشان بهخاطر
خانوادة در برويم، محمد به مالقات بود روزهايي كه قرار
ميوه و و سبزي مادرم مي شد. پا به عجيبي شوق و ما شور
ببرد. زندان به برايش تا ميكرد آماده را خوراكيها انواع
داشت به اينكه خانواده بستگي خانه و هرتحولي در اوضاع
خانه فضاي هرازگاهي باشد. گذشته محمد با مالقات چقدر از
ميمانديم ما منتظر و سنگين ميشد پدر مادر و دلتنگيهاي با
دگرگون شود. همهچيز دوباره محمد با اولين مالقات در تا
بود اين مي كرد جلب را توجهم در مالقاتها كه چيز عجيبي
تشخيص نمي شد هيچ وجه به رفتارها و روحيهها روي از كه

۴



۵ ۴

سالن مالقات طرف شيشههاي دو كه در آنهايي از بين داد
است؟ زنداني كدامشان هستند

اينطرفيها و بودند شنگول شوخ و و شاداب خيلي آنطرفيها،
خانوادة ما، و ازجمله و برادرها مادرها، خواهرها يعني پدرها،
در ولي ببينند را فرزندشان كه نميشناختند سرازپا هرچند

نگراني رفتارشان  و چهرهها 
شادابي در كه رازي مي زد. موج
ذهنم بود آن طرفيها نشاط و
نسبت و ميكرد مشغول را
آن از مي شدم. كنجكاو آن به
بينشان كه بود روابطي مهمتر
به وقتها كه گاهي برقرار بود.
از بيايد، تا مي رفتيم، مالقاتش
و ميآمد يكي دوستانش ميان
و مي كرد  خوشوبش ماها با 
محمد نباشيد، نگران ميگفت:

معصومي(۱) بود كه بعد  محمد يكيشان، ميرسد. حاال همين
همان و با آمد خانهمان به زياد هم زندان از آزادي محمد از
خدا مادر، مي گفت: مادرم به شادابش و خندان و شاد لحن

است. كرده دوتا شما براي را محمد

۵

معصومي محمد شهيد مجاهد

_______________________________________________________
آزاديبخش فرماندهان ارتش از و شاه رژيم سياسي زندانيان معصومي از محمد -۱

بهشهادت رسيد. -مرداد۶۷ جاويدان فروغ در عمليات كه



۷ ۶

زماني تا مادرها بهخصوص و خانوادهها يعني اينطرفيها، اما
فكروخيال هزارجور  برسد مالقات محل  به فرزندشان كه
در نبينند. را ديگر فرزندشان اينكه مبادا ازجمله مي كردند
سياسي، زنداني يك مادر يا پدر كه نبود عجيب شاه ديكتاتوري
اين با مي كنند عبور روزنامهفروشي دكة مقابل از كه هنگامي
سحرگاه ضدامنيتي «۹زنداني كه: شوند مواجه روزنامهها تيتر

شدند…»(۲)  كشته اوين زندان از فرار حين امروز

 
تغيير! شگفتانگيز جاذبة

آخرين در شمار بود و شاه زندان بهمدت ۴سال در محمد
رژيم سقوط از ۲ماه قبل حدود زندانيان سياسي، دستههاي
بودم گذرانده را در دانشگاه فاصله من ۳سال اين در شد. آزاد

نبودم. دور رژيم شاه ضد عمومي فعاليتهاي سياسي از و
كتابهايي بودم كرده تالش بود، زندان در محمد وقتي از
از بين برد، مادرم و بود مانده خانه در كه از نوع آنهايي را
از مادرم اين موضوع مخفي ماندن بخوانم. كنم و هم پيدا باز
همان ما  از هركدام ميترسيد هميشه چون بود. ضروري 
نكرده خداي و  بخوانيم بود خوانده محمد كه را  كتابهايي
اين دنبال مي فهميد  مادرم وقتي بيفتد. زندان به  گذارمان
محمد به سرنوشت هم  من اينكه نگراني از  هستم،  كتابها

۶

_______________________________________________________
شامل شاه رژيم سياسي زندانيان از ۹تن اعدام جنايتها, اين از نمونه معروفترين -۲

گرفت. سال۱۳۵۴ صورت ۳۰فروردين در كه بود خلق ۷فدايي خلق و ۲مجاهد
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مي كرد: نصحيتم گاهي و دعوا گاهي شوم، دچار
تو دختر بروي! كارها اين دنبال نميخواهد درس بخوان، -

كار كنم؟ چه من بيفتي زندان به اگر هستي و
زندان  به  دخترش كه بود سرشكستگي اسباب برايش   

بيفتد.
به را محمد چهچيزي كه بود اين برايم انگيزاننده سؤال
تبديل كرد؟ مذهبي مبارز يك به و كشاند دنبال خودش
نبود. سنتي مذهبي خانوادة كلمه يك رايج معني به ما خانوادة
و كسب مدرك درسخواندن و دنبال در مجموع همه بلكه
گرايش دانشكده در از وقتي ولي محمد بودند. زندگي تشكيل
ماهيانهاش حقوق همة شد. عوض رفتارش كرد پيدا سياسي
مادرم ميداد. وقتي درمان آنها دوا و و فقرا كمك به براي را
و مي كرد خنده نگاهش با نداري نياز خودت پول مگر مي گفت
كوتاه مادرم نتيجه در ميكرد. عوض را موضوع جواب، بدون

برسد. بايد يكي هم بيچارهها آن به ميگفت: و ميآمد
شد،  آزاد محمد ضدسلطنتي انقالب آستانة در  وقتي
دوستداشتنيتر و برايم خيلي جذابتر استواريش و مهرباني
يك عواطف وراي در بودم. نوجوان يا بچه كه بود زماني از
وجود ذهنم  در سؤالي بزرگش، برادر به كوچكتر خواهر 
است؟ تغيير داده كرده و دگرگون او را چه چيزي كه داشت
مقايسه ميتوانستم روزها آن فهم حد در من آنچه بر عالوه
محيطهاي و دانشكده  در  هم  آن  از  پيش  كه كساني  كنم،

۷
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كه بين محمدي فرقها ميگفتند: بودند ديده محمد را ديگر
زمين شد، از آزاد زندان از كه محمدي آن با زندان رفت، به
تأثير پيرامونش در كه، متفاوتي شخصيت است. آسمان تا

ميگذاشت. جا به خود از زيادي
در دوستانش و او بين  كه خاصي عواطف  و روابط آن
در زندگيش طي كه عاملي و بودم ديده زندان مالقاتهاي
خيلي برايم بود،  درنورديده را او شخصيت تمام  زندان،

بود. شده جذابتر
اولين همان در آمد، خانه به و شد آزاد زندان از وقتي
محدودي خيلي شناخت و فهم هنوز چه اگر را- جوابم روزها
را آن محمد كه پيدا كردم كلمهيي نام و در داشتم- آن از
سياسي مورد عالقهاش جريان و بهعنوان هويت اعتقاديش
شدهيي، آزاد زندان از كه حاال پرسيدم كرد. معرفي من به
ميكني؟ همكاري سياسي گروه كدام با يا داري گرايشي چه

خلق! مجاهدين -
آخر سالهاي ايراني روشنفكر جوان كمتر براي مجاهدين
مرزهاي هنوز روزها آن در اما  بودند.  ناشناخته شاه رژيم
نه ديگر، چيزهاي خيلي و مسلمانبودن بين استواري و روشن
مسلمانها مبارزة و اسالم هرچه به نام نبود. زيرا برجسته تنها

بود. شده ربوده خميني توسط داشت جريان



۹ ۸۹ ۸

 تجربة مستقيم انقالب
گذشته زندان در محمد دربارة آنچه داشتم دوست هميشه
سقوط بود، حال در شاه درحاليكه رژيم كند. برايم تعريف
سختيهاي و فكر مي كردم مسايل بسياري ديگر مثل هم من
مي رسد پايان به شاه ديكتاتوري پايان با كشور سياسي اوضاع
و بودند كشيده  زحمت وضع اين تحول براي آنهايي كه و
بهخصوص و را بودند، امور كرده تحمل شكنجهها را و زندانها
برقرار آزادي و ميگيرند بهدست را اجتماعي و سياسي امور

ميكند. حركت جلو به جامعه و ميشود
مختلف زمينههاي  در  پسرفت شاهد تعجب  كمال با  اما
حاكميت، استقرارش در از بعد خميني اولين حركت بودم.
به معتقد خودم آنكه با بود.  زنان  براي محدوديت ايجاد
هركس داشتم اعتقاد  ولي ميكردم رعايت و  بودم حجاب
كسي به نبايد و نميتوان كند. انتخاب بايد خودش اختيار به
ياتوسري» «ياروسري، بود و شعار اجباري حجاب گفت. زور
صدا به را خطر زنگ هوادارانشانداخت، دهان به خميني كه
احساس گاهي بود. يك توهين شعار برايم اين بود. آورده در
اعتراض، به عنوان  كه است راحتتر خيلي برايم  ميكردم 
خودش چنين واكنشي ميديدم ولي كنار بگذارم. را حجاب
خودبهخودي، واكنش چنين با است. تحميل يك به تندادن
و خميني  با درافتادن كه سختتري كار از داشتم اصل در 
انتخاب آزادي در از دفاع چون مي كردم. بود فرار ارتجاع
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از فشارها را دارد، حجاب خودش كه كسي و براي پوشش
راهپيمايي به اينحال با ميكند. سرازير بهسويش طرف هردو
دوستانم ساير با و پيوستم موضوع اين به اعتراض در زنان
شده شروع كه احكامي و روشها اين به اعتراض بهعنوان
و چماقداران حملة با رفتيم. راهپيمايي ما راهپيمايي به بود
رفتم خانه به راهپيمايي از بعد آنروز شد. مواجه حزباللهيها
داشته راهپيمايي حضور همان در نيز پدرم شدم  متوجه و
اعتماد آخوندجماعت به نگفتم گفت: ديد مرا وقتي است.
را همهچيز حكومت، براي و ندارند دين اينها نگفتم نكن.
ميدان اينها چرا به بوديد تحصيلكرده شما كه ميفروشند؟
سياست اتفاقي افتاد؟ چه نشده هيچي ديدي كه و… داديد
راه را همين مي رسد قدرت به هركس و ندارد مادر پدر و

مي كند. پيشه
چماقداران و مصدق دكتر دوران خاطرات دوباره پدرم
گوش من كند توجه  اينكه بدون را شعبان بيمخ و شاه
اين تكرار مي كرد. نه، يا دارم جواب برايش نه يا يا ميدهم
ما هميشه او ميشنيدم. او از يكبار روز هرچند كه بود بحثي
از بترس و ميگفت: ميترساند حكومت آخوندها آيندة از را

كنند! كشورداري اينها كه روزي
ميدادم پدرم  به  جوابهايي ۲۲بهمن۵۷ قيام  روزهاي  در
من مثل جواناني سادهانديشيهاي از ناشي فهميدم، بعدها كه

آخوندها بود. و خميني نسبت به
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ديگر اختناق بعد هم و كنيم نفي را شاه فعال بايد ما ميگفتم
گفته خميني كه نشنيديد مگر ميگفتم يا نيست. شكنجه و
قدرت به چكار است و پير او آخر برود. قم  به ميخواهد
حكومت عليه مردم همراه ميخواهد دارد؟ االن وكشورداري

ندارد و… اشكالي كه هم اين و شاه باشد
و  ناراحتي با پدرم بحثها، اين جريان در هميشه  
روزي باشد، يادت ميگفت: نگراني سر از سرتكاندادنهاي
آن است. دير شده ديگر كه رسيد من خواهي حرفهاي به

ميشود....؟ چه ميبينيام زنده شما و مرده من روز
ميشد. متوقف طرف دو يكي از قانعشدن بدون بحثمان
سردوگرم خودش بهقول ولي نداشت، زيادي سواد پدرم

بود. چشيده را روزگار
يك تشكيل براي كه بود انقالب پيروزي اول ماههاي همان
با رفتيم. صنعت و مسجد دانشگاه علم به دانشجويي جلسة
دختران در جلسه حاضر دانشجويان از تعداد زيادي اينكه
را اوضاع كه خميني هوادار دستراستي دانشجويان بودند،
و بودند  كشيده پرده  خودشان و ما بين داشتند،  به دست
گفتيم خودشان ابتدا به كنند. برگزار جلسه را ميخواستند
شركت جلسه اين در هم با  همه  ما  برداريد،  را پرده اين
ولي داريم، جلسه حرف اجراي شكل به اين نسبت و داريم

نكردند. توجهي
در هواداران مجاهدين انجمن مسئوالن از كه صادقي ناهيد
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پرده نفري چند گفت و كرد صدايم بود، علموصنعت دانشگاه
نداشته آنها اعتراض به هم كاري و بكشيم وكنار بگيريم را
روبهرو آنها اعتراض با و كرديم را كار همين هم ما باشيم.
اين موضوع سر بحث جلسه به مدتي از آنكه و با شديم

بيايند. كوتاه شدند مجبور عاقبت آنها رفت،
مي كردند: زمزمه كه بود نگذشته انقالب از ماه چند هنوز
نميتوانند آنها است!! سنگين زنان براي مهندسي رشتههاي
و برسند فرزند به خانه و و الزم است كنند كار دركارخانهها

دست… مزخرفاتي از اين
حالتهاي چنان به گاهي و تهوع دچار گاهي حرفها اين از
مشكل برايم خودم كنترلكردن كه ميشدم دچار عصبي
بردهداري فئودالي و دوران مي خواستند به گويا آنها ميشد.
و نباشند رشتهها اين در دختران ميگفتند كه برگردند
سهميهبندي طرح يا باشند. مردها از رشته ها اين دانشجويان
توانايي نه بود جنسي تبعيض مبنايش كه مطرح كردند را

قبولي كنكور. و نمرة علمي
دانشگاه وارد عالي نمره هاي با ما اينكه به ما اعتراضهاي
از جنبه يك كند، پياده را قوانين اين نميتواند كسي و شده ايم
در را مسأله وقتي ميداد. نشان را ما حقانيت و بود موضوع
تازه يي پيدا كيفيت جامعه مي ديديم، سياسي پيوند با مسأيل
را ضدشاه سياسي گروههاي ساير و مجاهدين چون ميكرد.
مثًال ميزدند. تهمتهايي آنها به و ميدادند قرار فشار زير
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به را سعادتي  محمدرضا مثل برجسته يي كادرهاي دوباره 
قبل ماه زنداني ميانداختند كه چند جاسوسي به همان اتهام
جامعه سياسي وقايع ميكردم احساس بود، شده آزاد آن از
هم پيوسته به مثل زنجيرهيي مي دهد، رخ زنان عليه آنچه و

هستند.
زن يك  به عنوان من كه  بود مهم بسيار  نكته  اين فهم 
در را حقوقم اين كه مگر باشم خودم دنبال حقوق نمي توانم
فهم، بدون اين اينكه، كما كنم. دنبال مبارزة همهجانبه يك
كه وادي مي افتاديم اين به دانشگاه مسئوالن با در بحثهايمان
براي حرفها اين تمام و… نميتواند يا مي تواند زن كنيم ثابت

متوقف مي ماند. جا يك در زنان حقوق بر سر مبارزه
همة در آزادي از را زنان آزاديهاي ميتوانستيم چگونه
به بهعنوان خميني كه كودتايي كنيم؟ جدا ديگر جوانب
كه داد نشان فرهنگي راهانداخت، بهوضوح اصطالح انقالب

چيزي ميترسند؟ چه از و هستند؟ چيزي دنبال چه آنها
را كه سعادتي زماني تا و حتي انقالب از بعد ماه تا چند
نسبت هنوز من دستگيركردند،  اتهاماتي و توطئه  چنان با
از ديگر عدهيي  مي كردم  فكر و بودم خوشبين  خميني  به
را كارها اين او امثال يا بهشتي و شاه حكومت بقاياي قبيل

ميكنند.
و تهران مردم صدهزارنفري راهپيمايي  در مادرم همراه
آزادي براي دادگستري  كاخ مقابل  در نفر هزاران  تحصن
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آنها ميگفت و بود نگران مادرم كردم. شركت سعادتي
بوديم ما كشيدند آوارگي و زندان و بدبختي شاه زمان كه
باز دوباره ولي آمده. سر به رنجمان دوران ديگر گفتيم و
اين عزيزانمان باشيم. دنبال بايد زندانها كه جلو هستيم ما
مادران از ابتكارش داشت و متمادي ادامه هفتههاي تحصن
دختران بسياري و بود شاه رژيم سياسي زندانيان و شهدا

كرده بودند. شركت آن در دانشجو هم
بودم، آمده خانه تحصن به از چند ساعتي براي كه يكروز
خندان و سرحال هميشه مثل  كه ديدم  خانه در را محمد
گفت: و زد صورتم دستي به شوخي كردم به بود. وقتي سالم

خبر؟ چه چطوري،
چه ميشود؟چرا او پرسيدم: سعادتي از و بغض ناراحتي با
خميني به چرا بياورند. سرش باليي ميترسم نمي كنيد؟ كاري
و ميگيرد موضع نفع شما به حتما بفهمد  اگر نميگوييد؟

ميكند… آزاد را سعادتي
بچهيي؟ ما همة تو مگر گفت: جوابم در تلخي محمد با خندة
كه خودت دادهايم و نامه كردهايم. ميگويي را كه كارهايي
سعادتي مورد در داري. خبر اقداماتش و طالقاني حمايت از
كاري كه ميتوانند باالي دست بشود؟ چه كه ميترسي تو
هرمجاهدي آرزوي نهايت خودش كه اوست، شهادت بكنند
خيليهاي و تو اگر ولي است. گذاشته راه اين در پا كه است
نيست. ما پوشيده بر او ماهيت را نميشناسند، خميني ديگر
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ميكند. هدايت را خودش همة كارها جريانها اين همة پشت
را كارها اين ميتوانند خميني اطالع بدون ميكني فكر تو 
آقا عكس اين كه مثل شارالتانبازيهايي تو هم نكند بكنند؟

كردهيي؟ باور را شده ديده ماه در
بيشتر و ميخورد سرم بر پتك مثل محمد حرفهاي اين
خيلي باز كرد. بود تلخي كه در مقابلم به واقعيتهاي را چشمم
و نيست كارهيي خميني كه را حرفم محمد مي خواست دلم

تأييد كند. و… است خودش خوب
در كه ميافتادم ياد كساني بود و تلخ برايم چيزي چنين
و تظاهرات براي بشناسيم را هم اينكه بدون انقالب دوران
خيليها و ميرفتيم و… آذوقه رساندن يا مجروحان به كمك
ولي شدند. كشته و خوردند تير كه ديدم چشمانم جلو را
خلق و شود پيروز انقالبي كه رفتند آنها مي گفتم هميشه 
االن ولي آزادي است آورد. اين بهاي به دست را آزاديش
سرمايهام تمام گويي و زده انبان به دزد كه ميكردم احساس

زدهاند. را
دستراستي  بنيادگراي جريان از هم بحثها اين از قبل  محمد
راست مرتجع و بين تفاوت بود. كرده تعريف در زندان برايم
و محمد شنيدم از بار اولين را و انقالبي ترقيخواه مذهبيهاي
نكردند كه چهها شاه زندان در مرتجعين همين كه فهميدم
اسالم نام به كه كساني نياوردند؟ در سر كه كجاها از و
در ولي بودند رفته زندان به مجاهدين از هواداري به و
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كودتاي جريان از محمد آمدند. كوتاه ساواك و شاه مقابل
كرده صحبت برايم مجاهدين سازمان درون در اپورتونيستي
مجاهدين به ضربهيي چنين بودند ديده وقتي آخوندها بود.
با مبارزه صفوف تا كنند كمك  اينكه  بهجاي شده، وارد
مبارزه با و ساواك همكاري با شود به تقويت ساواك شاه و
مجاهدين چون مي گفتند، آخوندها شدند. مشغول مجاهدين
اين با و  هستند نجس خواندهاند، را ماركسيستي كتابهاي 

بودند. گذاشته ساواك دستدردست توجيه
روزهاي  آن در ولي ميآوردم بهياد را محمد حرفهاي  اين
يك اما  باشم. داشته آن  از درستي  فهم  نمي توانستم اول 
اين تضاد بين از او وقتي مي كرد. جلب را خيلي توجهم چيز
باال شعلهيي وجودش در انگار ميكرد، صحبت اسالم دو
انقالب آن وقتي مي آمد. خروش و جوش به و ميگرفت
خميني و زندان شد تبديل مستقيم تجربة به يك خودم براي
را حرفهايش به خوبي معني تجربه كردم ديگر خودم هم را
نه راست اين جريان چطور ديدم كه چشم زيرا به مي فهمم.
جهان كل براي تهديدي به بلكه ايران، براي تهديدي فقط

است. شده تبديل
وضعيت از همچنين و زندانيان قهرمانيهاي از برايم محمد
خانوادههايشان از ماهها گاهي كه كساني از كرد، تعريف آنجا
براي شركت در مبارزه بهخاطر كه نداشتند. يا ديگراني خبر
بودند امكاناتشان گذشته و تحصيالت و زندگي همة آزادي از
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بودند. كرده انتخاب را باالتري ارزشهاي و
سازمان به نام با جرياني در زندان كه تعريف كرد برايم
و شهدايش بنيانگذاران از شده و آشنا ايران مجاهدين خلق
رژيم دادگاههاي در كه دفاعيات آنها را گفت. كارهايشان و
آورد تا بودند، برايم ايستاده عقايدشان بر سر شاه شجاعانه
از كه او آرمانهايي و حرفهايش شنيدن هنگام مطالعه كنم.
آنها مثل هم من يك روز آرزو مي كردم مي گفت، سخن آن
روزي بتوانم باشم. داشته فداكاري و توانايي ازخودگذشتگي
چيزي محتاجند، شبشان نان به حتي كه فقيري مردم براي

دهم. اختصاص ديگران به زندگيم و خودم از را
زندگيم كه گرايشهايي و عالقهها تمام كمكم افكاري نو كه
مدرك و درس مثل چيزهايي مي داد. تغيير بود، پركرده را
دنبالشان به از آن پيش كه و… موقعيت اجتماعي و تحصيلي
زنده درونم در جديدي ارزشهاي و ميباختند رنگ ميرفتم،

ميشدند.
صورت ايران در ضدسلطنتي انقالب سال۵۷ كه هنگامي
علم وصنعت دانشگاه در و شد سرنگون شاه رژيم و گرفت
به انجمن ميگذراندم، را متالورژي مهندسي سوم تهران، سال
مجاهدين هواداران دانشجويي  ارگان مسلمان،  دانشجويان
شركت در تراكت، پخش قبيل از كارهايي با خلق پيوستم.
تا آنها، سود  به انتخاباتي و سياسي تبليغات و سخنرانيها 
دانشگاه خيابانها و در ميز كتاب راهاندازي نشريه و فروش
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كردم. شروع را سياسيم فعاليتهاي
سادة سياسي رخ مي داد، فعاليتهاي كه در جريان اين حوادثي
و جهت كه سمت ميرساند يقين اين به بيشتر مرا هرچه 
براي كه است. جرياني آن پيوستهام درست به كه جرياني
هيچچيز از و بپردازد را بهايي هر است حاضر مردم آزادي
ببينم تا  بودم دنبالش به كه عاملي همان كوتاهي نميكند.
نيز خودم و ذهن قلب در كرده، را دگرگون محمد چگونه
توانايي و و انگيزه من در كه مي ديدم هرروز بود. افتاده به كار
مي شود. ايجاد جهت در اين براي كار بيشتري عالقة و عشق
آنكه با مي كرد. جذبم بيشتر هرروز شگفتآوري نيروي
بين فاصلهانداختن جهت در كه مسايلي و تضادها و مشكالت
هم من عالقة مي شد، بيشتر مي آمد بهوجود مسير اين من و

ميشد. بيشتر موضوع دنبالكردن به
 

بيبازگشت چشماندازهاي
حمله موج با ميچسبانديم، ديوار به كه هرتراكتي براي
تجمع و هرفعاليت در ميشديم. روبهرو فاالنژها هجوم  و
همكالسيها و من برسر كه  بود چماق  سياسي، ميتينگ و
از بعد ماههاي اولين همان از مي آمد. فرود همتيمهايم و
هرحادثة به بود. شده جاري زبانها  بر تلخي طنز انقالب،
ميپرسيديم: هم از مي كرديم، نگاه پيرامونمان در كه سياسي
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بهار آزادي؟! در
دلخواهمان كانديداي براي تبليغ و آزاد انتخابات در شركت
ما يك گروه بود.  شده شبيه ُكمدي داستان به يك  بيشتر 
براي كانديداتوري تهران شرقي مناطق در بوديم كه ۱۰نفره
هم حزباللهي اكيپ چند ميكرديم. تبليغ رجوي مسعود
از روي را ما پوسترهاي و تراكتها همة كه بودند اجير شده

بكنند. ديوارها
خودش عقايد و افكار بهجاي تبليغ سياسي نيروي يك چرا
نظرات و انتشار از بيان تا صرف مي كند هموغمش را تمام
چيزي كند؟ جلوگيري رقيبش يا مخالف نيروي عقايد و
اجرايي عوامل رفتار در شكل بهخصوص  اول، نگاه در كه
مينمود، مضحك به شدت و شتمها، ضرب و سركوبيها آن
قرن ربع در كه چيزي داشت. همان تراژديك چشماندازي

گرفت. فرا را ايران جامعة تمام حاكميتش گذشته،
عناصر با اين ما توصيه مي كردند به ما همواره مسئوالن
تبليغي، فعاليتهاي از در جريان يكي كه يكبار نشويم. درگير
كار اين  كه كميته پاسدار يك  به شد لبريز صبرم كاسة 
به نيست؟ آزادي مگر گفتم و  كردم اعتراض ميكرد را
دستگير را نفراتمان مي كنيد؟ پاره را تراكتهايمان حقي چه

ميكنيد؟
تو  گفت:  و كشيد بيرون را كمريش سالح جوابم  در
گلوله تا با يك آزادم هم من و كني هستي كه انتخاب آزاد
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كنم! خالصت
خواستم  بهشهادت بودند حوالي آن در كه را مردمي  من
اين نتيجه چه ميگويد؟ چكار دارد ميكند و او كه ببينند تا
سالحش را گلنگدن نفر از عابران، دهها حضور در كه بود

شد. شليك وآمادة كشيد
همان روزها در كه كساني ياد با ولي بودم بهشدت ترسيده
كشته شيوههايي چنين با ايران مختلف شهرهاي در هفتهها و
آنها از من مگر گفتم و دادم قلب قوت خودم به ميشدند،
به شروع بايستم. زور هم بايد جلو من است. رنگينتر خونم
تعداد اطراف خانههاي اهالي از كردم. آنها كارهاي افشاگري
پاسدار آن ديدند و را صحنه وقتي بيرون آمدند، بيشتري
دورش آنجا از و شدند مانعش نميزنم، جا من كه ديد هم

كردند.
انتخابات مثل انتخابات، انواع  در  كه تبليغاتي از تلختر
انتخابات برگزاري خود ميديدم، جمهوري رياست يا مجلس
شعبه بازرس انقالب، از بعد مجلس انتخابات اولين بود. در
براي هنگاميكه شدم. مجلس انتخابات رأيگيري هاي
رفته كشور  وزارت  به انتخاباتي  بازرسهاي  كارت  گرفتن 
از هم آنها كه ديدم را زيادي معلمان و دانشجويان بودم،
بودند. پيوسته كار اين به داوطلبانه انتخاباتي تقلبهاي ترس
از دموكراتيك بعد و تجربة نمي خواست آزادي ما هيچ كس از

ببيند. خاكسترشده يا سرقتشده را شاه ديكتاتوري سقوط
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شعبة گفتند در يك كارت دادند و به من وزارت كشور در
انقالب خيابان كميتههاي از يكي محل در كه رأيگيري
شروع ساعت اولين در باشم. حاضر بازرس بهعنوان بود
شعبه رييس بود. باال بسيار مردم شركت ميـزان رأيگيري
افراد از دوستانش از ديگر نفر چند با كه بود حزب اللهي يك
مي كردند و استفاده ميآمدند رأي دادن براي كه بي سوادي
روي بود دلخواهشان كه را دستراستي كانديداهاي اسامي
اين گفتم و كردم اعتراض اينكار به مي نوشتند. كاغذها

كشور است! وزارت اعالمشدة ضوابط و قانون خالف
برو بگو. ميخواهي هركس به گفت: جوابم در با تمسخر او

رجوي هستي! طرفدار ميزني، را حرف كه اين تو
داري تقلب تو است؟ جرم رجوي از طرفداري گفتم: مگر
دارد؟ رجوي از من طرفداري به ربطي چه اين و ميكني

طرفدار رجوي است؟ بايستد تقلب يعني هركس جلو
هم فيزيكي طور بود به نمانده چيزي كرد و حمله من به او
نزن خانم حرف زياد گفت: بهصراحت و شود من درگير با

مي كنم! بيرونت وگرنه
آرايي بيشتر مرد اين ديدني بود. ديگر رأيشماري موقع
هم و هرچه مي خواند رجايي بهنام بود رجوي به نام كه را
ساده خيلي ميشنيديم. را جوابها همان مي كرديم اعتراض
«ي» از «و» قبل عربي و ميگفتند در توجيه مي كردند را آن
نظر از و خوانده ميشود «الف» نباشد بهصورت صدادار اگر
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درستبودنش بهفرض تازه مانعي ندارد. استداللي كه شرعي
استفادة نداشت، اما آنها شرعيات به ادبي، هيچ ربطي لحاظ از

را مي كردند. خودشان
براي كشور وزارت در و آمدم بيرون شعبه از وقتي
مردان و از زنان بسياري كردم، وضع مراجعه اين گزارش
رأيگيري بر نظارت براي من  مثل  كه كارمنداني و معلم
شعبه از را ما و ميگفتند عصباني بودند بهشدت بودند رفته
هيچكس در بعد ظهر به از بيرون كردهاند و هاي رأيگيري
نوشته ايم صورتجلسه تقلبها از نيست. پاسخگو كشور وزارت

به اين چيزها محل نميگذارد. كسي ولي
ترقيخواه نيروهاي كانديداهاي همة هم آخر دست
تجربة يك براي تالشها همة شدند. حذف انتخابات از
كشانده بنبست به خميني توسط شاه از بعد دموكراتيك
يك حتي كه  بودند كرده عهد  بهشتي  و خميني مي شد. 
با اينهمه نكند. راه پيدا به مجلس هم كانديداي مجاهدين
تلقي راه پايان بهعنوان نميتوانست انتخابات از حذفشدن

شود.
علموصنعت دانشگاه دانشجويان از گروهي بهعنوان
نزديكي در كه را رسالت بزرگراه ابتداي در محلي تهران،
مجاهد نشرية در آن تا كرده بوديم بود، انتخاب دانشگاهمان
روبهرو فاالنژها هجوم با هربار محل اين در ولي را بفروشيم.
ما از محله آن اهل و زنان از مادران بسياري اگر مي شديم.
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يا كشته نميرسيدند روزانه دادمان به نميكردند و حمايت
قطعي حزب اللهيها يا پاسدارها توسط ما از يكي مجروح شدن

بود.
به سهراه زنگنه و كرديم عوض را محل كارمان يكبار كه
به و چند دقيقه خودروهاي كميته سررسيدند ظرف رفتيم،
از يكي بر سر تفنگ قنداق با كردند. حمله ۶نفر بوديم كه ما
داخل خودرو او را به رفت و حال بچهها كوبيدند كه درجا از
درحاليكه كردند. دستگير هم را ديگرمان ۳نفر انداختند.
ديگرم ميآمدند، يك دوست من و براي دستگيري داشتند
و من راهانداختيم. سروصدا و افشاگري به كرديم شروع
خيابان گيركرده خودروهايي كه در ترافيك در بين دوستم
به مردم و كنند دستگير را نتوانند ما تا مي دويديم بودند،
شئون و سنتها حداقلهاي پاسدارها حتي كه مي ديدند وضوح
رعايت نميكنند. را زنان مورد در جامعه اخالقي و اجتماعي
راهبندان و شدند پياده خودروهايشان از مردم از نفر چند
ما به كه مي كردند اعتراض پاسدارها به و كردند ايجاد
هم شخصي لباس با نفر چند پاسدارها بين در دارند؟ چكار
فرمانده آنهاست بود كه مشخص يكيشان و ازجمله بودند
مرا وقاحت با كمال و شد نزديك بهدست داشت، بي سيم و
كرد تهديدم كرد و از زمين بلندم و كاپشنم گرفت يقة از
گوشه يي مي برد و به دهم ادامه دادزدن به باز هم كه اگر

خواهد كرد. سربه نيستم
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كه مردمي براي بلند با صداي را حرفهايش تمام هم من
بودند تعريف آمده بيرون خودروهايشان از وسط ترافيك در
به ميگذشتند، آنجا از كه سالخوردهيي شوهر و زن كردم.

كشيدند. بيرون مرا از چنگش و آمدند حمايتم
شده بود نگران برايم پاسدار آن تهديدهاي از مردي كه
بهسرعت گفت:  و كرد باز  را خودرويش  در حركت  حين
ندارند و مادر اينها پدر دور كنم. از اينجا تو را كه سوارشو

ميكشندتان. و
بيرون صحنه آن از كه  بودم كسي تنها  من آنروز در
دستگير را گروهمان اعضاي هر۵نفر فهميدم بعد روز آمدم.
كه كتككاري مفصلي از بعد و بودند برده به كميته و كرده
كه ديگر براي بودند خواسته تعهد آنها از انجام داده بودند،

نكنند. تبليغ مجاهدين
و با حمله ميتينگي در هرسخنراني و كه اين واقعيت فهم
كه ميكرد وادارم بيشتر ميشويم روبهرو چماقداران هجوم
نظرها گفتن مي پرسيدم آيا خودم از دفاع كنم. مجاهدين از
چنين اگر دارد؟ را اين قيمت اين دنيا همه جاي در حقايق يا

ندارد. وجود عدالتي پس نيست،
چسباندن وسايل حزباللهيها كه ديگر نمونة يك در
آنها به و بودند گرفته ما از را تراكتهايمان تمام و تراكتها
اين در نمي داني مگر گفت: سردستهشان كردم، اعتراض
را خودمان نظر كه آزاديم هم ما است؟ آزادي مملكت
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روي شما نداريم دوست اين است كه ما نظر باشيم. داشته
باشيد! داشته وجود زمين

حتي نبود. محدود خيابانها و كوچهها به موضوع اين
تاختوتاز محيط به خميني هواداران سوي از دانشگاهها
شده تبديل حرفهيي قمهبهدست و چاقوكش گروههاي
يك روز ميكردند. جديدي درست محدوديت بود. هرروز
زيادي تعداد و بستند را دانشجويي خوابگاههاي تمام در
و بودند  مانده خيابان در شهرستاني دانشجوي دختران از 
شهرستانيمان دوستان نداشتند. شبشان استراحت براي جايي
برق و آب كه ديگر يك بار برديم. خودمان خانههاي به را
ميكردند زندگي در خوابگاهها كه دانشجوياني روي به را
آب دانشجويان به خوابگاهها اطراف محلههاي اهالي بستند،

ميرساندند.
به دانشجويي انتخابات اولين در كه دانشجويان نمايندگان
مذهبي ۸۰درصد از بيش تا درآمدند دانشگاه شوراي عضويت
بعد بود. ۸ماه نشده بارز هنوز خميني با ولي مرزبندي بودند
سال براي دانشجويي انتخابات شوراهاي در خميني، آمدن از
دانشجويي شوراي خميني در تعداد هواداران جديد، تحصيلي
كه هم نميرسيد. بيشتر نمايندگان دانشجويي ۱۰درصد به

مجاهدين بودند. هوادار و رژيم مخالفان انتخاب شدند
قمهكش با هجوم صدها فرهنگي انقالب بهاسم يكروز هم
نداشتند، دانشگاه به علم و كه هيچ ربطي كساني و پاسدار و
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صورت به وحشيانهترين را ما حمله كردند. دانشگاهمان به
با مجروح  دهها پاره كردند. را لباسهايمان و زدند كتك 
كه دانشجو دختران از ۲نفر ماند. جا به شكسته سرودست
سنگيني بودند، از كوبيده سرشان بر نوشابه و بطري باتون با
شدند. منتقل بيمارستان به و افتادند اغما حالت به ها ضربه
چيست فرهنگي انقالب اين محتواي ميكرديم هرچه سؤال
دانشگاهها در ميخواهيد دانشجويان حضور بدون چگونه و

نبود. بدهكار كسي گوش بيندازيد؟ راه فرهنگي انقالب
و پيشاهنگي ادعاي  كساني  بود؟ چه وقايع  اين  تلخ طنز
شمار بيفرهنگترين در كه داشتند را انقالب فرهنگي معماري

بودند! جامعه عناصر و نيروها ضدفرهنگيترين واقع در و
دست با و آخوندها طراحي شود با فكر فرهنگي كه انقالب
نتيجهيي چه به شود، اجرا چماقدارها و چاقوكشها و پاسداران

شود؟ منجر ميتوانست
بگذارم. با جايي دانشگاه به قدم نتوانستم از آن هرگز پس
سالهاي بهترين از ۵سال و داشتم دوستش همه آن كه
آن شيريني از و خاطرههاي گذرانده بودم آن در زندگيم را

مي كردم. خداحافظي هميشه براي بايد داشتم
ميداد نشان وقايع روند بستند، را دانشگاهها آنها وقتي از
بلكه يافت، نخواهد بهبود نه تنها ايران سياسي اوضاع كه
و سياسي فعاليت هيچ ديگر  شد. خواهد  هم بدتر هرروز
تردد فردوسي ميدان از كه روزي نداشت. امنيت اجتماعي
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تراكت پخش درحال كه ديدم را جواني دختر ميكردم،
شخصي لباس در پاسدار چاقوكش دارودسته هاي توسط
دستوپاي زير  از را خودش بود. گرفته قرار حمله  مورد
ميدان اطراف در با سروصورت خونين و كشيده بيرون آنها
تا رساندم او به را خودم يابد. نجات آنها چنگ از تا مي دويد
اهالي از تعدادي نيفتد. آنها چنگ به دوباره كه كنم كمكش
دختر را آن يكي و سررسيدند هم مغازهها صاحبان محل و

برد. بيمارستان به
برادرم دو همراه ۱۰شب ساعت حوالي در ديگر يكبار
دانشگاه تهران از مقابل از دوستانشان، يكي و و بيژن اصغر
جلو نفر شديم. چند بين وجدل بحث متوجه ميگذشتيم كه
مست به شدت مردي كه خبر است؟ چه تا ببيني ام رفتيم
باالي سرم ظاهر تهوعم كرد، دهانش دچار گند بوي و بود
بحث آمدهيي؟ اصال براي چي اينجا منافقي؟ وگفت: تو شد

نداره… سخن حق منافق چي؟ يعني
و مقابل او برادرانم در كرد. حمله و بهسويم گفت اينها را
چند آنها درگير شدند. و با آنها ديگر ايستادند چاقوكش چند
گروههاي از هواداران كه بودند دنبال بهانه يي و بودند نفر
بهاين دليل تنها بكشند. حتي يا بزنند را افرادي سياسي 
مجاهدين هوادار زدند حدس لباسم نوع و وضعيت از كه
كنند. پياده من مورد در را طرحشان ميخواستند هستم،
به و بستند را  آنها  راه  ديگرشان دوست  يك  و  برادرهايم
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در بيشتري عابران درحاليكه و كنم. فرار اشارهكردند من
شوند دور محل از وادارشان كنند ميايستادند تا مقابلشان

بود. نزديكي آن در كه رفتم پسرعمويم خانة به من
طاقتم ديگر ميشدم، روبهرو صحنهها اين با هرباركه
و آدمي  ظرفيت مي كردم احساس مي دادم. دست از را 
حدي سياسي هم سازمانهاي  و احزاب بهخصوص ظرفيت 
اينقدر چرا مجاهدين آخر مي گفتم اوقات ديگر گاهي دارد.
را كه تحمل زورگوييهايي خرج ميدهند؟ به حوصله صبر و
ايناندازه طبيعي سياسي معادلة  هيچ  در نداشتم. ميديدم
به هم رسمي امكان هيچ كه تازه مخالفي نيروي با وحشيگري

نداشت. معني نمي دهند. او
ديدم. را برادرهايم خودمان خانة در بعد ساعت چند
نشده مجروح يا مانده زنده كه بودند آورده شانس هردو
بود انداخته كه يكي از آنها به سمت برادرم قمهيي لبة بودند.
برداشته زخم بدنش و دريده را لباسش گرفته، پشتش به
را او ميگذشته آنجا اين ميانه از در كه موتورسواري بود.
تا كه برادرم دوست برده بود. به در مهلكه از و كرده سوار
بود توانسته بوده، آشنا كاراته ورزش تكنيكهاي به حدودي
و اهالي كمك  به و كند  دفع را  آنها پنجهبكس  حملههاي 

شود. خارج محل مغازههاي آنجا از صاحبان
و پرداخت برادرم زخم  پانسمان به  خانه در مادرم
همه اينها نيستيد؟ كه چرا مراقب كرد شروع را نصيحتهايش
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اين ميكنند؟ چكار نميبينيد مگر هستند چاقوكش و الت
در نصيحتهايش با آسمان تا زمين البته مادرم موضعگيريهاي
مشغول برادرهايم و من ديگر چون داشت. فرق شاه دوران
را خودش نمي توانست او و بوديم مجاهدين از فعال هواداري

نگهدارد. دور سمپاتي اين از

آغاز و پايان روز
ما خانوادة  اعضاي  تمام سال۶۰ تظاهرات ۳۰خرداد روز 
داشتند. شركت  تظاهرات در تهران مردم از خيلي  مثل
فردوسي ميدان به خانه از محل كار و جداگانه ما از هركدام
من بوديم. رسيده بود راهپيمايي مسير كه انقالب خيابان و
ميشود روشن مسالمتآميز تظاهرات اين پيام ميكردم فكر
مردم از وسيعي اقشار خواست اين كه ميفهمد رژيم و
راهپيمايي محل به  دير خودم مي دهد. تن  آن به و است
و کارها بهخاطر گفته بودند به من مسئوالنم چون رسيدم.
اين در نبايد داشتم، مجاهد نشريه چاپ در که مسئوليتهايي
وقتي دستگيري نباشم. معرض در تا شرکت کنم تظاهرات
ميآمد تيراندازي صداي رسيدم مصدق چهارراه نزديكي به
جلوتر بود. اشك آور  گاز پرتاب  از  ناشي دود از  پر فضا و
زيادي تعداد ديدم افتاده که اتفاقي بياورم چه در سر تا رفتم
جهت يعني بولوار به سمت خيابان دويدن حال در مردم از
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هستند. تظاهرات عكس
يكصدا نفر چند ميرويد؟ اينطرف از چرا پرسيدم وقتي
نرو جلو گلوله بستند. به را همه ميدان فردوسي در گفتند:

مي كشند. را همه
در هنوز رفتم ولي راهپيمايي مسير بياختيار بهسمت من
سبز مقابلم در حزباللهيها كه بودم خيابان انقالب ۵۰متري
حمله ميرسيد دستشان هركس به چماق و چوب با و شدند
زد: داد از فاالنژها يكي نماندم. منهم بي نصيب مي كردند.
افتاد. به جانم لگد و مشت با و منافقي داد مي زند قيافهات
به كه ضربههايي از يكي كنم و با حفظ را تعادلم نتوانستم
پرتاب ملي بانك  ساختمان پلههاي بهسمت خورد  صورتم
زدند سر و صورتم  به كه سنگهايي با ضربة دوباره  و  شدم
ميكردم سعي شد. جاري خون و ديد ضربه بهشدت بينيام
ميلة با آنها نميتوانستم. يكي از جمعوجور كنم ولي را خودم
شكمم مي خواست گويي که كرد حمله طرفم به تيزي نوك
زمين به را خودم و بستم را چشمم ترس از كند. پاره را
حمله من به لگد مشت و با داشتند آنها حالي که در  انداختم.
نكشيدش گفت: و كرد بلند زمين روي از مرا يكي ميكردند

مي بريم. كميته به را او
كه ديدم را قويهيكلي مرد  كردم  باز را چشمم وقتي
تظاهرات در را او كه آوردم بهياد مينمود. آشنا چهرهاش
هواداري مجاهدين از كه بودم  ديده  سياسي اكسيونهاي و
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كشتنم از را آنها بهاينوسيله توانست او خوشبختانه ميكرد.
در رخنه با هواداران از برخي كه بود مشخص كند. منصرف

ميدادند. نجات را ديگران چماقداران بين
خودرو كميته بهسمت مرا كشانكشان  نفر كميته چي دو
كردم رسيدم، شروع مردم بين به وقتي راه در ميان  بردند.
چكار من مگر زدند؟ چطور مرا ببينيد كه افشاگري به
ديدي خفه شو زدند. داد كميتهچيها دوباره همانجا كردهام؟

منافقيد؟ همهتان گفتيم
كنار  خيابان به مرا او و سپردند پاسدار زن يك به  مرا
داشتند شخصي كه لباس مرد چند و آن جا برد دانشجو پارك

سوارشو! و گفتند آمدند سراغم
كجا كه مرا كردم دادوفرياد بودم، ترسيده به شدت كه من

و… كنيد كمك مردم ميبريد؟ امن خانة مي بريد؟
لحظه يك در كنند، ساكتم مي كردند تالش آنها درحاليكه
كه كساني و دويدم بهسوي تعدادي از جمع كردم را قوايم
مردم و آنها فكركردم بودند. كرده تجمع خيابان در انتهاي
چوب كه ديدم آنها ميرسيدم داشتم به دانشجويان هستند.
راه بود و دير شده ديگر هستند. و حزب اللهي چاقو دارند و
از شدت ريختند. سرم روي نفري چند نداشتم. فرار ديگري
و بودم گرفته را سرم و  افتادم زمين  روي هايشان ضربه
را صحنه و بود آنجا كه بكنم. زني كاري نمي توانستم ديگر
و رويمانداخت را خودش كشيد. جيغ و بود ترسيده مي ديد،
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كنيد! ولش مي ميرد، دارد ديگر است بس گفت:
اين چرا گفت:  من  به گرياني  و ترسان  حالت  با  زن آن

سرتان بياورند؟ بالها را اين كه ميكنيد را كارها
ببرند. امن خانة به مرا نميگذارم بكشند مرا اگر گفتم:

ببرند. امن  خانة به را تو نميگذارم و مي آيم من  گفت:
كشته حداقل تا ببرم نزديكي همين در كميتهيي به را تو بيا

نشوي.
رژيم بود  هواداران از خودش پاسدار يا احتماًال كه زن اين
رسيدن به از ميبرد. قبل انقالب خيابان كميتة طرف به مرا
بازگشتي بروم، با آن وضعيت به كميته اگر فكركردم كميته
به نكند، توجه اين كه قيافهام جلب بود. براي نخواهد كار در
بگذار نيست، خوني خوب سرو صورت اينطوري با گفتم او
برايم پنبه و گرفتم آب مغازهدار يك از بشويم. صورتم را
از نتوانند تا سركردم كيفم داشتم در كه را چادري آوردند.
تظاهرات بوده ام. در كه كنند متهم مرا وضعيت لباسم روي
بزرگ خانة يك كه ساختماني زيرزمين به مرا كميته در
پر تمام زيرزمين پله ها رسيدم، وقتي به بود بردند. طبقه دو
مسير آن از يا بودند در تظاهرات كه بود دخترهايي و زنها از
گرگ مثل پاسدار كه ۳زن بودند. شده دستگير ميشدند و رد
ميچرخاندند، هوا در كه زنجيرهايي با ميكشيدند نعره زخمي
فحش به همه و دخترها ميكوبيدند. زنها آن سرو صورت به
تا كردم نداشتم گوشه يي پيدا توان ايستادن من كه مي دادند.
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آمد زني نيمساعت حدود از بعد بگيرم. جان و بنشينم كمي
من  باال. بيايند  دارند نياز پانسمان كه همة كساني گفت و
زندان به اگر چون طبقة همكف رفتم. به زخميها همراه هم

نبود. نجاتي اميد ديگر ميرفتم
ميگرفتم. قرار پانسمان صف  در كه بودم نفري آخرين
به و كردم را عوض مسيرم رسيدم، پلهها انتهاي  به وقتي
پاسدار زن تعدادي  حرفهاي از آنجا رفتم. توالت  داخل
اعزام آن جا  به كمك براي  مختلف كميته هاي  از فهميدم 

شد. جلب من به توجهش آنها از يكي شده اند.
آمدهاي؟ كجا از تو -

آمدهام! سعدآباد كميتة از -
است؟ اين طوري سروصورتت چرا -

كتكم كه كنم دستگير را نفر  چند  خواستم خيابان در -
و فرار كردند. زدند

رييس اتاق در شود. مطمئن تا برد كميته رييس اتاق به مرا
دو ما كجاست؟ همكارم پرسيدم: نرسيده راه از من كميته
او را شما مگر آمده بوديم. كميتة سعدآباد از كه نفر بوديم

فرستادهايد؟ مأموريتي به
كرده گير شلوغيها همين در هم او البد گفت: رييس كميته
انجام را دستگيرشده ها تفتيش كار برو شما برمي گردد. و

بده!
هر دستگيرشدهيي را چك  كميته رفتم و در  من به جلو

۳۳



۳۵ ۳۴۳۵ ۳۴

فلفل چيزهايي مثل کسي دستگيرشدهها بين در ميكردم. اگر
مي بردم.(۳) بين و از ميگرفتم او داشت از همراه نمك و

مي شناختند، مرا تهران كه دانشجويان دانشگاه از نفر چند
بعد نزنند. حرفي كه فهماندم اشاره با كردند. نگاهم تعجب با
كه كساني از خيلي گفتم و رفتم كميته رييس سراغ آن از
شركت در تظاهرات اصال و نبودهاند كارهيي هستند، اينجا
را اينها شدهاند. پناهنده اينجا به ترسشان از و نداشتهاند
آنجا هم نفر دو ميكنيد؟ درست دردسر چرا كنيد. آزاد
فقط ميزنند. اينطوري را زنها دارند زنجير و با ايستادهاند
كه چيزهاست جور با اين درست مي كنند. دشمن نظام براي

مي رود! نظام آبروي
پاسدار آن زنهاي سراغ بود، شده كه نگران كميته رييس
تعدادي و شتم بردارند. ضرب كرد، دست از توصيه و رفت
و جدا كرد بين دستگيرشدهها هم از را ميانسال و زن مادر
با خودم را آن زنها كنم. خارجشان از كميته تا من سپرد به
زدم. بيرون آنجا همراهشان از بردم و كميته در بهسمت
تاكسي ميخواهم اينكه پوشش در آنها از ۲-۳نفر همراه
خودم نيز و كردم متوقف را تاكسي يك بگيرم، _______________________________________________________براي مادري
سياسي، گروههاي هوادار فعال زنان و دختران سياسي، فعاليتهاي دوران در -۳
همراه نمك و فلفل اوباش خميني، با حملههاي مقابله وسيله براي و حربه يك بهعنوان
دختران نزد بهخصوص فلفل، و نمك وجود كنند. دفاع خودشان از بتوانند تا ميبردند
شركت اثبات براي مهمي جرم و حكام شرع، مدرك پاسداران نظر از جوان، زنان و
دانشآموز از دختران بسياري ميشد. محسوب سياسي و فعاليت تظاهرات در آنها
يا فلفل كه بود بهايندليل صرفًا شدند اعدام از ۳۰خرداد۶۰ بعد روزهاي كه در

داشتهاند. بههمراه نمك
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دانشجوي كه دوستانم از خانة يكي به تاكسي با شدم. سوار
مرا ابتدا برادرش همراه  رفتم. دوستم  بود  صنعتي دانشگاه
خاطر به كرد توصيه دكتر برد. آشنايشان دكتر يك پيش
بيمارستان بروم. عكسگرفتن به بيني، براي احتمال شكستگي
دوستم گرفتم و از دكتر مسكن چند قرص قبول نكردم. اما

رساندند. خودمان خانة به مرا برادرش با
خودم را نديده بودم. چهرة برسم خانه آن كه به قبل از تا
داد و دست ديگران خانه، با ديدن من به در كه از حالتي
چهرهام ديدن به صرافت سرش كوبيد، بر دودستي مادرم
شده سفيد رنگم و كج متورم و بينيام صورتم افتادم. آينه در
و ميخواست بود وضعم ناراحت كه از مادرم درعين حال بود.
محمد زنگ برادرم كه داد خبر كند، رسيدگي من خودش به
به تهران  سراسر در دارند تصميم پاسدارها گفته و زده 
افراد تا كنند حمله مجاهدين شناختهشدة هواداران خانههاي
باقي خانه در ما از هيچكدام كنند. دستگير را بيشتري هرچه

بيرون بزنيم. نمانيم و
خواهم كجا به وضع اين با  من  كه بود گريان مادرم

رفت؟
با كه رفتيم دوستاني از يكي خانة به اصغر برادرم با
گرايش آنها بوديم. بزرگ شده با هم كودكي از بچههايشان
به داد. خواهند پناه را ما مي دانستيم كه ولي نداشتند سياسي

دادند. براي استراحت امكاني من
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كميته در كه محله  آن جوانان از يكي روز  آن فرداي
صدد در كه فرستاد پيامي دوستانمان طريق از مي كرد كار
هرچه سريعتر و بهتر است آن خانه هستند در دستگيري من
هنگامي اول روز همان که فهميدم محله دور شوم. بعدًا آن از
خارج خانه آن از مسئولم  به سالمتيم دادن خبر براي كه
كميته شناسايي عوامل از توسط يكي بزنم، تلفن بودم تا شده

بودم. شده
دستگير ما به پناه دادن خاطر به را فقط خانواده آن اعضاي
اصغر كه دوست برادرم پسرخانواده و براي امير، بودند كرده
اصغر تا جاي بودند داده ترتيب مصنوعي صحنة اعدام بود،
بود و شده سفيد جريان آن از بعد امير موهاي تمام را بگويد.

نديد. او صورت در را خنده و شادي كسي ديگر ميگفتند
فرداي همان بود و صورت گرفته به موقع توصية محمد
شديم، به آن جا خارج پدريمان خانة از اصغر كه من و شبي
مي گفت، بودند. پدرم كرده زيرورو را و همهچيز ريخته بودند
و سالح  دنبال لوبيا  و نخود سطل و برنج گوني  داخل در
شده تكرار پدرم بارها خانة به حملهها ميگشتند! اين مهمات
قرارهاي مخفيانة در يا دورمان اقوام از من هرازگاهي و بود

ميشدم. موضوع باخبر اين پدرم از با مالقات
زده پدرم خانة  به پاسداران كه شبيخونهايي از  يكي در
اما بودند. كرده سؤال ما مورد در همسايه ها از بودند،
با پاسدارها سركردة بود. نداده جواب آنها به هيچ كس
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چون كرد منفجر بايد محله را ميزده، اين فرياد عصبانيت
منافقند. دم از همه

كه و محلهيي پدري زندگي در خانة روزگار شيرين ديگر
پايان به بودم گذرانده آن در را نوجوانيم و كودكي تمام
وداع محله  و  خانه آن با بايد  تمام  تلخي با بود.  رسيده 

ميكردم.
از  مصباح(۴)  هما با ۳۰خرداد از بعد روزهاي همان از
در ديگر دانشجوي دختر يك و تهران دانشگاه دانشجويان
زندگي و شديم ساكن  تهران شمال در قديمي  خانة يك
آن خانه توالت متروك در آن از شد. پيش مخفيم شروع
نشرياتمان تكثير بوديم و كرده دستي نصب چاپ دستگاه يك
دوستي كه بعد پيرمردي چندي انجام مي داديم. آنجا در را
دخترهايي به كه داد خبر صاحبخانه به داشت كميته در
و اند  شده مشكوك  دادهيي  اجاره آنها به  را خانهات  كه 
و خبر كرد با را ما صاحبخانه مي ريزند. آنجا عنقريب به
خواستيم. چاپ كمك تخلية دستگاه خودش براي از هم ما
خانه خيلي در آن سنگين چاپ دستگاه وجود اين كه از او
بمانيم سالم كه ميكرد ما را دعا پيدرپي بود، كرده تعجب
كوچكمان جثههاي با ديد وقتي بهخصوص نشويم. دستگر و
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_______________________________________________________
۳۰خرداد۶۰، از بعد چندماه من بهمدت طبيعي بود. علوم دانشجوي مصباح، هما -۴
افتاده زندان به شوم، دستگير آنكه من از هما قبل مي كردم. كار او مسئوليت تحت
به خاطر و بوده شده اوين بهشدت شكنجه بند۲۰۹  سلولهاي  در كه و شنيدم بود
بوده گرفته قرار جراحي عمل چندبار زير آورده بود، اضافي گوشت پاهايش اينكه

كرده اند. اعدامش اوين در سال۶۲ پاييز در دانم مي كه جايي تا است.
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تمام قوا با نداريم را چاپ سنگين دستگاه آن توان بارزدن
تماس من  با گفت: خداحافظي هنگام و كرد كمك ما  به
دوباره نشد  كميته  و پاسدارها از خبري ديدم اگر  بگيريد، 
خيابان بهسمت و كرديم تشكر او از برگرديد. خودم پيش
كجا نميدانستيم  و نداشتيم  جايي هيچ  ولي كرديم حركت 
مهندس يك مسئوالنمان آدرس خانة طريق از برويم. بايد
دومي در و داشت خانه دو كه گرفتيم را مجاهدين هوادار
و گذاشتيم خانه آن را در دستگاه چاپ نبود. ساكن كسي
شركت يكي شغل، به براي كاركردن بهعنوان يك قرار شد
ميشناختم. را حميد برويم. حميد بهنام مجاهدين هواداران از
دارايي و همة و گذشته بود و خانوادهاش خانه و همسر او از
ازجمله چيزهايي بود. گذاشته سازمان اختيار در امكاناتش را
مجاهد وسايل خطاطي بود. مانده باقي محل هنوز آن در كه
ميكرد. حميد كار شركت در قبال بود كه علي مثني شهيد
بود. مسئولم دوران فعاليتهاي انتخاباتي در مدتي مثني علي
شركت هم در محل را سازمان هوادار ديگر از برادران ۴نفر
بوديم. شده خوشحال خيلي يكديگر ديدن از همه ديدم. حميد
معمولي كه شركت يك به خود را شباهت ديگر ولي آنجا
مدت ما بود. دست داده  از دارند، شغلي آن  در عدهيي
محل در همان بعد ماه چند آنها و بوديم در آن جا كوتاهي

گرفتند. قرار پاسداران هجوم مورد
روزهاي همان در بود، ۱۶ساله موقع آن كه بيژن برادرم
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با پدرم  ولي بود شده دستگير يكبار ۳۰خرداد، از بعد 
اوين به پايش تا بود كرده آزاد كميته از را او وثيقه پرداخت

شد. مخفي آن از بعد هم بيژن نرسد.
رژيم، برابر در مقاومت  ادامة و اختفا براي  تالشمان در
اهالي محلههايي ما بودند، دوران كودكي با از كه همه دوستاني
نزديك دور و آشنايان و اقوام ميكرديم، آن زندگي در كه
استراحت براي جا دادن از نكردند. دريغ ما به كمكي هيچ از
جمعآوري و حملة احتمالي رژيم تا خبردادن از دادن، پناه و

بودند. ما حامي نوعي به هريك امكانات
 

پاييز خونين سال۶۰
سركوبيهاي وحشيانة برابر در مقاومت پاييز سال۶۰، در
به خصوص بود. گذاشته سر پشت را خود ماه رژيم، سومين
وسيع كشتارهاي مدارس، بازگشايي  و  پاييز هفتة اولين از
خياباني پراكندة دانش آموزاني كه در تظاهرات و دانشجويان

اوج گرفت. ميشدند، تهران دستگير
قسمت يك در كه صادقينژاد بهمن بهنام دانشآموزي
كشتار شد، مسئولم مدتي از بعد و ميكرديم كار هم با
وقتي بود. ديده خيابان در  را  تظاهركننده  دانشآموزان
پي درپي و نميداد امانش گريه  برگشت، كارمان محل به

بگيرم. را همهشان انتقام بايد ميگفت:
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در جوي و شده كه زخمي بود را ديده بهمن دانش آموزي
او پاسدارها مي خواسته كمك درحالي كه و بوده افتاده خيابان
كه زخمي ديگري دانشآموز پسر بودند. بسته به رگبار را
به دست شدهبود بلند زانويش  دو  روي درحالي كه بوده
از ما كه باش شاهد خدايا ميگفته و كردهبوده بلند آسمان
كرده تالش رهگذر پير مادر يك نكرديم. كوتاهي چيز هيچ
پرت به كناري را مادر آن پاسدارها ولي او شود سپر بود
ميگفت، بهمن بودند. بسته رگبار به را نوجوان آن و كرده
بعد از دقيقه چند مصدق خيابان در را دانش آموز چند دختر

بودند. به رگبار بسته دستگير ي
كه در بود چيزهايي همان خيابان از بهمن اين مشاهدات
گفتند، تلويزيون مقامهاي قضايي به صراحت در بعد، روزهاي
نمود. تمامكش خيابان همان در بايد را مجاهدين مجروحان
توحش فقط كارها اين كه نداشت  وجود ابهامي ديگر
تمام با مشخص بود لومپن حزباللهي نيست، بلكه تعدادي
در مي شوند. هدايت رژيم مقامهاي باالترين سوي از جزييات
گروههاي٣٠تا٥٠نفري در جوانان اعدامهاي اخبار روزنامهها
كمترين براي حفظ روزانه شديد اعصاب مي شد. جنگ درج
كه همرزماني و دوستان از حفاظت  و استقراري امكانات
ناشي اضطرابهاي بودند، اعدام و دستگيري خطر در هرلحظه
همكار و دوست آن يا اين شهادت يا دستگيري احتمال از

داشت. جريان بيوقفه و… ديگر
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خارج در رجوي رهبر مقاومت، مسعود سياسي، عرصة در
يعني رژيم، آلترناتيو و تثبيت شكلدادن دستاندركار كشور
دموكراتيك بيشترين نيروهاي و تجمع مقاومت ملي شوراي

بود. آن در
هفته آن در فعاليت داشتم، آن هم در من كه قسمتي كار
اساسنامه گسترده تر  هرچه توزيع و تكثير از بود  عبارت
خارج در مسعود  توسط  كه مقاومت، ملي شوراي  بيانية  و
به كه احزابي و سازمانها نمايندگان تصويب به و تهيه كشور
حد وسيعترين مي بايست در و بودند رسيده بود پيوسته آن

ميشد. داخل كشور توزيع در ممكن
ديگر كپي، و دستگاههاي و تكثير چاپ امكانات بسياري
تمام وسيعي بر كنترلهاي چون نبودند. دسترس بهسادگي در
از ما مي شد. اعمال تكثير و انتشاراتي بنگاههاي و چاپخانهها
ميكرديم، استفاده داشتيم جهت  اين در كه امكاناتي همه
داليلي چنين به نميتوانستيم همچنين نبودند. كافي اما
در وسيع تشكيالت نيروي مطالب را به و اين خبرها رساندن
بخشهاي و قسمتها هرشب در تأخير بيندازيم. به پيرامونمان
را مطالب و اطالعيهها اين نفر صدها بايد سازمان مختلف
بعد روز تا تكثير مي كردند كه شده هم دستنويس بهصورت

آماده باشد. براي توزيع آنها بيشتري از تعداد هرچه
تمام اينكه از بعد  آذرماه، سوم يعني آنروز،  زود صبح
اساسنامة تكثير مشغول دوستانم از يكي خانة در را شب
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به قصد محلي را دوستم خانة بايد بودم، شوراي ملي مقاومت
كارگري ميكردم. ترك كنم استراحت آن در بتوانم كه
ميشناخت و مرا بيايد، دوستم خانه به روز آن بود كه قرار
دوستم مادر براي را به آن خانه من رفتوآمد بود ممكن
در مورد كمتري هرچه اطالعات مي خواستيم كند. تعريف
اين نزد قرار ميدهيم استفاده مورد خانههايي كه و محلها
سادهيي بههردليل هرلحظه در هركس چون باشد. آن و
قرار شكنجهها شديدترين زير  و  شود دستگير ميتوانست

گيرد.
داشتم، صادقي نزاد بهمن  مسئولم با  كه قراري محل به
ساعتي چند بتوانم و برساند مناسبي محل به مرا تا رفتم
آشنايانمان مراجعه و خانة دوستان دو يكي به استراحت كنم.
مناسبي محل به گرفتيم تصميم نبودند. خانه در اما كرديم
بزرگراه در وقتي برويم. داشتم نظر در تهران شرق در كه
دور توقف از ميشديم، نزديك مجيديه چهارراه رسالت به
به بهمن و ديدم چهارراه در را حضورشان و خودرو پاسداران
او شود. فرعي خيابان يك وارد است بهتر كردم يادآوري
اما مي كنيم. عبور بهسرعت دادند، ايست ما به اگر گفت
مانوري چنين بودند، امكان كرده آنها درست كه راهبنداني
شمارة دستي بلندگوي  از چهارراه، به نرسيده نمي داد.  را
شويم. متوقف و بزنيم كنار كردند اعالم و خواندند خودرو را
از قبل ريختند. خودرو اطراف و جلو پاسدار چندين ناگهان
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خودرو از را ما دهيم، نشان واكنشي كمترين بتوانيم آنكه
خودروهاي و سوار را بهسويي بردند و هريك كشيدند بيرون
ذهنم در دستگيري، لحظات  اولين در كردند.  جداگانهيي
اين در كه كساني توسط يا بهمن من چهرة مي دادم احتمال
شناخته خائن يك يا پاسدار يك  مثال بودند،  بازرسي تور
و دستگيري علت براي دليلي هيچ هنوز اما باشد. شده
خستگي فرط از هم شايد نداشتم. خودمان به مشكوكشدن
استراحت بود هفتهها چون نميكرد كار بهدرستي مغزم

نداشتم. هم حداقل
در سعدآباد كميتة به را ما دستگيري، از بعد بالفاصله

بردند. تهران شمال
نبود. ذهنم خبري حتي در و خواب رفع خستگي از ديگر
آن كميته بودم. در فرار براي راهي از هرچيز بهفكر بيش
ميله با را بزرگش پنجرههاي تمام كه انداختند اتاقي به مرا
صداي با نداشت. ناگهان فرار براي و راهي بودند پوشانده
سروصداهاي از  شدم. مواجه ديگري اتاق از  دادوبيداد
تالش كرده كه بهمن شنيده مي شد، مشخص بود كه زيادي
بودند نشده متوجهش موقع آن تا كه سالحش استفاده از با
آمده كميته به براي بازديد كه مجلس را نمايندة آخوند يك
اما كند. فرار دستشان از بهاينوسيله تا بگيرد گروگان بود
ميشنيدم كه و من از سر و صداهايي نبود موفق بهمن تالش

برسانند. بيمارستان به را او مي كنند تالش زدم حدس
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تا مناسبي بود فرصت بودم تنها سلول در مدتي كه طي
از داشتم دوستانم از  كه  را ردهايي يا  تلفنها  شماره برخي
چون بهخصوص كنم. جاسازي بهنحوي را آنها ببرم يا بين
احتمال مي دادم كميته داخل در بهمن از درگيرشدن قبل تا
از يكي كراية براي كه پول ۸هزارتومان  مبلغ شوم. آزاد
كرده بودم، جمع مجاهدين هواداران ساير از محلهاي كارمان
آنها به هنگامي كه گرفتند و من از مبلغ را بود. اين همراهم
گفتند، اول كنيد، ثبت جايي در گرفتهايد كه را پولهايي گفتم
با كميته بازجوي بعد هم نبوده! كار پولي در مي كني اشتباه
به متعلق باشد، كار در پولي بهفرض هم اگر گفت، تمسخر

ما برميداريم! و «بيتالمال» است
يك بهعنوان و نمي شناسم را بهمن گفتم بازجويي در
چون پرسيدند، اقامتم محل از شده ام. او خودرو سوار مسافر
نميتوانستم بودند، كرده پيدا نزدم را رانندگيم گواهينامه
را پدرم  و رفتند  خانهمان  به  بدهم. ديگري  آدرس  و اسم 
اطالع دستگيريم جزييات از كه هم او و آوردند كميته به
ندارد. خبري من از ماههاست بود گفته آنها به نداشت،

شد. كه اسباب دردسر تناقضي
پاسدارها هرموقع  بوديم، گفته مادرمان و پدر  به ما
نكنند. اذيتشان  تا بيخبرند، ما از بگويند رفتند، سراغشان 
مي ريختند ما خانة به هرهفته ۳۰خرداد حوادث از بعد چون
سراغ در خانه تنها زندگي ميكردند، مادرم كه و پدر از و
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مي گرفتند. بعد و بيژن را محمد، علي، اصغر و برادرانم من
كميته بازجوي و آمدند به سراغم آنها دوباره پدرم جواب از
رفت. گيج سرم خواباند كه صورتم محكمي به كشيدة چنان
هم كرد. من تكرار را سؤالها همان و آمد هم بازجوي ديگري

كردم. جوابها را تكرار همان
ميشناسي؟ بهمن را پرسيدند:

شدم. او خودرو سوار بودم و فقط نديده را او گفتم:
خانه به ماههاست  ميگويد پدرت پس چرا پرسيدند: 

نرفتهاي؟
راست بدانم  كجا از ميگوييد. چه نميدانم من گفتم: 
را پدرم شما حتمًا باشد. گفته هم اگر تازه مي گوييد؟

است. زده حرف را اين ترساندهايد كه
پرسيدند: دوباره آنجا در و  بردند ديگري اتاق به مرا

نه؟ يا بهمن را ميشناسي بهنام فردي
سومي هم طرف متوجه شدم اما منفي دادم جواب باز هم

مي پرسند. من كه از او دربارة دارد حضور اتاق در
كردند. مسخره مرا مقابل جوابهايم، در بازجوها و پاسدارها
بهسوي او را وقتي ميگفت: تحقيرآميزي و لحن لومپني با يكي
كنيد! را باز چشمهايم زد خواهد فرياد اعدام مي برند، چوبة

ببينم! دژخيم را ميخواهم چهرة
چند تا  كثيفشان تفريح اين به و خنده زير زدند همگي 

دادند. ادامه دقيقه
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آنها يكي از و را تكرار مي كردند ركيكي پاسدارها فحشهاي
فكر ميكني تو نيست. خيالت عين پررويي، خيلي ميگفت: تو

داد! نشانت خواهيم زودي به ميكنيم؟ تو شوخي با داريم
مرا آنها گفته به است و زنده كه بهمن جا فهميدم اين در

است.(۵) من بوده و مسئول ميشناسد
چرا نميدانم ميگفتم و بودم ايستاده حرفم روي من اما
اين برساند، مرا تا شدم او خودرو سوار فقط من كه فرد اين
اين و تحتمسئول مسئول و زده است؟ شما به را حرفها

نميشناسم. اصال او را من بههمبافته و خودش را حرفها
حرفها بهياد و كنم بهتر است وقت تلف مي كردم فكر آنجا
مي افتادم بازجوييهاي زمان شاه برادرم محمد از خاطرات و
بدتر بزند حرف بازجويي زير آدم كه هرچه مي گفت: كه
باشي نداشته اطالعاتي اوًال كه است اين چيز بهترين مي شود
است بهتر پس سؤال. و است سؤال دوباره بگويي هرچه ولي

نگويي. چيزي
بيشتر ندارم اطالعي اينكه گفتن و حرفنزدن هم در من

بودم. متكي تجربه و اصل همين به

_______________________________________________________
مجلس نمايندة آخوند بوده آن كرده تالش كميته در كه شنيدم بهمن از بعدها -۵
بههم تعادلش را زده سالحش به كه ضربهيي با پاسدار بگيرد ولي يك را گروگان
بگويد نميتوانسته ديگر بعد به آن از و… مي ريزند سرش بر پاسدارها و ميزند

نيست. مجاهد كه
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اوين به نام جهنمي
دستبند درحاليكه و بهمن را نيمه شب من از بعد اندكي
مرسدس سواري سوار يك بودند بسته چشمهايمان را و زده
و وسط نشست پاسدار در يك بردند. و بهسوي اوين كردند
از تالش كردم وقتي راه نشاندند. در بين طرفش دو در ما را
است، بيفايده گفت: او كنم، نگاه در دستگيرة به چشمبند زير

شد! نخواهد باز در آن
از را دستبندم تحويل مي داد، كه ما را بازجويي اوين، در

برو! و را بگير دستش وگفت: باز كرد دستم يك
نكردم، گوش را حرفش نخوردم. وقتي ديد تكان جايم از من
كه درحالي دو نفر را گفت: ما اين فحاشي كرد و به شروع
براي من مسلمان حاال كرديم. دستگير بودند هم بغل توي

شده…
بودم، گفتم: خفهشو، شده عصباني حرفش از رفتار و كه من

است. خودتان اليق اين حرفها
هرجايي و همهتان اينكاره كشيد: پدرسوختهها فرياد دوباره
اليق خودت حرفها اين دادم: را جوابش هم من و… هستيد

تو را پسانداخته… است كه موجودي مثل مادرت و
چند پي درپي هم و من بزند كتكم كرد كه حمله طرفم به او
بودم شده بهشدت عصباني حرفهايش زدم، از طرفش به لگد
جواب دادوبيداد  با پي درپي نداشتم. عصبي كنترل هيچ  و
اوين بازجوهاي از يكي اينكه تا ميدادم. را فحاشيهايش
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محل از را او و اينها نزن به حرفها از اين گفت: او به و آمد
كرد. دور

بازرسي براي و بردند دادستاني در اوين ساختمان به را ما
جواني زن آنجا در كردند. راهنمايي  توالت يك به بدني
بوده هوادار قبال و است فريبا… اسمش شناختم بعدا كه
كرد به تالش مي كند، همكاري دشمن با و كرده خيانت ولي
بهاصطالح او را كند. بازرسي مرا ممكن وقيحانهترين صورت
به است خبر با ما تاكتيكهاي و روشها از كه كسي بهعنوان
پيدا چيزي وقاحتش تمام بهرغم اما بودند، گماشته كار اين

نكرد.
چشمبند زير از توالت  از  خروج هنگام  بازرسي،  از بعد
مي برند. اما راهرو انتهاي در چوبي در يك بهسمت ديدم مرا
مشكل برايم حتي هم تصورش كه ميديدم را شگفتي صحنة
رديف غرقهبه خوني پاهاي راهرو سرتاسر دو طرف در بود.

بودند. از بازجويي برگشته كه بود شده
آشوالش به پاهاي با لگدزدن عبور مي كردند و پاسدارها
كرد. شوكه مرا اين صحنه مي كردند. باز  را خود راه آنها
به بودم شنيده كه و فشارهايي شكنجه تصاوير تمام ناگهان
ميكردم احساس شد. دود ذهنم در ميكنند وارد زندانيان
حقايق بتواند اين جايي زنده خارج نشده تا از چنين هيچكس

دهد. و به جهانيان گزارش مردم ايران به را
نالهها، فرياد، و داد صداي  شرحه شرحه،  پاهاي تصوير
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نداشت، كه هيچ انقطاعي لگدي و مشت و شالق ضربههاي
پاهاي حيوان مثل پاسدارها ميكرد. حبس سينه در را نفسم
بازكنند. عبورشان را راه تا ميكردند، لگد بچه ها را خونين
فريبا… شده بود. شكنجه افراد از پر اتاقها راهروها و تمام

همينجا بخواب. وگفت برد به اتاقي مرا
تعداد كه بود  ۵*۴ اتاق يك كردم. نگاه را  اطرافم كمي
بدون صداي بودند. افتاده هم روي ساردين مثل زيادي افراد
بيرون ميآمد، از حنجره هايشان كه نفسهايي و خرخر نالهها
زنده افتادهام مشكل تعدادي موجود در بين تشخيص اينكه

بود.
خورد. چشمم  به آشنايي  چهرة آنها ميان  در ناگهان 
رسيدگي زندانيان ساير به داشت كه ديدم را مادركبيري
به يا ميداد آب يكي به مي كشيد، پتو يكي روي مي كرد.
لحظههايي براي وقتي ميكرد. رسيدگي ديگري جراحات
تا هردوپايش باز ماند. دهانم از تعجب رفت. كنار چادرش
نشاني از هيچ اجازه نمي داد اما شده بود باندپيچي زير زانو

شود. نمايان چهره اش در درد
تا بودم فرصتي دنبال كه بود درحالي كبيري مادر ديدن
صحنه اين استراحت كنم. ساعتي و ببندم چشمهايم را بتوانم
تمام صحنههايي يعني كرد. دگرگون  ذهنم در را  همهچيز
يا خواب يك ميبينم آنچه كنم احساس بود ممكن كه را
حوالي در زني كرد. مبدل محض واقعيت به ماليخولياست



۵۱ ۵۰۵۱ ۵۰

زمان ديكتاتوري در شادماني(كبيري) شهيد معصومه مجاهد
توسط سال۶۰ زمستان در وي بود. سياسي زنداني نيز شاه
پسر كبيري حسن  شهيد مجاهد رسيد. به شهادت الجوردي

رسيد. به شهادت سال۶۰ در معصومه نيز بزرگ
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بهچهدليل مجاهدند، پسرانش اينكه جرم به تنها ۵۰سالگي
مي شد؟ درهم كوبيده چنين بايد

بازجو همان صداي ناگهان كه بودم نيامده خودم به هنوز
مليحه او مي پرسيد: و از ميزد سر فريبا داد بر كه شنيدم را

نشانم بده! زود بردي؟ كجا مقدم را
خواب زدم به را خودم ميگردد دنبالم دارد وقتي فهميدم
با بازجو را هم نشنيده ام. سر و صدايش حتي كردم وانمود و
مگر من گفت: مگر كري؟ و بر سرم كوبيد مشت محكمي

نمي دهي؟ چرا اينجا آمدي؟ صدايت نكردم؟ چرا جواب
بخوابم! اينجا بيايم گفتند من به گفتم:

خوب ببخشيد، اينجا گفت: چندشآوري و لحن پوزخند با
بخوابيد! تخت روي بياوريد تشريف نيست،

تصور اوين، مخوف واقعيت  از هرلحظه  پس اين از
رژيم خود ميكردم تصور زمان آن تا كردم. پيدا عينيتري
مردم و مي خواهد دارد نقش ميگويند از اوين آنچه دربارة
اين به هرلحظه را بترساند. اما گروههاي سياسي هواداران و
دربارة اوين را آن چه هزاربار ديگر اگر كه حقيقت رسيدم
در آنچه گردپاي به باز هم بزرگ كنيد، نوشتهاند يا گفته

رسيد. ميگذرد نخواهد عمل
در كه بازجويي مرد همان رسيدم، بازجويي اتاق به وقتي
دادوفرياد به شروع بود گفته را مزخرفات آن اوين به ورود
خوب تا بخواب تخت روي يااهللا ميخواند كه و رجز كرد
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كجاست؟ اينجا كه بفهمي
بدهيد شلوار نميخوابم. گفتم: و ايستادم اتاق وسط همانجا

بپوشم. تا
كردهاي. همهكاري تو هرجايي!  داد:  فحش دوباره بازجو
تعزير تخت شلوار روي بدون رسيدهاي اينجا كه به حاال
ما براي بدان كه همهچيز كن و حواست را جمع نمي خوابي؟

بكپ…! بگير فهميدي؟ است. حالل
اين نميتوانيد ولي اسيرم شما دست من خفهشو! گفتم:

كنيد. رفتار طوري
بازجوي  اين ميكردند،  صدا «استاد» را او كه  بازجويي  
بازجويي كار به بعد آن از و فرستاد بيرون اتاق به را اولي
و گشاد خيلي كردي شلوار  يك  ابتدا  گرفت.  بهعهده مرا
را شلوار آن قدم بود. دوبرابر كه اندازهاش داد من به بزرگ
شدند مجبور آنها ديگر ايستادم. جايم بازهم بر ولي پوشيدم

بيندازند. تخت روي مرا
و بود گرفته دستش در را شكنجه آالت سري يك «استاد»

مي كني؟ انتخاب ميداد، پرسيد:كدام را نشان من به
كابلهاي ازانواع بود  عبارت «استاد»، شكنجة  ابزار منوي
درد هم تا بودند لخت كرده  را آنها  سر  سيمهاي كه برق
كابلها كند. برخي ايجاد و زخم  جراحت و هم باشد داشته
كه شلنگ چندمدل بود. قطرشان متر ۴-۵سانتي حدود
بهاضافة بودند، شق ورق خيلي برخي و داشتند انعطاف برخي
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باتون. و چوب
وضع اين از را حيرتم و بهت نميتوانستم صورتي هيچ به
شرايطي آن هم در ناباوري، و شوك از حالتي كنم. در پنهان
هم را كمرم و پايين  از را  پاهايم باال،  از را دستهايم  كه 
تكانخوردني كمترين امكان بودند،  بسته تخت به وسط از
تكهيي دادند،  مهلتم نه و شدند جوابم منتظر نه نداشتم. 
آن در تازه و خشك خون لكههاي كه كثيف چادر يك از
با شدند.  دستبهكار  و فروكردند دهانم داخل به  را بود 
ازحال و مي داد دست من به خواب مثل حالتي هرضربه،
بعدي با ضربة ميگذرد؟ چه نميفهميدم و لحظاتي ميرفتم
تكرار حال همان دوباره و مي شدند باز بي اختيار چشمهايم
هرضربهيي در ميكردم و نگاه پاهايم زيرچشمي به مي شد.
ميشود؟ و تمام كه كي ميكردم اين فكر به كه ميزدند،

ميبستم. را چشمهايم
كن، نگاه را پدرسوخته زد:  داد  ناگهان  بازجوها از يكي

بياوريد. آب شده. بيحس پاهايش خوابيده. گرفته
كشيد آن روي دست با و ريخت پاهايم روي سردي آب
بعدي ضربههاي با رفتم. ازحال دوباره و شدم تهوع دچار كه
به خون ميتركيدند و پايم تاولهاي كردم، باز چشمم را وقتي
هم وضعي چنين در آنها كه نميكردم باور ميپاشيد. ديوارها
همه مي خواست دلم لحظاتي ميدهند. ادامه شالقزدن به

شود. تمام دنيا در چيز
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جابه جا در و مي كرد بازي ديگري نقش بازجوها از  يكي 
برادرم خاطرات بهياد مي كرد. نصيحتم شالقزدنها البهالي
جالدها و شكنجه گرها مي گفت: كه افتادم شاه زندان از محمد
و باز چهرة آنكه  از ابتدا دارند. «كبوتر» و «باز»  هميشه
يك آدم نقش دومي آن و ميترسانند را زنداني خشني دارد،
است اين فقط هدفش گويا كه مي كند بازي را دلسوز و خوب

بخوري! كمتر شالق يك تو حتي كه
دخترجوان يك نيست؟ تو  از  حيف  مي گفت: بازجو
االن باشي. داشته  را زندگي بهترين ميتواني تحصيلكرده. 
ارزش افتادهاي. اين جا تو و مي كنند را زندگيشان دارند آنها
حرام كني. را زندگيت و زيبايي و جواني بخواهي ندارد كه
خالص كن. را خودت بگو و تو مي خواهند از «استاد» هرچه
چندكلمه حتي توان اينكه حرف زدن نداشتم و ناي ديگر من
كه بستم  را چشمم  نميديدم. خودم در بدهم  هم فحش 

بگذارد. راحتم
است. باز راه گرنه و نميخواهي خودت گفت:

كتك خر مثل بايد  اين  كن  ولش  گفت:  ديگر  بازجوي
بخورد.

و… نيست اينطوري ميگفت: نه دوباره او
و مي كردند تكرار هرازگاهي را مسخره و كثيف بازي اين

ميشد. شروع كابل ضربههاي دوباره
و هربار ميزدند كابل با بيمحابا را كمرم روي تا نوك پا از



۵۵ ۵۴۵۵ ۵۴

و كجا كي ديگر اين بار كه بودم من منتظر شروع ميكردند،
مي شود؟ تمام

كن! كمك خودت زهرا فاطمه يا گفتم: لب زير بار يك
مشت با و را شنيد صدايم بود ايستاده كه نزديكم آنها از يكي

مي شناسي… زهرا فاطمه مگر تو خفهشو كوبيد: سرم بر
تخت از كشيد مرا طول چقدر نميدانم مدتي كه از بعد
اتاق درگوشة  مرا بروم، راه نميتوانستم آوردند. پايين 

بزن! درجا گفتند: و سرپا كردند
نداشتم. بدهم  پاهايم به حركتي كمترين اينكه توان  اما
اول متوجه لگد زد. و رفت پايم روي پوتين از بازجوها با يكي
سوزش بعد ولياندكي بود شده بيحس پاهايم چون نميشدم
سؤال پي درپي همان حال در  آنها  و گرفت باال دردش و

كجاست؟ مسئولت ميكردند:
ولي است من  مسئول بود گفته  آنها  به بهمن آنكه  با
جداگانه ما كه بود بيحسابوكتاب و شيرتوشير چنان اوضاع
اين بازجوهاي ولي بازجويي ميشديم هم كنار اتاق دو در
دم را هركه بودند موظف گويا نداشتند. خبر اتاق آن از اتاق

مي توانند بزنند. تا دستشان هست
هم من بگويم. را مسئولم محل كه مي زدند مرا صبح تا
و…. نميدانم و ميگفتم قراري نداشتهام و نميدادم جواب
دنبال و مي شود چه ببينم تا كنم تلف وقت ميخواستم
آنجا در و بردند  كناري اتاق  به  مرا وقتي بودم.  فرصتي
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ميكردم نگاه اطرافم به داشتم درحاليكه نگهداشتند، سرپا
مي بينم؟ جه شدم: خدايا چهره ميخكوب يك ناگهان روي

اكبري؟! بتول
در كه آنجا از ولي نداشتم او  با نزديكي رابطة آنكه با
كه ميشناختم ديده بودمش، دورادور علموصنعت دانشگاه

است. مجاهدين مسئول خواهران از
آنكه با بودم زده زل او وقتي به بود. شده سفيدسفيد رنگش
تلخي لبخند دزديد. من از را نگاهش افتاد، من به چشمش
را در او كه كنم تصور نميخواستم حتي خشكيد. روي لبم
ورانداز را او آمدم و خودم به لحظه چند بعد از ببينم. زندان
تا هردوپايش بود. درگچ و بودند شكسته را دستش كردم.
باندها زير از زخمهايش كه خونريزي شده و باندپيچي زانو
ديدن لحظه بهلحظه با بود. مشخص كامًال زده بود بيرون به
ميكوبند. سرم توي پتك انگار با داشت، بتول كه وضعيتي

فراموش كرده بودم. را زخمهايم و سوزش تمام درد
ناگهان يك ضربة كه بود مانده متوقف بتول نگاهم بر روي
نگاه به چي ميزد: داد كه بود بازجو خورد. به سرم محكم

بشوي. همينطوري كه ميرسد هم تو نوبت ميكني؟
حس را زخمهايم و سوزش من دردها كه بود وضعي چنان

گوش ميرسيد. به فرياد صداي همه جا نميكردم. از
صداي بلند با را حمد سورة كتكخوردن دختري درحال
و بيشتر عصباني ميشدند بازجوها اين كارش و با مي خواند
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سازمان مسئول خواهران از اكبري(زينب) بتول شهيد مجاهد
در كه بود شكنجه زير در مقاومت قهرمانان از و مجاهدين

بهشهادت رسيد. پاييز سال۱۳۶۰
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ميافتادند. بهجانش سختتري ضربههاي با
ميگفت: مي كرد و ناله دائم تشنگي از شدت ديگر يكي

ميخوام. آب بدين، آب كمي حسين. يا لبتشنهام
ليوان اين تا را بده آدرس جوابش مي گفت: در بازجو يك

بخوري! را آب
كه بود ضربه هايي انبوه بهخاطر حدش از  بيش تشنگي
از مدتي بعد بود. افتاده كار از كليههايش بودند. او زده به

بردند. بهداري به را او و شد يبهوش
ميزدند. هيچ و بودند كرده آويزان پا از را بهمن صادقينژاد
ميخورند؟ بدنش كجاي به ضربهها آن كه نميكرد فرقي
بهمن هم بود. برايشان يكسان كمر. همهجا و پا سر، صورت،

ميكرد. ناله دائم و بود افتاده كار از كليههايش
مرا بار اين بردند. به اتاق شكنجه مرا دوباره مدتي از بعد
بزن درجا نگاهكن! گفتند، و نگهداشتند ايستاده اتاق درگوشة
پوتين با كنم حركت پاهايم روي نمي توانستم چون نگاه كن! و

ميزدند. لگد پايم به
بتول كشيدند. اتاق داخل به پتو روي را يكي شد، باز در
از او پرسيد: بازجوها از و يكي گذاشتند تخت او را روي بود.
ردهات بگو يااهللا نمانده؟ جايي بزنيم؟ بايد را كجايت ديگر

بودهاي؟ چكاره و بوده چه
در نبودم، كارهيي  من  داد: آهسته جواب شمرده و بتول

ميكردم! آشپزي ستاد
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با هم همگي كه كرد عصباني را بازجوها چنان اين حرفش
زير عضويتت تا منافق. پدرسگ كردند: به فريادزدن شروع

بزن و… حرف ميدانيم. را خودمان
مي كوبيدند. بدنش و مجروح  پاهاي  روي به كابل با
زخمي انگار مي كوبيدند بتول مجروح بدن به كه هرضربهيي
بتول شكنجه شدن به ميتوانستم نه مينشست. من قلب بر
بردارم. صحنه  آن  از را نگاهم مي توانستم نه  و كنم  نگاه
رويم به لحظه يك در او بودم، زده زل او به من درحاليكه

از من دزديد. را نگاهش دوباره لبخندي زد و
ادامه ميدادند، بتول ضرب وشتم به هم باز مدتي كه از بعد
بردند. بيرون نماز را براي ما دادند و استراحت خودشان به

سالم كردم. و رفتم بتول نزديك
پروندهات نزن، در حرف من با گفت: صدايي آهسته با بتول

مي كنند. مي گذارد و اذيتت تأثير
پاهايش تا شدم نزديك كنم. به او كمكش مي خواست دلم
گرفت و را دستم كند. پيدا تسكين كمي شايد بدهم، را ماساژ
نيست هستي. نياز اينطوري هم خودت تو مهرباني گفت: با

من برسي… به
يك با بزنند. دست او زنان پاسدار به نميداد اجازه بتول
زمين روي خودش را حالت نشسته، به سالم بود كه دستش
را چشمهايم كنند. را بلند او نميگذاشت آنها ولي مي كشيد
خش خشي با صداي تنها نميديدم.  را  و جايي بودند بسته
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كه ميفهميدم مي شد زمين ايجاد روي او كشيدهشدن از كه
مي شود. جابهجا دارد بتول

بودم، داده تكيه شعبه ديوار كناري ستون به درحالي كه
مطمئن تا كردم نگاه چشمبند زير از شنيدم. آشنايي صداي
هميشگيش زيبايي و وقار همان با ياورزاده، سهيال شوم.
چون بود. گذاشته كنارش در را كفشهايش بود. ايستاده
آن ديگر در بود، كرده باد كابل ضربههاي اثر پاهايش در
كردم. سالم و رساندم او به را خودم نمي شدند. كفشها جا
دانشگاه تهران بود دانشجوي سهيال فشرد. گرمي به را دستم

دوست بوديم. با هم ولي
شدي؟ دستگير چطوري پرسيدم:

مشكوك. گغت:
يك دستگيرشده سرگذشت تمام فهم مشكوك براي كلمة
با مي بردند شكنجه اتاق به را ما كه هربار بازجوها بود. كافي

مشكوكهايي! چه آخجون، ميگفتند: خاصي ولع و حرص
بخواهند كه جايي تا بود اين آنها نظر از مشكوك معني
را آنقدر زنداني مشكوك زد. خواهند بتوانند زنداني را و
در زنداني يا برسند. ميخواهند كه اطالعاتي به تا مي زدند

بميرد. شكنجهها زير
مي خواهند؟ چه تو از پرسيدم:

او با از من مي خواهند قرارهايم و سعيد هستند دنبال گفت:
كند استفاده مخفيشدن او براي است ممكن كه را جاهايي و
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بدهم.(۶) آنها به
ديگر زندانيهاي از ولي نديدم را ديگر سهيال آن از بعد

بودند. كرده اعدامش روزها همان كه شنيدم
كه شنيدم را خواهري نمازخواندن صداي راهرو در
دوستان از يكي ناهيدپور زري رسيد. آشنا بهنظرم صدايش
او نمي خواستم فشرد. را قلبم تلخي احساس بود. دانشكدهام

ببينم. آنجا در را
مليحه. منم سالم، زري گفتم:

با  بيشتر جمله چند كشيد. درهم را چهرهاش و كرد  نگاهم
كنيم. صحبت نتوانستيم هم

ميبينم، اينجا در كه را بچهها از هركدام گفت: زري
زدهاند. سرم توي را دنيا تمام مي كنم احساس

حوادث كثرت از ولي بود گذشته دستگيريم از دوروز تنها
از سرگذرانده كه  تجربههايي و بودم ديده كه  تلخيهايي  و

بودهام. زندان در طوالني مدتهاي انگار بودم،
را بازجوها مدتي دو روزه، اين  بازجوييهاي جريان در
كاري مي گفتم و ميفرستادم الكي آدرسهاي دنبال به
به ترس از فقط نبودهام. تشكيالت وصل  به و  نميكردهام
كه فرستادم آدرسي به را آنها يكبار نميرفتم. پدرم خانة
گفته را كوچهيي و خيابان اسم كجاست؟ نمي دانستم خودم
_______________________________________________________
از ياورزاده، بود. سعيد سهيال شهيد مجاهد همسر منبري، سعيد شهيد ۶- مجاهد
بود تهران در مجاهدين دانشآموزي نهاد مسئوالن از و شاه رژيم سياسي زندانيان

رسيد. بهشهادت پاسداران درگيري با حين سال۶۱ بهار در كه
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چنان در مسئولم را كه بودند كرده آنها لشكركشي و بودم
بغلي بود اتاق آن كه مسئولم در كنند! حال محلي دستگير
مسئولم روي را شكنجهها همان ديگر، بازجوي تعدادي و
عالوه بگويد! را تحت مسئولش او آدرس تا ميبردند بهكار
رنجم تلختري چيز ميكردم حس كتكهايشان از كه دردي بر
مملكت و اين شده ايم اسير احمقهايي چه دست كه در ميداد

است؟ افتاده كساني چه بهدست
و داده بودم برگشتند كه آدرسي آن از حمله به نيمهشب
اصال خيابان و كوچه گفتي؟آن دروغ چرا منافق گفت: بازجو

ندارد. مسكوني محل
را آدرس اين من به گفتم و  زدم راه آن به را خودم
ميداشتند اعتماد من به اگر ميگوييد؟ من به چرا دادهاند،
نبودم و كارهيي گفتم نميدادند؟ من كه آدرسي كه چنين

نمي شناسم… را كسي
در ديگري فرستادم كه آدرسي به را هم آنها يكبار ديگر
يك پاسدار خانة آدرس فهميدم بعدي لگدهاي مشت و حين
تصور اينكه بهخاطر و بوده خودشان آدمهاي از و بوده
داشتهام، پاسدار آن از  مشخصي شناسايي  من ميكردند

خوردم. كتك معمول حد از بيشتر
كتك فقط نميكردند و گوش حرفم به اين ديگر از بعد
به وقتي بهمن كنند. سرانجام را خالي حرصشان مي زدند تا
سراغم شالق با دوباره  بوده، من مسئول بود كه گفته آنها
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آمدند.
با كه نميگويي چرا كردهاي؟  مسخره  منافق پدرسگ -

و… كردهاي عالف را شده اي و ما دستگير مسئولت
شما االغهايي مثل به مي گفتم و مي خنديدم دلم در داشتم
پاره افكارم را ضربههاي بعدي بگويم؟ كه بايد راست چرا
بايد بكنم؟ كه چكار به اين فكر كنم شدم باز و مجبور كرد
چرا كه بود گرفته را  گلويم بغض و  بودم شده عصباني
بهخاطر اين كار مي كردم احساس كرده؟ را بهمن اين كار

سقوط كردهام. درهيي به ته بهمن،
مسئولت نميبيني مگر بگو. را همهچيز و بلندشو گفت: بازجو
حرف تو اگر نكن  چه ميگويي؟ فكر تو ديگر زده؟ حرف
بخش اطالعات  تمام بخارايي زهرا ميشود؟ طوري نزني
مقاومت داري چي بهخاطر ديگر تو داد. را دانشآموزي

ميكني؟
اطالعاتي داده؟ چه بهمن بدانم كه بودم اين دنبال من اما
او با تازه گفتم من و دهم نشان مسلط خودم را كردم تالش
نميدانم. فقط چيزي من ندارم. اطالعاتي بودم و شده آشنا
كردهام. پخش اطالعيه و نشريه كردهام. هواداري دانشگاه در

نميدانم. چيزي و بودم شده وصل فرد اين به تازه
مرا فهميدم گفته هاي برگشت. و رفت اتاق بيرون از بازجو
من كه كرده تأييد مرا  حرف هم او و  كرده چك بهمن با
كه هم را مسئوليت مداركي ازجمله بهمن نبودهام و كارهيي
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بود. گرفته بهعهده خودش بوده، خودرو در
ناراحت اعترافهايي كرده مسئولم چنان او بهعنوان اينكه از
بعدًا كنم. پيدا به هم را قضايا منطقي نمي توانستم ربط و بودم
نكرده جلب را داشته توجهم وجود تناقضهايي كه شدم متوجه
چرا به رغم كه بود به ذهنم نرسيده سؤال اين بود. آن روزها
بود. آمده پايين خودم روي فشار بودم، گفته كه دروغهايي

نبودن؟ يا بودن
مرا نهار نماز و براي كه بود سوم دستگيرشدنم روز ظهر
مي رسيد بهنظر شدم وقتي واردش كه بردند اتاقي جلو به
گوشه يي هركس زن است. انباشتن زندانيان هم روي محل
چه نداشت، وجود بنشينم حتي اينكه براي جايي بود. افتاده
يكي كه بهناز…، راهرو در خوابيدن. و درازكشيدن به رسد

ديدم. را همدانشكدهام دوستان از
هستند؟ چي دنبال و گذشته چه تو بازجويي در پرسيدم:

ديگر قبل مدتي از چون مي شود؟ چه نيست معلوم گفت:
فعاليت و نداشتم سازمان از ارگاني هيچ با ارتباطي هيچ
شايد آمدند؟  سراغم به چرا نميدانم  و نميكردم سياسي 
از قبل  فعاليتهايم از كه باشد اطالعاتي همان به خاطر فقط

داشتهاند؟ ۳۰خرداد
خوب را حرفهايش من ولي مي زد حرف داشت بهناز
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زمين روي همان جا گيج شده بودم. و بهشدت نميفهميدم
كپسول از براي استفاده موقعيتي و دنبال بودم كشيده دراز
شعبه همان در را آن قبل  چند ساعت كه بودم سيانوري
كنم. تحمل را شكنجهها نميخواستم ديگر بودم، كرده پيدا
خواهند اعدامم ديگر تن هزاران مثل سرانجام كه ميدانستم
و تواني دارم. تب احساس ميكردم و بودم گيج خيلي كرد.
ديگري محل دنبال استراحتكردن براي كه نداشتم رمقي
وضعش باخبر از و مي خواست بتول را پيدا كنم بگردم. دلم
گشتم هرچه ولي بكنم. او به  كمكي  بتوانم شايد تا شوم
احتمال ميرفتم. حال  از داشتم ديگر نكردم.  پيدا را او
زياد نكنم پيدا آن از استفاده براي ديگري فرصت اينكه
چيز سيانور  شيشهيي  كپسول  از مؤثر استفادة  دربارة  بود. 
آن اين و از يا در جاهايي خوانده بودم زيادي نمي دانستم.
تأثير بهسرعت بشود خون وارد سيانور اگر كه بودم شنيده
را شيشهيي كپسول كه بايد اين بود معنيش گذاشت. خواهد

شود. تركيب خون تا با دهانم مي شكستم، در بهصورتي
زير را شيشهيي كپسول و پوشاندم روسري با را صورتم
آن شنيدم را شكستنش صداي هنگاميكه و گذاشتم دندانم
كه چنين بودم وضعي در فروبردم. لثه هايم در زبانم با  را
مزة جز  نداشت. برايم مفهومي كمترين دردي و سوزش 
چيزي ديگر احساس كردم زبانم زير لحظهيي در كه تلخي
و شد تمام خودم گفتم با و بودم راضي اين كار از نفهميدم.
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رفتم. بهخواب همانجا
لحظهيي و بود سفيد  همهجا كردم باز را  چشمانم وقتي
است! مرگ بعد از دنياي اينجا همان كه البد رسيد بهذهنم
در اينكه بهمحض  ميافتد. اتفاقي چه ببينم بودم  منتظر
فهميدم ديدم، كوچكي  ميلهيي پنجرة اتاق نقطة  بلندترين
تهوع دچار نيستم. پيدرپي زندانيها كنار ساير در ولي زندهام
محكم را و بازويم ساعد نميشناختم را كه او مردي ميشدم.
رفتم. هوش از بعد ثانيه چند و نداشتم رمقي بود. نگهداشته
بودم. طوالنيتري سرپا بهمدت آمدم بههوش دوباره وقتي
ادرار سوند  و بدنم سرم به كه توانستم بفهمم قدر كه آن

بود. اوين بهداري آن جا كردهاند. وصل
چرا بود كه مي گذشت اين ذهنم در تلخترين لحظهيي كه
سنگين بسيار وزنهيي بار زير  در  گويي زنده ام. هم هنوز
بي اختيار هستم. لهشدن در حال فراگرفته را بدنم تمام كه

رفتم. از حال ميگريستم و
سراغم دكتري آمدم بههوش بار سومين براي وقتي
دكتر من  دادهام؟ نجات را  تو  من  ميداني گفت: و  آمد
دختر همزمان آوردند را تو  وقتي هستم.  شيخ االسالمزاده
بين وضعيتي در و تخت فروغي هم روي پروين بهنام ديگري
شماها از يكي به ميتوانستم  فقط بود. من زندگي و مرگ
را تو بگذرم و پروين از كه كردند اصرار بپردازم. بازجوها

نجات دهم.
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بر بيمحابا كنم، تحمل را حرفهايش اين نميتوانستم ديگر
فقط اربابت مزدور، تو پستفطرت، جالد، كشيدم: داد سرش
آخوندها! براي امروز شاه، براي ديروز كردهاي، عوض را

توست! در خون مزدوري
معلوم و هم هستيد  مثل همهتان گفت: جوابم  در  هم او
ولي مي آوريد؟  خودتان سر بر را بالها اين چرا نيست
من از دادهام نجات را جانت اينكه بهخاطر روزي اميدوارم

تشكر كني!
كه بودم عصباني دستش از آنقدر ولي رفتم حال از دوباره

برسم. خدمتش حسابي ميخواست دلم
فروغي، پروين مثل همرزمي و دوست شهادت خبر شنيدن
من ازاي اينكه در هم آن بود. سنگين و خيلي سخت برايم
دوباره بود. طاقت فرسا و سخت شرايط آن در بمانم. زنده
چشمانم مقابل  در  بوديم هم با دانشكده در  كه روزهايي 
زنده مي خواست دلم و  ميخوردم غبطه  او به شد. زنده
جانيها آن بهدست زنده كه هركس و او براي ولي نميماندم
پروين ميگفتم: به دلم خطاب و در بودم نميافتاد خوشحال
دلشان به را افتادن آنها بهدست زنده داغ كه كردي خوب

گذاشني.
در ما سرتيم علم وصنعت، دانشگاه  انجمن در پروين
را ما  تيم كار اصلي بار  هميشه و  بود نشريه چاپ كار 
و سرزنده بسيار دختر دانشجوي همداني به دوشميكشيد.
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سختي بود. هركار كه اولين داوطلب هميشهخنداني شاداب و
كار از دست ميخواستم و ميشدم خسته كار فشار از هروقت
درحاليكه و متوجه ميشد وجناتم چهره و از پروين بكشم،
همدانيش شيرين لهجة همان با مي خنديد، چهرهاش تمام با
كن. بهشرطي كمي استراحت تو كار مي كنم، من حاال ميگفت:
مي كنم، استراحت من حاال نگويي دوباره بعدي نوبت در كه

كند! كار پروين
هميشه ولي نبودم، پروين همتيم ديگر سال۵۸ اواسط از
از ساير ميشدم. جويا احوالش از و بودم قائل برايش احترام
شده مشكوك او به خيابان در كه شنيدم بهداري زندانيان
به بهسرعت را او بود. سيانور خورده دستگيري هنگام و بودند
بودند نتوانسته هم ضدسيانور آمپول با اما بودند رسانده اوين
تا پروين از جداشدن نميخواستم هرگز نگهدارند. زنده را او
با ميكردم احساس باشد. گرانقيمت و تلخ برايم اين اندازه
سنگيني قيمت چنين بابت از را خودم نميتوانم منطقي هيچ

دهم. تسلي برده راه حياتم ادامه به كه
كه كرد تعريف برايم ديدم را بهناز دوباره وقتي بعدها
نشسته در كنارم مرگ نجاتم داده: همان موقعي كه از چگونه
حالت كه  شدم متوجه  نفسهايت صداي از ناگهان  بودي، 
شيشه خورده هاي و خون و زدم كنار را روسريت است. وخيم
خوردن كه  حسي شبيه  تندي بوي  ديدم. لبهايت  روي  را
فرياد رسيد.  مشامم  به ميكند ايجاد تلخ بادام  مغز  يك
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پروين فروغي مجاهد شهيد
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بازجوها دست ميرود، سيانور خورده! از دارد  مليحه زدم،
به بهداري و زد بغل را تو آنها از يكي و سراسيمه ريختند

برد.

بهداري دوزخ  در
دارد خود را خاص در دنيا عجايب سرزميني ميگويند هر
در كرد. طي زيادي بايد مسافتهاي آنها به رسيدن براي كه
كه ممكن لحظه يك در حتي و مسافت طي بدون زندان اوين
اتاق اتاقي با نيست، هر گذر حال زمان در تصور كني است
چنان است اوين بهداري در واقعيت اين است. ديگر متفاوت
خودش دنيايي براي اتاقها ديوار يا كف كاشي گويي هر كه

است.
خبرهاي و از گزارشها تا حدودي  هم  دستگيري از پيش
آنچه اما اوين خوانده بودم، زندانها دربارة بهداري به مربوط
نه اما «بهداري»، بهنام جايي بود. متفاوت خيلي مي ديدم
روزي چند را زنداني اينكه براي تنها زندانيان. براي سالمت
و كنند شكنجه بتوانند بيشتر بازجوها نگهدارند و زنده بيشتر

برسند. اطالعاتي به
دكتر نبود و بهداري در كسي كه ماجرا از روز بعد عصر
بيماران سلول به مرا  چرخدار روي صندلي نبود، هم شيخ
بود آنجا ۲اتاق خواباندند. تخت يك روي راهرو در و بردند
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جسمها آنجا بگيرم. با هيچكس تماس ندارم اجازه گفتند كه
چيزي قوي. فوق العاده و سرشار ولي روحيه ها بود داغان همه

است. اوين شگفتيهاي بهداري عجايب و از خودش كه
من و بيرون پرسيدند خبرهاي از اهل بهداري رسيدم، تا
شورا اساسنامة موقت، دولت برنامة دربارة ازجمله را همهچيز
چهرة كه ريزنقشي دختر كردم. منتقل سازمان تحليلهاي و
بود، خوابيده چپ سمت تخت روي و داشت بشاشي و روشن
مشخص سؤالهاي پيدرپي موقت دولت برنامة و بيانيه از
كارگرها مورد در گفتهاند؟ چي مليتها به راجع ميكرد.
مورد زنان را در سازمان مواضع از مقدار و…؟ شورا چه

تصويب كرده؟
را همايونفر مژگان يك تخت ديگر روي اتاق در روبهروي

پتو. زير رفت افتاد، من به چشمش تا شناختم.
كردم وانمود تالش بدهد، آشنايي نمي خواهد كردم حس
اسمش چيست؟ پرسيدم بچه ها  از نميشناسمش.  كه  كنم

آمده؟ اينجا چرا
دادند: را سؤالهايم جواب  مقطعي و  كوتاه جمله هاي در

قطع شده. پايش است. اسمش مژگان
سالم بود، آورده در  پتو  زير از را  سرش  كه مژگان به

هستم. مليحه هم من گفتم، و كردم
و ندارد  عيبي گفتم، او  به دادن دلداري  براي لحظه در 
نميفهميدم چه هم خودم كه كردم اضافه ديگر چند جمله
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كه ميشد نه باورم و عادي داشتم نه وضعيت چون ميگويم.
شده؟! قطع پايش چگونه و چرا

به چه امن خانههاي در كه كرد تعريف برايم مژگان
زنده كه فردي است تنها او بودند و آورده امثال او روزگار
و كرده او را در خيابان شناسايي فاالنژ  عباس است. مانده
و برده امن به خانة را ربوده و او پاسدار ديگر  چند همراه
سوزانده سيگار را با دستهايش كرده بودند. شكنجه بهشدت
او بودند. قطع كرده پايش را با تبر آخر هم دست و بودند
شدة قطع پاي فاالنژ عباس كه مي كرد توصيف را لحظاتي
ميداده. سر قهقهه و گرفته باال  دستش در فاتحانه را او
انداخته زمين را روي نيمهجانش پاركوي پيكر اتوبان در
بكشند. و بگيرند زير را او خودرو با داشته اند قصد و بودهاند
كشيده كنار را خودش بود، كرده جمع را قوايش تمام مژگان
رهگذراني اينكه تا شده… رد پايش روي از خودرو و بود
عبور كه  شهرباني گشت به و ميكنند پيدا را پايش ابتدا 
ميرسانند. دكترها بيمارستان به را او ميدهند. ميكرده خبر
ميبندند بهكار را تالششان تمام شده بودند متوجه ماجرا كه
به پاسداران بههوشآمدنش و عمل از پس دهند. نجاتش تا
بيمارستان از را او چند سؤال بكنند، ميخواهند اينكه بهانة
مژگان ميبرند. بازجويي زير و ميكنند منتقل زندان به
كرده تصادف ميگفت، ميپرسيدند كه كساني بيشتر به
دكتر هاجر ديگر تخت نميآورد. روي يك چيزي بهياد و
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وصل او به  شيشه و لوله نوع چند همزمان و بود خوابيده 
كه كابلهايي و شكنجه در اثر شدت كليههايش بودند. كرده
مربوط آن لولهها و افتاده بود از كار زده بودند پايش كف به
روز چند از بعد هاجر بود. دياليز  قديمي دستگاه يك به

شد. شهيد بهداري وضعيتش در همان وخامت بهدليل
فقط كه بود  دانشآموزي دختر ليدا… ديگر اتاق  در
اثر در پايش  كف  و شده دستگير نشريه فروش  بهدليل 
آورده و گوشت اضافي كرده ضربههاي كابل عفونت شدت
يك تيغ با كند بيحس را بيمار كه اين بدون شيخ بود. دكتر
ببرد را زائدهها خودش بهقول تا بود افتاده پايش كف بهجان
و ميلرزيد درد شدت آماده كند. ليدا از عمل براي را او و
كه بود زجرآوري صحنة چنان ميريخت. اشك بياختيار
در چشمهايش اشك لرزيد و دستش شيخ جنايتكار هم دكتر

جمع شد.
پاسدارها كه اتاق روبهرو دختري خوابيده بود اول تخت روي
خودرو زير را خودش و برده ساختگي قرار يك سر بر را
و بسياري بود عبور كرده بدنش روي خودرو از انداخته بود.
مصمم و قوي چنان شكستگي داشت. ولي بدنش جاهاي از
يك روي  نبود. منعكس دردي هيچ چهرهاش در كه بود 
اطالعات او از كه بود نشسته تبريزي زهره چرخدار صندلي
بود خورده صنعتي الكل پاسدارها، به پاسخ در ميخواستند.
چهرهاش در دو چشم شده بود. تنها الل و فلج اثرش در و
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ميگفت. سخن زبان هزار از گوياتر كه ميدرخشيد
پايداري و سو يك از دشمن شقاوت صحنة اوين، بهداري
صحنههاي اما بود. ديگر سوي از قهرمانان اين پرشكوه
كار در آنجا زنداني زن دو داشت. هم عبرت آموز ديگري
بعد ماههاي اولين از خودشان، گفتههاي مطابق كه ميكردند
افتاده زندان به فرقان ارتباطشان با گروه بهخاطر انقالب از

بودند.(۷)
بودهاند، زندان در كه سالهايي طي بودند مدعي خودشان
بهعنوان دريافتهاند. را حقايقي و فهميدهاند چيزها خيلي
كارشان اصل در اما  ميكردند، پرستاري ظاهر  به زنداني
بهحرفكشاندن زندانيان براي بازجوها به كمك زندانباني و
من به بودم تالش كردند بهداري در تمام مدتي كه در بود.
هرچه تباه نكنم. زندگيم را و بزنم كه حرفهايم را بفهمانند

و… كنم گوش مي گويند بازجوها
حدود كه نميدانم- فاميلش را - اسم ايران بهنام يكيشان
سرانجام بوده ولي انفرادي سلول در ۵۸تا اواسط۶۰ از ۳سال
نتيجه اين به مي گفت: بود، درآمده بهزانو مقابلشان در

نيستند! ما فداكاريهاي اليق مردم كه رسيدم
براي وقتي برگردم.  شعبه به شد قرار دو روز از بعد
_______________________________________________________
جوان دانشجويان و طلبه تعدادي از بود كه مذهبي افراطي گروه يك «فرقان» -۷
بالفاصله خميني، از خودبهخودي گروه در دافعة اين بود. شده تشكيل خميني مخالف
و در زد دست خميني نزديكان عليه سياسي قتلهاي از بهسلسلهيي انقالب از بعد

رفت. ميان كامل از بهطور انقالب، بعد از يكسال كمتر از
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قرآني بهداري  بچههاي ميشدم، آماده شعبه به بازگشت 
از را كاپشنش  ليدا كردند. رد قرآن زير از مرا و آوردند 

كه  اين بار نخورم. سرما كه داد من و به فرنگيس(۸) گرفت
مژگان نوبت مي افتاد، شكنجه و ازجويي به گذارم دوباره من
زنده نماني دعا كرديم كه خيلي كه دلداريم بدهد: برايت بود
برايت آزمايش ديگري شايد نشد. تو ميخواستي آن چه ولي

مي كنيم. دعا هم باز باشد. راه در
بستند، تا چشمهايم را و گذاشتند صندلي چرخدار مرا روي
مي گذشت. سنگين سخت و بسيار برگردانند. زمان شعبه به

 

از يك «اصالحطلب» پذيرايي
در ميبردند، شعبه به مرا پرستار زن دو آن هنگاميكه
مي زدند. حرف مبارزه و مقاومت بيهودگي از برايم راه بين
بودم افكار خودم غرق ميشنيدم. را فقط كلماتشان من ولي
ميخواستم كه چيزي همان بكنم؟ بايد چكار پس اين از كه
تخت به مي شد. نميخواستم تكرار دوباره داشت نشود، تكرار
ترجيح آن بر را  مرگ و برگردم بازجويي اتاق  و شكنجه
برايم ميگرفتم كه قرار چيزي مقابل در ديگر ميدادم. بار
شروع نو از همهچيز كه شرايطي در بود. سختتر مرگ _______________________________________________________از
اسارت ۷سال از بعد بود، دانشآموز دستگيري هنگام كه كيواني، فرنگيس -۸
شده قتلعام مجاهد زندانيان شمار در ۳۰شهريور۶۷ تاريخ به ۲۵سالگي، سن در

رسيد. بهشهادت
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ارزيابي و بررسي مشغول  بگويم؟ چه و كنم  چكار ميشد،
بازجوها با و بازجويي در خودم جديد معادالت و  شرايط
نمي كنند ولم ديگر كردهام، كه  كاري با مي دانستم بودم.
اطالعات من از گذشته با متفاوت مراتب به كيفيتي در و
بازجويي شعبه به پايم هيچ وقت ميخواست دلم ميخواهند.

نرسد.
مرا كرد. پر مشامم را بوي نفرتانگيز شعبه همان دوباره
ديدم چوبي را تخت آن دوباره هنگاميكه و اتاقي بردند به
شو. بلند بازجو گفت: هستم. قبلي اتاق در همان باز فهميدم
و كنترل كنم را خودم نتوانستم شدم، بلند به محض اينكه
بيندازد. تخت روي كه مرا آمد بازجو جلو افتادم. زمين بر

بلند مي شوم. خودم نزن، دست به من گفتم:
بودم. مضطرب بهشدت ميشنيدم. را قلبم ضربان صداي
را خودم و شدم  بلند  جايم از و گرفتم تخت  به  را دستم

نمي توانستم بنشينم. ولي كشاندم تخت بهزحمت روي
تو به هنوز گفت: زهرآگيني  پوزخند و  تمسخر با بازجو

شدي؟ نزده ولو دست
جديدي شالق خوردنهاي براي را خودم داشتم درحاليكه
با داشت كه شنيدم را شيخ  دكتر صداي  مي كردم، آماده
بزنيدش اگر ندارد. طاقت مليحه اين ميزد: حرف بازجو

مي كند… تمام
اصرارهاي بچههايي نتيجة شيخ، دكتر حضور ميفهميدم كه
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شعبه بيايد به تا فشار آوردهاند او به بهداري كه در است
كرد و نصيحتم آمد سراغم شيخ دكتر بزند. حرفها را اين و
درست جواب ميپرسند هرچه نباش، كلهشق اينقدر كه:

و… بده
گرفتم  تصميم ديگر شد. در اين جا شروع دوباره  بازجويي
قبل روزهاي در بهمن ميدانستم  كه  چيزهايي نوشتن با
روي دوباره را همانها كنم. تلف وقت هم باز گفته آنها به
دادم. تحويلش جديدي اعترافات بهعنوان و نوشتم كاغذ
اقدام هم كه بازي كنم نقشي نقطه اين ميرسيد در بهذهنم
جلوگيري و هم از ادامة شكنجهها موجه كند را خودكشي به

كند.
بود كه شده ايجاد بازجوييهايم در زمينههايي اين پيش از
بهمن بازجوييها ميفهميدم در بگويم. چنين چيزي ميتوانستم
كه ميگفتم اساس همان بر هم من مي گويد. را چيزهايي چه
بود تبليغات  همان كه  را واقعيم كار و  شده ام وصل تازه 
هم او و مي كردند او چك با حرفهاي مرا مي كردم. مطرح
بود اين بازجوييها در حرفهايم پاية ميكرد. تأييد مرا حرف
ميبينيد، كه همانطور نبودهام. مهمي آدم تشكيالت در كه
و دانشآموز بوده! يك بودهام دانشجو خودم من كه مسئول
فهميده صحبتهاي متفرقه ميان در گفته ام. همهچيز را هم من
و رفته لو داشتهايم،  مصدق چهارراه در كه شركتي  بودم
به كردم كه مطرح را همين شدهاند. درگير آنجا بچه ها در
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جنبة مهمترين بهعنوان را موضوع اين و داشتهام تردد آنجا
از خاطرش شده به باعث كردم كه خودم وانمود «خيانت»
را بهمن گفته هاي همان تكرار و كنم. استفاده كذايي سيانور

دادم. تحويلشان خيانت بهعنوان
براي بيشتر و نبودم  مطمئن تاكتيك اين تأثير  به خودم
بچهها عمومي جانانة مقاومت اما ميكردم. استفاده وقتكشي
دشمن براي بزرگي اطالعات به را اسمشان دادن حتي كه
مي كرد ايجاد فرصتهايي مواقعي چنين در بودند، كرده تبديل
بودند، حرفهاي بهمن تكرار يا لورفته كه همگي حرفهايم و

بود. كرده پيدا قيمتي و قدر بازجوها براي
ندارم. چون تحمل ديگر گفتم: آمد، سراغم وقتي «استاد»
زدم. خودكشي به دست  بودم… خيانت كرده سازمان به

بمانم. زنده نمي خواهم من
از اسالم باش. حيف فكر چيه، به سازمان گفت: «استاد»

نيست؟ شما
احساس نكردند  شروع را  شكنجه بالفاصله  اينكه از
آنجا در بردند. راهرو به مرا است. گرفته كلكم ميكردم
بود. گرفته درد  بهشدت سرم  و بههمخورد  حالم  دوباره

ميكرد. تشديد سرما درد پاهايم را ميپريدند و عضالتم
باالي سرم غفاري  هادي آخوند و الجوردي موقع همان
اين سازمان گفت: آخر چرا شما بهخاطر الجوردي آمدند.
گور خوردي؟ و پيدا كردي كجا از را مي كنيد؟ قرص را كارها
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ميكنيد؟ را كارها اين نيست كه شماها حيف سازمان. پدر
موقعيت داشتي. درسخوانده هستي… آن همه تو

طرز به ميكرد، نصحيتم داشت الجوردي درحالي كه
ولم ميكند. درد سرم كه كردم دادزدن به شروع ديوانهواري
شدم تهوع دچار مي زدم داد داشتم كه حالي همان در كنيد.

سرو صورت  روي بودم، خورده بهداري در ناگهان هرچه و
و كرد نثارم فحش چند غفاري آوردم. باال غفاري هادي
بيشتر اوقاتش غفاري هادي شدند. دور مقابلم هردوشان از
را ديده او هم ديگر بچههاي بسياري مي گذراند. در اوين را
همراهي بازجوييها در  الجوردي  با نزديك از كه بودند

و  بود اوين در دائم بهطور ديگر الجوردي خود ميكند.(۹)
شعبه نحسش هميشه در حضور نميرفت. بيرون  آن جا  از
دمپايي و عرقگير و بيژاما يك با وقتها خيلي بود. محسوس
همه نبود. قائل خانة خودش و بين آنجا تفاوتي هيچ و بود
به بردنشان تا زندانيها شكنجهكردن از مي كرد. هم كاري
بچههاي بندها از داخل بهخصوص و به بند انتقالشان توالت.

شكنجه مي  برد. زير و به بيرون ميكشيد را سنو سال كم
از پسرهاي كامل بند يك كرد تالش سال۶۱-۶۰ همان _______________________________________________________در
سال نخستين از وي است. خاتمي به افراد نزديكترين از غفاري، هادي آخوند -۹
است. داشته شركت رژيم اين سركوبگريهاي  همة در  ضدسلطنتي انقالب از بعد
افرادي مشخص بهطور و داشت مستقيم شركت ۳۰خرداد تظاهرات سركوبي در
در شركت رژيم بود براي نمايندة مجلس او درحاليكه به قتل رساند. صحنه در را
در اكنون وي بود. فعال اوين در به زنان زنداني تجاوز از مواردي بهويژه و شكنجهها

هم هست. آزاديخواهي و اصالحطلبي مدعي و خاتمي نزديكان فعالترين شمار
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گذاشته آموزشگاه اسمش را و درست كند ۲۰سال زير جوان
يك بار و توابند همه آنها  ميكرد ادعا  كه الجوردي بود.
بود: توابشدنهاي شما گفته بچهها بازجويي نزد خودش حين
وقتي بودم. رفته بازديد آموزشگاه براي خودم است. كشك
يادداشت چندين جيبهايم و  كفش  داخل در آمدم بيرون

بودند. قتل نوشته به تهديد
ميكرد شكنجه ۱۷-۱۸سالهيي را الجوردي پسر كه يكبار
ديگر كه رسيد بهجايي كار مي شد،  شنيده فريادهايش و
به باز كرد و را اتاق در  قطع شدند. و افت كردند صداها 
ببريدش». «تمام كرد گفت: بودند راهرو كه در پاسدارهايي
خودش ريخت و سرش روي آب پارچ يك همان حال در
پسر يك بهجان بازجوها از يكي با بالفاصله و خنك كرد را
حريفش ولي كنند قپاني را خواستند او مي افتاد. ديگر جوان
خودش تا رفته بود شيشة اتاق سر توي با آن پسر نميشدند.
سرو صورت با همان و گرفتندش اما پرتاب كند به بيرون را

قپاني كردند. و خونچكان مجروج
 

تازه واردها معارفة
بهجايي ببرند. تا كردند بهصف را ما همة شب شد وقتي
ميبرند. اعدام براي  كه بود  اين ذهنم  در غالب حدس
كم تعدادمان اما هستيم، نفر چند كه بشمرم نمي توانستم
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بتول هنوز زدم حدس مي آمد كه خشخشي صداي نبود. از
كه شنيدم را صدايش ماست. به زودي جمع در و است زنده
پاسدار يك معلوم بود دوباره به شما ندارم. نيازي ميگفت:
جلوگيري كه كنند جابهجا را او خواستهاند خائن يك يا

ميكرد.
ايجاد ميشد قوت بتول  از حركت  صداي خشخشي كه
صف را مي خواست كه پاسداري مي داد. من به قلب عجيبي
و روي بگذاريد پتو يك در را او گفت، ديگر نفر چند ببرد به

بكشيد. زمين
صف آن در هيچكس بودند، شده بهخط همه وقتي
ميرفتيم. راه دستوپا برود. همه چهار راه ايستاده نميتوانست
با را خاصي صداي  لومپني، لحن و خنده با پاسدار  همان
پي درپي و بهپيش!» «گوسفندها گفت: و كرد تقليد دهانش

مي كرد. تكرار
از پر آپارتمانهايي كه بردند محلي به خودرو يك با را ما
آنجا در اولي كه روزهاي از بود. آنها زنداني در جمعيت
تنها نبودم. به هوش چون ندارم. چيزي به خاطر تقريبا بودم
حل آب در را شيرخشك مقداري بچهها كه هست يادم
دادند من جايي به و ريختند بهحلقم قطره و چند بودند كرده
تقريبا هفته كه در آن آپارتمانها بوديم، يك بعد از بخوابم. تا
آن طرف و اين طرف به را خودم ميتوانستم و بودم شده سرپا

بكشم.
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شدم آشنا مژگان بهنام  دانشآموزي دختر  با آنجا در
براي شكنجه يكبار را او نميآورم- بهياد را -اسم فاميلش
ميگفت: دستها بودند. مصنوعي برده اعدام جوخة آزار به و
اما دادند شليك فرمان و بودند بسته را چشمهايم و پاها و

زدند. اطرافم به را تيرها
نگذشته بود كه يك مژگان با آشناييم از يكي دو روز بيشتر
قزلحصار به است قرار گفتند و كردند صدا را او صبح روز
اعدام براي را او  كه  بود روشن اصل در  ولي  شود. منتقل
را رفتم، دختر ديگري عمومي بند به كه بردهاند. مدتي بعد
و بود مرجان اسمش داشت. او به زيادي شباهت كه ديدم

كرده اند. اعدامش و بوده خواهرش مژگان گفت،
بردند. بند۲۴۶ به آپارتمانها، محل از را ما دوهفته از بعد
شامل يك هر بودند زنان بندهاي از كه بندهاي۲۴۰و۲۴۶
بيشتر يا ۹۰نفر هركدام در  كه  بود  ۶*۶ ابعاد به ۷سلول

زنداني بودند.
استفاده نمي توانستيم هم راهرو از و بودند بسته را سلولها در
را كوچك كه وسايلش پالستيكي كيسة يك با هركس كنيم.
ميشد. گفته راهنمايي سلولها از يكي به بود آن گذاشته در
زنداني ۸نفر براي سلولها از اين هركدام شاه زمان در ميشد
كوچه مردم حرف مصاديق از است. بوده گرفته شده نظر در

است. كرده روسفيد خميني شاه را كه بود بازار و
ولي نمانده بهيادم دقيقي آمار بند آن زندانيان تعداد از
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اتاقي وارد هركس  بوديم. زنداني آنجا در ۷۰۰تا۸۰۰نفر 
خودش و ميچيد هم روي اتاق گوشة يك را وسايلش ميشد
معرفي را خودم شدم، وارد من وقتي مي كرد. معرفي بقيه به را
مشكوك بودن جرم به هيچكاره. هستم، مليحه من كردم:

ميشوم! به زودي آزاد بيگناهم! شدهام و دستگير
داريم، هم مليحه دوتا چون گفت: يكي خنده. زير زدند همه
همه خنده صداي دوباره است! «جوجه» او برعكس يكي اين

رفتند. بعدي سراغ و شد بلند
يك چون شهناز». «ننه ميگن من به هستم، شهناز من -
خودم هم سؤال اين شدهام؟ دستگير چرا نمي دانم پسر دارم.
است قرار ماه پيش چند از مي كنم؟ جا چكار اين كه هست

شوم. تكليف تعيين و بازجويي
بودم گلدار. رفته فريده ميگن من به فريده هستم، من -
بوده براي پدرم دارو بخرم. گويا دارو «مشكوك» داروخانه
بگويد پدرم به رفت بيرون كسي  اگر كردند! دستگيرم و

كند. اقدام دوباره دارو خريد براي خودش
ميني بوس يك  داخل را ما خانوادة  هستم. منظر  من -
محيا فقط اينجاييم. همه آوردند. زندان به و پركردند

(همه زدند  بعد… باشه بگم؟ است…(۱۰) ديگه چي بيرون
خنده). زير

بود او هم مشرب بود. خوش و و شوخ تيزهوش «منظر»
_______________________________________________________

بود. خردسال منظر دختر محيا، اسم -۱۰
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براي هميشه و گرفت ابتكارش گذاشت. «جوجه» اسم مرا كه
به يا جوجه» «ملي همهجا ديگر  پس آن از و شد تثبيت
اتاق اهل تمام با معارفه اين كردند. صدايم «جوجه» اختصار

مييافتم. آنها پيوند با يكايك و يافت ادامه
پرستارم من -
كارمندم من -

هستم دانشجو من -
هستم دانشآموز من -

موضوع دربارة فرد صحبت معارفه قسمتهاي جالبترين
شده دستگير «مشكوك»  بهعنوان بيشترشان بود.  اتهامش
دستگيريشان بهعلت نميخواستند كه هم بعضيها بودند.

ميپيوستند. همين موضوع به كنند اشاره
مشكوك!» «دكتر يك مطب به رفتن هنگام ميگفت: يكي
«دوست يك  با شدن همراه بهخاطر  يا: شدم. دستگير 

شدم. دستگير مشكوك!»
بود: اسامي مشابه پسوند معارفه، در ديگر نشاط موضوع

پيراهن دستگيري در هنگام بهخاطر اينكه گلدار» «فريده
آمده بود. اوين به پيراهن همان با و داشته تن گلدار به

شده بند وارد وقتي بهخاطر اينكه دستشكسته» «فريده
بود. گچ در شكستهاش دست بود

به زندان موقع ورودش «نسرين چارخونه» بهخاطر اين كه
بودند. اسم گذاشته را اسم اين داشته، تن به بلوز چهارخانه
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نزديكترين از بعدها كه بود جورابچي شريف نسرين كاملش
شد. زندان در دوستانم

و… داشت بچه تا سه كه آن بهخاطر سهبچه» «فاطي
بود، سرم زير و بستري و كه مريض قدبلنده» را «مليحه
اتهام كه بدون اين و بودند آورده زندان وضعيت به همان با
مدرسه در كه اين بهدليل  فقط و باشد  داشته مشخصي
بود گفته هرچه بودند. برده  زير شكنجه داشته، فعاليتهايي
درمان تحت بيماريم وخامت بهدليل ۳۰خرداد از قبل از من
گفته نميداد. حرفش به گوش كسي نداشتم فعاليتي و بودم

مريض  اگر  و بودي دوست  اشراق(۱۱)  حميرا  با  تو بودند 
آورده بند به را او كار ميكردي. وقتي او با ميرفتي نبودي
با سال۶۳ تا مليحه نبوده. شناسايي قابل قيافه اش بودند،
بود. سرانجام زندان در داشت كه حادي وضع بيماري همان
بيرون در و شده آزاد پول پرداخت و خانوادهاش تالشهاي با

نيافتم. خبري از او و ديگر بود درمان تحت
اسم گفت: خندان بسيار و گشاده چهرهيي با ديگر يكي
علت هستم. اتاق «آزادة» تنها چون نميخواهد. دنباله من
كند، پيدا ربط آزادي به هرچي هست. اسمم روي دستگيريم

است. جرم
_______________________________________________________
اطالعات او از شكنجه زير  در بازجو وقتي اوين، زندان در  اشراق، حميرا -۱۱
را سرش بازجو وقتي بگويم. در گوشت تا بيار جلو  را سرت بود گفته ميخواسته،
بر مرگ شعار و خوانده را بلند سرود آزادي صداي  با حميرا بوده، كرده نزديك

بود. داده خميني
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نامور آزاده اسم كاملش شناختم. را بيشتر آزاده اين بعدها
شده هم نامزد داريوش با بود. سلحشور داريوش دختردايي و
و داريوش نامزدي و فاميلي نسبت از وقتي الجوردي بودند.
دادگاه جريان كه از كينهيي بهخاطر شده بود، خبر با آزاده
مرگ شكنجه حد تا را هم داشته، آزاده را بهدل او داريوش از
فقط و  نداشت سياسي فعاليت آزاده  درحاليكه بود. كرده 
هربار بازجوييها،  در مي گفت: آزاده بود. مجاهدين هوادار 
آن و گفت دروغ ما داريوش به ميزند كه نعره الجوردي
هم تو بوده. كه منافق داد نشان و دادگاه گفت در را حرفها

جواب بدهي.(۱۲) بايد و هستي او مثل بودهيي با او كه
بود شده عمل دوبار پايش زخمهاي شدت به دليل آزاده
گذاشته پاهايش كف پوست برداشته، به پاهايش ران از و
پيش كشيدن با كه ميخواستند تلويزيوني مصاحبة او از بودند.
تا اعتراف كند غيراخالقي اتهامهاي به داريوش، با نامزديش
مگر مي گفت: خنده با هم آزاده كنند. لجن مال را داريوش
من آخرش نميگذارند اينها ميدانم من كه است. كم عقلم
خالي من سر بر داريوش را از و كينهشان بروم بيرون زنده
تا و بود خميني  زندان در سال۶۷ تا آزاده گويا مي كنند. 
سال۶۷ در مجاهد زندانيان عام قتل در شنيدهام كه جايي
_______________________________________________________
الجوردي موفق شد كه بود مجاهدين هوادار دانشآموزان از داريوش سلحشور، -۱۲
جمله از و خبرنگار چند حضور كه با الجوردي نمايشي دادگاه در و فريب دهد را
از و كند افشا را گيالني و الجوردي جنايتهاي بود، شده تشكيل ايتاليايي خبرنگار يك

دفاع نمايد. مجاهدين مبارزة مسلحانة
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اعدامش كردند.
از قبل و سياسي  فعاليتهاي  دوران از  كه ديگر  برخي
شده دستگير ۳۰خرداد روز در يا بودند زندان در ۳۰خرداد
پرندگان يا گلها بهاسم بودند، نداده را اسمشان هنوز و بودند
برخي و…  هدهد الله، پرستو، ميشدند: شناخته  مختلف

داشتند. شماره فقط هم ديگر
باز توالت رفتن براي ۳بار  روزانه و  بود بسته سلولها در
در بيماريها غذايي، انواع و بهداشتي بهخاطر وضع مي كردند.
دائم اتاقها همة در مشكل جدي اين بود كه و بود شايع اتاقها

بروند. توالت ميخواستند و ميكوبيدند در به
برويم، توالت براي بودند تا باز كرده را در كه دومي روز
راحله به نام پاسدار  زن يك با راهرو در  مادري ديدم

داخل بند  به نبود حاضر و ميكرد دعوا موسوي(۱۳) بحث و
دير آمده ۲دقيقه مادر اينكه بهدليل پاسدار زنك برود. آن
بود. گذاشته  را فحاشي بناي ميگرفت، وضو و داشت بود
ميگفت: او به داشت و بود ايستاده مقابلش در هم مادر

هستي. بيتربيتي آدم عجب
كچويي به پدر نمي آمد. كوتاه مادر و بود گرفته باال كار
مادر بتواند بود كه افتاده معذرتخواهي و به بود آمده آنجا
شناختم بهزودي كند. را آرام اوضاع بند و بفرستد داخل به را
_______________________________________________________
بود. سال۶۰ در رژيم كل دادستان تبريزي، موسوي آخوند دختر موسوي، راحله -۱۳
اصالحطلبي مدعي و خاتمي نزديكان از حاال كرده اعدام را هزاران نفر كه پدرش

است.
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است. مادر ذاكري او كه
باز را سلولها روز در در طول مجبور شدند مدتي از بعد
با همه باز شد وقتي درها كردند. اعالم را عمومي و بند كنند
هيچكس ولي ميكردند احوالپرسي قبليشان وآشنايان دوستان
خودبهخودي تأثير را ببيند. اولين آشنايي نميخواست دلش
تشكيالتي فعال يك يا آشنا يا نزديك دوست يك اينكه
خوردهايم و كه ضربهيي بهخاطر بايد كه بود اين را ببيني،
مشخص فرد و آن شده تعطيل االن كه مشخصي فعاليت
روشن اما بشوي. ناراحت و بخوري افسوس است، زندان در
اولي كه روز همان كرد. واقعيت فرار اين از نميشد بود كه
ديدم. را ناهيدپور زري همه از  قبل رفتم، بيرون سلول از
ديده بودمش. هم را در راهرو شعبه بار فقط يك پيش از آن
زندان در ميخواستيم هردو گريستيم. و گرفتيم آغوش در
در نظر كه اين از ميبوديم. اما بچه هاي ديگر كنار نباشيم و

خوشحال بودند. همه شده، سلولها باز
كه هواداراني از داشت. وجود آدمي همهجور بند اين در
بهصورتهاي كه كساني يعني بودند، معروف «امكاناتيها» به
هواداران تا بودند. داده امكاناتي و كمك مجاهدين به مختلف
غيرمذهبي، سياسي گروههاي فعاالن و اعضا و حرفه يي فعال
در فقط كه نه هم اكثريت و توده ورشكستة خائن و عناصر
همراه و همكار مشخص بهطور زندان داخل در بلكه بيرون
نميگذشتند. از نزديكان خودشان هم آنها حتي بودند. رژيم
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مژگان نام  به خواهرش مهشيد… بهنام اكثريتيها از  يكي
كه آن با داشت. نظر زير بود، مجاهدين هواداران از كه را
از سرش برنمي داشت دست مهشيد باردار بود ولي مژگان
به از مژگان روز  هر كني. توبه بايد او مي گفت به  دائم و
آورد، را بهدنيا بچهاش مژگان وقتي گزارش مي داد. بند دفتر
يكي و ببرد اتاق خودش به را او كه آورده بود فشار مهشيد
نكرد و ولي مژگان تحمل بردند به آنجا مژگان را دو روز
آنجا برگردانند. قبليش اتاق به را او كه كرد مجبورشان
به رسيدگي بتوانند  تا ميكردند  كمك  مادرها به  بچه ها
ازجمله دهند. انجام زندان محدود امكانات بهرغم را كودكان
خواسته چندبار مهشيد بود. داوطلبانه بچه ها كهنة شستن
ولي كند، كمك مژگان به كارهايش و بچه نگهداري در بود
من هستي و رژيم جاسوس گفته بود تو و نداده مژگان اجازه
مي داد گزارش مهشيد هم را حرفها همين ندارم. كاري تو با

ميكردند. تنبيه را مژگان آنها بهخاطر و
و بازرسي تورهاي در زندانيان ۹۰درصد حدود
افراد از خيلي بودند. افتاده زندان به خياباني مشكوكشدنهاي
و تظاهرات آشنايشان در چهرههاي و و قيافه تيپ به خاطر
هم بهدليل تعدادي بودند. شده دستگير فعاليتها ميتينگها و
شده بودند. بريده شناسايي خائن و يا آن اين و سستي خيانت
نبودند كم  اعدامها و مقاومت شروع از بعد حدود ۹ماه تا
بودند فرستاده بند به را آنها دستگيري از بعد كه كساني
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نداشتند هم پرونده حتي بودند. نيامده هم سراغشان حتي و
برخي آشكارنشدن بهخاطر ميدادند ترجيح بعضيهايشان و
دنبال را  خودشان زنداني تكليف  تعيين موضوع مسايل، 
صدايشان شعبه به هرروز و بودند بازجويي زير عدهيي نكنند.

اعدام. حكم اجراي هم منتظر عده يي و ميكردند
بودند. و طبقهيي قشر همه از اوين، سياسي در زندانيهاي
و شده بودند دستگير بهاسم مشكوك و بيشترشان بيدليل
ميماندند. سلولها در قضايي، مدتها رسيدگي يا دادگاه بدون

چه بود؟ جرمها واقعيتر زبان به يا حاال اتهامها
سياسي و گروههاي مجاهدين كتابهاي نشريه يا خواندن -

ديگر
اعالميه پخش يا تراكت چسباندن -

خاص بهطور سياسي، گروههاي به امكان يا پول دادن -
مجاهدين

سياسي كتب گروههاي نشريات يا فروش -
و… گروهها ميتينگهاي و تظاهرات در شركت -

فعاليتها اين كه بود  دوراني به مربوط اينها  بيشتر تازه
به استناد هم نداشت. با رسمي، قانوني حكومتي محدوديت
دستههاي۲۰تا۳۰نفري، در  شبانه جرائم،  به اصطالح همين

مي سپردند. اعدام جوخههاي به را مجاهدين هواداران
مورد بودند شده دستگير ۳۰خرداد از قبل كه آنهايي
در اتاقهاي كه تا زماني قرار مي گرفتند. كينهكشي بيشتري
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كافي و غذاي بودند گرسنه اوقات بيشتر جداگانهيي بودند
سلولهايي در ما را ۳۰خرداد از بعد يكيشان مي گفت: نداشتند.
به داشتيم. تنفس بهدليل گرمي هوا مشكل جدي كه  انداختند
تنفس براي را صورتهايمان نوبتي و مي افتاديم خفگي حالت
مي گذاشتيم پشت در سلول روي كف زمين تازه هواي كمي
يك كنيم. تنفس ميآمد در زير از كه هوايي اندك از تا
بود، غذا بهشتي هالكت با مصادف كه ۳۰خرداد بعد از هفته
باز را كمي پنجره و بدهيد غذا كه زديم وقتي در و ندادند
گفت: ما آمد و سلول جلو بازجوها از يكي تا هوا بيايد. كنيد

ميرسد! هوا هم االن بيايند. غذا بردن براي نماينده ها
رفته غذا گرفتن براي نماينده بهعنوان بچهها از تعدادي وقتي
ميگفتند و ميكوبيدند سرشان توي قابلمه و مالقه با بودند
تمام بهاين ترتيب هست! مي خواهيد هم غذا. اضافه هم اين
سلول داخل  به  و  زده كتك  و كشيده  بيرون  را  اتاق  افراد 
حاال بود گفته و كرده مراجعه دوباره بازجو بودند. برگردانده
گاز كپسول كه يك است هواخوري خورديد نوبت غذا كه
نفر چند اثرش در و بود انداخته سلول داخل به اشكآور

بودند. شده اغما دچار
بود. جرمها تشكيالتي با مجاهدين از باالترين رابطة وجود
دستگير ۳۰خرداد از بعد موضعي تظاهرات در زنداني اگر

نداشت. رهايي اعدام از ديگر بود، شده
كساني از بسياري كه نمي كرد فرقي رژيم بازجوهاي براي
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چه زندان بودند، در مجاهدين سياسي زمان فعاليتهاي از كه
به حمله موقع بودند كه گرازهايي آنها مثل دارند؟ جرمي
خانههاي مردمي به حمله هنگام نميكردند. رحم خردوكالن
شوهر و بودند، از زن كرده مخفي يا داده مجاهدين را پناه كه
از چيزي كه تنها بودند. آورده زندان به را بچة چندروزه تا
بود. وروديه عنوان  به كتككاري نميشد، دريغ  هيچكس
جاري عدالت تنها اوين  به ورود  لگد در و مشت و شالق

بود!
مقابل چشم در را بچهها شوهرانشان، يا چشم جلو زنها را
كه نميكردم باور وقت هيچ ميكردند. شكنجه مادرانشان

باشند. مشخصي اطالعات دنبال آنها
مذهبي را كه فرنگيس مهربان، بهنام و بسيار فهميده زني
كرده، مالي كمك سياسي گروههاي به اينكه بهخاطر نبود،
آورده زندان ۳سالهاش به پسر و دختر ۶ساله و شوهرش با
كتك بچههايش جلو چشمان را او ميگفت  خودش بودند.
گريه غش وحشت و شدت از بچهها كه جايي زده بودند. تا
چشمان مقابل در شكل بههمين را شوهرش بودند. كرده
در عرض سرش موهاي بودند. تمام كرده خودش شكنجه
شده سفيد شكنجه  اتاق در صحنههايي ديدن با  چندروز
خونريزي دچار كتككاري و شكنجه فشارهاي اثر در بود.
كساني بود نگران همواره همه اين با بود. شده شديد رحم
قرار خطر معرض در بود ممكن يا بودند شكنجه زير كه
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كه را خبرهايي و به سراغم مي آمد هرفرصتي در او بگيرند.
كرده اين وآن كسب از بازجويي در يا مادران شنيده بود از
ميداد هشدار ما به اوقات گاهي ميكرد. منتقل من به بود
شعبه خواهرمان در آن يا مورد اين در زيرا مراقب باشيم كه

دادهاند. كه خائنان گزارشهايي بود شنيده چيزهايي
هم ميكردند. تحمل مضاعفي فشارهاي مادرها بهطوركلي
بچههايشان فشار بايد هم و مي كشيدند را خودشان بار بايد
نيز بودند بند كه در كودكاني از مي كردند. هركدام تحمل را

مي آورد. به درد را كه قلب آدم داشتند ماجرايي خودشان
به عنوان مي آوردند، بند به شعبه از كه جديدي فرد هر
چرا كيست و بدانيم تا ميرفتيم سراغش معارفه آشنايي و
مطلعكردن همچنين بگيريم. جديدي اخبار شده و دستگير
چه اينكه شناخت بود. ضروري خيلي بند اوضاع از آنها
با اينكه به توجه كدامند. خبرچينها و ميكنند خيانت كساني
كنند، كساني احتياط چه با و بشوند وارد صحبت كساني چه

بود. نيازهايشان اولين از
خيلي ۱۷-۱۸سالة دختر يك  غروب حوالي روز يك
بند آوردند. اسمش به را اصفهاني لهجة شيرين خوشگل با
كرديم. گروهش را مشخص و گفتيم به او خوشامد بود. ليال
شود. اولين چيزي مستقر تا گفتيم او به را مسايل معمول بند
ميكرديم، توجه آن به  و بود مهم هرزنداني  مورد در كه
دختر جوان اين با كمال تعجب پاهاي بود. وضعيت پاهايش
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كرده اشتباه است ممكن رسيد بهذهنم ابتدا من و بود سالم
عمومي فرستاده اند. بند داخل به نشده را بازجويي او و باشند
ديگر سياسي فعاليتهاي زمان از گفت خودش كه بهخصوص
و بوده  گرفته فاصله مجاهدين هوادار انجمنهاي با كار از 
وجود او به رسيدگي مورد نگراني در جاي ميرسيد بهنظر

ندارد.
سراغم به دستشكسته فريده شام، حوالي بعد ساعت دو
ندارد. تعريفي حالش هيچ تازه وارد، دختر  اين گفت و آمد
و سرش رفتيم باالي وقتي دارد. تهوع دائم و رفته باال تبش
سياه كابل ضربههاي كرديم، تمام بدنش از معاينه فريده با
زير گردن تا از ولي بودند سالم پاهايش ظاهر شده بود. به
سفت سنگ مثل عضالتش تمام و سياه پايش يكپارچه مچ

بود. شده
اصال و من نميشناسم خوردم كسي را قسم ميگفت: هرچه
۴۰درجه به تبش نبود.  بدهكار كسي گوش نبوده ام،  فعال
هيچ ولي كرديم پاشويه اش ميگفت. هذيان و بود رسيده
با فريده به عاقبت نداشتيم. هم دارويي هيچ چيز تغيير نكرد.
بهداري ببرند. به او را كه فشار آورديم و زيرهشت رفتيم
چند از كنيم. پس چكار او با نميدانيم و است حالش بد گفتيم
پتو انداختند در يك را او كشاكش سرانجام و دعوا ساعت
كار ميكردند، بهداري در پاسداراني كه بهداري بردند. به و
روي و مي گذاشتند پتو  توي برانكارد جاي  به را زندانيان
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اينكه تا نداشتيم او خبري از چند روز تا مي كشيدند. زمين
اخبار از وقتي بند فرستادند. را به او و شد بهتر حالش كمي
را قبليم مسئول صباحي، هما شدم، متوجه پرسيدم بهداري

داشت. خبرها او برايم از بوده و ديده آنجا در
كه بود سيما بهنام دانشآموزي دختر ديگر، تازهوارد
بود. باندپيچي شده پايش و پريده  خيلي أمد، رنگش وقتي
متوجه شدم آمدند، پايش پانسمان عوضكردن وقتي براي
كه بودند كرده تهديدش  و كشيده اند را پاهايش  ناخنهاي
از مي كنند.  اعدامش كردهاند چكارش بگويد كسي به اگر 
چك را او ميفرستادند، بند به پانسمان براي كه خائني طريق

شده؟ چطور پايت از سميا پرسيد: خائن آن ميكردند.
اين به و افتاده پايم روي سنگين جسم يك نيست چيزي -

آمده. در حالت
تعريف برايمان را جريان بعدي  فرصت در سيما البته
فلزي آلت و يك بوده گرفته را بازجو دستهايش كه كرد
دستهاي چون بوده، گفته و گذاشته دستش ناخنهاي زير را
را آنها مي گذرم و دستهايت از دفعه اين قشنگي داري، خيلي

بعد! ميگذارم براي
را بكشند. پاهايش بود ناخنهاي گفته به همكارانش سپس
خواهش ما از كودكانه يي روحية  و معصوميت با سيما
كنند. اعدامش مبادا تا نگوييم كسي به را چيزها اين ميكرد
اولين خبر شود با ماجرا از اين كسي اگر گفته بودند او به
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بود. خواهي خودت شود اعدام كه كسي

بازجويي بيپايان داستان
بهنام واقع چيزي در نميشود. بسته هيچ پروندهيي اوين، در
كه احكامي باالترين وجود ندارد. حتي شده محكوم زنداني
بهسادگي شده صادر رژيم خود بلندپاية قضايي مراجع توسط
را مشروعيتش همه چيز شود. لغو پاسدار يك توسط مي تواند
چه مشكلي لحظه همان در درست آنها كه اين مي گيرد از
از چگونه مي خواهند و نياز دارند اطالعاتي چه به يا دارند
پروندهيي هر بازكردن بربيايند؟ زنداني يك مقاومت پس
اراده دليل هر  به  بازجوها كه شبانهروز از  ساعتي  هر در
و جاري روش يك است. تازه بهعنوان عملي برايشان كنند،
يك پرونده از هرموضوع دربارة مسألهيي و سؤال هيچ ثابت،
لگد مشت و و شكنجه و آنها بدون شالق نيست كه زنداني

مطرحش كنند.
بازجويي براي افراد  كردن صدا زمان ظهرها  و صبحها
شروع را اسامي خواندن بند بلندگوي صبحها وقتي بود.
سراپا همه ميشد. حاكم بند  بر  سنگيني سكوت ميكرد،
اسمشان كه آنهايي كيست؟ نوبت ببينند تا مي شدند گوش
مي زدند چشمبند ميكردند و سر به بايد چادر مي شد خوانده

ميرفتند. بند دفتر بهسمت و
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مي كردند تالش شوخي  يك پوشش  در بچهها  از برخي
كه گرفته را آخرين خبرهايي به بازجويي افراد از رفتن قبل
يا لو رفتن افراد دستگيري خبر مثل برسانند. بودند به آنها
بنگاه را خودشان اسم هم تعدادي مشخص. مسألة يك
بهصورتي شايعه عنوان با و بودند گذاشته شايعهپراكني
براي كسي كه ازجمله و بچهها از قابلمالحظهيي تعداد كه
گاهي ميكردند. نقل را خبرها بشنود، ميرفت، بازجويي
خبري و گزارش سياسي تفسير بهصورت را احتماالت  هم
را حرفها شوخيها البهالي در و ميكردند بيان راديويي 
وقتي بود. كمدردسري و  پرراندمان تاكتيك  ميگنجاندند.
صداي با شايعه گروه تمام ميشد، بلندگو از اسامي خواندن
در زير پناهگاههايتان سفيد است، از وضعيت بلند مي گفت:

پتوها خارج شويد.
غروب تا ديگر برخي براي تا ظهر و بعضيها براي بازجوييها
احساس بند برميگشتم به شعبه از من هروقت مي كشيد. طول
حتي شعبه در پيدا كرده ام. بودن زندان نجات از ميكردم
خودت وقتي ميكرد. رواني آدم را نبود، كار در بازجويي اگر
شكنجهشدن اينكه تا بود راحتتر بودي، شكنجه و كتك زير
حتي يا ميشناختي كه همرزمي آن يا اين آشوالششدن و
بهگوش و ببيني چشم  به بودي، نديده هم  بار يك را او

بشنوي.
بود كه چيزي بازجوييهايش و شعبة۷ به نسبت اين احساس
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صبح بودند. يكروز در آن شريك من با ديگر هم بسياري
منتقل شده حدود يكماهونيم بعد از آن كه به بند عمومي
را عجيبي وجودم هراس و هول خواندند. هم اسم مرا بودم،
كردم. دلپيچه احساس شدم. پريشان و درهمريخته كرد. پر
همانجا داشتم دوست بروم، شعبه به نميخواست دلم و
با نرسد. شعبة۷ و بازجويي به پايم هرگز ولي بمانم بند در
معنيدار نرفتن به بازجويي ميتوانست نبود و چارهيي اينهمه
حركت شعبه و به سمت شدم صف بازجويي وارد شود. تلقي
چه ديگر بار اين كه را پركرده بود ذهنم سؤال اين كرديم.

صدا كردهاند؟ مرا كه فهميدهاند و چي شده خبر
زدم. چمباتمه روي زمين راهرو رسيدم در شعبه به وقتي
اتاق به و كرد صدايم و بالفاصله بازجو آمد مهلتم ندادند. اما
را ديگر شدم صداي بازجوهاي وقتي وارد اتاق برد. بازجويي

ميكردند. مسخره را «استاد» كه ميشنيدم
آنكه  و با كرده فيلم را تو كه است همان نيموجبي اين -

كرده… هم رنگت باز بود خورده اول قرص همان از
قلم گفت: من به خطاب  بود، خيلي عصباني كه «استاد»
آخرين مهلت است. گفتم: اين و هرچه داري بنويس. بردار
در نميدانم من بپرسيد داريد  هرسؤالي  ندارم. حرفي من

ميزنيد؟ حرف چي مورد
كابل، يك ضربة با همزمان كه بود نشده جمالتم تمام هنوز

زد: فرياد
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بخواب! روي تخت برو بنويسي. بايد فقط نزن! تو حرف -
بودم، گرفته پيش در  ابتدا  از كه  روشي  به بازهم من

شده؟ خبر چه چي؟ مگر گفتم: نمي روم، براي و ايستادم
را خودم كه بيندازد تخت روي مرا كرد «استاد» تالش
آنها عاقبت دور اتاق. دويدن به شروع كردم و كشيدم كنار
بدون و خواباندند ديگر مرا روي تخت بازجوي دو كمك با
كه تكانهايي به علت كابلزدن. به كردند شروع پاهايم بستن
اصابت ساقهايم و پاها مختلف جاهاي به شالقها ميخوردم،
آخرين اين گفت: و كرد توقف مدتي از بعد «استاد» ميكرد.
آن قدر اگر حرف نزني مي كنم. صبر تا وقت نماز مهلت است.

اتاق بميري. همين در ميزنم كه
ماندم. منتظر برداشتم و را خودكار نشستم و صندلي روي
«استاد» آمدم. خودم به شد زده سرم به كه ضربه يي با دوباره
داده بود لم ميز روي درحالي كه و بود ايستاده كنار صندليم
ميترسي؟ هم سوخته حرفهاي گفتن از بدبخت ميگفت:

گرفتهايم. را همه
ما به كه  گفت  را  هوداراني از نفر چند اسم  اين جا  در
اسامي شوكه شدم. اين شنيدن از ميدادند. و پول امكان جا
باشد. افتاده رژيم بهدست اطالعات كه اين نبود باوركردني
۳نفر از تنها نيست. مطلع آنها از كسي ميكردم چون فكر
۳نفر ما از هيچكدام ميدانستم و داشتند اطالع موضوع اين
اطالعات ميدانستم اين ندادهايم. با آن كه اطالعات را اين
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نماز براي گفتم: ميخواهم و سكوت كردم هم باز دارند را
و چيزي براي گفتن ندارم. بروم

را افرادي تالش كردم آمدم، بيرون كه بازجويي اتاق از 
كه را چيزي همان بياورم. بهدست اطالعاتي و  كنم پيدا
قسمتمان نفرات از سوسن، بود. چشمانم مقابل در ميخواستم
سؤال و رساندم او به را خودم بود. شده دستگير تازه كه بود

شدهيي؟ دستگير چرا و شده؟ چه كردم:
در ولي بود. ناراحت به شدت و نمي داد جواب ابتدا سوسن

حرف بزند. شد ناگزير مقابل اصرارهايم
شده؟ چي نميداني تو مگر -

همين حاال و آمده ام بازجويي براي االن و خبر ندارم من -
را ديدم. تو

دادهاي؟ لو ما را پاسدارها گفتند تو ولي -
ميترسيدم، آن هميشه از كه كردم چيزي احساس لحظه در
و سوسن افتاده است. ذهن سرم صخرة عظيم روي يك مثل
بودند كرده دستگير هركس از بودند. كرده خراب را بقيه
ارتباطات و همة اطالعات اندكي، مطرحكردن ركبزدن و با

بودند. كشيده آنها از كرده بودند را برايمان كه كارهايي
ترجيح ميدادم لحظه ها آن در و بود گرفته گلويم را بغض
سوسن سرد نگاه تا باشم، ايستاده اعدام جوخة برابر در
از من كه بگويم او به توانستم تنها نسوزاند. را وجودم اعماق
از بودم. بعد نگفته شما دربارة چيزي و نداشتم هيچ چيز خبر
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به بودند كه در زندان بچههايي كردم از طريق تالش آن هم
دستگير شده و بودند ما كمك كرده به كه جواني و شوهر زن
نقشي من دروغ گفته و آنها به رژيم خبر بدهم كه بودند،
دير خيلي چه فرستادند كه اگر پيام آنها هم برايم نداشتهام.
آنها به ديگري جاي از فهميدهاند كه رژيم خوبي به ولي شده
زده ركب آنها به اصل در بازجوها است. بوده كرده شك
چند نشان تير با يك باز هم ترفندشان گرفته بود. بودند و
هواداراني ارعاب  و پروندهسازي و شكنجه هم بودند.  زده
اعتماد شكستن هم و بودند كرده امكاناتي ساده كمكهاي كه
بودند داده  قرار اختيار مبارزه را در امكاناتشان  كساني كه
اعتمادهاي و روابط به نسبت ذهنها مشوشكردن هم و
دستگاه اين رژيم و آمال غايت كه تشكيالتي. همان چيزي
اگر ميگفتند هميشه آنها بود. آن پليسي و نظامي سركوبگر

است. تمام ديگر مجاهدين بگيريم از را تشكيالت

خيانت! سست بنيادهاي
صدايم بازجويي براي باز كه بود ديماه۶۰ اواخر در روزي
و من جوابهاي كرد مطرح «استاد» كه پس از سؤالهايي زدند.

بردار! چشمبندت را گفت: من دادم، به كلي
وقتي نشناختم. را او كه ايستاده بود جواني مرد روبهرويم
را او پرسيد: «استاد»  كرد.  سالم  من به كردم نگاهش 
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ميشناسي؟
نميشناسم. و نديدهام را او نه گفتم:

تو به بودم. خانة شما در ماه من چندين گفت: مرد جوان
بودم. مسئولش من كه ميآمدي چاپخانهيي

خاطراتم ولي ميداد مشخصي نشانيهاي او بود. عجيبي صحنة
حرفش نمي كرد! بود، تطبيق برابرم ايستاده در كه شخصي با
كار مي كردهام من در چاپخانهيي اينكه در مورد بهطوركلي
هم من ۳۰خرداد از قبل كه چاپخانه يي مسئول بود. درست
نهاد از يزديفر  محمدرضا اسمش مي كردم، آن جا كار در
خانهمان در را نه حاضر مرد چهرة بود. ولي دانشآموزي
يزديفر و او بين شباهتي و نداشتم بهياد چاپخانه در نه و
هركه او كه بود بود. روشن در گچ دستش يك نميديدم.
همان كار محصول و وضعيتش شده شكنجه بهشدت هست
خودم به بودند. ايستاده سرمان باالي كه است بازجوهايي
بهخاطر يا بودهام خودم افكار مشغول شايد كه كردم شك
نياوردم. بهجا را او و ضعيف شده حافظهام زندان فشارهاي
شباهت بودمش ديده من كه كسي  با زندان در او چهرة

نداشت. زيادي
به كرد شروع  بود، كرده پيدا دستاويزي كه «استاد» 
حرف اگر كه كرد تهديدم و چاپخانه  دربارة سؤال كردن
راه به خانه را اينكه مجاهدين به جرم را مادرم پدر و نزنم،

و… مياندازد زندان به مي دادهاند
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بر افتادم. او دقايقي بهياد خانوادهمان ابلهانة تهديد اين با
در اين ما آگاهانه از كه هريك بازجو سرنوشتي خالف تصور
به ياد من ميكرد. مؤثري به كرده بوديم كمك انتخاب مسير
مي گفتند: شوخي به دوستانمان از خيلي كه افتادم روزهايي

انجمن است. تنهايي يك خودش به خانة شما
كه كوچكترم، بيژن بود برادر اختيار در زيرزمين خانة ما
را مجاهد نشريه همكالسيهايش با ۱۵سالگي در موقع آن 
و ميشدند جمع خانه  اتاقهاي از يكي در يا  مي فروختند.
اينكه بهدليل همان سال۵۸ ميكردند. در درست تراكت
مدرسه بود از كرده افشاگري مدرسه مدير سركوبگر عليه
ديپلم گرفته تازه كه اصغر ديگرم برادر بودند. اخراجش كرده
داشت. اشتغال مجاهدين از هواداري به حرفهيي بهطور بود
تحصيالتش ادامة براي سال۵۴ از كه علي بزرگترم برادر
كه علي ايران برگشت. انقالب به از بود، بعد رفته به آمريكا
بود، خوانده درس سينمايي امور كارگرداني و فيلمبرداري در
تلويزيون و راديو بر تازه كه مرتجعي دعوتهاي مسئوالن با
همان در چون اما نكرد. همراهي بودند شده حاكم رژيم
به بازگشت در شده بود، آشنا هواداران مجاهدين با آمريكا
تبليغي و فعاليتهاي هنري در را مجاهدين همكاريش با ايران،

آغاز كرد.
ديگر كردند، تعطيل را فعاليتمان محل انجمنهاي وقتي از
نشسته تعدادي در هراتاقي بود. روزانه غوغايي خانهمان در
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بهخاطر طرفي از و مي گرفت سرسام گاهي مادرم بودند.
كوره از گاهي  نگويد. چيزي ميكرد سعي ما به عالقه اش 
است. نمانده برايم  زندگي ديگر ميگفت و  مي رفت در
و و دانشگاه مدرسه آخر كه ميداديم برايش توضيح وقتي
و ساكت ميسوخت دلش بستهاند، ما بهروي را انجمن و…

ميشد.
برسيم. و بهجايي ما درس بخوانيم كه اين بود مادرم آروزي
عمه و را بگيرند دورش نوههايش و تمام شود سختيهايش
ما دارند. راحتي زندگي چه كه ميزد مثال را عمو و خاله و
فكر آرزوهاي به دوباره مامان كه: سربهسرش مي گذاشتيم

برباد رفتهاش افتاد!
كي خانه اين شب. نه داريم، روز نه مي گفت: پدرم گاهي

ميبيند؟ خودش به آرامش روي
تذكر بچه ها به ناگزير شود، كمتر فشارها اينكه براي
رعايتها اما اين را كم كنند. سر و صدا و كه تردد ميداديم
داشت. ادامه خانه در آن مشكالت و نميداد تغيير را چيزي
تظاهرات سركوب با خميني كه ۳۰خرداد۱۳۶۰ روز تا
سكوت ديگر كرد، رو زير و همه چيز را مردم مسالمتآميز

شد. حاكم خانه بر
با ديدم، را پدرم روز يك كه ۳۰خرداد از بعد مدتي
بودم زده كه حرفي اشك ريخت و گفت: از آنروزها يادآوري
و دوستانتان و شما خندة صداي دوباره مي شود كي پشيمانم.



۱۰۵ ۱۰۴۱۰۵ ۱۰۴

تالشتان را ببينم؟ و شور و حال
چهچيزي به مرا  داشت خميني  جنايتكار  بازجوي  حاال
ديگر كه  پيري مادر و پدر اذيت و آزار مي كرد؟ تهديد 

نداشتند؟ دستدادن از براي چيزي
گفت: استاد  كه بودم  ذهنم در چيزها اين  مرور سرگرم 
و بگوييد؟» او ميخواستيد به چي حرف بزنيد، او با «بياييد

رفت. بيرون خودش
ما مسئولين مگر ببين! مرا گفت: و كرد يـزديفر شروع
چي براي تو بايستيم؟ بايد چي براي و كي براي نبوديم تو
وضعيتي چه ببين نميترسم. مرگ از من بايستي؟ ميخواهي

دارم…
بغض و ميدهند فشار ميكردم قلبم را احساس درونم از
و مي كردم پايين و باال  را حرفهايش بود. گرفته را گلويم
ميترسيدم ولي دارم. جواب همهشان براي ميكردم احساس
پيدا ادامه شعبه در بازجوييها داستان دوباره بزنم حرفي اگر
در دلم بيايم. بيرون جا آن از زودتر ميخواست كند. دلم
بريدهيي بگويي كه چرا صداقت نداري ميگفتم: او به خطاب

بروي؟ زندگي دنبال و بماني زنده ميخواهي و
ميگويي  تو باشد اوگفتم: به ولي نكردم بيان را افكارم  
سرنگوني زمان رفته؟ گفته و اشتباه اشتباه را مسير سازمان
اين همة و گفته باشد سازمان كه گفته؟ بهفرض اشتباه را
كنم قبول را همه كه من گيرم كرده باشد. هم را اشتباهات
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هستي؟ كي با االن بگو تو ولي كنم. رد هم را  سازمان  و
اين ميگويي نيستي. شناسايي  قابل كن.  نگاه را قيافهات
چيست؟ ديگر بازجوييها و اين اوين پس برحقند؟ آخوندها
مبارزه مشخصي براي راه و كرده اشتباه مي گفتي سازمان اگر
چون مي كردم ولي قبول را حرفت ميدادي ، اينها نشان با
صف توي برويم بايد ما پس كرده، اشتباه سازمان تو بهرغم

رژيم؟
نميگويم كه من گفت: و پايين انداخت را سرش يزديفر
از بعد هنوز زدند. كتكم حد مرگ تا ببين! مرا حقند. اينها
ريخته. پاهايم زمين بگذارم. گوشت  پايم را نمي توانم  عمل
و بعد دادند ترتيب مصنوعي اعدام برايم و شكستند دستم را
االن رسيدم! اين نتايج به بود كه جا بردند. آن انفرادي به
شوي. بيخود اعدام نمي خواهم و مي سوزد براي تو دلم هم
(منظورش احمد است؟ خبر مردان چه بندهاي در نميداني
هم را ميكرديم) صدايش  بيژن كه بود  من برادركوچك
حاال بايد سال سنو كم بچههاي اينهمه ديدم. اينجا در من
و داري موقعيت تو چي؟ براي  و  كي براي شوند. اعدام

ميدهي! دست چرا از باشي. داشته زندگي خوبي ميتواني
ايستاده بود اتاق در موقع آن تا كه هم بهمن صادقينژاد
گفت: كوتاه جمله يك  در ميكرد، نگاه و  نمي زد حرفي و
زير به سرش را گفته» و باش، مجتبي همهچيز را «مواظب

انداخت.
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نداشتم، مرد ديگري را  فكركردن براي  در حالي كه فرصتي
معرفي را خودش نميشناختم ولي را من او آوردند. اتاق به
او با  شاه زندان در و محمد  برادرم  دوست گفت و كرد 
برادرم با مالقات براي كه سالياني در مرا و بوده همسلولي
است. بوده ديده ميرفتم قزلحصار و قصر زندان به محمد
بود مزيدي محمدرضا بهنام مازندران اهالي از جواني آخوند
اولين نمايندگي كانديداي سياسي فعاليتهاي دوران در كه

بود. مجلس هم شده دورة
در بود كه واضح خيلي آنجا در حضورش نحوة شكل و از
گذاشته بازجوها اختيار خودش را در و شده تسليم مقابلشان
كه آورده بودند را هم او حاال ميكند. آنها همكاري با دارد و
سرعقل كند و نصيحت مرا بزرگترم برادر بهعنوان دوست
و شود ابتدا گفت: آرزو ميكنم محمد زنده دستگير بياورد.

نيفتد. برايش اتفاقي
محمد زنده كه كردم دعا دلم در ولي ندادم او جوابي به
روبهرو صحنه ها اين لحظه با حتي يك و نيفتد دشمن بهدست

نشود.
روابط از من، براي در هم شكستن صحبتهايش در مزيدي
كرد. مجاهدين شروع تشكيالت در مرد و زن بين ناسالم
كساني چه سفارشهاي او كه بهخودم  يادآوري اين نفس
بود. خوبي  راهنمايي ميكند؟ اجرا موضوعي چه بر سر را
شكنجه هاي شديدترين از بعد خودشان كه بازجوهايي همان
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كثيفترين و مي كردند  تجاوز مجاهد به زنان وحشيانه
ظهور بازجويي به اتاقهاي همان در را ضداخالقي رفتارهاي
مناسبات در مجاهدين رفتار و اخالق مدعي حاال ميرساندند،
كه نيستم بچه من در جوابش گفتم: بودند. شده داخليشان
از را  مجاهدين مناسبات من مي زني. من به را اين حرفها
فعالترين در مرد و زن از ديدهام. همة ما پايگاهها در نزديك
وصلهها اين و هستيم  هم با تشكيالتي و كاري رابطههاي
ميكنند، فدا مردمشان براي را همهچيزشان كه كساني به
در كجا از مقاومتها اين بود پس طوري اين اگر نمي چسبد.

ميآيد؟
مقولة بعديش حربة خورد. سنگ  به تيرش اينجا وقتي
مي گفت: خاصي حرص  با مزيدي بود. مجاهدين  پولهاي
چه و آنهاست  دسترس در  پولهايي چه  نميدانيد شماها 

نميكنند؟ كه خرجهايي
پاسدارها كه داشتم  پول دستگيري موقع من هم  گفتم:
پول نميدانيم  ما مي كني فكر تو برداشتند. خودشان براي 
يك حتي ما ميشود؟ و چگونه خرج ميآيد كجا از سازمان
هيچ من چند سال طي نميگيريم.  سازمان  از  پول تومان
مالي كمك سازمان هواداران از اينكه مگر نكردهام خرجي
هواداران را خريد خودرو و خانه پول كراية باشم. كرده جمع

مي دهند. سازمان
با مجاهدين پولهاي سر بر را حرفش اصل سرانجام مزيدي
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تومان ۱۰۰هزار حدود گفت: و آورد باال رقتباري جانكندن
شده هرطور گفت من به كه رابطم بوده نزدم سازمان پول از
چيزي اگر گفتند من  به  حتي بدهي. را  سازمان  پول بايد
را پول اين و بفروشي را  طاليت دندان است بهتر  نداري

دارد. نياز سازمان به آن كه بدهي
جا برايش  را نگاهم عاقلاندرسفيه مفهوم كردم سعي 
مي گذاشتند اگر گفتم: نگاه كردم و چشمهايش در بيندازم.
برداري سازمان خودت براي را مردم پول ۱۰۰هزار تومان

نه؟ بود، خوبي
اينها من هم خود و گفت: كرد عوض را حرفش  مزيدي
بالهايي چه  سر خودم بر كه نميبيني  مگر  ندارم قبول  را

آوردهاند؟
و پاسداران بين درگيري يك موضوع بهمن و مزيدي
مصدق چهارراه در  كارمان محل شركت در  را مجاهدين
هر كه نقل كردند را مجاهدين از ۳نفر صحنة شهادت و تهران
شليكهاي مقابل در و ميدادهاند شعار درگيري جريان در سه
برايم شهادتها آن خبر شنيدن ميكردند. مقاومت پاسداران
رفتند سرفرازانه كه را شكر كردم خدا اما بود، سخت خيلي
من به كه احساسي  نيفتادند. اوين دژخيمان بهدست  ولي
قيافة ديگر  نميخواست دلم اما ميداد، آرامش و  غرور
او ميخورد. به هم نيشخندهايش از حالم و ببينم را مزيدي
رگبار در همه جا به را مجاهدين ميخواست از اينكه رژيم
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تلنبار زندانها در و مي سپارد دار چوبه هاي به و ميبندد
و مقاومت مقابلش ايستادن در پس بگيرد كه ميكند نتيجه
نتيجة را رژيم جنايتهاي ميخواستند نيست. درست آن عليه
شد وارد «استاد» ناگهان ميان اين در كنند. وانمود مقاومت
يا كنيد كار او شما روي بود ديگر، قرار است بس گفت: و

شما؟ روي او
ما حرفهاي به طريقي همكارانش و كه «استاد» بود فهم قابل
آخرين سؤال «استاد» ديگر ميشنيدند. يك اتاق ديگر در را
گمشو گفت: نبود، منتظر جوابم هم كه او و ندادم جواب را

بند. توي برو
نمي آمدند، بر از پسش شكنجه و شالق با بازجوها كه كاري
از و پيش ببرند واداده يي عناصر چنين كمك مي خواستند به
درعينحال بودم. و خوشحال نداشتند راضي دستاوردي اينكه
هنوز داشتم. بدي سنگيني احساس و بودم عصباني بهشدت
بود اين سؤال اصلي كه در ذهنم ميچرخيد و نبودم مطمئن
آن پس در نه؟ يا است بريده هم آيا مسئولم-بهمن- كه

چكار ميكرد؟ صحنه
كه ميكرد ناله بچهاش و  زن بهخاطر مزيدي وقتي
كه ميافتادم بند بچههاي همه بهياد و… ندارند سرپرست
كنند تحمل جواني را آن هم در آن سنين فشار آنهمه بايد
و باشد خودش زندگي و زن بهفكر فقط گردنكلفت اين و

كند. خطاب «برادر» را آنها بازجوها رضايت جلب براي
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من به  دوگانهيي  حالت بهمن  و  يزدي فر مورد در  اما 
رژيم اگر مي سوخت. دلم داشتم و هم تنفر هم ميداد. دست
نمي كرد، خوار و ذليل آدمها را چنين و نبود سفاك اينقدر
را آنها جديت و حال شور و نميافتادند. من ذلتي چنين به
ميآمد، خاطرهها بهيادم آن وقتي ديده بودم. كارهايشان در
ميگفتم و  مي شدم ناباور ميديدم آنها از كه وضعيتي  به
خودم به داشتم دوست باشند؟ شده اينطوري ميشود مگر

زدهاند. آنها تاكتيك كه بقبوالنم
بازجوها به كه  ديدم شعبه  در را يزديفر  مدتي  از بعد
پرسيدم را جوبا شوم. وضعيتش تالش كردم مي كرد؟ كمك
خبري برادرم احمد-بيژن- از است؟ چه خبر شما بندهاي در

داري؟
نزد. حرفي و ديگر نيست خبري و گفت: داد تكان سري

كه به شعبة۷ بچه هايي بقية و زري از بار از آن چند بعد
ميكند. همكاري رژيم  با يـزديفر كه شنيدم  ميرفتند،
«هركس كه مي آوردم بهياد را ضرب المثل اين اما بود سخت

مي گذارند». خودش گور در را
آنها است. وقتي بيدليل مقاومتم احساس ميكردم گاهي
كنم؟ چكار من كه مي كند فرقي چه ديگر گفته اند را چيز همه
كمكهاي كمترين بهخاطر كه ميافتادم كساني به ياد وقتي
زندان مختلف بندهاي در بودند  كرده  ما به كه امكاناتي
كه ميگفتم بد و بيراه زمين   و   زمان ميشدم و به كالفه هستند
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كه بود مجبور كرده را داشتيد؟ كي شما آدمها چكار اين به
همهچيزشان از كه كساني بكشانيد؟ زندان به را وكبير صغير
آرزو هربار ميكردند. ما وقف را زندگيشان و ميگذشتند
نميديدم. زندان در  را آنها و بودم مرده  كاش ميكردم
دربارة كه آنها بود ذهني اين روحي و عذابآورترين شكنجة

فكر مي كنند؟ چه ما
مرا شعبه بهمن در بازجوييها، بين فرصتي يكبار در بعدها
را همه چيز كن. من گوش ميكنم گفت: خواهش كرد و پيدا
نشوي. كه اعدام كردهام را سبك تو پروندة كردهام و قبول
كنند. اعدامت كه نكن كاري ولي مي سپارم. خودت به ديگر
كردي كه باور چطور نكن. دعوا آنها با و بگير را جلو زبانت

گذاشتم و… كاله سرشان من بريده ام؟ من
و ميترسيدم ولي  كنم باور  را  حرفش ميخواست  دلم
بعد اول ساعتهاي از  چرا است اينطور اگر  ميكردم فكر
تحتمسئولش من بود گفته  كميته همان  در دستگيري از
كه بخواهند باشد حقه يك نكند اين هم مي كردم بودهام؟ فكر

ببرند؟ كتك و شكنجه زير كنند و دوباره تست مرا
در چه گفتم: و نكنم  اعتنا حرفهايش به  گرفتم تصميم
ميكشند، را همه مان آخر دست نايستم چه و بايستم مقابلشان
بكني هركاري باش مطمئن هم تو نزنم؟ را حرفم چرا پس

را هم مي كشند. تو آخرش
بدهيم. ادامه حرفهايمان نتوانستيم به ديگر و آمد بازجو
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سرنوشتي چه بهمن كه ماند باقي برايم سؤال اين ولي
مختلفي فرضهاي و تابلوها ذهنم در زد؟ رقم خودش براي
بهدليل كرد من براي كه كاري آيا نميدانستم ميچرخيد.
بوده يا بهعنوان مسئولم اصغر عالقهاش به برادرم و دوستي
همكاري دشمن با و آيا اول نكشيد ميديد؟ خودش وظيفة
جبران را خطاهايش  كرد سعي  و  شد پشيمان بعد  و كرد

كند؟
ميكند همكاري با دشمن كه مي گفتند ميشنيدم خبرهايي
جداي است. بوده داده فريبشان كه بود ديگري خبرهاي و
محرز برايم نهايت در كرد، بازجوييها در او كه كارهايي از
و به جايي بوده نشسته خودرو يك در ۴پاسدار كه او با شد
رسيدن از هر۴پاسدار قبل بهمن اقدام اثر در ميرفتهاند، ولي
هم بهشهادت رسيده و خودش شده بودند محل كشته به

بوده است.
و اخباري رفتم زري سراغ معمول طبق رسيدم به بند وقتي
گفتم. او به سعيد را شهادت خبر و ازجمله بودم شنيده كه
بود. پرانده صحبتهايش بين در مزيدي را سعيد شهادت خبر
و زري من كه بود دانشگاه علم وصنعت دانشجويان سعيد از
كوتاهي مدت دانشجويي فعاليتهاي  در  شناختيم. مي را او
مشترك دوست و سلولي هم سعيد بوديم. كرده كار هم با
زندان آشنا در با برادرم و بود زندان شاه در محمد مزيدي و
به مجاهدين حرفهيي بهطور انقالب از بعد سعيد بود. شده
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مرا سعيد داشتم، كه با ديداري بود. يادآوري آخرين پيوسته
اتاق بازجويي از ناراحتي كه و فضاي عصباني آن حدودي از تا
به شوم، دستگير آن كه از قبل ميكرد. مدتي خارج داشتم
منتظر مشخصي محل در قراري اجراي براي بودند گفته من
طرف مقابل شناسايي براي مسئولم عالمتي از وقتي بمانم.
خودت و ميشناسد را او تو گفته بود، من به بودم، خواسته
منتظر قرار محل در خواهي شناخت. وقتي صحنه در را او
نگاه را ديگر جاهاي بودم و داشتم آشنا چهرة يا دوست يك
مليحه شنيدم: آشنايي صداي كنم پيدا را او كه ميكردم

شو! سوار
عالمتي با را راننده بود. ايستاده پايم جلو سواري خودرو يك
گيس كاله شناختم. بود  مانده باقي فكش  شكستگي از كه
ديدنش، بود. از داده تغيير حسابي را قيافهاش بود و گذاشته
خيلي نبود، تشخيص به سادگي قابل قيافهاش كه بهخصوص
كرده ازدواج صحبتهايش گفت ميان بودم. در شده خوشحال
امكان يك براي تهية بايد قرار آن در تبريك گفتم. او به كه
شد تمام كه مي كردم. كارمان كمك به او كارهايش مورد در

نديدمش.(۱۴) ديگر خداحافظي كردم و او با

_______________________________________________________
كه در بود سياسي رژيم شاه زندانيان از شهيد سعيد قهرماني(اهري) ۱۴- مجاهد
در با پاسداران مسلحانه درگيري داشت طي يك ۲۹سال سال۶۱ هنگاميكه آذرماه

تهران بهشهادت رسيد.
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زنداني! به رسيدگي خاص شيوة
چند بود كه بازجويي من  در ماجرا اين از  بعد  روز  چند
به رسيدگي «هيأت آوردند و بهعنوان ما بند به را آخوند
و جمع كردند محلي در را ما  شكنجه»  بررسي و زندانيان 
مورد يا و هست بدنشان روي شكنجه اثر «كسانيكه گفتند:
و كنند معرفي را واقع شدهاند خودشان اخالقي و اذيت آزار

كنند». شكايت
خامنهاي بهنام مجلس نمايندگان از يكي هيأت اين بين در
بازجوياني از ديگري هست. رژيم هم فعلي رهبر برادر كه بود

بودم. ديده را او در شعبه چندبار خودم كه بود
دربارة آزارهايي و بروند ميخواستند بچه ها تعدادي از به
چرند باشيد مطمئن گفتم: كنند، صحبت بودند ديده كه

شكنجهگرند. خودشان ميگويند،
بلند بندهاي ديگر از از بچهها چندتا همه درنهايت اين با
نشان بودند شده متحمل شكنجههايي را كه اثرهاي و شدند
بهصورت را شكايتهايتان گفتند هيأت آن اعضاي دادند.

بنويسيد. هم كتبي
آثار از و شد بلند گلدار»  «فريده  آنجا  در ما بند از
و علت دستگير كردهاند بدون را و اينكه او گفت شكنجه
آنروز و فرداي نوشتند را اسمش رسيدگي كرد. درخواست
نشد. او از خبري شب تا كردند. صدايش بازجويي براي
بند در شام از مدتي بعد كه نگران ميشديم داشتيم كمكم
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توان كردند. پرت  بند داخل  به را فريده  و كردند  باز را
ميكرد. خونريزي و بود  شكسته سرش  نداشت، راهرفتن
شده متكا يك مثل كه بود كرده باد آن قدر و زخمي پاهايش
با بود. مشكل او به رسيدگي كه داشت درد آنقدر بود.
بشوند، جمع دورش زيادي تعداد بند در نميخواستيم آنكه
چندمسكن بود. بد خيلي حالش نداشتيم. جايي و نبود چارهيي
ولرم با آب را و سرش داديم او داشت به مسئول دارو كه

ماساژ بدهيم. را پاهايش كمي پماد با كرديم شستيم. سعي
بردهاند؟ كجا را او و شده چه كه پرسيديم، او از ماوقع

مثل درست هم شكنجه و بازجويي اين ميگفت: فريده
اين تفاوت با گرفت. صورت توسط«استاد» شعبة۷ قبليها در
شركت و حضور هم شكنجه بررسي و رسيدگي هيأت خود كه
من كه همان بازجو همراه خامنهاي و همان آخوند داشتند.
كارتان ميزدهاندكه، را فريده بودمش، ديده شعبه در هم
شكنجه مي گوييد كه پررو شدهايد آنقدر و رسيده بهجايي

شدهايد؟!
او به ميكردم. برايش كاري بايد و ميكشيد درد فريده
كردي. مي خواستي. شكايت رسيدگي تو ناراحت نباش گفتم:
جا اين در رسيدگي مدل كردند. رسيدگي هم شكايتت به

همين است. انتخاب خودت بود!
ولي خنديد. ناراحتي و در اوج درد و فشرد را بازويم فريده
و حركتكردن حرفزدن ناي و بود ضعف كرده بهشدت
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بند دفتر سراغ ميگرفت.  تشنج درد شدت  از و نداشت
محل ما به  اما ببرند. بهداري  به را  او خواستيم و  رفتيم
از يكي و نشسته بوديم فريده سر باالي صبح تا نميگذاشتند.
دست شكسته فريده پزشكي بود بهكمك دانشجوي كه بچهها
بند دفتر سراغ بار چندين صبح تا ميكردند. رسيدگي او به
بيداد و داد با آنروز فرداي نميداد. جواب كسي ولي رفتيم

ببرند. بهداري به را او كرديم مجبورشان
قابليت كه را تجربههايي عيني ترين  از يكي بهاينترتيب
ازسرگذرانديم. ميداد نشان را رژيم درون در تحول و تغيير
بهعنوان و خودش بود نمايش اين خامنهاي گردانندة برادر
دخالت فريده شكنجة در شكنجه» به رسيدگي «هيات عضو
اخير در سالهاي كه خامنهاي هادي داشت، همان مستقيم
است. خاتمي مشاوران نزديكترين از «اصالحطلب» بهعنوان

تلخ بدرودهاي
محكوم يك خداحافظي شاهد زندان در كه باري اولين
بود. سال۶۰ زمستان اوايل  روزهاي از يكي  بودم، بهاعدام
را را بهياد ندارم- -كه فامليش جواني بهنام نسرين دختر
ببرند. اعدام براي كردند كه سلمانزاده صدا شهين همراه
آمده اوين بند به از آپارتمانها آذرماه اواخر در شهين و من
هيچ صدايش كردند روزي كه همان نسرين تا اما با بوديم،
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كه بود اين داشتم او از كه تصويري تنها نداشتم. صحبتي
ميخنديد. هميشه

راهرو ايستادند طرف دو همه در خواندند، اسمش را وقتي
نزديك دوستان كنند. بدرقهاش تا كشيدند صف برايش و
زنهاي و ميبوسيدند. بودند آغوش گرفته در را او نسرين
بسياري ببرند. بيرون تا ميكشيدند را او ديگر طرف از پاسدار

ميكردند. برخي گريه بودند و هيجانزده
بلند ديد با صداي را بچهها اشك و ذاكري كه هيجان مادر
صلوات برايشان نمي كنند. بدرقه اشك با را مسافر گفت:

بفرستيد.
پاسدارها به شد. متشنج كامٌال بند و فرستادند صلوات همه
و فرستادند اتاقها داخل همه را به ريختند، بند راهرو داخل
در ذهنم كه تصويري تنها نسرين از و بستند. را درهاي اتاقها
مشتاقانه و ميخنديد گشاده رويي با كه بود اين گذاشتند باقي

ميكرد. خداحافظي بچهها با
ميبرند، اعدام به كه فردي براي خداحافظيگرفتن مراسم
خودش خاص  ترتيب  و  تبديل شده سنت  و رسم  يك  به
و ميخوانديم  را قرآن از آيههايي ابتدا بود. كرده پيدا را 
يا ميخواند  شعري شود، اعدام بود قرار كه فردي بعد 
سرودي يا شعر برايش جمعي بهطور سپس مي گفت. مطلبي
از بهزور را اعدام به محكوم افراد كه موقعي مي خوانديم.
صداي با هم همه با مي بردند و دوستانشان مي كشيدند ميان
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خداحافظ. ميكرديم: تكرار بلند
فريده ما سلول از سال۶۰ عيد از قبل هفته چند
صدا اعدام براي را  خيرخواه حميرا و خواجهخورموجي 
در كه بود  اين جرمش و بود آبادان اهل فريده، كردند. 
را حميرا ميكرد.  تبليغ مجاهدين براي جنگ زدهها ميان
بودند. كرده دستگير تهران در ۱۸شهريور۶۰ تظاهرات در
و صميمي حميرا دوست اردكاني آن ليال از پيش چندشب

بودند. برده براي اعدام را هماتاقيش
نميخواستند كه حتي رفتند عجلهيي با چنان حميرا و فريده
و پوشيد را لباسش بهترين حميرا بايستند. خداحافظي براي
يكي از بچهها آورده براي در مالقات كه را نوي كفشهاي
و لباس بهترين با دارم دوست گفت: و گرفت او از بودند
راهرو بهسمت آماده شد و عجله فريده هم با بروم. كفش

حركت كرد.
چه شد؟ خداحافظي بچهها گفتيم و كرديم وقتي صدايشان

ليال. من رفتم پيش گفت و با صداي بلند خنديد حميرا
نداشت. خبر جريان اين بود و از زنداني هم حميرا همسر
طاهره بودند داده مالقات زنداني خانوادههاي به كه عيد روز
مالقات به او ميشناخت بهجاي حميرا را همسر كه ملكان
طاهره خود را به همسرش داد. شهادت حميرا خبر و رفت
شب در را فريده و حميرا شد. تيرباران بعد ماههاي در هم

بردند. اعدام براي ۱۹اسفند۶۰
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خيرخواه حميرا شهيد مجاهد
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اردكاني مولوي ليال شهيد مجاهد
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نشان واكنشي هيچ نتوانيم تا مي بردند. بي خبر را بعضيها اما
به عنوان يا بازجويي بهاسم را او ابتدا ذاكري. مادر مثل بدهيم.
كردهاند. اعدامش فهميديم بعد مدتي و بردند بند از انتقال
فوق العادهيي روحية بود. ما كناري سلول در ذاكري مادر
بر مرگ شعار كه پاسدارها قدرتنمايي  مقابل در داشت.
در ميكرد و برگزار جماعت نماز ما با ميدادند، منافق سر

ميخواند. را مجاهدين نيايش نماز، هر پايان
سؤالهاي شرعي به بهانة مطرحكردن هم سلولها افراد ساير
هماهنگكنندة ذاكري مادر  عمل در  ميرفتند. سراغش
همين بهخاطر بود. زندان در ما كارهاي مهمترين از بخشي
و مي كردند صدا را براي بازجويي او روز هر كه بود نقشش
هيچكس اما برمي گرداندند. سلول به لتوپار و شكنجهشده
بفهمد. امر واقعيت دربارة  چيزي او چهرة  از نميتوانست
زندان در بود و شده عصبي حملههاي شيرين دچار دخترش
او با  خواستند ذاكري مادر از  هرچه ميداد. نشان ضعف 
من با و ميگفت ببيند را دخترش حاضر نشد حرف بزند،
بگذارد تاثير من روي نميتواند هيچكس نميزنم. حرف خائن
هم را مادر ۹ساله دختر برگرداند. اعتقادم و ايمان از مرا و
بگذارند تأثير او روي تا بودند آورده زندان به خانواده همراه
من هم دختر ببينم. را دخترم «نميخواهم مي گفت: ولي مادر

است». ندارند مادر كه ديگري عزيز هزاران مثل
و ايستاده الجوردي و گيالني در مقابل هم محاكمه هنگام
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ذاكري) مادر اردهالي(مادر محمدي سكينه شهيد مجاهد 
بارها ٧٠سالگي سن در كه بود ذاكري ابراهيم قهرمان مجاهد

گرفت. قرار الجوردي مورد شكنجه توسط شخص
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شنيدم گيالني بچهها ساير از بود. كرده دفاع عقايدش جانانه از
شيرزن سالخورده اين محاكمه اش نسبت به الجوردي در و
دوباره ميترسيدند چون كرده بودند و رذيالنهيي هتاكيهاي
شود، شلوغ بند اعدام به بردنش هنگام و برگردد بند به
بودند. بسته اعدام تيرك به و برده تپهها به را او يكراست
بردند. اعدام براي هفته ها  آن هم در را ديگري عزيزان
۳ شمارة اتاق زنداني كه دانشآموزي دختر استوار، نيره
بود. معرفي كرده استاد» «ناهيد را خودش بود و بند۲۴۶
در كوتاهي مدت نيره نميدانستند. را اصليش اسم بازجوها
مدتهاي طوالني در براي وجودش تاثير ولي عمومي بود بند
۱۶-۱۷سال ماند. باقي بودند ديده را او كه كساني ضمير
ديگران تسلطش و آرامش  با  هميشه  ولي  نداشت بيشتر
مسلط شخصيتي و خندان بشاش، چهرهيي ميكرد. آرام را
او ميكردند تصور  نميشناختند را او كه كساني  راحت. و
خيليها و نميكند تحمل فشاري و بازجويي هيچ زندان در
اينقدر كه گرفته آزادي و حكم شده محاكمه نيره ميگفتند
اعدامش ميدانست ابتدا از او درحاليكه است. راحت خيالش
راحتي و سبكبالي با ميرفت بازجويي به كه هربار ميكنند.
بود، اتاقشان فرد جوانترين نيره برميگشت. خونسردي و
هدايتشان و كنترل داشت اتاق همة بچههاي وضعيت بر اما
نيره (ناهيد) سال۶۰ زمستان روزهاي آخرين از ميكرد. يكي
ميكرد. زندگي كه سبكبالي همان با بردند. اعدام براي را
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باقي دلهايمان بر  را وجودش حسرت و رفت  ما ميان از
گذاشت.

اعدام براي بند عمومي۲۴۶ از را كه همبنديهايم آخرين
شيخاالسالم، مهشيد ترانه شيخ، سال۶۱،  مهرماه در بردند
پروين مريم  و مزيناني مريم ملكان، طاهره لك، منصوره 

بودند.
غرب  محالت بخش در فعال بچههاي از ملكان طاهره
دستگير شده بود. ق ف. بنام فردي با قرار سر تهران بود و
در شوخيهايش و صداي خنده و هميشه خونگرم خيلي طاهره
ميرسيد، به هر آشنايي شعر را دوست داشت و بود. بلند بند
مي خواند. را خودش اشعار يا معروف شاعر يك از شعري
خطبههاي و سجاديه صحيفة دعاهاي از خيلي طاهره
به را كلماتي كه مي ديدم هرازگاهي بود و حفظ را نهجالبالغه
دارد مي فهميدم ميكند تكرار مقابلش طرف و ميگويد كسي

ميدهد. ياد بهكسي را خطبه يا دعا يك
هميشه كه داد يك دعاي يادگاري هم من خود به طاهره
دعايي داشت يك بار  ميكند. زنده دلم در  را خاطرش
۳۰ از قبل آموزشي كالسهاي در آمد يادم  كه مي خواند

نكرده بودم. ولي من كنيم حفظ را دعا بود آن خرداد قرار
بده! ياد هم من به دعا را اين طاهره گفتم:

خواند: «اللهم اغفرلي بيار و گوشت را و گفت جلو كشيد مرا
بالمغفره» فعدعلي عدت فان مني، به اعلم انت ما
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لك منصوره شهيد مجاهد

ملي باغ اشرف، شهيدان مقاومت- در موزه ملكان طاهره يادگار
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مختارزاده سهيال شهيد مجاهد يادگارهاي آخرين

شهيدان مقاومت حائري در موزه يادگار پروين
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آخر تا و گرفت را غلطهايم او و كردم تكرار بار چند من
مهربانش، كه و شيطنت آميز نگاههاي از داد. يادم را دعا 
است: راضي از نتيجه كارش بود معلوم بود زده زل من به
ثوابش بخواني را  دعا  اين نمازي هر در  كه  باشد حواست

ميشود. نوشته من بهحساب
اطالعات كه بودند برده بازجويي فشار زير را طاهره
كرده انكار را همه چيز بدهد ولي او را همكارانش از تعدادي
ريخته بود خيلي به هم برگشت كه از بازجويي بود. يكبار
زير زد رفتم راهرو به تا بزنم. حرف كمي ميخواهم گفت و
مي خواسته اذيتش آمده و بازجو سراغش يك و گفت گريه
اعدامت نمي گذارم كني ازدواج من با اگر كه گفته و كند
ولي بود و نفهميدم كي بود بسته طاهره ميگفت چشمم كنند.

از اعدام نميترسم. من كثافت، و گفتم: گمشو دادم فحش
سراغت من دوباره بكن، را فكرهايت گفته بود: هم بازجو

ميآيم.
تأثير ميگذارد. ديگران روحية روي چون گريه نكن گفتم:
اول از چون مهم نيست. برايم بهخدا اعدام گفت: طاهره
چكار مي كنند جنايتكارها اين ميدانستم آمدم، اين راه به كه
تجاوز من به كيست نمي دانم كه بيشرف اين مي  ترسم ولي

كند.
هم اين بشود، به هم هرچه ولي نشده چيزي االن كه گفتم:
و هستي آدم قوييي كه نگاه كنيم، تو شكنجه بايد به عنوان
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االن پس ميگيريم. قلب قوت مينشينيم تو با وقتي هميشه
شاد نكن… را دشمن مسأله اين سر بر با گريهكردن هم

ميترسيدم كه خودم ولي ميگفتم طاهره به را اين حرفها
تحملش مي كردم احساس و نيفتد اتفاقي چنين كند خدا
خندان مجاهد آن نميدانم و نبوديم هم با ديگر است. سخت
برسرش چه كردند،  اعدامش سال۶۱ در كه هنگامي  تا

آمد؟
عمومي بند از مستقيم بهطور را كسي ديگر سال۶۱ اوايل از
از بعد بيخبر ميبردند، كه آنهايي نبردند. براي اعدام براي
آياتي خواندن با مي گرفتيم. مراسمي اعدامشان خبر شنيدن
كه ميبستيم پيمان و ميداشتيم گرامي را يادشان قرآن از

بمانيم. استوار بهآخر تا راه اين در خودشان مثل
ارقام و آمار اوين در اعداميها تعداد از نمي توانستيم اغلب
اصال خيليها كه ساده به اين دليل بياوريم. بهدست دقيقي
بازجويي اتاقهاي همان از نميرسيد. عمومي بند به پايشان
در حال وقتي شكنجه زير مي شدند. يا در برده براي اعدام

سپرده ميشدند. اعدام جوخه بودند، به مرگ
كه است كسي كمتر داشت. را كوه سنگيني اوين شبهاي
نداشته را احساس و همين باشد سر برده به اوين در را شبي
را شوخي و بازي  همه  ميشد، نزديك غروب  وقتي  باشد.
و نشود سنگين شبها در بند فضاي تا مي كردند شروع
اين بر هولناك صداي ولي هميشه يك نكند. افت روحيهها



۱۳۱ ۱۳۰۱۳۱ ۱۳۰

مي انداخت. سايه فضا
درست را تيرآهن صبح گويي يكبار حوالي يا نيمهشبها
آنها طنين و رگبارها صداي ميكنند. خالي بند ديوار پشت
براي زندانيان تالش و ميكرد عميقتر را اوين سكوت مرگبار
كه بود زياد آنقدر گاهي مي شد. آغاز تيرخالصها شمارش
پايان در و ميشمردند همه ميشد. خارج دستمان از شمارش

ميكردند. مقايسه هم با
مي ايستادند  نماز به برخي ميگريستند. آرامي به  مادرها
ميكردند. دعا رفته بودند دست كه از عزيزاني روح براي و
به روي يا كنند حفظ را روحيه شان مي كردند برخي سعي
راهي اين يادآوري ميكردند: برخي بههم نياورند. خودشان
خللي در نميتوانند كارها اين با و كردهايم انتخاب است كه

كنند. ايجاد ما ارادة
اوين در من ميكرد. عصبي را  ما شبانه اعدامهاي آمار
هم همين ديگر بسياري ميشدم. بيخوابي دچار بيشتر شبها
در ما ولي بود شبها صحبتكردن ممنوع داشتند. را حالت

مي زديم. حرف هم با پنهاني و پتو زير

اعدام! صف در
يا را خبرش وقتي  حتي  اعدامها، طويل  صفهاي  صحنة
يك بار ميكرد.  ريشريش را قلبت ميشنيدي را  وصفش 
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صفي كه در براي رفتن به بند بازجويي به من گفتند بعد از
طوالني صفي مردها هم در بايستم. پشت سر زنها بود آنجا
نفر و گذاشته بودند نفر جلويي شانه را روي چپشان دست
زنها صف در مي شد. پاسدار هدايت يك بهوسيلة صف اول
بسته چشمبند با را چشمهايشان و داشتند سر به چادر همه
كابلي يا  شالق سر  يك  بود صف  جلو در  كه  زني بودند.
پاسداري يا بازجو را و سر ديگر آن  ميگرفت بهدست را

ميرفت. بند بهسمت كه داشت بهدست
آشنايي تا را باال مي زدم راه چشمبندم بين در اوقات بيشتر
وقتي بازجويي از هم پس شب آن كسب كنم. خبري و ببينم را
منتظر ماندم. و رفتم صف داخل به برگردم، بند شد به گفته
را چشمبندم نيست بازجوها و پاسدارها از خبري ديدم وقتي
وسايل هستند صف كه در كساني ديدم همة زدم. باال كمي
است طوالني صف اين و آنقدر هم دارند همراه مختصري
سنوسال. وكم جوان همه چهرهها كنم. شمارش نتوانستم كه

جلويي. نفر شانة بر دستي و بسته چشمان با
بازجويي از بعد معموال كه صفي به شباهتي صف اين
و مي فشرد را گلويم بغض  نداشت. ميرفت  بند به سوي
كه دردآورترين صحنهيي كنم. كنترل را نمي توانستم خودم

ديدهام. حياتم تمام در
ميگشتم، آشنايي  چهرة دنبال آنها ميان در حالي كه در

برويم. تا بنديها بيايند گفت: و كچويي آمد پيرمرد همان
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سراغم كردم. بلند را دستم نمي خورد. تكان كسي ديدم
صف اينجا  بيچاره؟  مي كني چكار اينجا گفت:  و آمد 

بيرون! بنديها. بيا صف اعداميهاست نه
يك ماژيك دستبهدست صف بودند، كه در آنهايي بين
بعد و بنويسند يا دستشان پا را روي اسمشان تا ميكردند
نبود. كار پايان اينهم تازه اما شناسايي باشند. قابل اعدام از
اعدام چيزي از قبل و بهخصوص تجاوز و شالق اذيت و آزار

مي بود. انتظارش در زندان در هردختري بايد كه بود
ابتدا او را كه ايران منش بهناز ما بهنام يكي از همبنديهاي
بودند، كرده محكوم اعدام هم بعد و شالق زيادي تعداد به
داره زور خيلي ديگه اين ميگفت: و مي خنديد حكم اين به

بشي. اعدام هم بخوري، كتك هم كه
بچهها مي گفت: خنده چاق بود، با و هيكل درشت كه بهناز
به كنند؟ چون گلوله اعدام مرا نتوانستند حاال تا چرا مي دانيد
مي گردند. خمپاره اعدام با دنبال جوخة و نيست كارگر من

بود. از همه باالتر روحيهشان بودند كه زير اعدام بچههايي
از مختارزاده سهيال  كه  بود ظهر ۵بعد از ساعت روز يك 
دورش بچهها مي كرديم. صدا «طلعت» را او برگشت. دادگاه
گفت: خنده با او كه گذشت؟ چه بپرسند كه بودند گرفته را
گاو) ميگفتيم چهارپايه به زندان (در بياوريد را گاو بچهها
ببخشيد باالي منبر، بروم ميخواهم زيادند، هوادارانم چون
ندارم. زيادي وقت بدهم چون يكباره توضيح همه براي گاو،
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مختارزاده(طلعت) سهيال شهيد مجاهد
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شد؟ چي طلعت پرسيدم:
گفت: مي  كشيد،  گلويش  روي را  انگشتش در حاليكه 

ُقتلت!» روز ديگر «بأي ذنٍب چند هيچي.
گفت: بود،  ايستاده چهارپايه باالي كه حالي در سهيال
روشن بهشتي براي را جهنم آتش خودم مي خواهم بچهها
آتشي و مياندازم كوكتل  يك كنيد تماشا  مرا خوب كنم.
و ميليشياهاي بهشت باركاهللا! بگويد كه خدا ميكنم بهپا

بكشند. هورا
خنده. زير زدند همه

نمونة يك  هم اوين  زندان در خادمي فهيمه  سرگذشت 
مرجان بهنام مجاهدين سابق هوادار يك توسط او بود. ديگر
خيانت مي كرد بود و آمده در خدمت رژيم كه به حريري
را بهنام و و دستگير شده بود. مرجان حدود ۵۰ نفر لو رفته
به خودش فهيمه، با در مورد قرارش اما بود. داده لو نشان

بود. رفته قرار محل
او و بوده  پيچ شميران در محل قرارشان فهيمه ميگفت
نشده بود. ايستاده كنار دست مرجان كه فردي ابتدا متوجه
زير از و مي شود  نزديك  غافلگيرانه كه  بوده پاسدار  يك
منافق مي گويد: فهيمه به و مي كشد بيرون مسلسلي لباسش

شو! سوار
مقاومت بي خود گفته بود: فهيمه همانجا به حريري مرجان

گفته ام. ميدانستم، را هركس من نكنيد
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با همان ولي بود باردار ۶ ماهه  دستگيريش فهيمه هنگام
همسرش اختفاي محل و ميزدند پاهايش و كمر به وضعيت
روز يك و بود نكرده اثر فهيمه روي فشارها ميخواستند. را
كه شو آماده گفت او به بند جنايتكار پاسدار موسوي راحله

بروي! تپه به بايد اعدام براي
بودند اعداميها در صف كه ديگر ۹ نفر همراه را فهيمه
اسمشان پاي همه در اتاقي كف برده بودند و شعبة ۷ بهسمت
ميگفته را همه اسامي آخوند يك اتاق آن در بودند. نوشته را
شالق ۱۰۰ ضربه و فهيمه اعدام را مي خوانده. براي حكمها و
شروع پاسدار يك بوده باردار فهيمه درحالي كه بودند. خوانده
به كمرش ميكوبيده شالق حتي با و بود كرده شالقزدن به
آن كه فرياد مي زده بوده حاضر صحنه كه در برادري است.

دست بردارند. جنايت و از اين بزنند او را به شالقها
مي برند جمع شكنجه شدهها وضعيت به همان با را فهيمه
و شده باندپيچي و زخمي پاهاي كه بودند خواسته او از و
باز و بود او نپذيرفته كند. عبور و لگد كند را بقيه آشوالش
صحنة با و كرده تحمل را بيشتري شكنجه هاي و شالق هم
محاكمه بدون بشكنند.  را او نتوانستند هم مصنوعي  اعدام
با حملش وضع  موقع آنجا در  و بردند  قزلحصار به  را او
يك ساعت و برده كرج در بيمارستاني به ۴پاسدار محافظ
بهياد فهيمه بودند. برگردانده قزلحصار به حمل وضع از بعد
خردسال ميناي و بود گذاشته مينا را دخترش نام ايزدي مينا
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بود. زندان همراه مادرش در مدتها تا
براي بود، دردآور و تلخ اگرچه اعدام از قبل صحنههاي
بود. زندان تحمل شرايط و بند در از ماندن شيرينتر خيليها

رؤياي صادقانه كبري!
كه ميشديم روبهرو متنوعي اخبار با زندان در وقتها گاهي
ميشديم مواجه چيزهايي با هم گاهي نداشتيم. را انتظارش
نامشخص برايمان زمانش خواهد شد اما واقع ميدانستيم كه

بود.
عمومي دانشآموز بند بچههاي از تا دو بهمن ماه۶۰ اوايل
به بردن براي بودند هم و همكالسي ۱۶ساله هردو كه را
قبل روز چند همان كه  كبرياسدي كردند.  صدا دادگاه
-دو بوديم گرفته جشن سلول در را تولدش سال شانزدهمين
اعدام رژيم بهدست خودش از قبل هم خواهرش يك و برادر
فروش و مجاهدين از هواداري خودش اتهام بودند. شده
بود. دوستداشتني  و شيطان دختري بود- مجاهد نشريه 
عوض را بند فضاي  هميشه سرزندگيش  و شوخيهايش  با
كه بود خانوادهشان دختر تنها ژيال، همكالسيش ميكرد.
دوستي اتهامش دومين و مجاهد نشريه خواندن اولش اتهام

بود. كبري با
به و محاكمه دقيقه چند ظرف اتهامها همين با را آنها



تعريف برايم برگشتند، ژيال وقتي اعدام محكوم كرده بودند.
كرده شروع هم بعد گفته و را جرم او شرع حاكم كه كرد
خدا با محارب االرض. في مفسد باغي. فحش دادن: ياغي. به

و…
گفتم: شما شرع حاكم به كه مي كرد تعريف خنده ژيال با
من است بگوييد بستهايد، ممكن به من همه القاب اين كه

حالم شده؟ شامل لقبها و احكام همه اين كه چكار كرده ام
خودت بود، گفته و كرده نثارش فحش يكسري شرع حاكم
كه مصاحبة است اين تو براي نجات راه تنها فكر كن! برو

است. اعدام و گرنه حكمت بكني تلويزيوني
مصاحبة اگر  بودند گفته محاكمهاش در هم كبري  به
يكروز تا آنها به هردو اعدامش نميكنند. بكند تلويزيوني

بكنند. را فكرهايشان كه بودند داده مهلت
بعد بود. رفته فرو فكر خيلي به ژيال محاكمه، از روز بعد
فكر مي كرد. سرجايش نشست و اينكه نمازش تمام شد از
كرد، تالقي نگاهش به  نگاهم كرد، بلند  را سرش وقتي 

زد. لبخندي
ميكني؟ پرسيدم: ژيال به چي فكر

انسان كه فكر ميكردم اين به گفت: داشتم و خنديد بازهم
بيشرافت عمر يك نميتوانم و مي شناسند شرافتش به را
را است شرافتم بهتر ولي نكردهام، كاري كه كنم. من زندگي
خنديد كشيد و صورتم را روي دستش دو نگهدارم… بعد
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شد. بلند و
فاصلة به  كبري و من محاكمه، اين ماجراي از  پيش
كه بود زندان معمول بوديم. در يكي دوشب خوابهايي ديده
به بهانه هاي مي رفتيم و سراغشان تلطيف فضاي مادران براي
زياد تا  ميكرديم  شوخي و ميزديم حرف آنها با  مختلف 
نزد هم با و كبري من يكروز غصه نخورند. و نكنند فكر
كند. تعبير را خوابهايمان خواستيم او از و رفتيم ذاكري مادر
براي تلطيف نداشتيم. ولي اعتقادي تعبير خوابها خودمان به
بهخصوص عالقهيي كه و مادرها با رابطه برقراركردن و فضا
سراغش كه بوديم بهانهيي دنبال داشتيم، ذاكري مادر به

برويم.
و ميرفته راه رودخانه يي كنار در كه بود ديده خواب كبري
ولي عبور كند، ميگذشته، خروشان كه رودي داشته از قصد
از برادرش كه ميشود متوجه ناگهان نمي كرده. پيدا راهي
كبري دنبال ميپرسد: و مي كند صدايش آنطرف رودخانه

ميگردي؟ چه
نيست. ولي راه طرف رودخانه بيايم آن خواهم به مي -

بيا! هست. راهي اين جا چرا -
من و شد رودخانه خشك آب جا يك ميگفت: در كبري
دوباره رسيدم، برادرم به تا و دويدم رودخانه طرف آن به

يافت. جريان آب
پروندة دربارة من از ولي نگفت چيزي كبري به ذاكري مادر



خير است گفت: و فرستاد صلوات چندبار و پرسيد كبري 
اين خوابش تعبير تو بدان، ولي چيزي نگو. كبري به انشاءاهللا

مي شود. شهيد كبري كه است
باران كردم: تعريف ذاكري مادر  براي را خوابم هم من
كه ميشست را چنان گردوخاك آسمان و ميآمد شديدي
از شدند. گلآلود زندان اتاقهاي پنجرههاي تمام شيشههاي
دوران كودكيم از همبازيهاي و يكي آمدم راهرو سلولمان به
هوادار و سياسي حتي كه بند ديدم راهرو در را محله مان در
نگاه به اطرافم بود. دستش كه سالح عجبا ولي نبود مجاهدين
دستگيرت االن ميكني؟ چكار اين جا گفتم: نگراني با و كردم

شو! خارج اينجا از سريع نديده را تو كسي تا مي كنند.
كجاست؟ خروجي تو را ببرم. آمده ام من گفت:

بياختيار ميدادم، نشانش را بند خروجي داشتم درحاليكه
شدم. خارج زندان ميرفتم، آنقدر كه همراهش از بهدنبالش
به من خيره ميكردند كه بازي كودك بيرون در زندان چند
شوند تا ساكت گفتم بچهها آن به ميخنديدند. و شده بودند
نگاههايشان با خنديدند و باز هم نشود. بچهها متوجهم كسي

شدم. بيدار خواب احوال از همين ميكردند. در دنبال مرا
توضيح پرسيد، پروندهام وضعيت  از باز ذاكري مادر
زندان از  كه است اين تعبيرش گفت: و دادم مختصري 

مي روي… بيرون
و من نبود، خبري هم محاكمة كبري از هنوز كه آن روز
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مسافريم. ماها مي كرديم كه شوخي همه و با افتاديم راه كبري
بدهد. من مي گفتم: هركس براي بيرون پيام دارد به من

دارد آن دنيا پيام براي هركس با خنده مي گفت: هم كبري
بدهد. من به

شب در نبود، شوخي يك از بيش برايمان كه چيزي
پيوست. حقيقت به كبري شهادت

آمد، در بلندگوها صداي دوباره كه بعد هفته دو حدود
اسم كردند. صدا بازجويي و انتقالي بهعنوان را اسم تعدادي
و چيست جريان فهميديم همه خواندند. هم را و ژيال كبري

ميبرند؟ براي چه را آنها
توالت به وضوگرفتن بهانة به برگردم. سلول به نتوانستم اول
و بخوابد تا گريهام خوردم آب كردم. هرچه گريه و رفتم
گريهام را جلو نميتوانستم بروم آنها با خداحافظي بعد براي
ساير از برگشتم. سلول به طرف و شستم را صورتم بگيرم.
صداي همهمه آورده بودند. هجوم سلول ما به سلولها همه

ميخواندند. شعر بچهها ميآمد.
همه ميخواند.  تركي زبان  به را جيران  زيباي ژيال شعر
گريه بياختيار ولي كنند كنترل را خودشان ميخواستند
از يكي كي؟ تا و بود كه چرا پر از سؤال نگاهها مي كردند.
با بيرون بردم. او سلول از مي گريست كه بهشدت بچه ها را
باشيم كه كي شاهد تا مي گفت: و سينهام مي كوبيد مشت به
مگر و دارند چند سال بچهها اين مگر پرپر كنند را گلهايمان



چرا؟ چرا؟ چكار كرده اند؟ چرا؟
خودشان كه: بود اين بگويم او به مي توانستم كه چيزي تنها

ياد بگيريم… آنها از بايد هم تو و ببين. من را
بغلش وقتي رفتم. ژيال سراغ و برگشتم سلول داخل به
لپهاي سفيد و مي كرد. صورت گريه هم هم ميخنديد و كردم،
گلانداخته لبخندهايش و اشك ميان در هم كبري درشت
رؤيا و خواب  در  شبها وگفت: خنديد كردم بغلش  تا  بود.

مي برم… مسافرت به هم را تو و مي آيم سراغت
خوابهايي به فكر اما خنديدم. آخر آن دقايق در كبري با
ژيال با خداحافظي بوديم. هنگام من ديده و او كه بودم افتاده

ميخواندند: يكصدا بچهها كبري، و
شوري دارم سر امشب در
نوري دارم دل امشب در
آسمانم اوج در امشب باز

………
موزون حركتهاي و با بود گرفته سايرين دم با هم كبري

ميكرد. هماهنگ هم با را آنها دستهايش
باشيد. زود ميكشيد: جيغ بلندگو پشت دائم بند پاسدار

بياييد. سريعتر است. انتقالي
خفهشو ميزدند:  فرياد بچهها ديگر سلولهاي داخل  از

كثيف… دروغگوي
و ريختند بند داخل به پاسدارها هربار مثل سرانجام
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ميكشيد. و بود گرفته را بچهها از يكي دست هركدامشان
برايشان مي كردند، بوسه غرق را و ژيال كبري بچههاي بند

ميفرستادند. و صلوات ميدادند تكان دست
غنچه هاي مثل كه خنداني چهرههاي همان با ژيال و كبري
در رفتند. و دادند تكان دست  بودند،  پرطراوت نوشكفته،

نديديمشان. ديگر و شد بسته
هركس و فرو رفت در سكوتي سنگين بند بردن آنها از بعد
چندان ولي دهد. جلوه را عادي خودش وضعيت مي كرد سعي
هردو اشك مي شدي، چشم در چشم هركس با نبوديم. موفق

خوانديم… نماز برايشان ميشد. جاري طرف

سال شب سنگينترين
اسامي از بلندگو تعداد ديگري طبق معمول از بعد روز صبح
رفتند. بيرون  افراد از تعدادي و خواندند بازجويي براي  را
تا حداقل ميرفتند، بازجويي براي كه صبحها معمول بهطور
شده تمام كارشان ظهر تا كه آنهايي و ميماندند شعبه در ظهر
ميآوردند غروب ساعت۷تا۸ را بقيه برميگشتند. بند به بود
اول كه نفراتي همة آنروز ولي مي كردند. تعطيل را شعبه و
و از يك شدند بند برگردانده بودند، به رفته صبح به شعبه
در كسي مي گفتند مي دادند. خبر شعبه در غيرعادي وضعيت
به بند همه را عجله با و كند بازجويي آنها از شعبه نبوده كه
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را دربانها حتي كه شعبه شنيده بودند در بودند. برگردانده
از حرفهايي فرستادهاند. بوده جريان در كه عملياتي براي هم
بود. مطرح پاسدارها ميان در مجاهدين تيمي خانة و عمليات
كه مي كردند صحبت بند از عملياتي پاسدارهاي و زندانبانها
تيمي خانههاي و داشتهاند روز همان صبح سپاه و دادستاني

كردهاند. تصرف را
از زيادي تعداد كه رسيد بند داخل به خبر اين بعدازظهر
هم و بعد شهيد شدهاند پاسدارها درگيري با مجاهدين در
بودم. من مثل برقگرفتهها شده آمد. و موسي اشرف اسم

مي آمد. ذهنم چرا؟ هزار سؤال به و شده خبر چه
اتفاقي كه چنين كنم باور نميخواست مي شود؟ دلم مگر
را رژيم ابتدا خيليها و نميكرد باور هيچكس است. افتاده
ولي .« دانه… كه «شتر درخواب بيند پنبه ميكردند مسخره
و شايعات را ميگفتند. خبرها ديگر هم مخلوطي از تعدادي
ادامه در افتاده و بهدست پاسدارها مصطفي اين كه جمله از
كه بوده اند هم ديگر بچة دو كه آمد قبيل اين از خبرهايي

گذاشته بودهاند. حمام در وان را هرسه
وحشتزده بودند و عصبي بهشدت بچه ها همة اتاقها در
ميگويدكه را اينها رژيم و است  دروغ اينها ميگفتند، و
بهسادگي شد و جديتر وقتي اخبار كند. را خراب ما روحية
به عده يي رفتند. فرو خودشان در عدهيي كرد، انكار نمي شد
هنوز فرو رفته و عدهيي سكوت ايستادند و عده يي در نماز
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تكرار هم براي  را خبرها و ميرفتند آنطرف و  اينطرف
كه كنند اثبات خودشان به مي خواهند بود معلوم مي كردند.
تلويزيون صحنه را شب اخبار گفتند وقتي خبر دروغ است.
و ميكردند نگاه صفحه تلويزيون به همه داد خواهد نشان
بدل شده داده نشان آن چه و است دروغ ميگفتند بههم

و… است بوده موسي
شنيديم، بيشتري  اسامي  مي رسيد كه اخباري  ادامة  در
خبر بعد بوده. بين شهدا آذر رضايي هم در اينكه ازجمله
از و آوردهاند محوطة اوين و زندان را به اجساد همة كه رسيد
روي را اسامي خواستهاند چهرهها را شناسايي كنند. زندانيان

ميگذارند. از شهدا هركدام سينة و روي مينويسند كاغذ
زندان گذرانديم. ديگر در كه بود شب سنگينترين شبي آن
طول اعدامها تيرهاي خالص  صبح شمارش تا كه شبهايي
و صبح از نفسها تا بود. باخته رنگ مي كشيد در ذهنهايمان
كه بود پيدا چشمها حالت از صبح و ميخوردند كه تكانهايي
بودهاند. لحظههايي احساس گريان و پتوها بيدار در زير همه
قرار خأل در  و ندارم  هم فكر كردن توان ديگر  ميكردم 
برادرم بودم كه رفته بهخواب مدت چه گرفتهام. نميدانم
با و مي كشيد دست سرم روي كه ديدم خواب در را محمد

ناراحتي؟ و ميكني گريه چرا ميكرد سؤال مهرباني
را و موسي اشرف امثال ميتوانيم كجا از ما ديگر گفتم:

باشيم؟ داشته
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سؤالها اين نبايد ديگر و هستند مبارزه شهداي اينها گفت:
كني! تكرار را

هميشه محمد، آخر رفتم. فرو بهفكر بيشتر و شدم بيدار
عالقة بود. كرده تعريف او از  برايم  خيلي و بود موسي با
هم او كه ميزدم حدس لرزيد. قلبم داشت. موسي به خاصي

است. شده شهيد و بوده همراهشان
ميبرند دسته دسته همة زندانيان را گفتند شد، صبح وقتي
برو هم مليحه تو گفتند بچهها ببينند. را پيكرهاي شهدا تا
شهيد كساني چه  بيين ميشناسي را بچهها از  خيلي چون

شدهاند.
تا رفتم در بند طرف به و كردم قبول نداشتم ولي تمايل
صبر هرچه برگشت كه اول گروه بروم. دوم گروه همراه
با ولي پرسيديم را علت نبردند. را كسي ديگر كرديم
فرياد ميزدند: همه شديم. آنها بيداد زندانبانها روبهرو داد و

و… ببريم را كسي نيست قرار سلولها. داخل برويد
را ژيال اسدي و كبري كه شنيديم برگشتند، از آنهايي كه
ديگري تعداد همراه بودند، برده ما بند از قبل روز كه هم
شهدا اجساد سر  باالي  داشتند اعدام حكم كه زندانيان از
تف و كنند توهين اجساد به اگر بودهاند گفته آنها به و برده
نظامي سالم همهشان ولي كرد. نخواهند اعدامشان بيندازند
بودند. بوسيده را اجساد نظامي، احترام از بعد و بودند داده
افتاده بچه ها اين بهجان  هم همانجا بازجوها  و پاسدارها
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هم آن جا از و بود اينها از استوارتر بسا عزمشان اما بودند.
ژيال و كبري بودند. رفته اعدام جوخة بهسمت سرودخوانان
با همزمان كه بودند گلهايمان وتازهترين جوانترين ما بند در

رفتند… و پركشيدند موسي و اشرف
كسي و ديگر كرده تعطيل را شهيدان نشان دادن پيكرهاي
گفتند بودند، ديده را اجساد كه بچههايي نبردند. ما بند از را
و شده بودند سيانور شهيد با از خواهرها بود چندتا مشخص

بود. مشخص گلوله بر بدنهايشان آثار ديگر برخي
مي خواند كه موسوي رجز راحله پاسدار بند روز ۲۰بهمن
خانوادة يك به را مسعود اشرف و پسر مصطفي ميخواهيم
پدرش عليه كه كنيم درست پاسدار يك و بدهيم حزباللهي
و صداي يكي بند بودم راهرو نزديك روز من بلند شود. آن
مصطفي صدقة و قربان گريهكنان كه شنيدم را مادرها از
راحله بغل در مصطفي ديدم و رفتم بيرون عجله با ميرفت.
دهانش، و پستانكي در برسر آبي كاله همان با است، موسوي
گرم و گرفتم پاسدار بغل از را او ميكرد. گريه و بيتابي
بود، مادرها شده حاكم بند بر عجيبي حال سينه فشردم، بر
ما كاش به جاي مادرت ميزدند و ميگفتند سر و سينه بر
نبينيم. يزيد اسارت  در  اينطور  را  تو  كه مي شديم  شهيد
بند پايين و زندانيهاي پيچيد بند زيادي در يكباره سروصداي
سعي موسوي پاسدار هجوم آوردند. باال بهسمت راهرو هم
نمي توانست، ترسيده ولي بگيرد بچه ها از را ميكرد مصطفي



ديگر رجزخوانيهايش را ببرم. بدهيد را ميزد بچه داد بود و
بگيرد. پس را مي كرد بچه تالش فقط و بود فراموش كرده
بود. ترسيده ازدحام  از هم مصطفي و بود شده  شلوغ بند
شده سياه گريه از شدت و صورتش بود كثيف لباسهايش
درست زندان در كه بچه لباس كامل يكسري بود. بالفاصله
ميكرد، يكي بهپايش شلوار يكي آوردند، برايش كرده بودند،
دستكش و ژاكت و كاله ديگري و بود آورده جوراب پشمي
نايلون از يك كيف كه داخل كهنة بچه برايش يكسري و…

بودند. گذاشته بود شده درست
خودش نتوانست و مي كرد  نگاه كينه با  موسوي پاسدار
چكار رهبرشان بچة براي كن نگاه گفت: و كند كنترل را

ميكنند؟
رفتند. بند دفتر به  و گرفتند را بچه سرانجام  پاسدارها
دنبال همة بچهها كه چيزي بود سالمتي مصطفي وضعيت و
نه؟ يا شده برگردانده رجوي خانوادة به آيا كه ميكردند
داشتند كه مالقات كساني يا ميشدند تازه دستگير كه كساني
را او مبادا ميترسيدند و مي كردند دنبال را سؤال اين هميشه

بدهند. حزب اللهيها به
همسرش هم بابا» و «حميد كه آوردند بعد خبر صبح روز
مسئوالن از مدتي  كه محمد برادرم شهدا هستند. بين در
بهنام تهران فعال دانشآموزان بين در بود دانشآموزي
بودم نشسته سلول در ميشد. شناخته بابا» «حميد مستعار

۱۴۷ ۱۴۶
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فرزانهسا محمد مقدممهشيد

مقدم(بيژن)اصغر مقدم احمد
گفت و آمد سراغم  همدانشكدهايم بچههاي از  آذر… كه
بودهاند. شهدا بين در و همسرش هم برادرت مي گويند بچهها
اسم بود شده نوشته شهدا پيكر بر كه اسامي روي از چندنفر
بلند شدم جايم از بياختيار بودند. خوانده را مهشيد محمد و
بر نبود. راهي و جايي كجا؟ به ولي بيرون! بروم ميخواستم و
بدهند بچهها ميخواستند دلداريم ميخكوب شدم. جايم سر
مهشيد و محمد اينكه آنجا باشد. از كسي نميخواستم ولي
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غرور احساس بودند شده شهيد موسي و اشرف كنار در
اما بود. شهادت برادرم از سنگينتر آنها برايم غم و ميكردم
سلول از زري نداشتم. را اشكهايم اختيار و بود گرفته گريهام
كنار در  كه حالشان به خوشا وگفت: آمد سراغم كناري 

و موسي شهيد شدند. اشرف
دختر سيما، شعبه برگشتند از كساني كه بعد روزهاي در
ديده شعبه در ۱۰ماهه بود، موقع كه آن را مهشيد و محمد
گرسنه ميكشد و جيغ وحشتزده، و بيمار كه بهشدت بودند
فاطمه، خواهر كه شنيدم كردهاند. رهايش شعبه كثيف در و
به را و سيما بودند برده شعبه به بوده كه زنداني را مهشيد
به خودم بدهيد، بازجوي را سيما داده بودند. هرچه گفتم او
بيشتر بدهيم. بچه را الزم نكرده گفت: و نكرد قبول شعبه

مي گيريد. انگيزه
مي كردم. پرسوجو سيما وضعيت بارة در همواره من اما
به را سيما كه كرد تعريف برايم مالقات بعد ها در مادرم 
او به را بچه و مادرم رفته نزد هم او دادهاند و مهشيد برادر

است. سپرده
را مهشيد و محمد كرده پيكرهاي هرچه مي گفت: مادرم
آنها معرفي قبر بهعنوان را محل يك روزي تحويلش ندادهاند.
ارمنيها، قبرستان آدرس است. يك بار بوده دروغ كه كردهاند
مسگرآباد و قديمي قبرستان يكبار بهاييها، قبرستان يك بار
پدرم و مادر بودند. داده بهشتزهرا در آدرسي ديگر بار



نتيجه به و بوده اند شهدا سرگردان دفن محل به دنبال ماهها
به است شده تبديل زندگيم ميگفت مادرم بودند. نرسيده
پسرم بشوم. ابدي جوياي خانة هر گوركني از اينكه هرروز
مي كنند. گريه من به حال هم مي كنم آنها مراجعه هرجا به

كردند، اعدام هم را بيژن كوچكترم برادر كه بعد مدتي
و شايعات دنبال كمتر ديگر گفت: من به در مالقاتي مادرم
كه شهيداني ساير بيژن و قبر سر در عوض ميروم. آدرسها

ميخوانم. فاتحه هم مهشيد و محمد بهياد ميشناسم
داشت وجود مهشيد من و بين خانواده عجيبي شباهتهاي
از را محمد شدند. وكاملتر يافتند ادامه بعد سالهاي در كه
يك تنها بودم. ديگر نديده از ۳۰خرداد قبل هفتههاي همان
يكي از خانة در را مهشيد همسرش سال۶۰ تابستان بار در
دوستداشتنياش، كوچك دختر سيما بودم. ديده دوستانمان
مهشيد از هم را محمد حال آنروز بود. ۴ماهه آنموقع
ديدارم آخرين كه گويي داشتم احساس عجيبي بودم، پرسيده
او از و بوسيدم. درآغوشم فشردم او را خواهد بود. مهشيد با
از بعد ۶ماه از ببوسد. كمتر من از جانب هم را محمد خواستم
جاودانه شد. در حماسة ۱۹بهمن مهشيد هم همان ديدارمان
برادرش مجيد و بود تهران  دانشگاه دانشجويان  از مهشيد 
برادرم با سياسي زنداني بهعنوان شاه رژيم آخر سالهاي در
سال۶۱ بهار در بعد ماه مجيد، چند بودند. زندان در محمد
مهشيد پدر تهران بهشهادت رسيد. مشابهي در درگيري طي

۱۵۱ ۱۵۰
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مدت و شد زنداني شدهاند مخفي فرزندانش اينكه بهخاطر
ديده زندان در كه بهدليل آزارهايي آزادي از پس كوتاهي
و خواهر عليرضا و فاطمه درگذشت. قلبي حملة اثر در بود،
به ۱۳سالگي در را دو هر كه بودند مهشيد دوقلوي برادر
بودند. آورده به زندان در مدرسهشان سياسي فعاليت جرم
مستقر در منطقة مجاهدين به زندان از آزادي عليرضا پس از
در سال۶۷ حين اصغر برادرم با همزمان پيوست و مرزي 
ثريا عليرضا، همسر رسيد. بهشهادت جاويدان فروغ عمليات
و شهربانو شد جاويدان شهيد فروغ عمليات  هم در اديبي
در ۲۹شهريور۶۳ روز نيز فرزانهسا مجيد همسر قرباني

بود. شده تيرباران اوين زندان
 

مقاومت! شرط تنها
بود. مشكل شرايط تحمل بود سلولها در كه جمعيتي با
بهمدد روحية جمعي جز و طاقتفرسا شرايط زندان بسيار
بوديم. درگير مختلفي موضوعهاي با بند در نبود. قابلتحمل
گاهي هرسلول در و… صنفي مسائل تا بازجويي و خبر از
اين در خوابيدن براي شده بودند. تلنبار هم روي ۱۱۰نفر تا

مي گرفت. صورت دقيقي برنامهريزي بايد سلولها
مختلفي وضعيتهاي در جسمي نظر از افراد هرسلول در

ميشدند. دستهبندي
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شكنجه بهدليل پاهايشان كه بودند كساني «تعزيريها»
عفونت عوض مي كردند تا را هرروز پانسمانشان بود و مجروح
را رديفهاي كنار ديوار بوديم مجبور زخمهايشان زياد نشود.
ضربهيي پايشان به ترددها در  تا دهيم اختصاص آنها به
را حالشان مراعات بايد كه داشتيم «مادر» تعدادي نخورد.
كه چه مادراني مي داديم. آنها به بهتري و جاي مي كرديم
با را بچههايشان كه جوان مادران چه و داشتند سالي و سن

داشتند. همراه بند در خودشان
ميخوابيدند. توالت در دم تا راهروها در جا كمبود بهدليل
شوخيهاي اول از يكي بود. مشكل نفسكشيدن گاهي واقعا

شدهاند! عدهيي دچار «گازگرفتگي» كه بود اين صبح
شپش را تمام بند يك ماه از پس و نبود در كار استحمامي
ميتوانست زندگي و صنفي مقوالت سادهترين بود.  گرفته
مشخص كردن از شود. تبديل تنش جديد موضوع يك به
كه چند نايلكسهايي محل تا استراحت محل و رديف نفرات

بود. آن در فردي وسايل تكه
نميدادند. بهداشتي مواد و پودر ظروفمان، شستن براي حتي
وسايل و براي پوشاك همه نداشتند. مالقاتي بيشتر زندانيان
مشكالت همگاني اين تمام چون بودند. مضيقه دچار انفرادي
اين تا شد نماينده معرفي يك هرسلول هماهنگي از براي بود

دنبال كند. مسائل را
اهل و كارمند خورموجي، خواجه فريده ما اتاق نمايندة



زندگيشان عراق خانه و با جنگ جريان بود. آنها در آبادان
خائني مي كردند. زندگي تهران در و بودند داده دست از را
به عنوان را او ما بود. لو داده را  او صفيياري افسانه بهنام
او از اول روز دو يكي كرديم. اما همان انتخاب سلول نمايندة
زندانبانان گزارش و پاسداران به بند داخل از خواسته بودند
بحث حال هميشه در و مقابلشان ايستاده بود فريده در بدهد.
و جاسوسي بار زير چون بود. خائنها و پاسدارها با درگيري و
نتوانستند بيشتر روز چند بود. نرفته همزنجيرانش به خيانت
بهعنوان غيرمذهبي را بريدههاي از نفر و دو كنند تحملش
وارد به سلول نفر دو اين وقتي فرستادند. ما به سلول نماينده
كه اتاق يك نمايندة گفتيم و كرديم اعتراض همه شدند،

بشود! صادر آن به نميتواند
جمهوري آره گفت: جوابمان در موسوي راحله پاسدار

نماينده! اين ميگيم به اينطوريه! ما اسالمي
اجازه ما فرستاده شدند، نماينده بهعنوان دو نفر اين كه آن با
انجام امور سلولها  ادارة سيستم در نداديم كمترين تغييري
اتاق مسئوليتهاي كه داشتيم ۸نفري گروههاي سلولها در شود.
مسئول يكي  بود. كارگري مسئول يكي مي چرخيد. بينشان 
را كه مواد بهداشتي مسئول بهداشت توزيع غذا. يكي كنترل
سوزن و خياطي مسئول يكي مي كرد. تقسيم سلول افراد بين
و تقسيم مسئوليت هم يكي غذايي. مواد مسئول يكي نخ، و
اين به عهده داشت. را بين افراد توالت و نوبت حمام كنترل
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افراد همة تقريبٌا چون بود. حساسي و مهم خيلي كار آخري
توالترفتن ميدادند. انجام توالت صف در را كارهايشان بايد
همه از صبح بههمين دليل طول ميكشيد. گاهي تا ۳ساعت
داشت افراد مسئوليت و او كار ميدادند مسئول به اسمشان را
براي صف نايستند. در بي خودي همه تا صدا كند يكي يكي را
وجود فقط ۸توالت بوديم، ۸۰۰نفر حدود بند كه جمعيت كل
را استفاده اين حجم گنجايش و ميزد باال هم دائم كه داشت
و كرده گير يا خراب متوسط ۴توالت بهطور روزانه نداشت.
خودش خرابي توالت تازه بود. خارج استفاده از دور بههرحال
خودتان ميگفتند شويم. تنبيه خاطرش به كه بود بهانهيي
ما هم مي كنيد. پس ما اذيتكردن منظور به اين كارها را

نميفرستيم. توالتها بازكردن براي را كسي
كثافات كه بوديم اين مشكل مواجه با يكبار هرچندروز
ميكرد. سرايت  هم بند راهرو به و مي زد باال چاهكها از
براي بند شستن  دوباره ميشد. سرازير سلولها به سوي  با
خودش ميكروبي ناشناخته و بيماريهاي شيوع  از جلوگيري
شد. سازماندهي يك گروه چاهبازكن بهزودي ميشد. معضلي
هروسيلة يا چوب با فوريت به كه بود اين گروه ماموريت

كند. باز را توالت راه ديگر
از بهاصطالح تا بود آمده  محل به  الجوردي كه يكبار
وضعيت چه اين كه كردند اعتراض بچهها كند. بازديد بندها
وضع اين با نميتوانيم ما است؟  غيرشرعي و غيربهداشتي
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توالتها دائم دچار مجاور سلولهاي افراد آلوده نماز بخوانيم.
فتوا خودش، زيبنده وقاحتي با الجوردي هستند. سرگيجه

است! بالمانع برايتان چيزها اين و هستيد زنداني داد: شما
كه رنگهايي روي كه بودند داده گزارش الجوردي به 
را آزادي و سرود نوشتهاند شعار سلولها زدهاند. شيشه به
داد، دستور بازديد اين كردهاند! الجوردي بعد از ريزنويس

كردند. جوشكاري با ورق فلزي را پنجره اين تمام
اعتراض الجوردي حضور در  خواجهخورموجي  فريده
زندانيان تراكم و است جدي مشكل توالت كمبود كه كرد
براي تازه مي خوابند. كتابي دارند همه كه است بهحدي

بخوابيم. نوبتي بايد هم خوابيدن كتابي
تعداد اين براي را زندانها اين كه شاه آخر گفت: الجوردي

بود! نساخته جمعيت از
بزرگتري بخواهيد زندانهاي شاه از اين بار پس گفت: فريده

كند. درست برايتان
خوابيدن زنداني حق ما به عنوان باالخره گفت: فالحتي زهرا

است! وضعيت اين از بهتر كه اعدام شدن يانه؟ داريم
پيشنهاد به مي توانيم گفت: جوابش در هم الجوردي

باشند. راحتتر بقيه اعدام كنيم كه را عده يك خودتان
اوايل در كه  بهطوري ميشد  بدتر  هرروز وضعيت  اين
در كه توالتي از همه و  نبود كار در  توالتي ديگر سال۶۱
اطرافش چادر يك و با بودند درست كرده هواخوري محوطه
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خورموجي خواجه فريده شهيد مجاهد
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ميكردند. استفاده بودند پوشانده را
آب از شدم، وارد به بند از زماني كه من بعد يكماهونيم تا
بودند. گذاشته شپش  بند ساكنان بيشتر نبود.  خبري گرم
و وسايل پتوها كل كه مجبور شدند بود خراب قدر وضع آن
وسايل پوشيدند، قيچي چشم از ممنوعيت و بزنند د.د.ت را

كنند. كوتاه را همه موهاي كه دادند سلماني
اسباب و شوخي يك خودش كوتاه موي مدل دربارة بحث
مدلي چه  ميگفتند: خنده به  بعضيها  بود. روحيه تقويت 
ما پيشنهاد كوجاك؟ يا  سامورايي تيفوسي،  ميخواهيد؟

نداريد. هم حمام را چون دردسر است كوجاك
آرايشگر كه مجاهدين هوادار زنداني دو از روزها همان
بدهند، انجام را بچهها موهاي كوتاهكردن خواستيم بودند،
مي گفتند: شوخي  به ولي  كردند قبول باز  روي با  هم آنها
كه است آهنپارههايي تقصير شد خراب موهايش هركس

دادهاند. ما به قيچي بهاسم
بزرگتر بودند خواهر  و مهاجر تركيه اهل دو خواهر  آنها
نارمك منطقة در كه بود  جيران اسمش  و ۵۰ساله حدود
اجراي براي او آرايشگاه  از بچهها داشت. آرايشگاه  تهران
خيلي دستگيري از پس را او ميكردهاند. استفاده قرارهايشان
در كه را سالمتي عالمت بايد بودند گفته و كرده شكنجه
اين هدفشان بدهي! مي گذاشتي ساختمان و آرايشگاه پنجرة
بكشند آن محل به را بچهها عالمت آن گذاشتن با كه بوده



بود: گفته و كرده مقاومت بيپرده هم جيران كنند. دستگير و
سرشان بياوريد؟ را بالها بياوريد واين آنها را هم كه بگويم

هرگز و  ميداد فخش خميني  به شكنجه  زير در جيران 
سال۶۱ در عاقبت بدهد. آنها به اطالعاتي نشد  حاضر

كردند. اعدامش
مي كردند باز را ولرم آب مختصري تازه يكماهونيم از بعد
حمام به  هم با ۲۰نفري  دستههاي در را زندانيها  همة  و
سر ولي ميدهند حمام وقت ربع يك ميگفتند مي بردند.
آب با دوشگرفتن بهخاطر ميكردند. قطع ۱۰دقيقه
مريض تعدادي هميشه بود،  تگري  درواقع  كه اوين سرد

داشتيم. سرماخورده
حمامرفتن مسابقة از ورزشي  گزارش  شوخيها، از يكي
گروههاي موفقيت رمز همكاري و استقامت سرعت، بود:

و… است استحمامكننده
نفر خارجشدن بهمحض تا بودند آماده تعدادي هميشه
لباس او تا كنند ايجاد پاراواني چادر و دست با حمام از قبلي
بپرند. حمام  به داخل بودند  نوبت كه در  افرادي و  بپوشد
ميسر بچه ها  جمعي همكاري و  روحيه با تنها كه چيـزي 

بود.
پردردسر و جدي بسيار كارهاي از يكي هم دارو مسئوليت
كه يكي از فريدهها (دست شكسته)، حساس بود. درعينحال و
بهخاطر بود. ما اتاق مسئول دارو در بود پرستار هم خودش
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فريده بود، آشوالش پاهايشان كه «تعزيريها» زياد  تعداد 
نميتوانست مسئوليتش به تنهايي و بود اتاق پركارترين فرد
هست مسئوليتي و هركاري در هركس بود قرار ببرد. پيش را
۸نفره به كارش كمك گروه همان از دارد وقتي نياز به كمك

كنند.
كاري هيچ گذاشتند، پاسدارها كه نمايندههايي بنابراين
حدودي تا كردند تالش ابتدا ببرند. پيش نميتوانستند
از بعد و بودند  زنداني  بود هرچه ولي بدهند  گزارشهايي 
گرفتند قرار بند و سلول داخل مناسبات تأثير تحت مدتي
سركوب همسلوليهايشان دست خدمت به براي تالش از و
ميآوردند. را بند دفتر خبرهاي بعدي قدمهاي در كشيدند.
خبر بهموقع كه بود اين كمكهايشان مهمترين از يكي
بند اتاقهاي تجسس براي است قرار زماني چه ميكردند،
خيلي بند تفتيش براي پاسداران هجوم از قبل آمادگي بيايند.

و اساسي بود. مهم
اتاق نمايندة و  نداشت وجود امكاني همهجا چنين در اما
مخفيانه همه اتاقها ساير با ارتباطها بود، دشمن عامل
توالت صف در يا هواخوري پوشش در ميگرفت. صورت
مي زديم و اتاقها حرف ساير رابطهاي و… با حمام يا داخل

ميداديم. انجام را هماهنگيهايمان
پايين بود. گاهي اتاقها بسيار بند و غدايي وضعيت صنفي و
ازخودگذشتگي به قند  حبه دو يا يك ازدستدادن  وقتها
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بازجويي براي كساني كه كارهاي از داشت. يكي نياز زيادي
قند، اگر كه همين بود ميرفتند بهداري شعبه و به مداوا يا
بند به خودشان با كنند ديگري پيدا هرخوراكي يا نان پنير،

بياورند.
از نشاني كه هرچيزي خالصه و سوزن  مداد، خودكار،
يكي كه هربار ولي بود. ممنوع رسمي بهطور داشت، تمدن!
با را ممنوعه اقالم  از كلكسيوني  ميگشت  بر بازجويي از 
مي داد تحويل اتاق در مربوطه مسئول به و مي آورد خودش

بشود. عمومي استفادة تا
دورهاش ميكردند. يكي بقيه بازجويي ميآمد، هركس از
و ميزد  را خطر» از «باالتر فيلم متن موزيك دهانش  با
بقيه و بيرون مي آوردند بود، آورده را كه اشيايي يكبه يك
زندان تفريحات هم از اين و مي خنديدند. ميكشيدند هورا

بود.
وارد چيزهايي را چنين بههرحال ما كه پاسدارها ميدانستند
بنابراين را بگيرند. كار اين جلو اما نميتوانستند ميكنيم. بند
خارج سلولها از را  همه ميكردند. حمله بند  به هرازگاهي
را اجناسمان ميريختند. بيرون را وسايلمان تمام و مي كردند

ميبردند. با خودشان و ميكردند جمع
دورتادور ديوارهاي به ۴طبقه آهني قفسههاي تعدادي
مي چيديم. آن روي را وسايلمان كه بودند كرده نصب اتاق
درست نان نايلون از  آنرا  كه  داشت  ساك يك هركس
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مسئول ميشد. توزيع نايلوني كيسههاي در نانها بود. كرده
جمعآوري كند را نايلونها اين بود موظف تداركات صنفي و
وسايلشان كيسهيي براي يا ساك كه بين كساني نوبت به و
زير بگذارند. در آن در را وسايلشان تا كند نداشتند تقسيم
داشت وجود فلزي حلقههاي بيشتر يا تا ۱۰ حدود هرطبقه
آويزان آن  از را وسيلهيي يا حوله مي توانست هركس  كه
نداشتند ولي بههرحال خيليها كه بود حولة دست چيزي كند.
ميكردند. آويزان آن به داشتند كه چيزي يا پارچه تكه يك
همان گردوخاك ننشيند با حوله ها هم روي اين اين كه براي
بهدليل سروصدايي بوديم. كرده درست پرده نايلونهاي نان
كسي اجازه ساعت۲۲ ديگر از مي كرد اين نايلونها توليد كه
استراحت بتوانند بقيه تا نداشت را نايلونها به دستزدن

كنند.
صورت هرشب ۲۱الي۲۲ ساعت ساكها به مراجعه
كرده تنظيم زمانبندي اين  در را خودشان  همه ميگرفت.
اتاق در زيادي سروصداي فاصله اين در كه بود روشن بودند.
بودند. مهمي اسباب خدمات نان ماشيني نايلونهاي هست.
غذا زمين روي و نبود كار سفره يي در غذاخوردن براي ابتدا
كرده را جمع آوري نان كه كيسههاي  بعد ولي  ميخورديم
نايلكسها با به همبافتن كرديم. هم درست سفره آنها از بوديم
هم رخت بند لباسهايمان آويزان كردن براي نايلونها و
هواخوري نميدادند. به ما اجازه وقتها كرديم. خيلي درست



خشك اتاق در همان نيز را لباسهايمان مجبور بوديم بنابراين
داشت. دستورالعملي خودش البته لباس آويزانكردن كنيم.
بايد شستشو از پس رخت داخل اتاق، بند شرايط واجد لباس
يك مي دادي كه تكانش آن قدر بايد و مي شد آبگيري كامل
هم ناظم يك البته رخت بند نكند. چكه آن از هم آب قطره
را خشك شده لباسهاي ميكرد يادآوري روزانه كه داشت

كنند. جمع
درستكردن براي از آنها ميشد دور خارج از سفره ها وقتي
عصر روز هر ميكرديم. استفاده بازي براي طناب و توپ
كه داشتيم بازي زمان ساعت يك اتاقها از يكي داخل در
بود. آنها مهمترين از طناببازي و ارتفاع پرش مسابقههاي
با نشسته واليبال كنيم،  درست توپ توانستيم  كه زماني
بازي براي  سنگ نان، خمير از  شد. شروع معدودي افراد 
وسايل اين ميكرديم.  استفاده  قلدوقل  يك يا  هفتسنگ
شبيخون و هربار در مي شد دردسر بيشتر مواقع اسباب بازي
را اسالمي اموال جمهوري اتهام اين كه بند، به به پاسدارها
كوتاه بچهها ولي قطع مي كردند. را نانمان ميكنيم، اصراف

نميآمدند.
تا نيست. كار سادهيي اوين غذايي زندان وضعيت توصيف
و كره نان، غذايمان شامل بودم زندان من در كه اولي دوماه
از كه داشت شباهت تكه خميري به بيشتر نانش بود. خرما

باشد. كرده عبور حرارت كنار
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حيوانيش بيشتر پروتئين معروف بود ميدادند، خرمايي كه
تا ديده مي شد. كرم آن در غيرعادي به ميزان چون است!
ديدنش از زيرا بچهها كرديم. متوقف آن را توزيع كه جايي
تأثيرات قبيل اين كاهشدادن براي مي شدند. تهوع دچار
خرما از را جاندار توزيع غذا موجودات مسئول ابتدا خرماها،
امكان هم وقتها گاهي مينمود. توزيع بعد و مي كرد جدا
هم كره با را خرما كل خودشان چون نداشتيم، تفكيكي چنين
وجود موجودات متوجه كسي مي كردند تا توزيع ميزدند و

نشود. داخل آن زنده
ميكرديم اعتراض غذا  كيفيت و وضع  مورد در هربار
ساختماني كار داريم است،  خراب  آشپزخانه  ميگفتند:

ميكنيم.
مشام به غذا  نوع همه بوي اما بود، خراب آشپزخانه 
خرما و كره همان دست ما مي رسيد، به آن چه ولي ميرسيد!
از بيش هركس به شد شروع غذادادن كه دوماه از بعد بود.
غذا را چندقاشق داشتيم آن نان نميرسيد. اگر چند قاشق
نان ولي بدون داد. ارتقا نمير و بخور غذاي يك به حد ميشد
پيدا غذايي عنوان مواد كه ميدادند چيزي به موادي ساير در
كرده مخلوط آن با را لپهها كه بود برنج كمي گاهي نميشد.
در برنجها ديده مرغ گوشت يا گاهي رشتههايي از بودند و
كه يا آبگوشتي ميدادند برنج با خشك كمي باقالي مي شد.
برخي استخوان. كمي و پياز با بود لوبيا و نخود مقداري فقط



تخممرغ. يك با ميدادند آش شبها
وجود بود.  گرسنگي  عمده  بهطور زنداني  غالب  احساس 
قيچي چركي، و زخم خوني باند تكههاي شيشه، مثل اشيايي
استخوان شكسته، دندان سنگ، مو، دسته يك شكسته،
بود. عادي شده غذاها در چوب بزرگ تكههاي و  ناهنجار
غذاها انداختهاند. را بهعمد داخل آنها بود كه مشخص گاهي
خيليها كه به صورتي آنهم  توزيع، از  قبل غذا پاككردن

بود. توزيع غذا حساس مسئول از كارهاي نفهمند
هرچه داشت. وجود بهوفور موش فضوالت داخل پنيرها،
زنداني تعداد ميگفتند: پررويي با مي كرديم اعتراض هم
سرتان از هم برسيم. همين كه نميتوانيم است زياد آنقدر

نخوريد. ميتوانيد نيستيد راضي اگر است. زياد
قندها بود.  هرفرد  سهمية پنير كمي با قند ۴حبه  روزانه 
زاپاس بهعنوان را چندتايي ميكرد و توزيع انبار مسئول را
بيماري يا ضعف كه بدهد آنهايي به تا نگهمي داشت

داشتند.

مالقات نوروز۶۱ و اولين جشن
اوين روبهرو شدم، زندان در مالقات مقولة با كه باري اولين
داشت. انساني مناسبات معمول از و تهي رقتانگيز فضايي
باورم مالقات خواندند، براي هم مرا نام سال۶۰ اسفندماه در
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گفتند كه هدايت شديم سالني به داشت. واقعيت ولي نميشد
۴سال نبودم و ناآشنا مالقات سالنهاي است. با مالقات سالن
داشتم به زندانهاي مختلف تردد شاه همراه مادرم زمان در
يكسري كه نوساز سالني بود. ديدني! خيلي يكي اين ولي
تقسيم دونيمه به  را آن دوجداره شيشهيي ديوار  و كابين
وجود تلفني گوشي هيچ رد نشود. تا هيچ صدايي كرده بودند
ايما با بودند مجبور خانواده ها كرد. تا بتوان صحبت نداشت
همين براي تازه كنند. برقرار ارتباط هم با لب خواني و واشاره
سر باالي پاسدار يك و  زنداني سر باالي  پاسدار يك هم
ميگشتم آشنا دنبال به كابينها درميان ميايستاد. خانوادهاش
را زندانيان نگران چهرههاي با چشمهاي مادرم و پدر ديدم كه
دودستي مادرم جلو رفتم، و دادم دستي تكان ميكنند، دنبال
راه چرا الغر شدهيي، چرا اين قدر گفت: و كوبيد صورتش به

شدهيي؟ دستگير بروي؟چطور نميتواني
نه؟ يا مي دانم را محمد  جريان شهادت پرسيد، هم بعد
دست زنده كه شكركن را خدا گفتم و ميدانم كه كردم اشاره

انداخت. پايين را و سرش را تائيد كرد حرفم نيفتاد، اينها
درگيري يك در تو ميگفتند ما به گفت و آمد جلو پدرم
مي بردند سردخانه را به ما كشته شدهاي. ديگر مرد ۴نفر با

تو هستي. كدامشان كه كنيم جسد شناسايي كه
و رسيد دادم به زهرا بهشت در گوركن يك گفت: مادرم
نياوردهاند، مشخصات اين با دختري هيچ مدت اين در گفت:



زندان در دم و از ميگويند. دخترتان زنده است. برويد دروغ
بگيريد. خبري وضعيتش از تا نخوريد تكان

پيدايم جا همان و بود درست خبر همان كاش گفتم:
ميكرديد!

كه بود آورده مواد غذايي و و پول لباس مقداري مادرم
غذايي مواد پولها و رسيد و دستم لباس به تكههايي از فقط
اين مسئول به هم را لباسها آن رفت. بيت المال! به مطمئنا

دادم. اتاقمان در كار
يكجا بچه ها  ميفرستادند، زندانيان براي كه را وسايلي 
دستگير تازه كه ميدادند  كساني به و  مي كردند جمع

وسيلهيي نداشتند. ميشدند و
چون بود. هم مالقات آخرين عينحال در مالقات اين
مالقاتي ديگر شدم، منتقل قزلحصار به كه بعد چندماه تا

نداشتم.
پيدا گرايش آن به همه غريزي بهطور زندان در كه چيزي
باشد. رژيم خواست خالف درست كه است موضوعي ميكنند
در مي رسيد هم ۴۰۰مورد شبي به تا اعدامها كه سال۶۰ در
نداشتند كاري حوصله بعضيها كه داشت وجود زندان فضايي
موسي ديگر چگونه و اشرف شهادت با بكنند. برخي ميگفتند
از را ميخواست. همين هم رژيم گرفت؟ امسال عيد مي توان
مي كرد و پخش بندها نوحه بلندگوهاي داخل در يك طرف
جنگ در كشتهها همه اين با ميگفتند: بهصراحت هرازگاهي
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ندارد. شادي و جشن حق كسي و…
حول گرفتيم كه تصميم داشت هم وجود ديگري ايدة اما
تميزكردن و خانه تكاني به كرديم شروع كنيم. عمل آن
پاسدارها. و ما جنگ صحنة به شد تبديل خودش كه سلولها
به پاسدارها هجوم خانهتكاني شروع ساعتهاي اولين همان از
چكار بودند كه راهانداخته صدا سرو شد. بند شروع داخل

است؟ شده خبر مي كنيد؟ مگر چه داريد
كنيم. نظافت و خانهتكاني ميخواهيم است عيد گفتيم:

محوطة داخل  به پتوها تكاندن براي بچهها از عدهيي 
موسوي پاسدار راحله گرفت. باران كه رفته بودند هواخوري
در هم نمي توانست بكند. كاري و شده بود بهشدت عصباني كه
نگهداشت. باران زير آنها بست و همه را بهروي را هواخوري
به شمارشدادن به كردند شروع باران زير در هم بچه ها
.۲ .۱ .۴ ..۳ ..۲ ..۱ .۴ …۳ …۲ ميليشيا:۱… سبك رژة

۴ ۳ ۲ ۱ .۴ .۳
از ديگري زد و به حماقت عصبانيت دست راحله از فرط
پخش امجديه را در مسعود سخنراني صداي بلندگوي بند

بگيريدم!» گلولهها اي «پس مي گفت: كه كرد
بيشتر شارژ باران زير در را بچهها مسعود شنيدن صداي
شمارش مي دادند. او و پرشورتر پا ميكوبيدند بيشتر كرد و

نگهداشت. حياط در را آنها شب تا
همه و جاانداختيم را نوروز جشنگرفتن به هرحال اما



سلولها شد. هفتسين شروع شدند. آمادهسازي دستبهكار
كردند. درست يك گروه آكواريومي حتي كردند. تزيين را
پنير و نان باد». با خجسته «بهاران سلولمان نوشتيم در روي
شروع آن با را عيد تا بوديم كرده درست كيك قند، و

كنيم.
كنند. جستجو تا ميريختند بند داخل به هرلحظه پاسدارها
در تزييناتي كه هفتسين و پاي را ميبردند آنها بچه ها هم
داد اتاق يا آن اين از هرازگاهي بودند. درست كرده اتاق هر

خندة بچهها. شليك و بود بلند فرياد پاسدارها و
نوحههاي صداي بيشتر هرچه ميكرد سعي موسوي راحله
و شيون دائم صداي و ببرد باالتر در بند را آهنگران كريه

پخش مي كرد. زاري
و را خواندند بلند قرآن صداي همه با تحويل سال موقع
عيد و كردند اجرا را باد» خجسته «بهاران جمعي ترانهسرود

گفتند. تبريك هم به را
نان سهمية مدتها تا نوروزمان اين بود كه عيد جشن تأثير
براي داروها و نان از كه بودند مدعي كردند. قطع را دارو و
به معلوم است نيازي درستكردن كيك استفاده ميكنيد و

نداريد. دارو و نان
تنبيهي۳۱۱ بند به را تعدادي نوروزي جشن اين خاطر به
و زهره… لك منصوره ملكان، طاهره جرايم شمار بردند. در
سال۶۱ عيد از بعد كه ندارم- بهياد را فاميلش اسم -
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نوروزي مراسم در شركت و راهاندازي كردند، تيربارانشان
بود. شده ذكر هم

زندان حسينية در زندانيها يك درجة اقوام به سال۶۱ عيد
دلخراش واقع در صحنهاش دادند. كه دقيقهيي چند مالقات
رفته مالقات براي عزيزي دنبال به هركس بود. زجرآور و
براي يا بودند آمده تماشا  يا براي هم  ديگر بسياري بود.
نزديكان سرنوشت و اعدام به  راجع  ديگران، به خبردادن

مي شناختند. كه كساني
بهدست بلندگويي  كفتارگونهاش قيافة همان با الجوردي 
را ميداندار خودش و ميخواست ميكشيد زوزه بود و گرفته

كند. وانمود مالقاتها گردانندة و
فهميد بود وقتي آمده فرزندانش ديدن كه براي پيري پدر
داشت نيستند، زندانيان ميان در دستگيرشدهاش پسر و دختر

را گرفتند. بغلش زير دو نفر كه زمين مي افتاد به
جويا را همسرش وضعيت كوتاهي جمالت در مادرصديقه
بود.خودش دستگير شده همسرش و با دخترش او ميشد.
مجاهدين هوادار فعال دامادش فقط سياسي نبود فعال يك
مدتي نزديك به آنها بود. شده شهيد در درگيري بود كه

شدند. آزاد بعد و بودند زندان در يكسال
بوسه مي كردند. غرق و مي گرفتند آغوش را در هم مردان
آنها ميان در بودم تا صحنه اين محو تماشاي من درحاليكه
نرسيده ما قسمت به الجوردي هنوز كنم. پيدا  را  برادرم 
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نيمخيز از جايم اينكه بهمحض زد. صدا پاسداري مرا بودكه
طرفم به دارد  كه ديدم را قدبلندي چهارشانة مرد  شدم،
ميان كه در خنده اش روي از ولي نشناختمش، ميآيد. ابتدا
را بيژن(احمد) كوچكترم برادر ميدرخشيد، انبوه ريش يك
از بود! شده بزرگ كوتاهي چقدر  فاصلة چه در شناختم.
نشناختي، آغوش گرفتيم. گفت: را در هم كرد و بلندم زمين

درسته؟
ولي ديگر. است كه بس ميزدند سرمان فرياد بر پاسدارها
و بزرگمان محمد برادر بارة  بيژن در گوش نميداد. كسي
گفتم برايش مختصري كه پرسيد سيما دخترش سرنوشت
جدا هم از بود، شده اشك  از پر چشمهايش  درحاليكه و

شديم.
ديگر آمد. يكبار قسمت زندانيان زن وقتي الجوردي به
را ببينم. او تا دادم را برادرم اسم و كردم فرصت استفاده از
آخرين ميدانستم گويي بردارم. او از چشم نميآمد دلم
بازجوييهايش وضع از آمد دوباره وقتي است. ديدارمان

سپري ميكند؟ وضعي دارد در چه و اينكه پرسيدم
هم پيش من كه نگراني نيست. ميدانم جاي و گفت: خوبم

مي روم! محمد
در كوچكترم برادر با ديدارم آخرين پاياني لحظههاي
انگار مي كنند. اعدامش ميكرد تصريح او كه بود حالي
بود. ديروز همين و مدرسه و محله كوچه در بازيگوشيهايش
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كه را هرزمان شاد نوجوان چهرة همان از ۲۰سال پس هنوز
گرم و ميگذارم، برهم چشم خاطره ها مرور براي و با يادش

ميكنم. حس زنده
بندها بهسوي حسينيه از طوالني اوين صفهاي حياط در
شانة روي دستها و بسته چشمهاي با همه مردها ميرفتند.
كه در بودند اشباحي مثل سياه چادرهاي با زنها نفر جلويي.
از كسي كه تنها مي كنند. حركت بسته چشمهاي تاريكي با

بود. الجوردي ميبرد، لذت اين صحنه

 
قزلحصار به انتقال و محاكمه

بازجويي براي مرا روز هر سال۶۱ اول هفتههاي همان از
با و  بودم ديگران شكنجة شاهد فقط ولي ميكردند صدا 
شكنجة هر از  دردناكتر برايم اين و نداشتند كاري  خودم
را تحملش عصبي ظرفيت ديگر ميكردم حس بود. ديگري
بند در مي كردم سعي نميآوردم. خودم روي به ولي ندارم.
خاموشي از قبل ندهم. هرشب اضطراب نشان بچهها بين و
باش. آماده صبح خودت ميگفتند شوخي به بند در بچهها

باشم، ديگران شكنجه شدن شاهد كردند مجبورم وقتي
بدون بار يك ميافتادم. دستگيرشدنم اول روزهاي بهياد
بهمن و مسئولم ميزدند با شالق ببندند، تخت به مرا اينكه
داد او بودند.  آورده سرم باالي اعتراف و تماشا  براي را
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نميداند!» چيزي مليحه بزنيد «مرا ميزد:
شدم پرتاب اتاق آن طرف به يك ضربه اثر بر كه يكبار
ميگويم به بازجوها گفت: خطاب بود و بيتاب شده خيلي او

نزنيدش… نزنيدش ميگويم!
بفهمانم او به نگاهم با لحظهها آن در مي كردم تالش من
به اطالعاتي من خداي نكرده بهخاطر و نباشد ناراحت كه 
شكنجة شاهد خودم كه روزهايي آن يادآوري با ندهد. دشمن

ميفهميدم. تاحدودي را حالش بودم، شده ديگران
كه بود زماني  از سختتر اوضاع برمي گشتم بند به  وقتي
و ميدادم دست از را كنترلم گاهي ميشدم. شكنجه خودم
مواظب بايد مي گشتم بر شعبه از وقتي مي گرفت. گريهام
هركس نگيرند. منفي تاثير  وضعيتم از بچهها  كه ميبودم
مي شد تكراري روبهرو جواب همان با چه شد مي كرد سؤال

كردند… تكراري چندسؤال هيچي، كه
بازجويي به رفتن و ميگذشت دستگيريم از ۵ماه حدود
مرا مي بودم شكنجة ديگران بايد شاهد ديگر كه بهخصوص

ميكرد. فرسوده و خسته بهشدت
شعبه راهرو در كه بود ارديبهشت۶۱ اوايل روزهاي از يكي
و پرسيد مادرم را و پدر و نام آمد نزدم بودم. مردي نشسته
گفت: من به داده، درست تشخيص شد مطمئن كه هنگامي
زندان به چرا شده و چه هستم، همشهريهاي پدرت از من

افتادهاي؟
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حاكم نزد او دادم، توضيح برايش كه مختصري از بعد
كه نميدانم مضمونش چه بود و صحبتهايي كرده شرع رفته
كه كيفرخواستي در  بردند، دادگاه به مرا هنگاميكه  بود؟
صحبت منافقين» «هواداري از فقط مكرر بهطور شد خوانده

نبود. آن در چيزي پرونده ام محتواي از و بود شده
حاضري مصاحبه كني؟ دختر پرسيد؟ از من حاكم شرع

را خانوادهام براي  احتمالي مشكالت بهانة جوابش در 
و كرد تا توانست فحاشي شرع قبول نكردم. حاكم و آوردم
استخاره ميكرد! با تسبيح حكم بدهد هنگاميكه ميخواست
تماس با خانوادهام كردم درخواست تمام شد، دادگاه وقتي

بگيرم. تلفني
اجازه بودند، بهگوش ديگري تلفن با خودشان درحالي كه
برداشت را گوشي مادرم وقتي بگيرم. تماس خانوادهام با دادند
سروصورتش بر  و ميكرد گريه بود، ترسيده و  شده هول
ايكاش مي زد فرياد مدام نداشت. كنترلي هيچ و ميكوبيد
در تماس آن كند. صبحت تو با ميتوانست و مي بود پدرت

شد. قطع مادرم با تلفني كوتاه صحبت همان حد
با همراه مرا كه بود ۱۹ارديبهشت روز در بعد چندهفته
از هيچكدام كردند. زندان صدا انتقال از براي ديگر تعدادي
مي كردم فكر خودم كار باشد. انتقالي در نميكرديم فكر ما
از هم ديگر كس هر نبودم. تنها تصور اين در و ميشوم اعدام
ميخواهند به بهانة انتقال جز اينكه باخبر شد كه بند افراد
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هم چند سلول ديگر از نداشت. ديگري اعداممان كنند تصور
جمعي بهطور بچهها با آمدند.  سراغم  به خداحافظي براي
حرفهايم و وصيتهايم كرديم. خداحافظي و خوانديم شعر
ساير و  او از و سپردم ناهيدپور  زري  به داشتم هر چه را

شدم. جدا هماتاقيهايم
كرديم. حركت بند از و كردند اتوبوس يك سوار را ما
ولي كنند پياده مان داشتم انتظار رسيديم كه شعبه نزديك
بردند. قزلحصار به را ما ناباوري و بهت در و نشد خبري
بر مي گشت اوين به كه زنداني يك طريق از آن روز فرداي
بند۷ قزلحصار به و هستم زنده كه فرستادم زري پيامي براي

شده ام. منتقل
وقتي نمي شناختم. را  بقيه نفري چند  جز قزلحصار در
مناسبات و  ارتباطها كه  شدم متوجه تازه  آنجا رسيدم به
مشخص شده دشمن قديمي قزلحصار براي جمعي زندانيان
داخل ارتباط برقراركردن در و شيوههاي كار بسياري از و
بهانة به نشستگذاشتن است. مثل لورفته و سوخته زندان
يا روزنامهخواندن تخت طبقه سوم. نشستن روي يا درازكش
شناخته ديگر بود، نشستگذاشتن عام شيوههاي كه و…

بود. شده
سير شكم كه يك رسيد زري از پيامي هفتههاي بعد در
ميكرديم فكر اين كه بهخاطر  چون  هستي.  بدهكار گريه

بودهايم! كردهاند، عزادار اعدامت
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زندان ۱۷سال به كه فرستادم جواب پيامي در برايش
كني. عزاداري ميتواني آن از بعد شدهام، محكوم

 
داوود روش حاجي آزاد» به «بحث

داوود، رييس حاجي سال۶۱، رمضان ماه در بعد سه ماه دو
تا آوردند به دست احمد، بهانه يي كثيفش معاون و قزلحصار
حاجي داوود روزها كنند. آن بچه ها چندبرابر روي فشارها را
وسط راهرو و ميكشيد بيرون سلولها از را روز چندنفر هر
اين كه قبيل از مزخرفاتي ميگفت ميگرفت و كتك بند بهباد
بچههاي و هستيد هرزه هستيد، پسربازي دنبال همهتان شما
تحمل نمي توانيد افتادهايد و زندان به هستيد كه سرمايهدارها

كنيد!
نظافت مسئول سلولها از يكي رمضان ۲۱ماه روز درست
بودند. كرده تميز حسابي را همه جا  آنها بود. شده عمومي
پايان بعد از بود. بيات خديجه كارشان و مسئول سركارگر
از بچهها  و بود نشسته طبقه سوم  تخت روي كار خديجه
چقدر خديجه مي گفتند  و مي آمدند سراغش اتاقها  ساير
طبقة تخت روي درحاليكه خديجه  شده؟ بزرگ اتاقتان
گويا كه كرد نقل را مالنصرالدين از حكايتي بود نشسته سوم
هنگامي كه و كرده آب درخواست روستايي به ورود از بعد
پياله مال بوده، بهشدت كثيف كه آورده بودند برايش پيالهيي



كاسهها ماليي آمده كه بود، پيچيده روستا در و شسته بود را
ميكند. بزرگ را

بود: گفته  مالنصرالدين، حكايت اين بيان از بعد  خديجه
بزرگ شود. تا كنيد تميز را برويد اتاقهايتان

شوروشوق جديدي در باعث هماتاقيهايش كار خديجه و
مي كردند. شوخي  هم با موضوع اين سر بر همه  شد. بند
ديوار پشت معاون حاجداوود كه احمد نميدانست كسي اما
زينب سلولها بهنام از افراد ساير يكي ايستاده است.  گوش
ترجيعبند با طنزآميزي  شعر  و بود  آمده خديجه  اتاق به
حسابي را همه و خوانده هويجه…» را قد ننهاش «خديجه،
است براي اينكه طوري اين وضع ديدم خندانده بود. وقتي
هشدار و رفتم سراغشان به كنم  راجمع بچهها آن حواس
نبايد زياد و است بهانه دنبال حاجي كه باشند مواظب دادم
اتاق در من هنوز چون بود. شده دير اما ديگر كنند شلوغ
او و بود كه خيانت كرده پيكار از افراد سابق يكي كه بودم
همه و گفت آمد سلول مقابل به بودند. كرده مسئول بند را

راهرو واحد! برويد به
ايستاده رحماني  داوود حاجي رفتيم، آنجا به همه  وقتي
قتل شب كه فحاشي به كرد شروع ديدنمان بهمحض و بود

آوازخواني راهانداختهايد؟ علي(ع)
لگدهايي تيز چنان نوك پاشنهبلند كفش با يك داوود حاجي
پخش يك لگد با هركدامشان كه ميزد تكتك خواهران به
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بچهها مشت صورت و سر بر وحشيانه چنان زمين ميشدند.
و مشت اين زير در يكي انتظار داشتم لحظه هر كه مي كوبيد
با همان ميآمد. بند به وقت هر داوود حاجي كند. لگدها تمام
بياد، مسعودجانشان منتظرند خانمها  ميگفت: لومپني لحن

پاريس؟ ببره باخودش اونا رو بازكنه و براشون رو درها
محل نمي گذاشت، كسي حرفهاي رذيالنهاش اين به وقتي
روي را ديگر فشارهاي انواع  و ميشد  عصباني بهشدت
تعداد باالبردن روشهايش عامترين از يكي ميبرد. باال ما
گذاشته را اين كار اسم خودش بود. يك سلول در زندانيها

اتاقها. در زنداني «آجرچين»كردن بود
كردند بهخط را همه كتككاريها همين اثناي در اما اينبار
بايد همه گفتند ميكردند، را فحاشيها ركيكترين درحاليكه و
اتاق آن افراد از چون نميروم، گفتم من بروند. تنببهي بند به
افراد از مقدم مليحه گفتند، هم اتاق بچههاي ساير و نبودهام
شمارة و مشخصات و با گرفتن اسم مرا و نيست سلول آن

بند برگرداندند. به اتاقم
خديجه سر از دست و بود كرده پيدا بهانه يي داوود حاجي
حضور در بايد كه ميزدند كتكش روز هر و برنمي داشت
بزند. حرف مجاهدين عليه و  كند  مصاحبه زندانيان جمع
بياييد اجباري ميگفت: مصاحبههاي براي اين داوود حاجي

آزاد. كنيم، بحث بحث
مصاحبه شنيدن براي بايد همه  كه دادند خبر روز يك
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گفتم و زدم خواب به را  خودم  من  برويم.  بند راهرو به
كه رفته بود بچهها از يكي بروم. نميتوانم مريض هستم و
بلندگو دارد حاجي پشت و آوردهاند خديجه را و گفت: آمد
حاال و… بودهايد هرزه  همهتان كه شماها ميكشد عربده

كنيد…. افشاگري بايد
مردان سلول ما محل هواخوري يكي از بندهاي پنجرة از
و زدهاند چمباتمه سكوت در هم آنها ديدم ميشد. ديده
مراقب كه ميدادند پيام هستند و نگران و مي كنند گوش

باشيد. خودتان
به گروه همان خائنهايي كه از يكي بود و خديجه ابتدا ساكت
گفت: آقاي بهدست گرفت و را پيكار وابسته بود، ميكروفون
اخالقيتان وضع شما همة ميگويند. درست رحماني حاجي
وجود نامشروع روابط مجاهدين اعضاي بين و بوده خراب

داشته…
را خودمان ما همه فرياد زد ميان جمعيت يكي از ناگهان
اين داري چرا كه است مشخص وضعت هم تو ميشناسيم.
خانم ربطي اين ميدانند كه زندانيها ميزني؟ همه حرفها را
كجا از حرفهايت مي دانيم كه خوب نداشته. ما مجاهدين به
سابق سازمان بارة در چيزها ين ا از ميتواني اگر تو آمده. در
به سازمانهاي ولي است مربوط خودت به تأييد بكني خودت

ندارد. ربطي ديگر
داشت قصد روز آن و بود كرده پيله خيلي داوود حاجي
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جملهيي بگيرد و اعترافي زمينه اين در خديجه بههرصورت از
غير مگر كه گفت: جايي رساند را به حتي رذالت او بشنود.
خارجه مسعود در شوهرش درحاليكه اشرف است كه ين از

كشته شد؟ موسي خياباني خانة است در
چه ما جان  از كشيد:.  فرياد خديجه كه بود  جا اين  در

ميخواهيد؟
هستي. بچة سرمايه دار تو كشيد: دوباره فرياد داوود حاجي

تمام عيار هستي؟ يك هرزة تو
خوب گفت: و پشت ميكروفون رفت جا ديگر اين در خديجه
سرمايهدار بچة من ميگويي كه حاجآقايي آهاي كن! گوش
كجاست؟ مي داني كجاست؟ ما خانة نميداني حتي تو هستم.
كني. پيدا هم نمي تواني تهران روي نقشة حتي را پدرم خانة
من «سرمايهدار» پدر شغل مي كنيم. زندگي قلعهمرغي ته ما
يك و لكنته گاري يك سرماية پدرم تمام است. آبفروشي
در و مي ريزد آب بشكه در او است. داغان و درب بشكه
آن به خانه اين از ندارند. لولهكشي آب مردم كه كوچههايي
و سير كرده اينطوري ما را پدرم شكم آب مي فروشد. خانه
كه مدعي هستي تو حاجيآقا تازه فرستاده. به مدرسه را ما
هرزگي خوانديم و شعر اميرالمؤمنين موال قتل در شب ما
من مثالي كه و خوانديم ما كه شعري مي گويي كرديم؟ تو
است كه اين بهانة تو تمام بوده؟ زدم مسخرهكردن روحانيت
مالنصرالدين از من كرديم و نظافت سلولها را رمضان ماه در
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مثال زدم؟
حرفهايي چه كه داد توضيح مبسوط بهطور سپس خديجه
و نقش آن بهدنبال  و خوانده شده شعري و چه شده زده
كه كرد افشا زندان خائنان با را رحماني حاج رابطههاي
و خواسته ها سود  به تا  مي گذارد باز  را دستشان  چگونه

بكنند. مي خواهد دلشان كه كاري هر او مأموريتهاي
وابستگان از همه بودند روز آن صحنهگردان كه خائناني
افشاگري از بعد كردند  تالش  و بودند پيكار گروه سابق

نبودند. موفق ولي بگيرند بهدست را اوضاع خديجه
شكنجه كتك خورده و حسابي شب نتيجه خديجه آن در
و از آورد بند۷ را به خديجه هم داوود باز حاج شده بود.
زندانيهاي بين من كه بگويي همه به بايد كه: ميخواست او

نميگذارم. فرقي هيچ مختلف
و مدام نميداد داوود حاجي به امتيازي كمترين خديجه اما
هم زندانيها ساير خودم ديده ام و را كه چيزي من مي گفت:

ندارم. ديگري چيز و گفتهام ديدهاند،
و داشت ادامه مي پرداخت بايد خديجه كه سنگيني قيمت
سال۶۳ تا كه مي دانم بردند. گوهردشت به را او پس آن از
بچه ها ساير به بود. روحي جسمي و شديد فشارهاي انواع زير
افراد گاهي داوود و حاج فشار ميآوردند زمينه همين در هم
روي يك راهرو در صبح تا شب از مي كرد مجبور را اين اتاق

نخورند. جايشان تكان و از بايستند پا
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گوهردشت بيبازگشت  زندان
ايدة ميشدند. ۱۰نفر حدود كه بچه ها از تعدادي بند۷ در
كردند. بسياري را مطرح بند تشكيالت بهنام چيزي برقراري
برايش داشتيم. واضحي داليل و نبوديم موافق كار اين با ما از
داخل در مناسبات روابط و از نوعي تجمع و هر يا تشكيالت
مبارزه و مقاومت خدمت در مي توانست كه زماني تا زندان
كه نبود نيازي گيرد. قرار زندانبانها سركوبگريهاي و رژيم با
برخي سوابق از جداي كند. پيدا خاصي عنوان و اسم بخواهد
داشتند و ضعفهايي بازجوييهايشان در ميدانستيم كه از آنها
هم قانعكنندهاي داليل بود، كرده درز آنها سوي از اطالعاتي
جمع كار آن همه اين با نداشتيم. كاري چنين به براي اقدام
آن بود. دردناك هفته يك از كمتر در نتيجه و كرد را خودش
بند۸ به بند ما از بههميندليل را و حدود۳۰نفر لورفت جمع
منتقل شدند. شمارة۱ واحد افراد به همين از بردند. تعدادي
هم يكي ميان آنها در معروف است. قفس كه به همانجايي
فشارهاي و مسكوني منتقل شد به بند بود كه ف… منصوره
واحد از  كه موقعي  بودند.  كرده وارد او  به زيادي  رواني 
فشار و داشت درهم شكسته يي وضعيت بود آمده مسكوني
سلولهاي در عصبي حالت به بود. زياد خيلي رويش رواني
مينشست. زمين روي يكباره و مي زد قدم قزلحصار كوچك
به بهانة صدا كردند، بازجويي براي را كه او از دفعاتي يكي

رفتم. سراغش او به اطالع دادن



كردهاند. صدا را تو منصوره گفتم:
اين عمر گوشة آخر تا ميخواهد دلم كرد وگفت: نگاهم

نبرند. براي بازجويي مرا ولي دوباره بمانم سلول
ببرند. خواهرت پيش مي خواهند تو را شايد گفتم:

ديگر آن نمي خواهم. هيچي گفت: و داد تكان را سرش
همهچيز است. بدتر از

همكاري مي كرد. بازجوها با كه بود از بريده هايي خواهرش
عصبي ناراحتي شد ولي آزاد وبعد اوين بردند به را منصوره

بود. كرده پيدا رواني و
دليل به نياز زندانيها به فشارآوردن براي داوود حاجي
بود. خاص زنان روي بر وحشيانهاش فشارهاي نداشت. خاصي
داده انجام معيني تخلف جرم خاص يا زنداني زنان نبود الزم
مي گفت: بهصراحت او بود. كافي بودند زن همينكه باشند.
قدبلند زنهاي از بروند». كارها اين دنبال نبايد «ضعيفهها
از هرطورشده و مي آمد بدش بيشتر چشم آبي، يا عينكي و
آهني زره ۷اليه اگر حتي زناني چنين مي گرفت. آنها انتقام

نبودند. حاجي درامان هيز از نگاههاي ميپوشيدند،
خودش بهحساب سال۶۰  در  داوود  حاجي  يكباركه
ولكن بود ديگر كشف كرده زندان قزلحصار را در تشكيالتي
همه ميدانست. مجاز را  جنايتي  هر  بهانه  اين به و نبوده
به بود كرده متهم زندان تشكيالت عنوان كه تحت را كساني
سال۶۱ از بود. جنون رسانده به مرز و برده مسكوني واحد
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بيبازگشت زندان عنوان با را گوهردشت زندان بعد به
بهصراحت آنجا ميبردند به را و هركس بودند راهانداخته

رفت. نخواهي بيرون جا اين از ميگفتند:
ماجراي كه شبي  همان در سال۶۱، رمضان ماه  از بعد
يك براي هم آمد. من بند۸ پيش واحد۱ و عده به اين انتقال

منتقل شدم. به اوين سلسله بازجوييهاي ديگر
هواداران از يكي اوين زندان قزلحصار به از انتقال جريان در
ما امكاناتي به ۳۰خرداد دوران قبل از در كه را ديدم سازمان
مرد مي كردند. منتقل اوين به گوهردشت از را او ميداد.
كرده او وارد به كه فشارهايي شدت كه به خاطر تنومندي
سلول در  ۲۶ماه گفت  خودش بشناسمش.  نتوانستم  بودند 
نه خوانده، روزنامهيي نه داشته، مالقاتي نه بوده، انفرادي
ديگر زنداني يك بود. بازجويي نشده حتي و ديده را كسي
عنوان به سال۶۳ در كه بود مختارزاده سهيال گوهردشت
بر او گذشته گوهردشت انفراديهاي در مختصري از آن چه
زيادي بهار۶۳ تعداد و سال۶۲ آخر ماههاي ميگفت در بود،
بودند. زده خودكشي به دست گوهردشت انفرادي افراد از
كرده خودكشي زنداني دختر يك خودش كناري سلول در
بوده ولي هنوز زنده بودند، رسيده بود. هنگاميكه پاسدارها
را او مرگ در حال چهرة خصوصيات و شوخي خنده با آنها
هم بشنوند كناري سلولهاي مي كردهاند تا هم تعريف براي

عذاب بكشند: و



آمده؟ بيرون چطوري ببين را زبانش -
پايين بياريمش -

كمتر… يك منافق كن، ولش -
كرده تمام تا بودند ايستاده سرش باالي همانجا پاسدارها
با را دستش رگ يك دختر زنداني ديگري سلول در بود.

بود. كرده تمام خونريزي شدت اثر در و زده خانگير
كردند حلقآويزش سال۶۷ در بعدها كه فالحتي زهرا
روزانه سال۶۱و۶۲ در قزلحصار كرد كه طي تعريف برايم
كه بريدگاني مصاحبة براي تماشاي را زندانيها ۱۷ساعت تا
كه همان بهطوري ميبردند. بند راهرو به بودند محصول قفسها
حق هيچكس نداشته. قفس با فرقي چندان نشستنها راهرو در
پا ممنوع درازكردن بگذارد. زانويش روي را نداشته سرش
و كتك بوده مصاحبهها تماشاي اين در جريمة چرت زدن و
كر گوشها را آهنگران نوحهخواني نفرتانگيز صبح صداي از

است. ميكرده
ميخواهيد شما بود: گفته  زهرا  به  رحماني حاجيداوود
ببريم؟ حاال بند۸ به تنبيه براي را همه تان كه كاري كنيد
كور است. شما پاريس براي بند۸ پس است اينطوري كه
وضعي چنان عمومي در همين بندهاي بايد شما خواندهايد.

بشويد. آدم همينجا در كه ببينيد
گذاشته قزلحصار عمومي بندهاي در ضوابطي بعد به آن از
روانيشدن باعث هم تنبيهي بندهاي در وجودشان كه بودند
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خارج تكي حالت از كه كاري و حركت هر ميشد. زندانيها
سلول ديگري به نداشت حق هيچ كس داشت. ميشد تنبيه
دم پوشيدن بود. شده ممنوع دونفره حرفزدن پابگذارد.
كتاب روزنامه و خواندن داشت. جرم ديگر يك زنداني پايي
بود. نابخشودني جرمش مي شد، بيشتر تكي از اگر بهخصوص
رابطه يي ميشدند شناخته سرموضع كه افرادي با كسي اگر
آنها ميداشت، به نگاه كردن حتي و خنده و سالم  حد در

مي شد. تنبيه
طوالني سجودش يا قنوت نماز اندكي در كسي اگر حتي
تمام را ميكردند نمازش وادارش توسري لگد و با ميشد.
است. فرار راه چيزها اين تمام ميگفت داوود حاجي كند.
سيما بهنام زنداني زن يك بخوانيد. نماز نداريد حق اصال شما
خودش تحمل كند، را فشارهايشان بود كه نتوانسته حسنپور
را او كه جايي تا مي كرد.  خيانت و بود فروخته  آنها به را
دنبال بهانهگيري خيانتي فراتر از هر او بند۷ كردند.  مسئول
او به مالقات در مادرش كه يك بار جايي تا بود. از بچهها
چنين چرا نميكنم. حالل تو به را شيرم بود: كرده اعتراض

آوردي؟ مردم بچههاي سر بر بالهايي
كاري بزني حرف خيلي اگر بود: گفته مادرش به خائن اين

بياورند. زندان به هم را تو كه ميكنم
و نميشناخت مرزي كينهتوزي در كه بود همين واقعيت
تا بود  داده  زندان به مديريت را مادرش و اسم پدر حتي 



حزباللهي بشوند! تا بياورند زندان به و كنند را دستگير آنها
شد. آزاد از زندان در سال۶۴ خائن حسنپور

 

اوين در دوباره
اواسط همان در سال يعني آن ماه رمضان از بعد بههرحال
يكماه در بند۲۴۶ از بيش ابتدا برگشتم. اوين تابستان من به
شدم. اولين فاجعهيي منتقل بند۱ به آن بعد از بودم و باال
راجينيا نسرين وضعيت شدم، روبه رو آن با اوين در كه
بود. بيماري سل گرفته كه بود يكي از همسلوليهايم او بود.
در جنايتكار شيخ دكتر ولي بود گرفته را بدنش تمام عفونت
دروغ نيست، مريض نسرين ميگفت: الجوردي با همدستي

ميگويد.
براي ولي تخليه مي كرديم از سينهاش خلط قوطي دو روزي
روحي وضعيت اين بر عالوه نداشت. زندانبانها هيچ اهميتي
بود پرستار كه زندانياني از يكي ميشد. بدتر هم نسرين
پيشرفت در سل، از ناشي عفونت از درجه اين گفت ما به
را از دست روانيش تعادل بيمار و ميرسد خودش به مغز
كسي نمي داد كه اجازه بود شده دچار وضعي نسرين ميدهد.
داد رسيدگي كنيم و او به نميداد اجازه نزديكش شود. گاهي
بگيريد نزديكم سل ميترسيد چون شما كه بيداد ميكرد و
بيرون گوشش عفونت از چشم و يك روز كه حتي نميشويد.
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به او دست بزنيم. نميداد بود باز هم اجازه زده
بند دفتر به كه فشارهايي تمام با هم شرايط اين در حتي
ميگفتند: بهصراحت بياورند، غذايي سرم برايش تا آورديم

است! مريض ميگويد كه دروغ است و منافق او
آنجا در و ببرند را به بهداري او شدند مجبور سرانجام
همان بهخاطر رسيد كه نسرين در بهداري خبر ۲روز از بعد
نسرين وسايل  و  پتو آنها است. شده عفوني شهيد بيماري 
نسرين فهميدند كه بچهها زدند. آتش را همه و گرفتند را
دروغ به پاسداران مي گفتند: او كه شده با عصبانيت شهيد
را او نداشت! دكتر به نياز كه او بود! سالم كه او مي گفت!

كشتيد!
محسوس بند داخل در فضا تفاوت برگشتم. اوين به وقتي
كه بود و مشخص داشتند با هم رابطه قبل از بچهها كمتر بود.
آوردهاند. اوين به چه براي مرا نمي دانستم هستند. فشار زير
صدايم كردند بازجويي براي رفتم بند به كه روز از دو بعد
و خاطراتم پركرد را مشامم مشمئزكننده بوي دوباره همان و
شعبه در ساعت جلو چند براي و رفتم شعبه كرد. به زنده را
كردند صدايم بودم كه نشسته زمين چمباتمه روي حالت به
گرفتم. قرار سؤال مورد اتاق در بسته چشمان همان با و

هستند. چند نفر دراتاق نميدانستم
برادر توست؟ علي مقدم صدايي پرسيد:

است. برادرم بله گفتم:
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راجينيا نسرين شهيد مجاهد
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ميكند؟ درست مسخره فيلمهاي كه همان گفت:
نيست! او نه : گفتم

علي مگر نيست. برادرت كارگردان مگر گفت: تعجب با
نيست؟ برادرت مقدم

فيلمهاي ولي است، درست مي گويي كه اينها چرا گفتم:
درست نمي كند. مسخره

هنوز كه: شد بود بلند اتاق در كساني كه از يكي صداي
ميدهي؟ جواب مي كني و روداري همه مدت اين از بعد

تحريك تا بيشتر نگذاشتم محل و جواب ندادم ديگر من
بنشين. بيرون همان گمشو برو داد: ادامه صدا همان نشوند.
بند برگشتم. به بدون بازجويي مشخصي و چندساعتي ماندم
خبر چه نميدانستم بود چون بدترين حالت برايم هميشه اين
شد. در تكرار بار چند اين مسئله است. انتظار در چي شده و
هر از و زن بچه، جوان، و از پير بود. سابق وضعيت همان شعبه
و گاهي ميشدم عصباني گاهي مي شد. ديده و اجتماعي قشر
موضوع و شده اند دستگير كساني چه ببينم ميكردم تالش
واكنش نبايد و است ضعفم نقطه كه مي فهميدم ولي چيست؟
آزار و اذيت براي بيشتر و ميكنند بدتر چون بدهم نشان
بچههايي ديدن از بند داخل  مي آورند. در شعبه به روحي
كه بچه هايي با شدم. خوشحال بودم نديده بود ماهها كه
قزلحصار اوضاع از من پرداختيم. اخبار تبادل به ميشناختم
ميگفتم بودم ديده عمومي آنجا تنبيهي و بندهاي از آنچه و
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وضعيت زندانيها و جديد دستگيرشدههاي اخبار هم از آنها و
رسيده كجا به هركس سرانجام پروندهاش اينكه و ميگفتند

است.
كه بود اين كردند تعريف برايم بچه ها كه چيزي اولين
بودند. آورده آنها براي يك شب به بند را عضدانلو معصومه
با است. شده  شهيد كه بوديم  شنيده  راديو  اخبار در  ابتدا
چهرههاي مجاهد اولين از او بودم. معصومه همدانشكدهيي
بچهها جاذبة براي همة معصومه منش رفتار و كه ديدم. بود
چهرهيي تاثير او بودم. تحت من هم خيلي و داشت خاصي
احساس بودم كنارش داشت كه هروقت قوي و مصمم مهربان،
مدتي او ميكند. صادر هم من به را ويژگيها همين ميكردم
خيلي و  بود ما  با كوتاهي مدت گرچه بود. انجمن  مسئول 
رفت، مجاهدين ستاد به باالتر مسئوليتهاي انجام براي زود
بچه ها بين سازمان بهعنوان نمايندة هم مدت همان در ولي
را معصومه داشت. محبوبيت خيلي خواهران خاص بهطور و
بند ورودش، با بودند. برده باال بند عمومي۲۴۶ به روز دو
مي رفته اند. سلول آن به ديدنش براي همه و بود بههمريخته
يا بخورد  نميتوانسته درست غذا بوده و خورده  تير فكش 
ميدانستهاند، به را وضعيتش اينكه با زندانبانها حرف بزند.
سوخاري و موجودي خودشان از بچه ها نميدادهاند و او غذا
مواد را آماده حداقل برايش داشتند شيرخشك كه نزدشان
طرف زندانبانها از آزارش اذيت و باعث بودند. همين كرده
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برايش همهچيز آمده سركردهشان تا ميگفتند و بود شده
كردند. آماده

نكند برقرار رابطه معصومه با كسي كه بودند مراقب آنها
گذاشته تاثير زندانيها روي وجودش چون نزند. حرف و
اعدامش بهزودي و بردند عمومي بند از را او بالفاصله بود،
با داشتند. خاطرهها معصومه از بند۳۱۱ بچه هاي كردند.
آنها با زندان، ديوار به مورسزدن بهوسيلة وضعيتش همان
از يكي يكبار مي گرفته. را اخبار و ميكرده برقرار ارتباط
گفته معصومه مي كني؟ چكار بود: كرده سؤال او از بچهها

مي كنم. تحليل را رژيم درهمريختة وضعيت بود:
حسرتي ديدهاند، را او يك لحظه ولو بچهها ميشنيدم وقتي
منهم آن موقع كاش مي كردم آرزو و ميگرفت را فرا وجودم

ميديدم. او را بودم و اوين در
دلم اوين بردند. بند۱ بهعنوان انتقالي به بعد مرا چندهفته
كه بچههايي همانجا پيش و ميخواستم بروم نمي خواست
گوش به اعتراضم باشم. زري پيش و به خصوص ميشناختم
بندهاي افراد از تعدادي آنجا بردند. بند۱ به مرا و نكردند
احكام شده و محاكمه بيشترشان كه بودند را آورده مختلف
تازهيي بازجوييهاي براي و داشتند طوالني زندانهاي مختلف
از بند قبل اين بودند. قبل در اوين از يا شده اوين آورده به
آنها زن زندانيان كثرت بهدليل و بود مرد زندانيان محل آن
منتقل كرده آن بند به را زنان و بودند ديگري برده به محل را



قزلحصار را از و برخي گوهردشت از برخي بچهها را بودند.
زير قزلحصار را تنبيهي۸ بند و گوهردشت آوردند. بچههاي
زندانيان بقيه اطالعات بهاصطالح كه  ميبردند بازجويي 
تشكيالت دنبال كي و است سرموضع كي كه بدهند را
شاخصهايي بازجوها نظر  از زنداني  هر  شناخت است. بند
ميكنند. ورزش مي شوند، بيدار زود صبح كه كساني داشت.
قرآن يا البالغه نهج يا روزنامه ميزنند، قدم هواخوري در
يا كسي همسفره و با دارند منظم مي خوانند، برنامة روزانة
و ميشدند سرموضعبودن به متهم بودند، مطالعاتي هم تيم
بقيه را كه اطالعات بودند فشار و زير بازجويي دائم هم بعد

و… بده
نميكردي  چه مي كردي، اين كارها را چه كه بود اين  واقعيت
در انساني شرافت ذرههاي كمترين كشتن براي بهانه يي آنها
شهرستانهاي از را زنداني زيادي تعداد مي كردند. پيدا افراد
رشت، مسجدسليمان،  بودند. كرده  تبعيد اوين به مختلف 

و…. كرمانشاه ساري، صومعهسرا،
داشتند. گال بيماري شمالي زندانيهاي ۹۰درصد از بيش
مي گفتند بود. بيشترشان گريبانگير هم كليه مستمر دردهاي
نمور و بهقدري داشته بدي خيلي شمال وضعيت زندانهاي
و بهداشت پايين نمي دادند نظافت و الزامات كثيف بوده و
توالت به را آنها بودند. گرفته گال بيماري همه كه بوده
بود. شده كليه  ناراحتي باعث فشارها  همين و نميبرده اند
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شمالي شهرهاي بودند از مجبور هم اين بچهها خانوادههاي
در روزها بلكه و ساعتها بيايند.  بچه هايشان  مالقات براي
برميگشتند. بينتيجه وقتها خيلي و ميايستادند اوين مقابل
مجاهد بچههايشان شمالي دو مادر كه چون زندانيان ميان در
اوين به شمال از زندانهاي هم و بعد شكنجه دستگير، بودند،
شريف. مادر ديگري و ابويي مادر  يكي بودند. شده تبعيد
مخفي و پسرش دختر يك و شهيد پسرش ابويي يك مادر
خودش و بود شده  شهيد پسرش هم شريف مادر  بودند.

بود. كرده تحمل زيادي شكنجههاي و توهين
چشم بيماري بودند، آورده كرمانشاه زندان از كه نفري دو
اعدام همسرش كه بود نوريمهربان مرضيه يكي داشتند.
نداشت چشمش بينايي يك شكنجه اثر هم در خودش و شده
سردرد مرضيه كه بينايي نداشت. هربار هم ديگرش چشم و
در هم بند و مي شد تشنج دچار درد شدت از ميگرفت،
بكنيم. نمي توانستيم كاري هيچ ميرفت. فرو دردآور سكوتي
تمام دردش كه هربار مرضيه نداشتيم ساده مسكن يك حتي
ناراحتيشان باعث كه  ميخواست بچهها معذرت از ميشد

همه شرمنده ميشدند. و شده
بهسرعت داشت، وجود كه دردهايي و مشكالت همه با
محلي آوازهاي و شعر و شديم  اخت  شهرستانيها همه با
ميكردند از شهرهايشان كه گرفتيم. تعريفهايي ياد را آنها
به سال۶۳ را زندانيان زندان بود. اين در اوقاتمان پركنندة



بندهاي به اوين در همان هم را بردند. برخي قزلحصار زندان
كردند. منتقل تنبيهي

فشارآوردن و زهرچشمگرفتن براي خودشان به قول را آنها
بيشترشان چون بودند. آورده اوين  به خانوادههايشان به
بودند، دروغ گفته به خانوادههايشان به بيمار بودند. بهشدت
اوين به جسميشان و بيماري وضعيت به رسيدگي براي را آنها
مينمايند خندهدار كه گوبلزي دروغهاي همان از بردهاند.

ميسوزانند. را آدمي وجود تمام تلخيهايشان ولي
بودند، رسيدگي آورده براي به اصطالح كه از آنهايي يكي
كه كليههايش از غير بود. بيمار كه بود مجاوري صديقة
كه كسي داشت هم ديگري بيماريهاي نمي كرد، درست كار
ناله و شكايت هيچوقت و بود صبوري آدم چون نميفهميد.
هماتاقيش كسي اگر كه بود خنده رو آنقدر تازه نميكرد.
سردرد يكروز بهدليل است. مريض نميفهميد صديقه نبود
تا بود كشيده سرش روي را پتو دردهايش ساير و شديد
كه رفت  سراغش بند پرستار وقتي كند. استراحت كمي 
بلند صداي با و كرد را بلند سراسيمه پتو شود جويا را حالش
ميخواست كمك بچه ها از و مي كرد تكرار را صديقه اسم

كنيد… صديقه حالش خوب نيست كمك كه:
اطالع و رفتند بند دفتر سراغ تعدادي شدند، بلند همه
تعدادي و مي خواهيم دكتر است، وخيم حالش يكي كه دادند
كرديم زمين بلند روي از و گذاشتيم پتو را در صديقه هم

۱۹۵ ۱۹۴
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سياهي و بود شده سفيد رنگش صديقه ببريم. بيرون به تا
مي كشيد. نفس سختي و به ديده نميشد و باالرفته چشمانش
هم ما دارد مي ميرد، كردند فكر ديدند، او را پاسدارها وقتي
دوباره ديديم روز چند از بعد اما بماند. زنده نداشتيم انتظار
به و كردند  دوره را  او خوشحال همه شد.  پيدايش دربند 
مالقات كي با دنيا آن بود، چطور مسافرت ميگفتند شوخي
بود ممنوع مالقات هم آنجا ميگفت. صديقه و… كردي؟

بعد… براي ندارم باشد گفت وقت عزراييل و….

مقاومت عبورناپذير مرز
يك حفظ كه بودند زندان مختلف در زندان آدمهاي آنقدر
ميخواست. زيادي تحمل آنها صبر و همه براي متعادل وضع
از غير نميتوانستيم بود. عمومي اشتراك وجه زندانيبودن
از جايي آورده هركس را باشيم. هم نگاه ديگري داشته اين
كه مسيري از جداي داشتند. فرق هم با آدمها و بودند
هم با كه افرادي حتي بود. كرده طي زندگيش در هركس
و سياسي يك گروه مثال هواداران بودند. و همفكر نزديك
در هم دانشگاه  يك دانشجويان يا دانشآموزان مجموعة 
ترفندي هيچ از بودند. بازجوها زندان آمده به متفاوتي شرايط
بودند. نكرده كنند فروگذار بدبين را بههم بچهها اينكه براي
را هم ميدانستند كه كساني مورد در بازجوييها در ركب زدن



مقاومت شهيدان موزه در مجاوري صديقه از يادگاري
جمهور رييس مقر به فرانسه پليس حملة از بعد روز صديقه
آخوندها رژيم با معاملة ننگين به اين اعتراض در رجوي مريم
چند و كشيد به آتش پاريس شهر از خيابانهاي يكي در را خود

رسيد. به شهادت بعد ساعت

۱۹۷ ۱۹۶
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زندانيان اين بسياري از ولي نبود شيوة ناشناختهاي ميشناسند،
گروههاي و هواداران سادة تشكيالتي نبودند حرفهيي افراد
و آنها كشش و انگيزهها حلشدگي، ميزان بودند. سياسي
كه استفادة رذيالنهيي نبود. روشن مبارزه خواستههايشان در
بر مزيد ميكرد، زندان در خائنان و بريدهها از الجوردي
مقاومت هر  شكلگيري از جلوگيري براي بود. شده  علت
درهمبشكنند، را  روحيهها اينكه براي و زندان  در جمعي
را عدهيي راهانداختهايد، تشكيالت اينكه بهعنوان هرازگاهي
زهرچشم بقيه تا از ميانداختند انفرادي شكنجه ها و زير به
ما مي گفتند كه زنداني زنان و دختران نبودند كم بگيرند.
همان واقعا  نشسته كنارمان در كه فردي نميدانيم واقعا 

ديگري است. چيز يا ميكند وانمود كه چيزي است
هيستريك بيماريهاي فشارهاي زندان به شدت از بعضيها
با ميكوبيدند. دروديوار به  را  خودشان بودند. شده دچار
خميني دژخيمان اما بود. خوب هم با زندانيها روابط اينهمه
ببرند. از بين زندان در را انساني رابطة ميخواستند هرگونه
استفادهها بود بيشترين افتاده زندان كه در اتفاقاتي از دشمن
داشته آپارتمانها وجود در كه تيم بنديهايي مي كرد. ماجراي را
در ذهنها بدي خاطرة بوده سازمانيافته و جمعي نوعي كار و
طريق از بوده آن جا در كه ارتباطهايي و مناسبات بود. گذاشته
دشمن خيانت كرده بود، براي از طريق فردي كه بوده آنجا
اعدام رژيم توسط بهانه اين به بچهها از ۳تا و شده مشخص
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خاطره يي موضوع اين از كه كساني بين در بودند. شده
و بود شديد زندان به ارتباطات داخل نسبت بدبيني داشتند،

نبود. كار سادهيي آن بازسازي
مي فشرد. را گلويم بغض ميكردم، فكر پديده اين به وقتي
رذيالنهيي چندجايهخوري با رژيم اين تماميت و آخوندها
مقاومت نيروهاي و مردم كيسة از را خود بقاي و دوام بهاي
هر اعدام جز دنبال چهچيزي نهايت رژيم در مگر مي گرفتند.
به صراحت و بارها خودشان بود؟ مجاهدين يا هوادار عضو
از را مجاهدين نفر آخرين تا اينكه جز قصدي بودند، گفته
و اعدام با مي شود كه جايي تا نيست. ميان در برداريم ميان
بسازيم و عناصري افراد آنها از هرميزان و به فيزيكي كشتار
پديدة دو اثر در هم را بقيه كنند خيانت دوستانشان به كه
بود تابلويي و انفعال بكشانيم. اين به نوميدي خيانت و اعدام
ساير و در اوين فرمان خميني و همدستانش به الجوردي كه

بزنند. رقم مي خواستند براي مجاهدين زندانها
تابلو خودش بود كه كسي خلق شرايطي مجاهد چنين در
به رژيم مربوط كه جايي تا بزند. رقم را و بقاي خودش حيات
اما برميداشت. ميان از اعدام ميكرد و هربهانهيي به ميشد
كشته را اعتمادشان بودند، زنده فيزيكي بهطور كه بعضيها

بود.
همه ناخواسته يا خواسته كه  بود  جايي بههرحال زندان
همهچيز كه كسي نبود بودند. مهم هم شريك سرنوشت در
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بداند وجودش و كه بود باشد. مهم داشته را دربست قبول
داشت. خواهد زندانيان اثر سرنوشت جمع روي حركتش

چيزي چه و است  مجاهدين خط چيزي اينكه چه فهم
كرده تالشش را دشمن اما نبود. پيچيده چندان دشمن؟ خط
توصيه به بنا كردندكه شايع زندان در افرادي زبان از بود.
رسمي هواداري از ميتوان مرحله يك براي تشكيالتي،
اعالم آنها از تاكتيك يك بهعنوان و كشيد دست مجاهدين
شده بود، تاكتيكي» معروف «توبة به چيزي كه برائت كرد.
جالدها و نياز بازجوها و سفارش فقط نداشت و اصالتي هيچ
ميبرد پيش زندانها در كه رژيم بود خطي مي كرد. تأمين را
و رنگ آن به بريدگيهايشان پوشاندن براي هم عدهيي و
كه بود رژيم ترفند و حيله اين ميدادند. تشكيالتي لعاب
و رژيم ضد زنداني بين قاطع و آشكار مرزبندي مي خواست
پديدة جديد بهاصطالح اين با را خودفروخته خائن و عناصر
مقابل در اصولي و اساسي  مرز اين وقتي بيندازد.  تأثير از
يا كند، كجفهمي تنزل تاكتيكي مسألة سطح يك به دشمن
نتيجه مبتدي، لوح و ساده افراد مورد حتي در فريبخوردن،

نميداد. تغيير را
كلنجار ميرفتيم، آن با بايد زندان در ديگري كه موضوع
رژيم سهل الوصول سرنگوني به تمايل حول كه بود تصورهايي
را خودشان تمايالت زندانيان از برخي ميشد. زده دامن
سنگيني و ضربههاي رژيم اجتماعي ميدادند. بيپايگي اشاعه
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خودبه خودي تصور اين به بود كرده دريافت از مقاومت كه
مي زد. دامن

را تقبل سنگيني زندان احكام سال۶۰ در كه بيشتر كساني
بعد سال  تا بتواند  رژيم اين نميكردند تصور بودند،  كرده 
افرادي براي  بهخصوص چشماندازها اين بياورد. دوام  هم
نميتوانست نبودند، انقالبيگري و مبارزه حرفهيي عناصر كه

باشد. مثبت
اين با كه هوشياري يا كادرهاي عناصر بودند كم زندان در
به داخل شعبه از خبري يكبار كنند. برخورد مقوله درست
كار گفته ميشود بيرون زندان كه در بود سرانده شده زندان
ناهيدپور زري با موضوع را وقتي تمام است. عيد شب تا رژيم
در ذهن انتظارها توليد اين گفت: شد و ناراحت مطرح كردم،
در زيادي فرسايندة تأثيرات گرفت. ساده نبايد را زندانيان
مسألة زندان افتادهايم. به كه ما هست. براي خبرها جور اين
چكار است. زندان در مقاومت شكل بهترين پيداكردن اصلي
ما امثال و تو و من يانه؟ هست كار در پيروزي كه داريم
يك نمي دهد، قد پيروزي عمر ما به اصال كه كنيم فكر وقتي
از بيشتر  مراتب به  مقاومتمان امكانات و توانايي  بعد ماه 

امروز خواهد بود.
باعث او با مشورت بود. مؤثر و جدي خيلي زري حرفهاي
مسايل با برخورد براي بيشتري توانايي كنم احساس شد

دارم. زندان
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از قبل  و بود علموصنعت دانشگاه دانشجويان از زري 
انجمنهاي از زيادي تعداد هماهنگي  مسئوليت دستگيريش
پروين بنام خواهرش  داشت. بهعهده تهران در  را مدارس
جريان در كه بود تهران دانشگاه دانشجويان از هم ناهيدپور
بود. رسيده به شهادت پاسداران توسط خياباني درگيري يك
خياباني مشكوك قرار جريان اجراي يك در هم خود زري به
ناشناخته برسد اوين به تا بودند.  كرده دستگيرش و شده
زيادي شكنجه هاي بود. شده شناسايي اوين در اما بود. مانده
را بسوزاند. مهري بهنام مسئولش رد بتواند تا كرده بود تحمل
سپردند. چوخه اعدام به را او سال۶۱ در اواخر بعد چندماه
تلخترين از يكي  شنيدم، از را اعدامش خبر  كه روزي
را همه كه شب يك  سال۶۱ اواخر بود. زندگيم  روزهاي
بيماري بهانة هم به باز من بودند، حسينيه برده به اجباري
همان در بودم. دراز كشيده پتو زير بودم و نرفته حسينيه به
او آوردند، بند۱ به را م ف. بنام زندانيان از يكي فاصله
كرده همكاري دشمن با و نداشت  هم خوبي وضعيت كه
ميان در و كرد  مي منتقل بچهها ساير به را اخباري  بود
نام و زندانيان را ميدهد اعدام شنيدم كه اخبار صحبتهايش
دارم كردم، زري حس اعدام خبر شنيدن برد. با هم را زري
محمدي فرح تا رفتم راهرو به و شدم بلند مي شوم. خفه
را بود. خبر زري و من مشترك دوستان از كه پيدا كنم را
و همرزم يار بهترين كردم. گريه بياختيار و فرح دادم به
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متولد ۱۳۴۰ ناهيد پور(فرح) زري مجاهد شهيد
تيرباران شد اوين زندان در در ۲۱سالگي
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ميكردم تالش وقتي  بودم. دست داده  از  را دوستم و
براي چون شد. راحت زري ميرسيد كه بهذهنم كنم باور
اعدامشان و شكنجه بايد نظارهگر هرروز كه دانشآموزاني
در كه كساني تعداد شب آن مي شد. بيتاب خيلي مي بود،
زندانيها را بيشتر الجوردي بود و كم خيلي بودند مانده بند
برده حسينيه به مسخرهاش نمايشهاي همان از يكي براي
در و كشيدم سرم را روي و پتو خودمان رفتم سلول به بود.

گريستم. به يادش تنهايي و خلوت
خيلي برايم نيست ما ميان در ديگر او اينكه باوركردن
زري كه  ديدم خواب  بارها شهادتش از بعد  بود. مشكل 
وارد ميشود، مي ديدم كه را او خواب وقتي است، در زنده
ميگفتم و مي گرفتم آغوش  در را او  و مي رفتم بهسويش
تو مورد در اشتباهي و بچهها خبر ميگفتم راست من ديدي

بودند؟ داده

 
زندان و بچهها در مادرها

درعين حال و دردناكترين از يكي بچهها و مادرها وجود
آن چه بود. مشكلترين آزمايشها سياسي از زنداني زن براي
زندان به سياسي فعاالن با نسبتشان بهعنوان كه مادراني
تشكيالتي كادرهاي و سياسي فعال زنان چه و بودند افتاده
از همه بودند، زندان در بچههايشان با و داشتند بچه كه
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گريزي مسأله اين به مربوط واقعيتهاي با روبهروشدن
زمينه اين در زندانبانها كه فشارهايي بهخصوص نداشتند.
و بود  انساني طاقت و توان از فراتر مي آوردند، مادرها به 

خارج مي كرد. تعادل را از بسياري
بند۲۴۶ در بودم. اوين زندان در من كه سال۶۰ در
اعدام را ۶۱ساله اش پسر ديدم كه را سيمين بهنام مادري
سرنوشتش داشت كه از دختر ديگر هم بودند. او يك كرده
دربارة دروغي خبر به وسيلهيي روز هر بازجوها بود. بيخبر
بهشدت را او خبرها اين ميدادند. او به دخترش سرنوشت
يكسال بعد مينمود. تشديد را بيماريهايش و عصبي ميكرد
آزاد زندان از  روحيش وضع وخامت به خاطر را  مادر اين

كردند.
كه ۳۵تا۴۰ساله عفت اوين بهنام در همسلولي ديگرم يك
مجاهدين هوادار كه را دخترعمويش اينكه جرم به مينمود،
دستگير داده، پناه خانهشان در را او و داشته دوست بوده
چند به هم شب يك كه بود اين ديگرش جرم بود. شده
پناه بوده اند تعقيب تحت و نداشته اند جايي كه ديگر دختر
داشت را دوست بچهها همة عفت نخوابند. در خيابان تا داده
سخت شرايط تحمل بود، مخالف رژيم با كه درعينحال و
به مرا بايد علتي بيهيچ چرا  ميگفت:  نداشت. را زندان

بيندازند؟ زندان
ديگر ميافتاد، فرزندانش  و  خانه و همسر  بهياد وقتي
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تمام داشت. صميمانه يي رابطة زندانيها همة با ميشد. بيتاب
و دردها و بود كرده تعريف برايمان را زندگيش جزييات
به دلداريدادن با ميكرديم تالش ما مي گفت. را مشكالتش
مثل كساني از كنيم. تحمل قابل برايش را زندان سختي او،

مثال ميزديم. ذاكري برايش مادر
كه كساني  و  عادي افراد كه  داشت وجود تهديد  اين 
رژيم وحشيگريهاي يا سخت شرايط با روبهروشدن آمادگي
بيشتر شوند. دچار به ناراحتيهاي رواني زندان در نداشتند، را
و نميشدند مداوا ديگر ميشوند، رواني مي ديديم كه كساني
به مناسب رسيدگي بنابراين برنميگشتند. طبيعي وضعيت به

بود. مهم برايمان عفت مثل افرادي
زيادي تالشهاي  با و داشت دختر ويك پسر يك عفت
كند. آزادش سال۶۱ در  توانست بود  كرده همسرش كه
عفت شرع! حاكمان به رشوه انبوهي پرداخت با آنهم
و داشت عالقه خيلي بچه ها به ولي داشت مرفهي زندگي
و نديدهام بدي مجاهد بچههاي  از  هيچوقت من مي گفت
و افكار براي چون احترامند. قابل و دوستداشتني همهشان
اما دخترعمويش دارم. دوستشان ميكنند، تالش انديشهشان
خانة از بوده، مخفي به اينكه در كجا پاسخ در بازجوييها در
عفت دستگيري به منجر كه بود زده حرف دخترعمويش

بود. زده اعتمادش ضربه هم به همين و شده
ميگرفت، فشار قرار زير زندان از اوضاع عفت كه گاهي
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را چوبش بايد كني به هركس خوبي دنيا اين در ميگفت:
سرم آورد؟ بر چه باليي بود ما كه فاميل كسي ببين بخوري.

بودم؟ كاري كرده او به ومحبت غير ازخوبي من مگر
ميبيني. چشمانت را جلو بچهها كه اين تو ميگفتيم او به
رژيم را كارها اين اگر ميبيني را وحشيگريهايش و زندان اين
هرحال در نميشد. وادار كارها اين به هيچكس نميكرد،

نگير… بقيه از را فاميلتان اشتباه كار تقاص
و ميشد دگرگون ميبردند، عفت براي اعدام را بچه ها وقتي
ميكرد. فراموش را حرفهايش قبيل اين و ميافتاد گريه به

يك ضروري مرزبنديهاي تفهيم عاديبودنش، بهخاطر
به مربوط توضيحات يا نبود، عملي تقريبا او به سياسي زنداني
فقط يك من كه بود معتقد نميگذاشت. تأثيري اين موضوع
زنهاي كه با نميديد اشكالي و نبودهام كارهيي هستم و مادر
تنها بهخاطر بنابراين شود. صحبت وارد خائنان و پاسدار
اخبار مهمي خائنان-يعني و پاسدارها با او ارتباطهاي فايدة 
چندان هم و خودش ميكرد كسب آنها مراوداتش با از كه
ارتباطهايش تقبيح توضيحي در نبود- كار اهميتشان متوجه

كرديم. متوقف را
با ۴تا بود، مجاهدين هوادار كارگران از كه مادر ديگري
را بچههايت چرا پرسيدم او از وقتي بود. زندان در بچه اش
را بچههايم كه ندارم را كسي ميگفت: نميفرستي؟ بيرون

دارم. نگهشان همينجا مجبورم و بسپرم
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عفت شبستري. ديدم، زندان در كه را مادراني ديگر از يكي

بود. شده شهيد پسرش زندان بودند. يك در دخترش دو بود.

ميخواند. خودمان درس دانشكدة كه در ديگرش پسر يك
و از دخترانش اعدام در سالهاي بعد يكي شده بود. مخفي
به دستگير و بچههايش با همراه را مادر شد. ديگري آزاد

بودند. كرده محكوم حبس ۱۵سال
ديدم. قزلحصار زندان بند۷ در سال۶۱ در را او بار اولين
و زينب نوه هايش فكر به  دائم و  شاداب و سرحال خيلي
سر بر باليي مبادا ميترسيد بود. مثني علي زهره، دختران
دچار و داشت خاصي عصبي بيماري بياورند. بچهها آن

ميافتاد. زمين به عضالني ميشد و شديد انقباضهاي
كه دوباره و برگشتم اوين  به قزلحصار  از من سال۶۲
بند و بند۸ در  را او منتقل شدم. قزلحصار به  سال۶۳ در
كمترين كه تنبيهي بند در بهخصوص ديدم. قزلحصار تنبيهي
كه جسمياش وضع همان  با  عفت مادر  نداشت،  امكاناتي
بود. زندانبانها هراس ماية نداشت حركتكردن توان حتي
از بدتر و زندان بيماريهايش در به رسيدگينشدن  بهدليل
بودند، بدنش بهطوركلي داده او به داروهاي غلطي كه آن
دو بايد زندان در هرجابهجاشدني براي بود. ازكارافتاده
بهشدت ميلرزيد. بدنش تمام مي گرفتند. زيربغلش را نفر
تحمل مي كرد. را وحشتناكي دردهاي بود. كج شده پاهايش
كنترل را خودش ديگر نميتوانست مي گرفت عضالتش وقتي
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مي داد نشان كه ميآمد حنجرهاش از خفه يي صداهاي و كند
قزلحصار به كه اولي هفتههاي در دارد. شديدي دردهاي
اتاقهاي به رفتن حق  هيچ كس كه بود شرايطي  بودم رفته
بودم، نماز ايستاده به راهرو در كه روز نداشت. يك را ديگر
و بود نشسته تخت روي خودشان سلول در هم عفت مادر
سلولشان از ناگهان كه صدايي با بخواند. نماز ميخواست
زمين به  تخت  روي از مادر پريدم. اتاق داخل به  شنيدم 
حالت در نميدانستم كه حتي موقع تا آن بود.  شده پرت
بهمحض شود. پرت شدتي چنين با است ممكن هم نشسته
داشت كه توجه همه از قبل آمد بهجا كمي حالش اين كه
حالش و نيست چيزي كه  كند راحت را  اطرافيانش خيال

است. شده خوب
در حتي بود، و محكوم شده در زندان بود ۳سال كه آن با
مي كردند. اذيتش و مي بردند بازجويي براي را او قزلحصار
او مي كردند كه به اهانتهايي و و مشكالت دردها اين همة با
به يكبار حتي نميزد. حرفي و نميكرد شكايتي هرگز مادر
ناراحتي هزار خودم كه هركدامشان بچههاي چرا گفت من
در بشوند؟ ناراحت من مشكالت بهخاطر  دارند، ديگر
ميگفت: به همه و شوخي خنده هر بازجويي با از بعد عوض

كنند. آزادم ميخواهند
آخوندهاي از يكي يكبار دستكم هفته هر قزلحصار در
بهاصطالح ميآمدند تا رژيم ديگر مقامهاي مجلس يا نمايندة
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را ما همة بازديدها اين در كنند. ديدار زندانها وضعيت از
مي دادند. توضيحاتي زندانبانها و ميفرستادند اتاقها داخل به
هم به ما را اسمش مشخص بهطور كه آخوندها يكي از اين
وجود از بدهد نشان ميخواست كه خاصي ژست با نگفتند،
مادر از است. بيخبر زندانهاي خودشان در پديدههايي چنين

ميكني؟ چكار جا اين شما پرسيد: عفت
را او كه داد توضيح و كرد معرفي را خانوادهاش مادر
كه بيماريهايي همه با دستگير كردهاند و بچههايش بهخاطر

نگهداشتهاند. همان وضع در را او دارد
هم تو به َحَقت همين است. جوابش گفت: خوب در آخوند
كه شد خوب بودند. منافق بچه هايت همه مادر؟ مي گويند

بهدرك واصل شدند.
كرد مادر به  هم ديگري رذيالنه فحاشيهاي آخوند اين 
بيتابي شده بود. ناراحت به شدت مادر از آن بعد رفت. و
ديديد چهها ميگفت به مدام و آرام نميگرفت و ميكرد

گفتند؟ چي كثافتها
و برادر مجلس نمايندة خامنهاي محمد آخوند يكبار ديگر
هم هست حقوق فارغالتحصيل بهاصطالح كه رژيم فعلي رهبر
به بازديد براي بود دادستاني شعبة۷ نزديك همكاران از و
كرد اعتراض و رفت جلو مادر عفت بار اين و آمده زندان
مادر جواب در خامنهاي نگهداشتهاند؟ بند در را او چرا كه

كرد. پرخاش او توانست به تا داد و ركيكي فحشهاي



۲۱۱ ۲۱۰۲۱۱ ۲۱۰

گريه بهآرامي مادر رژيم، هيأت و خامنهاي رفتن از بعد
آخوند آن حرفهاي مادر از تصور ميكردم كه من ميكرد.
گفتم بدهم. دلداريش تا رفتم سراغش شده ناراحت رذل
انتظار مي شناسيشان، خوب خودت  كه اينها از مگر مادر
را نكشتند؟ بچههايت همينها مگر داشتي؟ و تمجيد تعريف
نيستم. ناراحت بابت حرفهايش  از  گريهكنان گفت: مادر
و كار  اين  با رفتم. جلو كردم اشتباه كه ناراحتم اين  از 
ضايع را بچه هايم مبارزة اجر و خون مسأله اين مطرحكردن
مدتهاست كه من زدم؟ حرف چرا اصال ناراحتم كه كردم.

حرفي نميزدم. هيچ كاش جا هستم، اين در
داشت. زندان مسايل در قاطعي سياسي موضع عفت مادر
زن عادي بود. كه يك را مثني) دخترش نيره (همسر علي
كرده بودند برقرار ارتباطي او با و داده فريب خائنان زندان
نمايشنامه يك در شركت براي را علي دختربچة زينب كه
از عفت مادر بود. نكرده  مخالفت نيره و  ببرند حسينيه به
حق دارد چه او بود: گفته شده و ناراحت موضوع شنيدن اين
است، مشخص علي كند. راه پايمال بچهها را اين پدر خون
فقط كه است كار نيره اين زنده است، كمترين علي سازمان

كند. حفظ را بچههايش
هروقت داشت. عالقه پرندهها و گلها به خيلي عفت مادر
مادر مي شديم پرنده روبهرو يا چند گل يك با هواخوري در
سال۶۴ ميكرد. صحبت پرنده ها و گلها به راجع مدتها تا
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خراب وضع بهخاطر را مادر عفت شنيدم زندان همان در
كرده اند آزاد زندان از نبوده بهبوديش به اميدي كه جسميش
فوت بيماري همان اثر شدت در آزاديش  از بعد مدتي و

است. كرده
و دوستداشتني برايم زندان در نوه هايش و عفت مادر
مثني علي پدرشان مظلومانة شهادت بهياد مرا بودند. عزيز
چند از بعد دستگير و مثني در خيابان علي ميانداختند. گويا
از من  را اعدامش خبر بود. شده تيرباران و شناسايي روز 
بهجاي را اسمش تلفظ رژيم راديو گوينده كه شنيدم راديو
روز نشدم. من متوجه و صورت «َمثنْي» تلفظ كرد به «ُمثنا»،
روزنامه ها در ديگر ۱۰۰اسم از بيش ميان در را او اسم بعد
شخص الجوردي شنيدم بودهاند، شاهد كه كساني خواندم. از
پاهايش را از او ميشناخته، نزديك از را بهخصوص علي كه
به با سر را او طناب باز كردن با چندبار و بوده آويزان كرده

بوده است. كرده شكنجه مرگ حد تا و زمين كوبيده
بود، مسئولم تبليغي فعاليتهاي در كه دوره يي طي علي
خالصه كرد جمله اين در برايم را مبارزاتيش تجربة تمام
ابد تا همين بهخاطر داد و مرا نجات مجاهدين سازمان كه:
مي بودم. بهشتي با بايد االن من هم نه اگر هستم. مديونش
چه آنها  نميدانيد نبودهايد  آخوندها با  نزديك از كه شما 

هستند؟ جانوراني
ديدم. اوين زندان سال۶۰ در زهره را و زينب دخترهايش
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شيرين هردو بسيار و يكساله زهره و موقع ۵ساله آن زينب
زينب ديدم آنها را كه اولين باري دوستداشتني بودند. و
ورودي همين تا گرفتند مرا وقتي گفت مادرش بود. مريض

گرفتند. من از آنجا و در همراهم بود علي وصيتنامه بند
رفتارش، بود. پدرش شبيه شيطنتش تمام با كوچولو زهرة
همه اين از مي كرد. تداعي را علي خنديدنش حرفزدنش،
بودم. شده گيج زندان در اول  ديدار همان در شباهت
با و علي چشم بهياد يك با كنم. كنترل خودم را نمي توانستم

ميكردم. گريه زهره براي يكي
خيلي پدرش از و خودش ميفهميد سن از بيشتر اما زينب
مادرشان از را  آنها كه كرد تعريف برايم داشت.  خاطره
بند۲۴۶ در  علي) (مادر مادربزرگشان پيش و جداكرده 
گريهاش حرف ميزد، از پدرش زينب هروقت بودند. برده
راحت خواستي هروقت گفته: مادربزرگم مي گفت ميگرفت،
گريه بشويم ناراحت  هروقت هم بزرگترها ما  گريهكن،
داشت دوست و بخند هميشه مي گفت: بابام ولي ميكنيم.
گفته باباعلي چون گريه نميكنم، هم من بخندم، هميشه من

ميخندم.
كه دنيايي ميشدند. آشنا عجيبي دنياي با زندان در بچه ها
بازي است. يا غيرممكن سخت بزرگترها هم، براي هضمش
از تقليد و بازجوييپسدادن بازجوشدن، شكنجهشدن، آنها
اگر مي خنديدند. شعبه ناظرش بودند. در بود كه صحنههايي
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ميشدند. تنبيه طرف زندانبانها از و ميكردند دعوايشان
هم تسبيح با گاهي پيشم ميآمدند و در اوين و زهره زنيب
ميشدند، سوارم گاهي ميكرديم. بازي يا ميكرديم درست
لبخند بتواند يك كه خالصه هركاري ميشديم و قطار گاهي

بود. وظيفه كمترين برايم بياورد، لبشان به
ميكرد تعريف را پدرش از خاطراتي داشت زينب يكبار
در و زينب بود مجاهدين برده به ستاد خودش را با او كه
وسط حرفهايش بود. كرده خالههايش كمك و به عموها آنجا
هم من باباي زينب، گفت: كاشكي باباي شيرينزباني با زهره

بود…!
توهم هست. باباي او باباي گفتم: خوب

را بابايش زينب  بابا؟  كو نديدم، بابا  كه  من گفت:
ديده…

را پايينانداخته سرش ميفهميد. را حرفهاي زهره كه زينب
ميريخت. اشك بيصدا و بود

حرف زهره گفتم: او و به آرام كنم را زينب كردم سعي
هستي. بزرگترش خواهر تو نزده. بدي

اين قدر كه آورد بهدنيا مرا خدا چرا اصًال گفت: زينب
نبودم… اصًال كاش بخورم. غصه

ديگران ميان در زندگي و زيبا دنياي از برايش هرچه
معنايي برايش ميزدم، انگار چيزهاست حرف زيباترين كه

نداشت.
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آنها  رسيدگي به بودم، بچهها در يك بند اين با مدتي كه  در
نميتوانست رابطهها اين بود. ولي روزانه ام كارهاي از يكي
بچهها تاثير آن روي زندانبانها بهايندليل كه طوالني باشد.
به بند۱ پايين از مرا كردهام «بچهمنافق» را آنها مي گذارم و
منتقل شده كه روزي همان فرداي كردند. منتقل باال بند۱
و بغلش رفتم سراغش هواخوري ديدم. در را بودم، زينب
ما نداريم توهم را كسي كه ما خاله گفت: ديد تا مرا كردم.

رفتي! و گذاشتي را
نيست. دست ما ميداني كه تو خالهجان و گفتم بوسيدمش
شما پيش از نميخواست دلم كه  من برد. مرا بند پاسدار

ببينمت. هواخوري بيايي مي تواني بخواهي هروقت بروم.
بتواند بعد سال از كه بود شده بزرگ كافي به اندازة زينب
را او كه نداشتند بيرون  در را كسي ولي  برود مدرسه به
و عمه بودند. زندان در مادربزرگش هردو بگيرد. تحويل
ُخلدي و مثني داييهايش هم در هر دو خانواده و خاله و عمو

بودند. مخفي و زنداني يا شده شهيد
كي ميروي بيرون؟ زينب پرسيدم يكبار از

ندارد. را كسي مامانم نيست. خبري هنوز گفت: متفكرانه
ولي است بيرون كه خاله ام آن پيش بفرستد مرا ميخواست
من از و نمي توانسته دارد بچه چون خودش نكرده، قبول او

كند. مواظبت هم
نداشت. خاصي سياسي موضع و فعاليت هيچ زينب مادر
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ميخواسته گيالني بود. زندان در همسرش عقايد بهخاطر فقط
نگذاشته و شده وارد الجوردي ولي بدهد حكم آزادي او به

نابود شود. نسلشان بايد اينها وگفته بود:
چون كه بود حكمي نوشته الجوردي حرف گيالني بعد از
به را آنها بايد ندارد را بچهها از نگهداري مادرش صالحيت
حاضر دادگاه بچهها در درحاليكه حكم ببرند. اين پرورشگاه
مادرشان پاهاي و بچهها هم بود بودهاند برايشان خوانده شده
مادرشان كه مي كردند التماس و گريه و بودند چسبيده را

ببرند. پرورشگاه به را آنها نگذارد
كودكانش براي سرنوشتي  چنين  از هميشه  مادرشان
تالش كه من خود  حتي كه بود  اين  واقعيت ميترسيد. 
ميگفتم تو مادرشان و قلب بدهم قوت ميكردم به مادرشان
بكنند؛ كاري نميتوانند بايستي مقابلشان در اگر و هستي
را بچه ها و نگران بودم كه نكند يكوقت اين داشتم دلشوره

ببرند.
برده ۲۹۰ در انفرادي سلول به را زهره و زينب يكبار
بودند. زينب داده نشانشان را مثني مرتضي عمويشان، بودند و
بسته باند با  را پاهايش  كه ديدم را مرتضي  عمو  ميگفت
سالم مامانم به و بوسيد و كرد بغل را ما عمومرتضي بودند.

شده.(۱۵) شهيد هم كه… مادرت بگو به گفت و رساند
كودكان اين  به دست را تلفن گوشي شعبه در بازجوها 
زده زنگ جهنم از باباعليتان ميگفتند و مي دادند معصوم
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اوين از من  اينكه از  بعد بزند! مي خواهد حرف شما  با و
بچهها اين خلدي، خالة رفعت وقتي شنيدم كه شدم، منتقل
مؤثر خيلي برايشان وجودش بود، شده منتقل پايين بند۱ به
آنها به رفعت چون بوده، بهتر شده بچهها روحي وضع و بوده
كارها كه از آن بعد اما ميكرده. رسيدگي مي داده و درس
بود. لورفته بند۲۹۰ مجاهدين زنداني در جمعي مناسبات و
شايع شده بند بودند. در برده بند آن ديگر از بار رفعت را
نشان را همين  ظواهر و بردهاند  اعدام براي را رفعت  بود
و زينب براي سنگيني روحي ضربة عفت انتقال و مي داده

است. بوده زهره
برگشتم. اوين به بار دومين  براي  هنگاميكه سال۶۱
قبال بود. محسوس خيلي بندها در كودكان تعداد افزايش
يا بند۲۴۰ به را آنها بود و بيشتر كمتر بچه در بند۲۴۶ باال
بند به بود شده كه زياد تعدادشان ميبردند. اما پايين ۲۴۶
بهنام ياسر ۵سالهيي از آنها پسر يكي بودند. هم آورده ما
يكساله يي دختر بود. زندان در مادربزرگش همراه كه بود
رضا پدرش بود. زندان مادرش فاطمه در همراه سيما بهنام
خودش از بزرگتر يك خواهر بود. سيما شده شهيد سيدزاده
اوين به من اينكه از هفته قبل چند شنيدم كه داشت هم
شير مادرش بودند. فرستاده خارج به زندان از را او بيايم
آب دائم به اين بچه كه بود اين و يكي از كارهايمان _______________________________________________________نداشت

است. نمانده بهيادم كه برده بود را همسرش اسم مرتضي -۱۵
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بزند. جيغ دائم كه بود اين كارش هم او و مي داد قند
بچهها روي همه از بيش  زندان شرايط  و مسايل فشار
خاص وقتي به طور غيربهداشتي، و شلوغ فضاي تخليه مي شد.
تازه ميشد. تشديد ميرفتند، بازجويي به بچهها اين مادران
برمي گشتند. پاهاي آشوالش با  كه بود  وقتي آن از بدتر
طبيعيترين بهخاطر كه بود وقتي بچهها مستقيم مشكل تازه
پاسدارهاي كتككاري و فحش و دعوا با كودكانهشان، نيازهاي

مي شدند. روبهرو هم بند
خودشان با را بچههايشان ميشدند مجبور مادرها گاهي
بازجويي منتظر راهرو شعبة۷ در يك بار ببرند. بازجويي به
كرد جلب را توجهم ۲ساله حدود بچة يك گرية صداي بودم.
شد نزديك بود آنجا كه پاسداري مي كرد. بيتابي خيلي كه
كنم من نميتوانم آراَمش گفت، و بهبغلم داد پسربچهيي را و
پيدرپي ولي بود بغلم كني. بچه در ساكتش بتواني تو شايد
از كه اتاقي مي كرد. پرت شكنجه اتاق در بهسمت را خودش
او دوباره من مي رسيد. بهگوش زني خفة نالههاي صداي آن
آرام تا نوازشش مي كردم و مي نشاندم در بغلم و مي گرفتم را
پسرك مي شناسد. را ناله ها آن بچه مي رسيد بهنظر بگيرد.
بيرون عجيبي از بغلم قدرت با اما مثل يك ماهي را خودش
به زورم ديگر ميكردم احساس  گاهي  چنانكه مي كشيد.
ميكشيد. شكنجه اتاق به سوي خودش با مرا و نميرسد او
گريه شدت  از گاهي ميكند. سرم از را چادرم و روسري 
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بچه اين  حالتهاي از هم  من اينكه بدتر  و مي رفت ريسه 
دارد بچه اين گفتم، پاسدار آن به وقتي ميگرفت. گريهام
راهرو و از ركيكي داد فحشهاي بياوريد. ميميرد، مادرش را

بيرون رفت.
درحاليكه و بيرون آمد شكنجه از اتاق مادرش سرانجام
او به و آغوش گرفت در را بچهاش راه رفتن نداشت قدرت
تو ميكردند، شوخي من با نباش. ناراحت مادرجان مي گفت:

ناراحت نكن! خودت را
۳سالهيي دخترك زندان. كودكان همة از خاطرهانگيزتر
جورابچي شريف نسرين و من مشترك دوست سحر، بهنام
و نسرين مي آمد سراغ من و سحر هرروز لباس ميپوشيد بود.

هواخوري. ببريد مرا آمده ام ميگفت: و
قيمت نسرين و من با مشترك هواخوري اين براي سحر
ميكشيد. حسابي منت ميخواند و ميداد. برايمان شعر زيادي
مرزي نميشناخت. مهرباني در بودكه مشتريش نسرين البته
سحر براي خنده و شادي فضاي كه مي كرد هركاري نسرين
روزي بود. شده چفت نسرين با حسابي هم سحر كند. درست
اين از ميخواستند پاسدارها ميبردند. زندان از را سحر كه
عليه حرفش از يا بكشند حرف زندان در هم ۳ساله بچة

كنند. استفاده زندانيها
سحر و كرده بغل را سحر نسرين درحاليكه پاسدار يك
دوست با منافقها سحر بود گفت: او چسبانده به را خودش
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است.
دوست گفت: و فشرد را در آغوش نسرين دوباره هم سحر

است. نسرين من
زندان در جورابچي را شريف نسرين است كه كسي كمتر
از اين هم من نياورد. بهياد را خندانش چهرة و ديده باشد
دستگيريش از قبل نسرين شدم. آشنا زندان در او با طريق
بيشتر و نداشت مجاهدين با تشكيالتي نزديك و رابطة فعال
جنگزاده محمد همسرش دانشجويي فعاليتهاي بهخاطر
را او بار  اولين  بود. پرانگيزه بسيار اما بود. شده  دستگير 
از را زنداني زيادي هنگامي كه تعداد ديدم. اوين بند۱ در
شد. ولوله يي بند در ناگهان بودند، آورده اوين به قزلحصار
از بچهها سراغم يكي ميرفتند. شمارة۵ خيليها بهسوي سلول

ببيني. را كه ميخواهم او بچهها آمده يكي از گفت و آمد
بيايم؟ چرا نمي شناسم، را او كه من گفتم:

مي شناسندش. همه گفت:
مي آيم. بعد است شلوغ سلولشان االن تازه گفتم:

بيا. شده تنگ دلت براي مسعود اگر گفت: درگوشم
كنم. تلف وقت باشم حاضر كه نبود چيزي يكي اين
به در سلولشان وقتي رفتيم. شمارة۵ سلول بالفاصله به طرف
كرديم صدايش ميكرد. جابهجا را ساكش داشت او رسيديم،
خجالت از تماشايش مي كنيم. كه داريم ديد و برگشت تا و
را پايين سرش و ميدهيد خجالتم بچهها گفت شد و سرخ
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 انداخت.
بوديم، هم در زندان با اوقات و نسرين اغلب من كه بعدها
است، سخت خيلي گفت: مسعود به چهرهاش شباهت دربارة
ولي خوشحالم نيستم. بچه ها محبت و لطف كه اليق ميدانم
بزنند و حرف من بخواهند با كه وسيله يي شدهام از اينكه
رفع مسعود به را دلتنگيشان بهاينوسيله كه ميآيند سراغم

كنند.
شاعر بود. هم و خودش بود زيادي حفظ نسرين شعرهاي
كمكمان او به مي شد حاكم يأس و غم و فضاي دلتنگي جا هر
عوض فضا را سروصدا و شوخي و شعر و خنده با ميآمد و

ميكرد.
و كتابها از بقيه بهاندازة دستگيريش از قبل اينكه به خاطر
از پر ذهنش كنجكاو و بهشدت بود، سازماني نخوانده مطالب
سخنراني هر سازمان و و كتابي از جزوه اسم هر بود. سؤال
عجيبي دربارهاش ولع عطش و با مي شنيد  را كه مطلبي و
از فعاليتهاي نفر يا چند يك هر جمعي در ميپرسيد. وقتي
گوش وجودش با تمام او ميكردند. ميليشيايي صحبت دوران
خوش ميگفت: خاطرات اين شنيدن موقع در هميشه ميداد.

در بيرون با شما ميبودم. حالتان. كاش من هم به
بردند. تنبيهي بند۸ به قزلحصار و مدتي براي را نسرين
بدهند، قرار تأثير را تحت و همسرش او روحية اينكه براي
سر بر مالقات همان در هم آنها بودند. داده مالقات آنها به
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بسته بودند. پيمان اعتقاداتشان سر بر آخر به پايداري تا
از خانوادهاش تالشهاي اثر  در  جورابچي شريف نسرين
ايران از مي خواست كه هنگامي سال۶۵ و شد آزاد زندان
و بعد شد دستگير بپيوندد آزاديبخش ارتش به تا خارج شود
همچنين او كردند. اعدامش سرانجام وحشيانه شكنجه هاي از
آزادي از هركدام قبل كه را همايونفر و مژگان من فرار بار
يكتنه به دوشكشيده بوديم. كرده فرار از زندان جداگانه او،
روابط نوعي به يك هر زندان در كه بهايندليل تنها بود.
چهرة ميآوردند. فشار او به داشتيم، نسرين با نزديكي
هميشه سرنوشتش و خندههايش. نسرين، دوستداشتني
چه ميگويم بياختيار مي افتم بهيادش وقتي است. زنده برايم

رفت… سبكبال
مادرش سعيده بود، زندان خردسال از بچههاي ديگر يكي
به دست بچهاش شده و شهيد درگيري در يك مهري خانباني،
ديدم. اوين دربند۱ سال۶۲ را سعيده بود. افتاده پاسداران
كه اين با و بريدهها بود و پاسدارها كينه كشي اسباب سعيده
وقتي بود. شديدشان وكينة حرص باعث نميزد، حرف هنوز
رهبريم،… خط همه پيرو ما مضمون: اخبار با ابتداي آهنگ
بياختيار سعيده ميشد، پخش تلويزيون از رهبر…» خميني

ميكرد. رقصيدن به شروع كودكانه شيرين حالتهاي با
سپرده فرقان گروه از بريده زنهاي از يكي به را سعيده
شده كشيده رژيم با همكاري و خيانت به زندان در كه بودند
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مسلحانة رژيم حملههاي جريان در خانباني مهري مجاهد شهيد
كنار در (۱۳۶۱ (ارديبهشت تهران در مجاهدين پايگاههاي به
مقاومت ساعتها از پس مصلحتي، فاضل شهيد مجاهد همسرش

افتاد. چنگ پاسداران به خردسالش و دختر رسيد بهشهادت
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را كتك سعيده زن اين بود. درآمده دادستاني به استخدام و
تيتراژ اخبار شروع زمان در عمدًا تو بود: گفته او به و زده

رقصيدن! به ميكني
آن به و عصباني شده بودهاند قضيه كه شاهد زندانياني
او به را حرفها اين كه ميفهمد چه بچه اين بودند گفته زن

ميگويي؟
اسم سعيده پاسدارها بود. داده ادامه بچه كتكزدن او به ولي

صدا ميكردند. زهرا را به اسم او و عوض كرده هم را
را او بود. حميد بهنام ۴ساله يي پسربچة ديگر نمونة
نميدانم واقعًا اسمش چه بود؟ ديدم. البته بند۲ در سال۶۲
درگيري شهيد در مادرش و پدر ميكردند. صدا را حميد او
در سال۶۰  كه ايران بهنام  فرقاني  زن  همان بودند. شده 
بچهها هرچه نگهداري مي كرد. از او بودمش ديده بهداري
خودمان بدهند، حميد را به بچههاي درخواست ميكردند،
به با خودش را حميد روزها ايران، نميكرد. دادستاني قبول
و نفرين بودند، صحنه اين شاهد كه نفر دهها و ميبرد شعبه
كه ايران افتاد اتفاق چندبار فقط مي كردند. اعتراض نثارش
حميد براي از پاسدارها رفت. شعبه به و گذاشت بند را در او
كه ميكردند. ميگفتند استفاده ۲۹۰ كردن زندانيان جابهجا
حميد بسازيم. حزباللهي و پاسدار  يك او از ميخواهيم
را نديده بود. كسي خندهاش بود و عصبي هميشه گرفته و
بود، بازي مشغول ديگر كودك يك همراه حميد روز يك
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نشان را  جنگلي مناطق  آتشسوزي صحنة تلويزيون  اخبار 
شروع شد و خيره تلويزيون صحنة روي حميد ميداد. ناگهان
آتيش، مامان  ميكشيد: فرياد پيدرپي و به جيغزدن كرد
بودند، صحنه اين شاهد كه  كساني  همة آتيش… مامان
كه ميانسالي ميكردند. بهخصوص مادران سالخوره و گريه
از اعتراض با بودند و شده ناراحت به شدت بودند بند در
ميشد، گفته نداشته باشند. كاري او ميخواستند به پاسداران
ديده كه صحنههايي و بوده خانه در درگيري شاهد حميد
باشد، صحنه آن يادآور كه چيزي هر و كرده عصبي را او

جيغ ميكشد. و ناراحتش ميكند
بايد او بچه در سن يك كه را بسياري از چيزهايي حميد
فقط روزانه نميشناخت. اصال يا  بود برده ياد از  بشناسد،
ميگفتند. بازجوها و پاسداران ميشنيدكه را مزخرفاتي
كرده بيرون را همگي بند، گشتن براي پاسداران كه يكروز
و رفتم سراغش بود. نشسته تنهايي كه ديدم را حميد بودند،
خاله برايم نقاشي وگفت: كرد بلند را نوازشش كردم. سرش

بكش.
سگ يك نيست ولي ميتوانم برايت نقاشيم خوب گفتم:

و… يا يك درخت بكشم
و مي گفتند: سگي ميخنديدند بودند كه شاهد ساير بچهها
شناسايياش حيوانشناسي موزه در بايد كشيده اي تو كه
ميگذاشتند حميد يا سر بهسر است؟  حيواني چه كه كنند
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چيه؟ اسمش مليحه كشيده، خاله اين كه گفتي اگر كه:
اذيت  را خالهها حميد گفت: و شد وارد ايران…  ناگهان

را ببرد. او كرد تالش و نكن
نقاشي كنيم. تا باهم سراغش رفتم گفتم: خودم

نشان داد را ايران و خنديد كودكانهاش شيريني حميد با
حاال درخت گفت: و دستم داد به مداد را و «هاپو»! وگفت:

بكش.
كه لباس را كشيد يك بچه و نقاشي را گرفت ايران مداد
است حميد اين سالح داشت و گفت: و بود پوشيده پاسداري
بگو خاله ها به است. شده پاسدار» «حميد و شده بزرگ كه

بشي… ميخواي پاسدار بزرگ بشي وقتي كه
را خط خطي آن نقاشي مداد با شده بود حميد كه عصبي

ندارم. دوست را پاسدار حميد گفت: كنان گريه و كرد
به را چيزها اين ندارد حق كه كرديم اعتراض زن آن به ما

كرد. عقبنشني او ناگزير كند و تلقين بچه اين ذهن
و ساير مي برديم، ايران خودمان پيش حميد را هربار كه
روي كاركردن به كردند شروع منافقها ميگفتند: خائنها

بچه…
ساده ترين كه كرده بودند چنان پريشان را بچه ۴ساله يك
هواخوري در او را زمستان در يكبار اشتباه مي گرفت. را اشيا
هنوز كسي دارد، ترس  وحالت زده زمين زل به كه ديدم 

شده؟ چي پرسيدم، بغلش كرد و نبود، همراهش



۲۲۷ ۲۲۶۲۲۷ ۲۲۶

ميله ميترسم، گفت و ميداد  نشان  را زمين روي برف
روي است.  درخت اين گفت  و  داد  نشان  را باغچه كنار 
دوشم را روي او و كشيدم را درخت يك برايش شكل برف
دادم نشانش را تپه  روي اوين ديوارهاي بيرون  و گذاشتم
هستند. وقتي جا آن درختها كن. نگاه را جا آن وگفتم حميد
باشك قايم پشتشان  و كن بازي درختها بيرون روي رفتي
ميخواست من از كه حالي در و خنديد كمي و… كن بازي

هميشگي وارد شدند. مزاحمهاي دوباره هم بازي كنيم با
مختلفي چيزهاي نبود، بند در  حميد ديگر كه زماني از
داده اندتا حزب اللهي يك خانوادة به را اينكه او از شنيدم.
هر سالها  اين  تمام در  سپردهاندو… پرورشگاه  به  كه اين 
آرزو و  ميكند زنده دلم در را حميد ياد كودكانه نقاشي 
و مادرش و پدر انتقام آتش و باشد رفته امني جاي به مي كنم

ميكشد. دلم زبانه در خودش دردناك كودكي سرگذشت
 

انساني شرافت قيمت
شاهدش برگشتم، اوين به وقتي كه عجايبي از ديگر يكي
براي بچه ها بود. حسينيه برنامه هاي در شركت رواج بودم
ساير وضعيت از سردرآوردن و خودشان آشنايان ديدن
حسينيه به اندكي تعداد آن پيش از ميرفتند. آنجا به بندها
شده طوري اوضاع و  نبود طور اين آن سال ولي ميرفتند
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ميداشتي. بهانة مناسبي بايد حسينيه نرفتن به براي كه بود
آنهمه ديدن ميآوردم. را و… مريضي بهانة هربار من
ميكرد. اعصابم را خرد توهين، همه آن يك جا با در زنداني
بند بريدهخائنان كه بود شده باعث من حسينيهنرفتن به
از برنامه بود، تعدادي حسينيه در شوند. هرشب كه حساس
و ميكنيم چكار ما ببينند تا ميماندند جاسوسها و بريدهها
روزنامه گاهي ميكرديم، بازي گاهي هم ما مي دادند. گزارش
را لباسشويي نخ و سوزن و يا نوبت استفاده از ميخوانديم،
همة به و آمد بند پاسدار يكبار ميانداختيم. مواقع اين به
و بوديم اتاق در  هم  محمدي فرح و من  زد،  سر سلولها
بايد همه است اجباري گفت، ميخوانديم. روزنامه داشتيم
توالت آنجا هم هستيم، مريض ما گفتيم حسينيه برويد، به

نميآييم. ما نيست
پيش ميبريم  را همه منافقيد. همهتان دروغگوها گفت: 
ديگر سلولهاي به ندارد حق كس هيچ شود. مشخص تا دكتر

تردد كند.
آمديم. بند راهرو به كرديم و سر به چادر همگي

ولي هستيد مريض گفتيد كه شما شد؟ چي گفت: پاسدار
ميدهد، شعبه  به  گزارش  و ميكند چك  دكتر  گفتيم  تا

ترسيديد؟
او مي كردند، به عاقلاندرسفيهي نگاه كه در حالي نفر چند
نگفتي دكتر برويم مگر دكتر به كه ما آماده ايم يكصدا گفتند:
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دكتري نديدهايم. حاال اينجا وقت هيچ ميآيد؟ ما براي چك
دكتر به مريضيهايمان را بتوانيم و شود َفَرجي حاصل شايد

بگوييم!
بعد ولي بيرون رفت. عصبانيت با بود بور شده كه پاسدار
ما گفتند و بند رفتند دفتر به بچهها تعدادي از نيمساعت از

چي شد؟ دكتر هنوز منتظريم.
به حسينيه نرفتن كه ميدانستيم چون بود كار ضروري اين
وضعيت زنداني منعكس گزارش در كه از جرايمي است يكي
هديه درستكردن مادران، به رسيدگي مثل ميشود.كارهايي
لباسهاي شستن به كمك زندانيان، ساير نياز مورد وسايل و
را نميتوانستند كارهايشان كه «تعزيري» مريض يا زندانيان
بند به دفتر خائنان گزارشهاي در كه بود از جرمهايي بكنند،
ساير كاركردن روي و تشكيالت بهعنوان ايجاد و ميشد ثبت

جوابي مي داشتيم. برايشان بايد در بازجويي زندانيان
همين نابخشودني بود. جرمي انسانبودن از آثار اثري هر
برقرار رابطه هم كمتر با بچهها بود كه شده باعث فشارها
مي شد. تابلو چيزها محل نميگذاشت اين به هركس و كنند
و هتك بود. سرقت كرده تغيير اوين جهنم معني هرچيزي در
بود. شده شناخته بهرسميت انساني مفاهيم و ارزشها حرمت
درست كردن و با آنها و بازيكردن كودكان به رسيدگي
گفتن، قصه يا مالقات نداشتند كه آنها براي پوشاك مناسب
غصه و كمي غم شايد كه كشيدن آنها سر نوازش به دست
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را لحظاتي يا مادر پدر نداشتن يا و و نبودن در زندان بودن
را بچه جذب مادر قصد كه بود اين كنند، معنيش فراموش

بود. جرم بزرگي و خودش داشته ايم
و جرم بيدارشدن زود صبح و  قدمزدن يا ورزشكردن
و روزنامه خواندن برابر زندانبانها بود. در مقاومت مفهومش
و سياسي هنوز زنداني نشان ميداد كه اخبار به گوشكردن

است. كرده را حفظ مواضعش و مخالف است رژيم با
آخوندهاي آموزشي به اصطالح نوارهاي كالسهاي روزانه
مداربسته تلويزيون از زندانيان «ارشاد» بهعنوان را مختلف
معلوم حرفهايشان ته و سر كه سخنرانيهايي مي كردند. پخش
نبريم ارشادكنندهها ياد بود كه از اين فايدة مهمش ولي نبود
همان عقبماندهترين افراد معلومات و درك فهم و بهلحاظ

هستند. آخوندي دستگاه
بيرون در  «ف…»كه بهنام غيرمذهبي  مادرهاي از  يكي
از مجاهدين شناختش و نداشته مراودهيي با مجاهدين زندان
«جوجه» گفت و آمد سراغم نبود، زندان در مقاومتشان جز
حرفهاي هستيد، و مسلمان كه مذهبي هم شما دارم: سؤالي

داريد؟ قبول را اينها
كه داشتيم قبول را حرفها ما اين اگر ساده يي چقدر تو گفتم:
كالمشان لب و مي خوانند اوراد يكسري آنها نبوديم. اينجا
سراغت اجنه ندهي گوش آخوند حرف به اگر كه است اين

ميآيند.
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ركيكترين حاوي كالس اخالق، بنام گيالني آخوند كالسهاي
هيچكس كه بود تهوعآوري چرنديات و مفاهيم ضداخالقي
جامعه لومپني در هيچ حتي بدهد. گوش آنها نبود به حاضر
گيالني، را مثل ركيكي مقوالت كه چنان يافت نمي توان هم

بياورد. زبان به سراسري عمومي رسانة يك در هم آن
آموزشهاي اين  به را وقتش نبود حاضر كه زنداني  هر
و شكنجه اتاق در بايد  بدهد اختصاص اخالقي  بهاصطالح
وقت بازجوييهاي هدف ميداد. تن عقايد تفتيش به بازجويي
بلكه دارد؟ اطالعاتي زنداني چه نبود كه اين ديگر بي وقت و
درهم كتكزدنها، و تهديدها هدف و بود سوژه زنداني خود

زندانيها بود. خود شكستن روحية
به پديده صحبت ميكرديم، اين زندان راجع به در وقتي
زندانها اين خارج در است بعيد كه مي رسيديم نتيجه اين
هزار تفتيش عقايدي قرن بيستم، اواخر كه در بداند كسي
را ما هستي همة قرون وسطي جريان دارد و از بدتر درجه
ميگيرند. ما از باشيم ميخواهيم انسان اينكه بهدليل فقط

بود باردار كه بود زنداني صديقه بهنام مادري بند۱ در
ممنوع را مالقاتهايش چون بود. شده دستگير سال۶۱ در و
آن كه محمدي فرح نداشت.  مناسب لباس  بودند، كرده
نمازش چادر از بود، شده آورده ما بند به قزلحصار از موقع
نداشت كسي كه انتظار صديقه مادر تهيه كرد. لباس براي او
را همين موضوع اما بود. خوشحال شده خيلي او باشد، بهفكر
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هواخوري سراغم صديقه در مادر داده بودند. خائنان گزارش
روي تو فرح مي خواهد كه دادهاند من هشدار به گفت: آمد و
مواظب گفتهاند و دوخته لباس برايم علت اين به و كند كار
به اصرار مي كرد نيفتم! صديقه منافقين بند در دام كه باشم
نفرين و لعن را خائنها و آن باشد خودش مواظب بگو فرح

ميكرد.
و مي دادند ادامه شدت و وسعت با را تهديدها اين آنها
متوجه ميشديم زندانيان رابطههاي ساير كم شدن بهتدريج با
شده برقرار پيرامونمان در نشده  اعالم بايكوت نوعي كه

است.
بودم باال ديده بند۲۴۶ در سال۶۰ در آن، از پيش را فرح
بخش محالت در فرح ميكرديم. صدا گربه» «فريبا او را كه
بود. سرحال و بسيار پرشور و بود كار كرده تهران در سازمان
و نمي دانستند را فريبا اصلي اسم سال۶۱ اواخر تا هم بازجوها
نرسيده او اطالعاتي از هيچ به ميشناختند. نام همين به را او
اما كنند. آزادش مستعار اسم همان با مي خواستند و بودند
زير دوباره و شد شناسايي بريده ها از يكي توسط سال۶۱
خونريزي فرح دچار شد. شكنجه و بهشدت رفت بازجويي
از رنگ چهرهاش فقط برنميآورد. دم بود ولي هيچوقت معده
ميشد ساكت او ناگهان مئل شلوغي سرحال و آدم كه اين و
معده خونريزي دوباره كه ميفهميديم همه ميخوابيد، و
اضافي گوشت شكنجه جراحتهاي از پاهايش كف است. كرده
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دكتر به  و نميكردند برايش اقدامي هيچ ولي بود آورده 
چرا اعدامي هستي، كه تو ميگفتند: وقاحت با نمي بردند و

كنيم. را صرفت بيت المال و اسالمي جمهوري پول
به اعدام دقيقه ظرف چند و دوباره محاكمه را سال۶۲ فرح
سؤال كردم را نتيجه برگشت محاكمه از وقتي محكوم كردند.

باشد. بود قرار كه همان گفت: و خنديد خونسردي با
نميترسي؟ فرح پرسيدم:

چي براي هستم صفرصفر  خودم خداي با  من نه گفت:
مردم بچههاي با را كه اين كارها بترسند بايد آنها بترسم؟

بدهند. جواب بايد روزي باالخره و ميكنند
تبديل ناگهان و شوي آزاد بود قرار كه اين از پرسيدم: باز

نيستي؟ ناراحت اعدام به شد
ناراحت مي شوم اعدام كه اين از گفت: و خنديد دوباره
بچهها سراغ ميرفتم دوباره ميشدم هم آزاد اگر چون نيستم.
بود دردآور برايم ولي است. شهادت سرانجامش هم آن جا و
زندگيم روز سختترين همان كرد. شناسايي مرا همرزمم كه
را لحظه اين ولي شوم تكه تكه شكنجه زير بودم حاضر بود.
اسم و داد  نشان مرا دست  با خائن آن  ديدم وقتي نبينم. 
روي سينهام بزرگي سنگ انگار گفت، بازجوها را به اصليم
طرف از كه دليل اين لورفتم. به اين كه بهعلت نه كوبيدند.
رنگينتر است؟ اينهمه ميليشيا خونم از مگر خودي خوردم.

چون كنم. درك را فرح احساس ميتوانستم حدودي تا
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به نمي دانستم ولي بودم. گذرانده را مشابهي لحظات خودم
تالش و كردم نگاه چشمهايش به لحظاتي بگويم؟ چه او
خودم درك از بهتر را آن تلخي او كه خندهيي كردم بخندم.

ميكرد.
هركس و كردند زياد فرح روي را فشار محاكمه آن از بعد
زندانبانها ميگرفت. قرار  تهديد مورد  ميزد حرف او با
راهانداختهاي تشكيالت تو  كه  ميكردند  صدايش پيدرپي
كه بدهي نشان مي خواهي كني! كار بقيه روي ميخواهي و

و… مي دهيم نشانت ولي باالست روحيهات
ما با زياد فشارها  آن زير هم بچه ها بقيه اوضاع  آن در
ناراحت كي بايد دست از نميدانستم برقرار نميكردند. رابطه
بريده چند خائن و از يا فشارهايش از رژيم بهخاطر باشم؟
اين زياد به ميكردم سعي فشارها؟ به دادنشان بهخاطر تن
ما شده بود، به مبتال و دائمي مسألة نكنم ولي فكر مسائل
دست بهگريبان حرفها اين با هرروز و نبود خودمان  دست
ميشديم بيدار سختي ضربههاي با شبها برخي تازه بوديم.
يك شب . است كرده را كار اين كسي چه نميفهميديم اما
صورتش خوني است. كه را ديدم فرح از خواب پريدم، كه
يك ديدم و شدم بيدار ضربهيي با ناگهان گفت، خودش

است. صورتم و سر روي وسايل سنگين ساك
مي گفت: فرح و بودند كرده ابالغ زندان ۱۷سال حكم من به
من با چون ميروي. تيغ زير هم تو هست كه اوضاعي با االن
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رابطه داري!
ادامه فرح با رابطهام به و  نبود مهم برايم ديگر اما

ميدادم.
فشارها در اقسام و انواع زير دائم كه كساني از يكي ديگر
اوين قزلحصار به از هم را او كه بود وطني مينا بند بود، داخل
بودم، ديده را پيش كه او ماه نسبت به چندين بودند. آورده
شديد ميگرفت. سردردهاي بود. شده ضعيف الغر و خيلي
ميكردند. اذيتش ميبردند و بازجويي براي  دائم هم را او
متخصص بردند. دكتر براي بيماريش نزد بهاصطالح را مينا
كمخوني دچار را او بيماري اين و داشت معده خونريزي دائم
و نرسد بهمغزش خون  ميشد باعث و  بود كرده شديد
معاينة براي را او كه روزي ميگرفت. شديد سردردهاي
فكرش بودم به دايم برنگشت. بند به شب تا پزشكي بردند
شب آخر ولي افتاده باشد. برايش ممكن است اتفاقي چه كه
بچهها و از خواباندند تخت روي بند راهرو آوردندش در كه
بند پرستار از گريه ميكند. و فقط نميزند حرف كه شنيدم

شده؟ چي پرسيدم
در شمار مينا هم چون داد، را جوابم ترس و با احتياط او
من هم و بود ممنوع  آنها با  حرفزدن كه  بود كساني

نبودم. خوشسابقه
بيش االن و نميشناسد  را  كسي مينا  گفت: بند  پرستار
گريه اين ميكند. بهطور مداوم گريه كه است ۳ساعت از
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به نياز ولي شده نميدانم چه طبيعي نيست. و است هيستريك
را ببرند. او كه گفتهام دفتر بند به من دارد. يا خون سرم

صدايش گريه ميكند. دارد هنوز ديدم رفتم و مينا سراغ
ميشناسم؟ را تو من گريه كنان گفت: و برگشت كردم.

پيش مگر شده چي هستم!  مليحه من مي شناسي،  گفتم:
كردند؟ چكارت نبودي دكتر

دارم(شكمش خيلي درد نزنند. كتكم گفت: بگو گريهكنان
دكتر گفتند كه نفر يك به را بيماريم ميداد) نشان را
زن پاسدار  دو ميكنم. مداوايت االن گفت: او  گفتم.  است
شروع «دكتر» و آن گرفتند را بودند دستهايم همراهم كه
و گرفت را سرش دوباره مينا شكمم… به لگدزدن به كرد

باشند. نداشته كارم بگو ميگفت گريهكنان
باال بند گفتند به كردند و صدا دفتر بند مرا به يكروز

ميفرستيم. باال بند به هم را وسايلت ميشوي. منتقل
گفتهاند: خائنها كه  ميآوردند خبر بچهها  آن از پيش
در روزها  همين است  زرنگ خيلي كرده فكر  ملي جوجه

ميدهد. را كارهايش جواب بازجويي
قدم هواخوري در داشتم  بود زود صبح  بعد روز چند
سلولشان پنجرة كنار  از شنيدم. را صداي فرح كه ميزدم

دست دادم. او با و شدم نزديك صدايم ميكرد،
به كه ديدم خواب شدهاي؟ سحرخيز مليحه گفت: خنده با

صدايت كردند نترسي! بازجويي صدايت كردهاند. اگر
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صحبت داشتيم ميخنديد و هميشه فرح مثل كه حالي در
بازجويي براي را اسم و تعدادي آمد بلندگو صداي ميكرديم.
فرح خنده بود. صداي آنها ميان در هم اسم من كه خواندند

گفت: نگفتم؟! شد و بلند
خواب خودت  براي چرا داري. سياهي سق عجب گفتم: 
خواب برايت كه ميرسد  هم من نوبت باشد  نميبيني؟

ببينم!
منتظرت من  باشد نگهدارت خدا برو گفت: و  خنديد

ميمانم تا برگردي.
اين سؤالشان و اولين بهاتاق بازجويي بردند يكراست مرا

ميكني؟ چكار بند در كه بود
شب را ميكنند؟ صبح زندان چكار توي هيچي مگر گفتم:

صبح. را شب و ميكنم
و داشت تازگي برايم ميكرد سؤال كه بازجويي صداي

نيست. استاد فهميدم
داريد زبل تشريف خيلي زندان در شد كه چطور گفت:
خودتان كار دنبال و هيچكاره ميشويد ميرسيد كه ما به ولي

چيست؟ نوشته اند كه گزارشهايي اين پس هستيد؟
بپرس! نوشته هركس از  نوشتهاند؟ چي  نميدانم گفتم:
روزنامه و البالغه نهج ولي نميخواني قرآن چرا تو  گفت:

و… ميخواني
وضعيت خسته شدهام، اين گفتم: از و را بلند كردم صدايم
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نمي خواهم كرده ايد، من ديگر است كه درست جايي چه اين
هست. حرفي يك ميكنم هركاري باشم. عمومي بند در
نميخوانم ميخواني؟ قرآن چرا ميگوييد ميخوانم، قرآن
حرفزدن همينطور، روزنامه نميخواني؟ چرا ميگويي
وضعيت اين از ديگر من و… يكجور حرفنزدن يكجور،

بروم! انفرادي به ميخواهم شدهام، خسته
انفرادي به مرا ميخواهند كه بودند شنيده بريدهها از بچهها
بدهم نشان آنها به است بهتر كردم فكر دليل بههمين ببرند.
انفرادي به رفتن  درخواست تا ناراحتم بند وضعيت  از كه

بيندازد. سايه خائنها گزارشهاي روي
با و نداشت را  حرف اين انتظار بازجو كه  بود مشخص
به و كردم سؤال فقط من انفرادي؟ چي براي گفت: تعجب
قرآن كسي را ببرند يا نبرند، ميتواني نيست كه حرفها اين

و… بخواني
كه فهميدم و درآوردم شلوغبازي كمي هم باز من
بدون بازجويي به هرحال كنم. عوض را موضوع توانستهام
وقتي برگشتم. به بند بعدازظهر و بهپايان رسيد كتككاري
منتظرت هواخوري در صبح از فرح گفتند بچهها رسيدم
كه دادم و عالمت كه برگردي. رفتم و نگران است نشسته

نشده. هم چيزي و آمدم
بچهها ميكردند. و نگاهم ايستاده بودند راهرو در خائنها
بود: معلوم نيست گفته كه كردند نقل يك بريدهخائن برايم از
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منافقهاي آن از يكي اين نكردهاند؟ كاريش كه گفته چي
است. پيچيده

ولي نيا، كه طرفم ميآمد. عالمت دادم به پله ها فرح از
بگو كردند؟ چكارت آمد و پرسيد: جلو و نداد اهميت فرح

چقدر زدند و….؟
نخوردم. هيچي است، مفت مگر گفتم: و خنديدم

بيار. در جورابت را گفت:
خودش باشم. بهقول شالقي نخورده هيچ كه باور نميكرد
من اينجا تو عوض گفت و بغلم كرد بعد و كرد معاينة كامل
وضعيتي كه چه بودم بهفكرت دائم صبح از درآمد و پدرم

داري؟
خوب گفت و خنديد گفتم. برايش را ماوقع از مختصري
بعد روز نميكنند. صبح ول اينها چون منتظر باش ولي شد
خنده با برايم رد كرد و را هواخوري فرح يك كاريكاتور در

جايزهات. اين هم بيا گفت:
فرح بود.(۱۶) با ديدارم همين آخرين

اوين به بند۲ انتقال
صبح بود، سال۶۲ بهار روزهاي آخرين از كه روز، آن فرداي
بند دفتر وگفتند كردند صدا مرا بودند خواب همه وقتي زود
_______________________________________________________

است. رسيده بهشهادت تابستان۱۳۶۳ در محمدي، فرح شهيد مجاهد -۱۶
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آنجا به نگذاشتند ديگر رفتم، بند دفتر به وقتي دارد. كاَرت
چون بدهيد، را وسايلش بودند گفته بند بچه هاي به برگردم.
هميشه براي اعداميها بهكار را اين شيوة انتقال انتقالي است.
صدايشان من و بودند شده نگران خيلي بچه ها ميبردند.
بند به برگرداندنم يا ديدنم براي كس هر كه ميشنيدم را
امانت به مليحه وسيله مي گفت: يكي بود. كرده جور بهانهيي
كجا را او ميگفت: ديگري برود. بعد و بدهد بيايد داده ايم
ميگفت: ديگر  يكي بفرستد! را  وسيلهمان  بگوييد ميبريد، 

و بعد برود. بدهد بيايد است چادرم پيش مليحه
آن از و بردند بيرون مرا به راهرو شدم منتقل اوين به وقتي
به آنجا منتقل شدم. بود بند به همين كه چسبيده بند۲ به جا
وقتي كردند. صدايم بازجويي براي بالفاصله و رفتم پايين بند
همايونفر ايستاده بود كرد. مژگان صدايم خارج ميشدم، يكي

ميخنديد. و
مژگان. مليحه منم گفت:

كردم. پرسيد: برميگردي؟ سالم
بازجويي. ميروم نميدانم. فعًال گفتم:

برادر درمورد بازجو و بودم شعبه راهرو در ساعتي چند
است؟ زنداني كجا در كه كرد سؤال كوچكم

است؟ بند و خبر ندارم كدام قزلحصار بود گفتم:
همان صداها هم باز و گذاشتند تنهايم راهرو در دوباره 
اطراف به و برداشتم  را چشمبندم و شدم كالفه نالهها. و
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ديدم. برابرم در را بازجوها از يكي ناگهان كه ميكردم نگاه
مي كني! شناسايي ببند. داري چشمبندت را زد: داد برسرم

كني! ترور را ما ميخواهي
درد سرم آورده ايد؟ جا اين مرا صبح از چي براي گفتم:

بزنم. چشمبند نمي توانم و ميكند
برد افرادي محل به جا آن از و زد سرم توي خودكار با

مي روند. بند به كه
خواهر فاطمه يكي ديدم، آشنا چهرة دو برگشتم بند به وقتي
دلم بود.  محمد) برادرم (همسر فرزانهسا مهشيد، كوچك 
سنوسال آن در نوجواني هردختر مثل هم فاطمه ميخواست
جهنميكه در آرزوها  اين ولي بخواند. درس  (۱۳سالگي)
شده دستنيافتني و غيرعادي كرده درست ايران در خميني
خودش نشناختمش بود كه شده آنقدر بزرگ فاطمه بود.
دست خودم ميدادم؟ نشان بايد واكنشي چه سراغم آمد.
ميكند زندان خيلي فكر در فاطمه چون شنيده بودم كه نبود.
۳۰خرداد تظاهرات در او گذاشتهاند. «فكور» را اسمش
ميبردهاند بازجويي به را او هرازگاهي و بود شده دستگير
شناسايي بيا شده، كشته درخانة تيمي مادرت ميگفتهاند، و
دوقلويش- برادر غير از بودند دستگير كرده را پدرش كن،
هم عليرضا بيايد. بهمالقاتش كه نداشت را كسي عليرضا-
كرد تعريف برايم فاطمه زنداني بود. اوين مردان بندهاي در
سپرده او به بند۳۱۱ در را مهشيد و محمد دختر سيما، كه
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بهقول كند. تامين را او كه نداشته  غذايي هيچ اما بودند،
بچة يك از بتوانم كه بودم  نكرده بچهداري  اصًال خودش:

كنم. نگهداري زندان شرايط در آنهم ۱۰ماهه
و بفرستند نزد من را بچه كه بود درخواست كرده فاطمه
پدر هم كه سيما مثل بچهيي وجود بودند: گفته جوابش در
شدهاند، شهيد ۱۹بهمن درگيري در آنهم مادرش هم و
چنين الزم نكرده بگيرند، انگيزه بيشتر زندانيها باعث ميشود

باشد. عمومي بند در بچهيي
زندان انفرادي سلولهاي در  مدتها ميگفت، فاطمه
به او نميدادهاند. وسيله يي هيچ و در آن جا بوده گوهردشت
چهرة فاطمه در كه اوقات بسياري است. نداشته مالقات هم
فاطمه كه خاطراتي از و ميافتادم مهشيد بهياد ميشدم دقيق
مليحه ميپرسيد: گاهي فاطمه ميكردم. سؤال داشت او از

است؟ غيرعادي رفتارم من
او از تعجب با شدم مواجه سؤالش اين با كه بار اولين

ميپرسي؟ چرا ولي است عادي رفتارت پرسيدم،
ميكردم احساس گاهي گوهردشت، انفرادي سلول در گفت:
كه مطمئن شوم بپرسم و تو از خل ميشوم. ميخواستم دارم

باشم. نشده وچل خل گوهردشت زندانيهاي از بعضي مثل
زندان كارهاي ما بود بسياري از فاطمه نزد كه مدتي در
تا قدمزدن روز اخبار و روزنامه از ميداديم. هم انجام با را
تعريف هم براي خودمان خاطرات از و هواخوري در
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ميكرديم.
بند۱  زندانيان  از فرزانه سا هم «شهري»(۱۷) همسر مجيد
ببرند. او نزد را فاطمه بود كرده درخواست كه بود باال
نگران نداشتند، رويش نظر خوبي زندانبانها كه بهخصوص
فشار ببرند. من زير با رابطهاش را به خاطر كه فاطمه بودم
كه شدم خوشحال بند ديگر ميبرند، به را او شنيدم وقتي
«شهري» مدتي از بعد ولي بشود راحتتر كمي جايش شايد
زدند. فاطمه عواطف بر ديگري ضربة و كردند اعدام هم را

ديگر نديدمش. شد و آزاد چند سال پس از فاطمه
سراغش برگشتم بازجويي از وقتي بود مژگان ديگر آشناي
خنديد اوين بود. در بهداري او سال۶۰ با ديدار قبليم رفتم،
يكجا باهم بايد ما يكبار وقت هرچند كه اين مثل وگفت
۳۰خرداد از قبل فعاليتهاي دوران در مژگان و من باشيم!!
اتفاقي كه چه ميكرديم. خيليها ميدانستند نهاد كار يك در
هروقت كردهاند. قطع پايش را تبر فاالنژها با و برايش افتاده
ساعاتي ميكردم. نگاه ناباورانه ميديدم، را مصنوعيش پاي
جورابچي با نسرين شريف و پيش مژگان مي رفتم را روز از
دور بچهها قبلي بند مثل هم اينجا مي گذرانديم. وقت ۳نفره
هم او و ميگذاشتند سربهسرش  و  ميشدند جمع نسرين
با ميشد، سرخ شرم از درحاليكه خودش خاص تواضع با

ميداد. جواب همه بهالتفاتهاي خوشرويي
_______________________________________________________

فرباني شهيد شهربانو مجاهد -۱۷
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زنان عليه پنهان جنايتهاي
ناگهاني خندههاي و گريهها عجيب تركيب سكوتهاي طوالني،
از ناراحتيهايي و مفصل و بيتابيها هذيانگوييهاي مداوم. و
وجود بيماران نشانة بارزترين و نمونهها دست، ساده ترين اين
زندانها در رژيم جنايتهاي و شكنجه ها اثر در كه بود رواني
بشريت عليه جنايتي انساني و يك فاجعة آمدهاند. بهوجود
منتشر از آن الزم اطالعات هنوز گستردگياش، بهرغم كه
مستندش نمونه هاي كرده بسياري تالش هم و رژيم نشده

از بين ببرد. را
كه هستند زناني و دختران خانوادهها بسياري در هنوز
زندگي تنهايي و خلوت در  زندان از  آزادي از پس سالها
آن به ساعاتشان تمام در كه اتاق يك ديوار جز و مي كنند
به ياد چيزي هم برخي و ندارند همصحبتي مي شوند، خيره
خودكشي زندان خارج در يا زندانها در ديگر برخي نميآورند.
بايد بيماران رواني اردوگاههاي و آسايشگاهها يا در كردهاند

گرفت. را سراغشان
نمونه ها اين عامترين و ساده ترين از يكي قرباني، افسر
و محمد بود.  قرباني محمد  شهيد  مجاهد  خواهر او  بود.
بوديم همدانشكدهيي كه زماني از را حسيني غنچه همسرش
يك و همسرانشان با بزرگش.  برادر و  محمد مي شناختم.
خانهشان به پاسداران مسلحانة حملة در ۵سالهشان فرزند
رسانده اوين بيهوش به درحالت را بودند. غنچه شده شهيد
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بهياد افسر هروقت  رسيد. بهشهادت در زندان او و  بودند
ساعت چندين و ميشد بيتاب ناگهان مي افتاد نزديكانش

ميگفت. هذيان و خنده گريه تركيبي از در بياختيار
بهنظر بيشتر كه داشت وجود حاد نمونههاي برخي اما
بندهاي داخل به فرستادنشان از مقصود و منظور ميرسيد
هركس بگويند:  كه است  ارعاب پيام اين  انتقال عمومي 

ميشود. سرنوشتي دچار به چنين كند مقاومت
دچار زنداني دختران بهخصوص كه دليلي عمدهترين
آزارهاي و اذيت مي شدند.  رواني العالج حاد و بيماريهاي

جنسي بود. و تجاوزهاي خاص
كه بود ا… مينا وضعيت دختري بنام بارزش نمونة يك
كرده تجاوز او به وحشيانه بازجويي، بهاصطالح جريان در
ترس با رواني ميشد و خاص حالتهاي او ناگهان دچار بودند.
دست من به بگو بهش نشو. نزديك نه.نه. مي گفت: وحشت و

باش! كاري نداشته من نشو! به من نزديك به نزند.
زير مي رفت لباس با آورده بودند. قزلحصار بند۷ به را او
همان با  و ميكرد  خيس كامل بهطور را خودش  و  دوش
بدتر هر روز اين دختر رواني بيرون مي آمد. وضعيت وضع
نگهداري قابل  زندان در ديگر كه ۲سال از بعد و  ميشد
بيرون در وضعيتش زندان منتقلش كردند. از بهخارج نبود،

بي خبرم. زندان
براي رژيم ناموفق اما  گسترده تالش نمونههاي از يكي
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شاهدش خودم را جريانوار جنسي سازمانيافتة يا آزارهاي
برنامهريزي قزلحصار زندان در سال۶۱ اواخر در كه بودم
اطالعاتي چارت  تكميل بهعنوان  صبح  روز يك بود.  شده
بند۷ از را دانشجو دختران ما از تعدادي زنداني، دانشجويان
نوبت تا بودم منتظر من كردند. صدا بازجويي براي قزلحصار
بودند عصباني بهشدت برگشتند كه ۲-۳نفر برسد. بازجوييم
چه و موضوع چيست بپرسم آنها از كه هم نبود فرصتي و
آنكه هم بدون من نتيجه در مي كنند؟ در بازجويي سؤالهايي

شدم. بازجويي محيط وارد باشم داشته زمينهيي
كه مردي آنجا در بردند.  سالني داخل  به مرا ابتدا
صورتم داد، دستم به  پوشه يك  بود. پوشانده  را صورتش
چادر روي را چشمبند و پوشاندند  چادر  با به طوركامل را
ببينم. نميتوانستم هم زير پايم را حتي كه بهطوري بستند.
مي كرد. سنوسال مورد در نامربوطي سؤالهاي راه بين در
دانشگاه علمو صنعت حزباللهي از دانشجويان احتمال دادم
محلي برد به مرا بازجو بشود. شناسايي نميخواهد باشد كه
لحن آنجا در كجاست؟ بدهم تشخيص نميتوانستم كه
غيرعادي وضعيتي كردم احساس  و شد عوض صحبتش
افتاده بهزمين دستم از پوشه  اين كه بهانة به دارد. وجود
پايين از قسمتي با او دارد ديدم زدم و كنار كمي را چشمبندم

مي رود. ور چادرم
چكارداري ميكني؟ پرسيدم: صداي بلند با
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دستت نگهدار؟ در پوشه را مگر نگفتم گفت:
و زدم كنار بهطوركامل چشمبند را و ندادم مجالش ديگر
است. آورده يك توالت داخل به كه مرا شدم متوجه تازه

آوردهاي؟ كجا مرا كه راهانداختم سروصدا
شدهام بازجويي اوين در من گفتم: و آمدم بيرون جا آن از

چيست؟ براي بازجوييها اين نيست معلوم و
كردم مطرح بقيه با را  موضوع و برگشتم  بند به وقتي
يكي از بچهها بودند. شده روبهرو مشابهي هم با موارد آنها
كه ديگري بود. آمده بيرون و كرده كتككاري بازجو با
سيلي جانانهيي با بود. كشيده دست بازجو بهصورتش همان
كه را ديگر بود. يكي پريده بيرون آنجا و از داده را جوابش
هم و او بودند كرده اعدام تهديد به بود سروصدا راهانداخته

بود. كرده فرار و كشيده جيغ
بود، گفته بود. كه تهديد به اعدام شده هم ديگر خواهر يك
بكنيد. غلطها اين از نميدهم اجازه ولي كنيد اعدام ميتوانيد
ديگر دانشجوي  ۳دختر دست كم آنروز انيها، بر عالوه 
دستشان از و گرفته قرار  آزار  مورد  مشابهي  بهاشكال هم
منتظري سوي از آخوند يك همانروز بودند. كرده فرار
آمده بند۷ به فرهنگي زندان از وضعيت گزارشي تهية براي
سر بر و كنيم استفاده تضادهايشان از گرفتيم تصميم بود.
بخواهند در احتمال ميداديم كنيم. چون تهاجم اين مسأله
نمايندة نزد رذالتهايي بزنند. چنين دست به گسترده يي ابعاد
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داريم. شكايت گفتيم و رفتيم منتظري
تا كردند صدا زيرهشت به  را  ما  و گرفت باال موضوع
رحماني مطرح كنيم. حاجي در حضور حاجيداوود موضوع را
بود. شروع شناخته شده برايمان بهپاكردنش قشقرق داوود كه
ببريد. را نظام آبروي  ميخواهيد شما كه  فحاشي به كرد

كنند! بدنام را اسالمي جمهوري مي خواهند منافقين
مبادا كه ترسيديم كرد بهپا حاجي كه قشقرقي از ابتدا
خواهران همة و  بند تمام منتظري نمايندة با  همدستي در
كنيم عقب نشيني اگر بود كه اما روشن ببرند. فشار زير را
باشد. بدتر نتيجه بسا اي و شد خواهد جريتر داوود حاجي
حرفمان و هستيم كه ۴-۵نفر پشتگرمي داديم بههم بنابراين
مطرح موضوعي كه خط ته تا پس است. و مستند جدي هم

برويم. كردهايم،
همة با نيستيم. ما فقط و داريم بيشتري شاهدهاي گفتيم:
كردند. صدايشان به بهانة بازجويي صبح كه زنداني دختران

است. شده انجام برخورد همين
كه دانشجويي تكميل چارت و داستان بود مؤثر حرفمان
را بازجو آن كه شنيديم شد. متوقف بود، رذالتهايشان محمل
واقعي چيزي بهطور موضوع اما كردند. منتقل از قزلحصار هم
شود. محدود رژيم عامل آن يا اين يا بازجو آن به كه نبود
گوشه هر در هرلحظه رذالتها وجود داشت كه اين از جرياني
را نتايجش ما و مي داد رخ قزلحصار و گوهردشت و اوين از
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از بسياري مي ديديم. و زنان دختران روانيشدن بهصورت
يك واحد و تنبيهي۸ و بندهاي گوهردشت در بهخصوص آنها
هنگامي سال۶۲ شدند. در قزلحصار سربهنيست در دائمي
يكي مرضيه غ اسم بودم، شده منتقل اوين بند۲ تازه به كه
مالقات براي بلندگو از كه شنيدم را قديميم همبنديهاي از
مالقات در جريان كه شدم خوشحال كردند. خيلي صدايش
تا رساندم او به را  خودم  بند راهرو در  ديد.  خواهم را او
ساير بندها بچههاي از و بدل كنم يا رد او با بتوانم خبرهايي
بودم مطمئن نداد. جواب كردم صدايش هرچه بگيرم. خبر
داد طوري سرش نميداد. جواب ولي ميشنود صدايم را كه
زير را و ما آمد بند بيرون دفتر پاسدارها از يكي از كه زدم
چرا بدانم كه بودم اين دنبال بياختيار ديگر گرفت. نظر
و گرفتم را دستش زدم. كنار را چشمبندم نمي دهد؟ جواب
نقطه نگاه يك به مبهوت و مات همچنان او اما تكانش دادم.
دادم آشنايي هرچه ميرفت. راه عقب افتادهها مثل و ميكرد
را تو من مگر پرسيد يكبار تنها مي كرد. نگاهم همچنان او
حال و افتاده برايش اتفاقي كه شدم مطمئن ديگر ميشناسم؟

ندارد. طبيعي
و پدر  گفت و آمد سراغش بند پاسدار احوال همين در 

تو آمده اند. با مالقات براي مادرت
درست مرضيه مالقات كابين رفتيم. مالقات سالن به وقتي
آمدند. مادرم و پدر وقتي گرفت. قرار من مالقات كابين كنار
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پرسيد چه كه مادرم بهطوري بود به مرضيه حواسم باز هم
اينطوري قبل هفتة تا نمي دانم گفتم: افتاده؟ برايش اتفاقي

برسرش آمده است. بال هفته اين همين يك در و نبوده
و پدر بوديم كه پدرم متوجه مرضيه و و مادر من هنوز
لبخندهايشان رنگ ديدنش،  بهمحض آمدند و هم او مادر 
اتفاقي چه ميپرسيدند، مرضيه از هرچه خشكيد. و باخت

نميدانم! وحشتزده ميگفت: نميدانم. او افتاده؟
هرجا پدرش و گذاشته بود شيشه را روي مرضيه دستهايش
و ميچسباند همان جا  را دستش  هم او ميگذاشت  دست
چكار دخترم با نامسلمانها فريادكشيد: پدرش ميكرد. گريه

كردهايد؟
ولي بود،  رعدآسا صدايي  با تنومندي  مرد پدرش 
مرضيه شدند. تبديل  ناله به فريادهايش چنددقيقه  ظرف
و رفتم كابين او و مادرش حرف بزند. به پدر نميتوانست با
چه بگويم كه مي كردند التماس آنها هرچه گرفتم. را گوشي
هفتة پيش تا ميدانم كه گفتم توضيحي نداشتم. شده؟ هيچ
كرده پيدا ناراحتي رواني نظر از ولي االن بوده حالش خوب

است.
و خودش ميشد بيتاب بيشتر پدرش گريههاي مرضيه از
مالقات سالن طرف از دو پاسدارها چسبانده بود. شيشه به را
ببرند. آنها را كه كردند حمله مادرش و و پدر مرضيه به
در و ميكردند دور شيشه از  را پدرش مرد پاسدارهاي
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مي گفتند: آوردهايد؟ سرش چه باليي كه ميگفت او جواب
از رجوي بپرس! برو

از چادرش را مرضيه شيشهها طرف اين در كه پاسدار زني
ميآورم. بند به او را گفت: ولشكن. خودم من به ميكشيد،
از برميگشتيم بند به مالقات مينيبوسي از در كه وقتي

چيست؟ بيماري مرضيه پرسيدم. بند قبليم بچههاي
است؟ مرضيه مريض مگر نداريم، ما خبر گفتند:

بكشيد، مرضيه خجالت گفتم: دوتايشان به و عصباني شدم
كردهاند. رواني را او نداريد كه خبر و شماست بند در

ميشدند. شناخته سرموضع كه زندانيهايي براي
رسمي بهطور را آنها بودند. گذاشته زيادي محدوديتهاي
اين به هم زندانيها برخي مي كردند. بايكوت و ايزوله
بايكوتشده زندانيهاي طرف به و ميدادند تن محدوديتها
مشكالتي چنين به قزلحصار بند۸ زندانيان بيشتر نميرفتند.
مرضيه ديگر يك بار بود. آنها از هم مرضيه و ميشدند دچار
حالت هم  باز ديدم. قزلحصار شمارة۳ عمومي بند در  را
به شده و عميقتر بيماريش ديگر بار اين و نداشت طبيعي 
در همان كه شنيدم بعدها بود. برگشته شخصيت كودكيش
ديگر بعد در سالهاي است. نيافته ولي بهبود شده آزاد سال

بودم. بيخبر او از
علمو صنعت دانشجويان از فوزيه بهنام دختري ديگر نمونة
رواني شدنش علت مورد در من كه جايي تا بود. تهران



۲۵۳ ۲۵۲۲۵۳ ۲۵۲

دختران اعدام به  مربوط  خبرهاي  شنيدن  از  بعد  ميدانم.
تنشهاي دچار بودند، صميميش دوستان از كه دانشآموزي
نيافت. باز حال عاديش را و ديگر شده بود شديدي روحي
آنجا وضعيتش در و كردند منتقلش به گوهردشت مدتي
باعث رفتارش گوهردشت برگشت وقتي از بود. شده بدتر
زندان مسئوالن و زندانيها از تعدادي بود. زندانيها ساير آزار
مسئول ميكرد. صدا اسالم صدر شخصيتهاي  نام به  را
راهرو در گاهي را عايشه. مسئول بندشان و عثمان را واحد
زنداني را چرا ما كنيد. سياسي را آزاد ميزد: زندانيان فرياد

كردهايد؟
بود. كرده طاس و تيغانداخته را سرش موهاي هم مدتي
بود. هروقت كرده بچهها دنبال بيل با هواخوري يكبار در
به ميرسيد دمدستش  هرچه ميخورد، بههم  تعادلش
كه كرد تعريف خودش مي كرد. پرتاب ديگران سروصورت
رفته مادرش پدر و مالقات به گوهردشت يكبار در چون
به مالقاتشان ديگر شدهاند. ناراحت خيلي از ديدنش آنها و
بهخاطر در سال۶۳ را او ميدانم كه تا جايي رفت. نخواهد
بيخبرم. سرنوشتش از ديگر و كردند آزاد بيماريش شدت
مشاهدة بهخاطر اوين در كه  بود  جواني زن ديگر نمونة
حملههاي به بود، شده همسرش منجر بهشهادت كه آزارهايي
كنترل قابل زنجيركردنش بدون و ميشد دچار عصبي شديد
بهمحض و شوفاژ ميبستند به زنجير تسمه و با را او نبود.
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و ميكوبيد دروديوار خودش را به ميكردند بازش اينكه
مي كرد. خونين و مجروح را بدنش چندجاي

شنيده فريادهايش صداي اوين آسايشگاه سلولهاي در
افت صدايش كه هنگامي و مييافت ادامه بيوقفه كه ميشد
شدت از كه  ميفهميديم ميشد، تبديل ناله به و ميكرد 

فريادزدن ندارد. ناي ديگر و كتكها شكنجه
ليدا بودند، آورده گوهردشت از كه بچههايي از ديگر يكي
به با خواهرش او دختر دانشآموزي اهل رشت بود. غفوري
ليدا جرم برده شده بودند. قزلحصار و بعد به شده تبعيد اوين
زندان وضعيت به و بود شاداب و سرحال هميشه كه بود اين
روحيه ميخواستند وقتي ميكرد. بياعتنايي فشارهايش و
همه ببرند زير فشار را افراد قبيل اين بشكنند و را عمومي
يكسال بود. ليدا خواهد كانديداهايشان يكي از كه ميدانستند
قزلحصار بند۳ به را او وقتي بودم. نديده را ليدا كه بود
زياد ديگر بود. كرده جلب را توجهم كاراكترش تغيير آوردند،
تنهايي بيشتر به را وقتش بود. شده ساكت نمي زد و حرف
وقتي چند بار مي پرداخت. دعاخواندن و نماز به ميگذراند و
نمي آيي؟ بيا ليدا گفتم صدايش كردم و مي رفتيم براي بازي
من به هر بار نگاهي غمگين تيم راه بيندازيم. كنيم و يارگيري
كه يكروز ندارم… حوصله نميآيم، ميگفت و ميانداخت
خواندن نماز حال در دستم كنار هم او و بودم نماز مشغول
ساير مثل هم او رفت. حال و از افتاد زمين به ناگهان بود،
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بود. شده الغر و فاجعه ضعيف اين نمونههاي
هوا درحاليكه برديم. سلول  داخل  به و كرديم بلندش
و چاي برديم برايش بود. كرده يخ صورتش گرم بود، خيلي
جا حالش كه كمي كرديم. مقدوراتمان حد در رسيدگيهايي
و خيلي بغض داشت. نميزد حرف زد زير گريه ولي آمد
بچه ها از يكي كه هربار نميشد. تخليه ميكرد گريه هرچه
ميكردم سعي ولي ميگرفت  گريهام  منهم  ميكرد گريه
خودت به اينقدر چرا گفتم ليدا به او بگيرم. را گريه ام جلو
چرا اين كن، تمام ولي بكن را گريهات راحت فشار ميآوري،
اين از  بودي. چطوري تو نرفته  يادمان  ما جوري شدهاي؟
اگر افتاده، اتفاقي است معلوم شدهاي دچار االن كه وضعيت
است حيف ولي نگهدار. خودت براي نخواستي بگو، خواستي

تو اينجوري باشي. كه
و كرد گريه ساعتها  ولي  نزد  حرف  هم  باز آنروز  ليدا
همانجا هم ما نباشد، تنها تا باشيم كنارش ميخواست فقط
داشتم بود، واليبال  بازي زمان دوباره كه بعد روز  مانديم.
سلول در جلو ليدا ديدم كه مي دويدم هواخوري بهسمت
به سرش آرام توپ با كردم و دوباره صدايش نماز مي خواند.
فضايت كمي كنيم.  بازي بچه ها  با بيا  گفتم و كردم  اشاره
ميتواني چطور تو گفت و گرفت را دستم ميشود. عوض
ميتوانند چطور بقيه كني؟ بازي و بخندي جوري اين هنوز
صحبت سر كه اين از و نشستم كنارش بكنند؟ را كارها اين
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اتفاقي ميتوانسته چه ببينم كه كردم استقبال كرده بود، باز را
بدهد؟ تغيير را شخصيت ليدا اندازه اين تا

نداري انتظار ديگر! است زندان خوب شده؟ چي مگر گفتم:
زندانها؟ اين در آنهم كنند. خير حلوا كه

سلولهاي در كرد كه تعريف برايم و باز شد دلش درد سر
مي كردند. زنداني تجاوز دختران به شب پاسدارها هر انفرادي
شب سراغشان بيايند، دوباره كه اين از ترس و زنان دختران
رواني و عصبي به حالت را اين بي خوابيها آنها و نميخوابيدند
وضعيت بود. همين قربانيان از يكي هم ليدا بود. دچار كرده
و روزهاي شبها ميگفت: نالههايش و اشكها در ميان ليدا
بيايند، نمي خوابيدم. دوباره سراغم كه ترس اين از متمادي
خودم وقتي به ميشدم بيهوش بيخوابي شدت گاهي از ولي
و دوباره ميكنند باز سلول را دارند در ميديدم ميآمدم كه
تمام با ديگر سلول مي شود. وارد با عرقگير بيشرفها آن از يكي
و فريادكردن، سلولهاي به جيغكشيدن شروع ميكردم قوا
اعتراضكردن شيوه  اين با  تا  ميكردند،  شروع  هم ديگر

بردارند. سرمان از دست كنيم وادار را وحشيها آن بتوانيم
اگر كه  كتك تهديد و نميشد، ختم اين به  تازه موضوع
خبر هم هيچ كس  ميكشيمتان. همينجا بيايد در صدايتان 
راحتي سربهنيستتان به  ميتوانيم و كجا هستيد  شما ندارد
راحت و كاش ميكشتند ميگفت و گريه ميكرد ليدا بكنيم.
با كه بگوييم بايد كي بيخبرها، حيوانند، به ازخدا ميشديم،
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چكار كردند؟ ما
احساس بود. سنگين خيلي  برايم ليدا  حرفهاي شنيدن
زيبايش و معصوم بهصورت نميتوانستم مي كردم. خفگي
بود. پريشان شده اعصابم در همريخته و روح و كنم. تمام نگاه
نميكند، ليدا كمكي به من هيچ اين وضعيت ميدانستم چون
گفتم و فروخوردم را بغضم و كردم جمعوجور را خودم كمي
درست كه قفسهايي بودند، فشار زير خيلي بچهها هم اينجا
هم بدتر عمومي بند شنيده اي. كه مسكوني واحد كردند و
و بود  شده تبديل و جسمي روحي شكنجهگاه  به آنجا از 
عمومي بندهاي در نداشت. همينجا آسايش لحظهيي كسي
بازجوييها آوردهاند. جريان بچهها سر را بر بالها همين هم
فكر گفتم و كردم تعريف برايش را جنسي آزار و اذيت و
خيلي كه گفتي اينها داشتهاي. را مشكالت اين تو فقط نكن
بايد چكار اتفاقها  اين ديدن  با ميگويي  ولي است  دردآور
زنده هم هركس و بكشند را ما همة ميخواهند آنها كرد؟
نابود و  ببرند بين از او در را انسانيت ذرههاي بماند، تمام
اين مثل ميكني كه تو كاري كنيم؟ بايد چكار ما حاال كنند.
روي هم خاك مشت يك و بخوابي قبر يك در كه است
عالوه كه كردهاند چكار بيچاره بچههاي اين بريزي. خودت
قيافههاي درهمشكستة مي كنند بايد تحمل فشارهايي كه بر
دشمن نگذار بودي. قوي هميشه تو ببينند؟ هم را ديگران
عوض بگيري، چيزي بغل زانوي غم به تو بشود. وقتي شاد
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هنگام متولد۱۳۴۵، رشتآبادي غفوري ليدا شهيد مجاهد
زندانهاي در اسارت تحمل ۷سال از پس بود. ۱۶ساله دستگيري
قتل عام جريان در سرانجام اوين، و قزلحصار رودبار، رشت، 
شهادت به رشت زندان در  مهر۶۷ اول روز  مجاهد، زندانيان
با بود وي با مالقات منتظر زندان در پشت كه مادرش رسيد.
درگذشت. زندان مقابل در همانجا و كرد سكته خبر اين شنيدن
زندان شدة زندانيان قتلعام بسياري را همراه غفوري ليدا پيكر

سپردهاند. خاك جمعي به گور يك در رشت
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جزئي بايد آوردند، شما سر كه را بالهايي اين همة نميشود.
با تو را كه ميكند فرقي چه بياوري. حساب به اين راه از
كه است اولي مشروع مگر كنند؟ تجاوز تو يا به بزنند كابل
با آن برسند. ميخواهند به كه را نيست؟ نگذار آنچه دومي

ميكني. نزديك را به هدفشان آنها تو وضعيت اين
آن ميديدم ميكرد. بعد از گوش سرش پايين بود و ليدا
دنبال و باشد نداشته را آن فضا ديگر كه ميكند تالش خيلي
غفوري در ليدا كه شنيدم بعدها بجوشد. بچه ها با كه اين بود

است. شده منتقل رشت زندان به سال۶۵ زمستان
 

قزلحصار در مجاهد ۹۰ اعدام
پرسوجو اوين مالقاتهاي در مستمرم پيگيريهاي از يكي 
بر كه كنترلي با البته بود. احمد(بيژن)  برادرم وضعيت از
نميشد هم حرفي داشت،  جريان اوين مالقاتهاي  وضعيت
خوب ميگفت مادرم ميكردم، سؤال او حال از كه هربار زد.
كه بيژن داد خبر روز و….يك است محاكمه و منتظر است
گرفته؟ حكم مگر كردم سؤال كردهاند. منتقل قزلحصار به را

ولي او را به آن جا بردهاند. نه گفت
اصل نميتوانست ولي است نگران مادرم كه ميفهميدم
مادرم ميديدم مالقاتها در كه بود مدتي بگويد. موضوع را
يكي در هفته ها همان نيست. همراهش پدرم و است ناراحت
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در طرز بي قافيهيي به كه بازجو شدم هم مواجه بازجوييها از
چيست؟ موضوع كه كردم شك پرسيد. من از برادرم مورد
آيا كه بفهمد ركب زدن با ميخواست كه ميرسيد بهنظر
در عاقبت نه؟ يا  ميرسد دستم به زندان خبري خارج از
مامان گفتم: او و به دوختم چشم مادرم در چشم مالقات،
راستش را پرسيدند؟ بيژن دربارة و بردند بازجويي مرا به

اعدام شد؟ و كجا كي بگو بيژن
اين در من گفت؟ تو به گفت: كي و گريه زير زد مادرم
هروقت بخوري. غصه كه نشوي متوجه ميكردم سعي مدت
هم پدرت  درميآوردم. را عزايم لباس ميآمدم تو پيش 
از كجا نميآمد. تو و براي همين ببيند را تحمل نداشت تو

فهميدي؟
زندان همان در را بيژن كه  كرد تعريف مادرم سپس
زير بيشترشان كه  مرد زندانيان از ۹۰نفر همراه  قزلحصار
قرنطينه قزلحصار به نام بندهاي از داشتند به يكي ۲۰سال
تشكيالت زندان در اينكه بهاسم را بچه ها اين همة بودند. برده
به حتي اين كه بدون قزلحصار زندان همان در داشتهاند، 
را دقيقه يي چند فرمايشي محاكمة همان زحمت خودشان
شده زندانيها محاكمه اين از خيلي بودند. اعدام كرده بدهند
دستگيري هنگام در بيژن داشتند. مشخص زندان احكام و

بود. برده بسر و دو سال در زندان نداشت بيشتر ۱۷سال
مي گذاشت. نميدانستم پدرم مالقات در دردناكي لحظات
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بهخدا. كن توكل گفتم او به ميكرد، گريه كنم؟ نگاه چطور را
بدهند. بايد را همهچيز جواب روزي

عزيزم پسرم بود، ندارد؟ عيب چرا گفت: برآشفت و پدرم
بايد كه بود كرده چكار و مگر بودم كشيده را زحمتش بود،

شود. سن پرپر اين در
نزدم حرفي و كنم كنترل خودم را آنها جلو ميكردم سعي
نميتوانستم ديگر ميكردم و نگاه فقط گرفتم و را اشكم جلو و
گريه آنها بود صحنة مالقات تا به آخر ديگر و بزنم حرفي
كنترل را خودم سختي فشار با و ميكردم تماشايشان من كه

ندهم. كه واكنشي نشان ميكردم
گريهام را بگيرم. ديگر نميتوانستم جلو مالقات از بعد ولي
از و آمدند سراغم  مژگان و نسرين رسيدم، بند  به وقتي
را برادرم ميان آنها در و ۹۰مجاهد پرسيدند. اعدام مالقات
داشتم رفتم. دوست بهسوي هواخوري و خبر دادم آنها به
سال۶۱ نوروز عيد در را ديدارم آخرين خاطرة و باشم تنها
جملهاش آخرين و ميكردم مرور اوين حسينية در بيژن با
در به اوج مي رساند: «من تا آخرش قلبم را در ذهن و او كه
آخرين براي اولين و كه روزي همان محمد خواهم بود»، راه
مالقات در بودم را توانسته هيكل ستبرش و مردانه چهرة بار
و شاداب طراوت پر همان چهرة او ثابتم از خاطرة ببينم، ولي

است. شده حك خاطرم در هميشه براي كه بود نوجوانش
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توليدهاي «مسكوني»
افسانه بودند، آورده اوين به قزلحصار از كه كساني از يكي
من و با ۳۰خرداد از بعد قبل و هفتههاي در كه ز… بود
تهران شمال قديمي خانة همان در ديگرم همرزم خواهر دو
مدت كوتاهي ميداديم. افسانه انجام انتشارات را چاپ و كار
تيراندازي اثر  در روز ۳۰خرداد در پدرش اين كه از بعد
او كشيده بود. كنار و نميكرد كار ديگر شد، پاسداران شهيد
دستگير بود دانشآموز كه ترانه كوچكترش خواهر بههمراه
خودش نبودم. مطلع زندان در  وضعيتش از بودند. شده
كرد را اعالم اول مواضعش همان دقايق در آمد و سراغم
بود. شده تنها كه بوده مادرش بهفكر و بوده كشيده كنار كه
هچل توي پوچ و  هيچ براي نميخواهم هم االن  ميگفت: 
كسي كار به كاري گفتم شدم دستگير كه روزي از بيفتم.

گفتم! مي دانسته ام، و هرچه پرسيدند نداشتهام و
باش، مراقب را بهخدا تو كه نصيحت كرد من به هم بعد
اين بايد چي براي و كي براي نكن، تابلو را خودت بيخودي
خارج در  رفتند  خودشان  كه كساني براي بكنيم  را  كارها 

و… ميكنند را زندگيشان
در ميخواهم گفت: و آمد سراغم بعد روز چند افسانه
تازگي را آن جا  بداني كه قزلحصار محلي در زندان  مورد
بهاسم يكروز بودم. شاهدش  خودم و  انداخته اند بهراه
وسايلم به تمام با كه صدا كردند مرا هستم انتقالي اين كه
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و بيخبر بودم، رفتم همهجا از كه هم زيرهشت بروم. من
ميگفتند. مسكوني بردند كه به آن واحد محلي به مرا ديدم
اينها كه نگو به كسي ميكنم بود. خواهش وحشتناكي جاي
نميخواهد دچار دلم دارم و من دوستت شنيدهاي، از من را
بخواهم كه ندارم چيزي گفتم آنها به من بشوي. دردسر
محلي را در زنداني زنهاي آوردهايد. اشتباهي مرا كنم و مخفي
آنجا شبانهروزي بهطور هم مرد پاسدارهاي كه ميدارند نگه
را كه او ميآورند زنداني فشار رواني روي هستند. آن قدر
را ميبندند دستهايشان كنند. خرد را و شخصيتش كنند له
با كه ميكنند وادارشان و ميگذارند جلوشان را غذا ظرف و
كنارشان دائم مردها بخورند. غذا و بروند بشقاب توي سر
فحش و كتك با حركتي هر است. زجرآور خيلي اين و هستند
نه زمان خواب ندارد. وجود آرامشي لحظة همراه است، هيچ
آنها مشخص را  نماز  زمان  زمان خوراك. نه  است،  معلوم 
به آنها ناسزاهاي زنداني كه ميآورند فشار آنقدر و ميكنند
ميزند: فرياد شالق به دست پاسدار يك را تاييد كند. خودش

پفيوز كيه؟
فرياد شدهاند رواني ۹۵درصدشان از بيش كه زندانياني

منم! منم، ميزنند:
بلند بازجوها و پاسدارها قهقهة  و خنده صداي هم بعد
به گذارت كه نكن كاري به خدا را تو گفت: افسانه ميشود.
حساسند و رويت آنها ميخواهم. را خيرت من بيفتد. آن جا
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بد مي شود. برايت
كاري من گفتم: نشود حساس افسانه ميخواستم چون
ببرند. جايي چنان به مرا ندارد دليل و ندارم كسي بهكار
بودند، پرسيدم، قزلحصار آمده از كه  كساني را از موضوع
آنجا به تنبيهي بهعنوان را كس هر كه كردند تاييد هم آنها
در قزلحصار واقعي به طور جايي چنين و شده بردهاند رواني

دارد. وجود
از گفتند كه ابتدا داشتيم انتقالي دوباره تعدادي بعد مدتي
را آنها از يكي بند عمومي بودهاند. در و آمدهاند گوهردشت
با علموصنعت دانشگاه انجمن در ش…كه مينا ميشناختم.
سريع جواب داد و كردم، سالم وقتي بوديم. كرده كار هم
ش…، زهرا ر…، سمينه ازجمله چند نفر ديگرشان، شد. رد
از ديدن را مي شناخت، آنها از قبل هركس شهناز س…كه
خود گذشتة به كه  شباهتي تنها مي شد. شوكه  رفتارشان

بود. قيافههايشان داشتند
دليلي بيهيچ بودند كه جانوران كينهتوزي شده به تبديل
ماندن در تحمل ميشدند. زندانيان آزار و اذيت دست بهكار
بازجويي به شعبههاي صبحها تا غروب نداشتند و را ما ميان
كار ميكردند. دشمن براي رسمي به طور و آنجا ميرفتند
به ميكردند شروع برميگشتند بند به كه بعدازظهرها
«منافقين خودشان و بهقول اذيتكردن بچهها و دورهكردن
شعاردادنهايشان بلند صداي ناگهان مي كردند. افشا را بند»
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كن»، رها  را تاكتيكي  توبه كن، حيا، «منافق شنيده ميشد: 
حزباهللا» فقط «حزب بايد گردد»، اعدام زنداني «منافق

ميكردند پيدا بهانهيي پاسدارها و بازجوها مثل درست
هم خودشان با رفتارشان كنند.  شروع  را اذيت و آزار تا
يكي اگر و ميافتادند هم بهجان كفتار مثل بود. همينطور
كرده» مدارا بند منافقين «با  كه  ميشد پيدا ميانشان در
پايين ميآمدند پلهها از  مي رسيدند. وقتي باشدحسابش را
قرمز وضعيت درجة۱، آمادهباش مي گفتند: خنده با بچهها

ميشود. اعالم
به  كمك و بازجوييها  در  شركت  براي كه  صبحها  
همه و ميشد اعالم سفيد وضعيت ميرفتند شكنجه گرها

بكشند. راحتي نفس ميتوانند غروب تا ميفهميدند
قديميم دوستان از كه … مينا ش با ميكردم سعي هرچه
تنها او را هواخوري در يكبار نمي داد. راه حرف بزنم، بود،
داري؟ خبر چه ناهيد از چطوري؟ مينا گفتم و آوردم گير
پاسداران توسط درگيري يك در كه بود مينا خواهر ناهيد
او با اين بهانه به اما ميخواستم ميدانستم. بود و شده شهيد

بزنم. حرف
كشته شده. درگيري ناهيد در گفت: شنيدهام

بند كدام از شده؟ چي ميكني؟ دوري چرا مينا گفتم:
دستگير خرداد ۳۰ قبل از توكه چكار دارند؟ تو با آمدهاي؟

ميخواهند؟ تو از چي بودي شده
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گوهردشت آمدهام. عمومي از بند گفت:
نيامدهاي؟ مسكوني واحد از مگر گفتم بدهد. ادامه نگذاشتم

بود؟ چه خبر آنجا
برايت نزن من حرف با گفت و كرد را نگاه اطرافش مينا
او كه بود مشخص رفتارش شد. از جدا من از و ميشود بد
تحت خيلي كه ميكند، همچنين ميفهميديم فرق بقيهشان با
بودند رفته شعبه براي بازجويي به بچههايي كه است. فشار
او از ولي نمي دانستند مي شود روز بازجويي هر او ميگفتند

ميخواهند. چه
و مسواك زدن  براي  سحري از بعد رمضان  ماه در 
يا حرف مي زديم هم با و ميايستاديم در صف وضوگرفتن
شده بلند سحري كه براي شبها از ميخوانديم. يكي روزنامه
شدم ناگهان متوجه بوديم نوبت منتظر صف وقتي در بوديم
ميخواستم و رفتم جلو ميآيد، همهمه صداي توالت در كه
بيرون پريده رنگ با فرنگيس مادر چيست، موضوع بدانم
چون كرده، گفت مثل اينكه يكي خودكشي گوشم در و آمد
را در كسي زدم در هرچه و است خون غرق توالت ديوار

نكرد. باز
زنداني  بروند. هر جلو نميآمد دلشان رفتم، بچهها  جلو
خودكشي به اقدام از بعد زندهماندن كه ميدانست خوب
نام مينا بياختيار رفتم، دارد. جلو بهدنبال را اوضاع بدتري
قلبم باشد، مينا نكند ميترسيدم و ميزد دور ذهنم توي
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داخل از را چفتش رفتم و توالت باال در ميتپيد. از بهشدت
خون در غرقه كه بود مينا  بود.  درست  حدسم كردم. باز
او از صدايي هيچ و شده بود بود. سنگين افتاده توالت گوشة
تا را بود. حالش زده گردنش را دستها و نمي آمد. رگهاي در
سرش و كشيدم دست صورتش به مي كردم. درك حدودي
كه است رسم بكنم؟ بايد چكار نميدانستم كردم. بغل را
اقدام بايد براي درمانش است درد سختي و در عزيزي وقتي

بودند. مفاهيم متفاوت همة مجسم آن جهنم در ولي كرد
و آوردند هجوم توالت به بودند و شده خبردار پاسدارها
را محل  كشيد، فرياد نشناختمش، كه خائنها همان از يكي 
مثل كشيد.  بيرون  و گرفت مرا پشت از يكي كنيد.  خالي 
همه بردند. بهداري به پتو پيچيدند و يك در را مينا هميشه
ميكردند با هم نجوا هم را نگاه ميكردند و مبهوت و مات

برنگردد. اين وضعيت به دوباره كند و تمام كاش كه
گردنش و دستها آوردند. بند به را مينا روز چند از پس
زده را رگهايش عينك شيشة تكه يك با بود. شده باندپيچي
داده نجاتش و بود ديده آسيب سياهرگش فقط گويا ولي بود
سرخيرخواهي از نه كارشان اين كه است معلوم البته بودند.
شكنجه هاي بيشتر اعمال براي بلكه انسان، يك نجات جان و
بودند. زنداني يك بهعنوان او شكستن دنبال كه اين و بود
آرامي به و داد جواب كردم، سالم و ديدم را دوباره او وقتي
ناراحتت كه اين از ببخشيد كردي. پيدا مرا تو شنيدم گفت:
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كردم.
متاسفم. گفتم: او به كلمه يك در و انداختم پايين را سرم

همه با را حرفهايش و بودند گرفته را اطرافش خائنها آن
روز چند او بزنم. با حرف بيشتري داشتند، نتوانستم زيرنظر
و منتقل شدم قزلحصار زندان به  دوباره واقعه اين از  بعد

نديدمش. هرگز ديگر
در زندان رخ رمضان۶۲ در ماه كه مسايلي اين وقايع و
خميني و ما بين كه نبردي ديگر يكبار تا بود فرصتي داد
سر بر ديگر عبارت  به يا ايدئولوژي يك حقيقت  سر بر
در ديگر يكبار ببنيم و دوباره را درگير بود حقيقي اسالم
باشيم. محصول شكرگزار گرفتهايم قرار كه و موقعيتي مسير
كه انسانهايي ساختن در را مجاهدين انديشه و ايدئولوژي
و روان جان فراسوي تا و مي كردند مقاومت بن استخوان تا
قرار يك طرف در ميماندند استوار ايمانهايش انديشه و بر
و بازجوها و الجورديها  به صورت خميني محصول و داشت
وسطايي شكنجههاي قرون در زير كه و جواناني پاسدارهايش
مقابل در مي رساندند، انسانيت حضيض از درجهيي چنين به

بودند. كرده صفآرايي هم
قرآن كمي تا بود رمضان فرصت خوبي ماه ديگر سوي از
كنيم. صحبت موردشان در هم با و بخوانيم البالغه نهج  و
مي رفتيم، در نهج البالغه و قرآن اگر سراغ رمضان ماه از قبل

ميخوانيم! قرآن كه چرا جواب مي داديم بايد بازجوييها
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زندانيان بيشتر كه بود اين زندان در روزهداري واقعيت
زخم و گوارشي مختلف بيماريهاي و شديد ضعف بهدليل
زندان در چون ولي نبود جايز برايشان روزهگرفتن و… معده
چون ميشدند! داده همه روزه بهطور عملي نميدادند، غذايي
ديگر ميگفتند مريضها بيشتر  نبود،  خوردن براي چيزي
جداي از اما باشيم! روزهخوار و كنيم خراب را چرا اسممان
چون بود. دوست داشتني همه براي رمضان ماه واقعيتها اين
ذهنهايي همة برابر در يك بار ديگر شعائرمان با ميتوانستيم
مذهب و از و دافعه دچار يا بودند وارفته خميني مقابل كه در
چيزي نيست اسالم همان كه بگوييم بودند، شده بيزار اسالم
نماز و و فرم شكل در فقط را آن كه آخوندهاي دينفروش

ميكنند. روزه خالصه
در كه تغييرهايي و خانواده ها حرفهاي از هرمالقاتي در 
ميخورد. به چشم دافعه اين ميشنيديم رفتار آنها و عقايد
از بعد بچهها از يكي اينكه  به  شد جلب توجهم يكبار

ميكند. گريه آرامي به خانوادهاش با مالقات بازگشت از
شنيدهاي؟ خبري شده، چه پرسيدم:

بزرگ خيلي هم كوچكترم كه ۳سال خواهر بعد از گفت:
بود. آمده دارد به مالقاتم ۱۶سال شده و

بودهيي! نارنجي نازك اين قدر نميدانستم گفتم: و خنديدم
خواهرت كه روشن چشمت خوب ندارد گريه ديگر كه اين

ديدي! را
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كرده پيدا چه قيافهيي نميديدمش، نميداني كاش گفت:
لباس گوشوارههايش و تا موهايش رنگ مدل و از نوع بود،
داشتم شاخ كرده بود، تنش چادر زير كه در غريبي عجيب و
براي كه قيافه يي است چه اين گفتم خواهرم مي آوردم. به در
كنم؟ چكار ميخواستي پس گفت كردهاي؟ درست خودت
ببرد. را مذهب و دين هرچي مردهشور بروم؟ اينها دنبال
نگذاشت تازه مادرم به اينها دارد؟ ربطي دين چه اوگفتم به
ترسيد كه كنترل ميشود، مالقاتها كه اين از بزنم و حرف

هم اذيتم كنند». باز
خيانتي بهخاطر خواهرش بلكه نه بهخاطر او كه فهميدم تازه
و مسلماني اسالم حق در دامنهيي و عمق چنين با خميني كه
خانواده هاي برخي حتي كه عجبا مي كند. گريه دارد كرده
و مي خوانند نماز بچه ها هنوز ميكردند اگر فكر هم خودمان
بيرون زندان از خودم اجبار است. وقتي سر از ميگيرند روزه
دارم يا نماز حجاب ميديدند وقتي اقواممان آمدم، در بين
تو نيست كسي اينجا مي گفتند و ميكردند تعجب ميخوانم،
ميپرسيدند مگر يا باشي داشته حجاب نيستي ديگر مجبور
به بوده اي، آخوندها زندان در كه سال چند از بعد هم هنوز

ميخواني؟ نماز داري كه اعتقاد اسالم
ميكردم احساس ميشدم، مواجه حرفها اين با وقتي
خيانتهاي تأثير  براي همزنجير  آن كه  اشكهايي و  گريهها
هم چندان زندان فضاي ميريخت، در آن جامعه در خميني
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توهمات مردم كه بودم خوشحال طرف يك از نبود. بيراه 
عمل جريان  در آنها ارتجاعي اسالم و  آخوندها به نسبت
در را خودمان مسئوليت ديگر  طرف  از و ميشود زدوده
بهياد وقتي بيشتر ميديدم. خميني هزاربار خيانت اين مقابل
گفته همان سال۶۰ كه در موسي خياباني مي افتادم حرفهاي
نميشود»، نيرويي هر نصيب موقعيتي چنين قرنها «طي بود:
قرارگرفتهايم احساس آزمايشي چنين معرض در اين كه از

و غرور خاصي پيدا ميكردم. افتخار
 

قزلحصار به بازگشت
بند۲ كه در هنوز كه هنگامي سال۶۳ اواسط زمستان در
حرفهاي مليحه گفت: آمد و ز… سراغم افسانه بودم، اوين
قزلحصار به را شما ميخواهند نميگويند. موردت در خوبي
هرچه و باش مراقب ببرند. مسكوني واحد هاي همان و

بگو. ميپرسند
در بودن بكنند، مي خواهند چكار ديگر كه نبود مهم برايم
در «تواب» بهاسم وحوشي كه فضايي وجود با و بند آن
كالفهكننده و  سخت خيلي برايم بودند، كرده ايجاد  بندها
در ولي نميدانستيم ميبرند را ما از ميدانستيم تعدادي بود.
خائنها، ترسي آن با ديدن گاهي انتظارمان است. در آنجا چي
جا آن به هركس و بهذهنم ميرسيد ميكرد غلبه وجودم بر
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آمده رژيم در  خدمت به يا بريده، يا شده، رواني يا  رفته، 
خودم و به از ادامة افكارم سرباز مي زدم ولي هميشه است.
بشود، هرچه كمك ميكند. خودش توكل كن بهخدا ميگفتم
تازه نيست. رنگينتر گرفتارند آنجا كه زندانياني بقية از خونم
جلو نميتوانم كه  من ميآيد؟ بر دستم از  كاري چه مگر

بگيرم. كارهايشان را
كه تكهپراني مي كردند و ميرفتند راه در بند هم خائنان
كه بدهد نشان ميخواهد ميرود، راه سپهساالرها مثل «خانم
مي كند. صبركن به ما نگاه با چه كينهيي ببين سرموضع است.
كه ميكنيم مي بينيمت! كاري شدي، مثل ما خودت وقتي تا
ببريد تشريف تشكيالتتان كل با بپرد. كلهتان از قدمزدن

و…» بدهيد ادامه آنجا به كارتان قزل يك شمارة واحد
با كه: مي كردند پيله همايونفر مژگان به بند۱ در يا
ميكني؟ كار  اسالم عليه اسالمي جمهوري به تهمتزدن

مي دهيم. نشانت
غذا مريضي ميزني؟ به را خودت وطني ميگفتند: مينا به

ميدهيم! نشانت نميخوري؟…
نميتوانست بيماريهايش و معده خونريزي بهدليل مينا
بهخاطر كه مشكالتش بود از يكي و بخورد را زندان غذاهاي
و ازكم خوني بود شده مريض و الغر غذايي، شديد كمبود

ميبرد. رنج بهشدت هم
با دوستي كه ميبريمت جايي ميگفتند: شريف نسرين به
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و… سرت بپرد منافقين از
ارعاب و تشنجآفريني و نيشزدن براي فرصتي هر از آنها
بچهها در مختلفي واكنشهاي كارهايشان اين ميكردند، استفاده
و جواب ميدادند، مي كردند دعوا آنها كرد. برخي با ايجاد
وكارشان ميرفتند فرو انزوا به و ميكردند سكوت برخي
در سر و آنچنانيخواندن دعاهاي و طوالني نمازهاي به 
و ميگرفتند دست مفاتيح ميكشيد. فروبردن عبادت الك
ترويج بود، بقيه  اعصاب زخم باعث فقط كه را  مزخرفاتي
كارهايي چه براي روز اينكه هرماه چند قبيل از ميكردند.

بگيريد!! روزه همه و دارد ثواب روزهگرفتن
تا گاهي كه طوالني دعاهاي طوالنيخواندن، شب نماز
وگريه سرميدادند ناله آنچنان و طول ميكشيد ۲۰دقيقه
در بودن به را انفرادي  هرسلول  به  رفتن اطرافيانشان  كه
فراموش ديگر ميدادند، ترجيح عمومي بند بهعنوان آنجا

افتادهاند. زندان به براي چي افراد اين كه ميشد
ميافتادم. شاه زندانهاي تجربة از محمد برادرم حرفهاي ياد
تكرار رقتانگيزي و در ابعاد مسخره اما صحنهها همان انگار
كه ميبريدند، كساني بود، كرده تعريف محمد برايم ميشد.
تغيير يكشبه  يا داشتند، مشخص  بروز دو عمده بهطور 
ناگهان يا ماركسيست، بهاصطالح  و ميدادند ايدئولوژي 
پاكي و نجس شب و بهياد نماز دوآتشه مي شدند و مسلمان
از هم سر و بعد ميافتادند غيرمذهبيها و خط كشي با خط و
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هم، خميني زندان در حاال با ساواك درميآوردند. همكاري
درعين حال و مسخره ابعاد بود اما با افتاده به راه موجي چنين

بيپرنيسبي. و بريدگي از وقيحانهيي
ميكرد. بروز  مختلفي گونههاي و انواع در بريدگيها 
صف حسينيه، در برنامه اعالم بهمحض كه بودند تعدادي
گفتم آنها از يكي به يكبار بروند. حسينيه به تا ميكشيدند
بهسمت ميآيد، در صدا به بلندگو تا كه است خبرتان چه
درحسينيه را اينها مراسم به رفتن چرا ميبريد؟ هجوم در

مي كنيد؟ مشروع
برايش بايد مراسمي است محرم ماه گفت: خوب جوابم در
كه ميرويم ما ميزني؟ كه است حرفهايي چه اين داشت،

كنيم! عزاداري عاشورا و حسين امام براي
مجلس در ولي حسين، امام براي وگفتم: شدم عصباني
به ولي كنيد بازي يكقلدوقل محرم ماه دارد شرف يزيد؟
ميزنيد سينه الجوردي جلو شما نرويد. حسينية الجوردي
حسين؟ امام  براي يا  ميكشيد، جيغ و  ميكنيد گريه  و
امام مطلوب بيمرزي اين  ترويج و روحيه  اين نشاندادن
را بقيه روحيه حسين امام عزاداري  اسم به است؟ حسين

ميكنيد؟ خراب
قربانيان واحد مسكوني سرنوشت كه هم براي اين برخي
نگيرد گريبانشان را قبيل اين از ديگري انواع ديوانگي و و

ميشدند. تاكتيكي» «توبه موج جذب
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ميكردند كه سرانجام توجيه حالت هم در بهترين گروهي
انفرادي و و قفس به مسكوني يا تنبيه براي اعدام را تعدادي
كاري ما هستند و كساني چه است معلوم هم االن ميبرند كه

بود. نخواهيم موثر نكنيم يا بكنيم
كرده گم را دعا سوراخ  بهاصطالح كه هم ديگر بعضي 
با و كيست  اصلي دشمن كه مي كردند فراموش بودند 
درگير تركشخورده ها قبيل اين و الجوردي دستگاه تفاله هاي
بودند. دولبه در معرض تيغ نتيجه بقية زندانيها در ميشدند.
و سالم حتي بازجوها گاهي و فشارهاي زندانبانها از جداي

بود. مشكل يك زنداني ديگر با احوالپرسي
صدا به بلندگوها  افسانه… حرفهاي از بعد چندروزي 
است قرار كه: خواندند را زندانياني اسامي دستهدسته درآمد.

باشيد. آماده تمام وسايلتان شويد با منتقل قزلحصار به
داوود  حاجي در مسكوني كه آن جانورهايي ديگر اينجا  از
آشي كه خطونشانكشيدن به كردند شروع بودند شده توليد
توبه يكماه از همه تان بعد كنيد. كه كيف پخته ايم برايتان
ديد. خواهيم جا اين در سربهراه شدهتان را دوباره و ميكنيد
شروعكردند خائنها برويم، بيرون بند از ميخواستيم وقتي

گفتن. منافق» و «مرگ بر گفتن تكبير به
داشتيم كه كساني  يعني ما،  همة  كه بود اين  واقعيت
آن جهنميكه درست منتقل ميشديم، دلمان ميخواست از
در سرنوشتي اينكه چه از جداي شويم. راحت بودند كرده
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برايمان چي خدا ببينيم برويم ميگفتند همه است، انتظارمان
است. نظرگرفته در

نگهداشتند هشت زير را همگي رسيديم، قزلحصار به وقتي
منتظرماندن نشاندند. زمين روي  چشمبسته راهرو كنار و
بندهايمان و كنند تقسيممان كه مدتي براي زيرهشت در
از بعد شد و طوالني انتظار ولي بود. طبيعي شود، مشخص
صورت و ترددهايي هم نشد ديديم خبري ساعت كه چند
حاجيداوود معاون احمد» يك بار« بود. نگرانكننده ميگرفت،
تاريخ، عقبماندگان خاصش گفت: «اي لمپني لحن با و آمد
است. اليقتان جايي كه ميبريد االن تشريف خوش آمديد!
راه مشكيالت باز هم تشكيالت ببينم تا  بفرماييد  بفرماييد،

نه؟» يا مياندازيد
و داوود  حاجي را مزخرف حرفهاي دست همين از 

ميزدند. بهنوبت هم ديگر پاسدارهاي
كس سوي هر به كه لگدهايي با همراه و آمد يكبار حاجي
پيش مي برمتان االن گفت: بلندشين ميپراند، بود نزديكش

بايستيد! سرپا همه منافقا… بقية
يكي مدتي از بعد رفت. حاجي و شد همهمه يي دوباره ولي
ولي چيست، موضوع نميدانستيم بنشينيد. همه گفت و آمد
تا شب است. غيرعادي وضعيت كه بودند فهميده همه خوب
و پاشو بنشين و بازي اين نگهداشتند و را زيرهشت ما همة
بارها تكرار ميرويم، ديگر ساعت يك ميرويم، االن كه اين
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شد.
وحشيگري علت افتاده و اتفاقي چه در داخل نميدانستيم
شب باالخره نبود. مشخص هم پاسدارها فزايندة عصبانيت و
شيوة دادهايي كه جيغ و با و پاسدار آمدند چند زن و شد
بعد تا تنبيهي، بند۸ برويد  همه گفتند  بود، هميشگيشان

شود. مشخص وضعيتتان
در سال۶۱ كه بودند بچههايي همان بيشترشان بند۸ در
شروع احوالپرسيها و سالم و آمدند سراغمان بودم. ديده قزل
بهديدة شك همهشان كه ميخوانديم هم نگاههاي از شد. 
از يكي داشتيم. شك آنها  به  هم  ما  و ميكنند  نگاه بهما
دوست با هم خيلي اوين بند۲۴۶ در كه از سال۶۰ دوستاني
بوديم چفت هم با قزل قبلي آمدنم به دور در و بوديم شده
حق لديالورود كه بود فالحتي ارادت داشتم، زهرا او به و

دوستي را به جا آورد.
ميزدم، حرف بچهها با اوليه ديدهبوسي حين داشتم وقتي
مواظب «جوجه، گفت: گوشم و در آمد جلو بقيه مثل هم زهرا
حرف با كسي امشب شدهاند. عوض خيليها حرفزدنت باش.

است». شده خبرهايي چه اينجا بگويم برايت تا نزن
بدانم كه بودم كنجكاو نيز خودم و كرد هوشيارم تذكرش
رفتم سراغش  هستند؟ آنجا كساني چه و موضوع چيست
تعدادي بگويد.  را اوضاع كرد سعي كوتاهي در مدت او و
واحد يا قفس از بچه ها را اين وگفت نشان داد را بچهها از
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و بشناسم را آنها مورد به مورد بايد و آورده اند مسكوني
متوجه خودش ميآورد كه اسمي هر برقراركنم. رابطه بعد
فقط ميگفت: فعال خنده با و دارم سؤال كلي كه من ميشد

بشنو!
آمده اند مسكوني از  كه آنهايي داد، توضيح  برايم زهرا
گذشته در سال بچه هايي كه از خراب است. وضع روحيشان
كه بعضيهايشان بردند و به قفس را بوديم خيليها هم با بند۷
را فشارها بعضيها نتوانستند خوبي ندارند. وضع برگشتهاند،
خوبند: كه آنهايي ميان از كردند. بلند دست و كنند تحمل
حاجي حسن هنگامه و محمدزاده شكر حاجحيدري، اعظم
با من كه ميدانست زهرا داد. نشانم را ديگر تعدادي و
ميترسيد به واسطة و بودهام دوست خيلي از بچهها تعدادي
كه كنم است باور سخت برايم گفتم او به تيغ بروم. زير آنها
زهره… غ…، نيكو…، مينو ذ…، مثل مريم افرادي چنان

باشند! بريده سارا… و
كه لحظه هايي تلخي و پايين انداخت را سرش زهرا
احساس گونهاش مي غلطيد از كه اشكي در قطره را ميگذراند
مدتهاست ميدانم اگرچه هم من گفت آرامي ميكردم. به
اما است، سخت برايم كنم و آن عادت به نتوانستهام ولي
كه شنيدم زهرا و بايد باورش كنم. از است همين واقعيت
آشناي آورده اند. از چهره هاي هم به بند۷ را شريف نسرين
نوشتم. را عفت بود كه پيش از اين حكايتش مادر بند، اين
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چاوشي زهره اوين در همبنديهايم از ديگر قديمي دوست يك
از بعد ولي بود صدر بني هوادار دستگيري از قبل زهره بود.
مجاهدين زندان، هوادار در ما خواهران وآشنايي با دستگيري
يكبار ميشد.  سرشاخ داوود حاجي با هميشه و بود  شده
مجاهدين از هواداري خاطر به دوباره و بودند كرده آزادش
نزديكي داشت. دوستي رابطه من با زهره بود. دستگير شده
زياد سؤالهايش نميدانست مجاهدين  از زيادي چيز چون
از هرچه ميكردم و تعريف برايش و هرچه ميدانستم بود
قفس در هنگامه با زيادي مدت زهره مي گفتم. بودم خوانده

بود. گذرانده
توضيح برايم زهرا و مي كردم  نگاه را  بچهها بهيك، يك
كاري آوردند؟ بر سرمان چه كه نداري خبر ميگفت: ميداد.
ماههاي اين شرايط مقابل در «آجرچين» بند۸ كه كردند

ميشد. محسوب هتل اخير،
ميآوردند آنها به كه فشارهاييرا و بعدهمجريانمصاحبهها
چنان بيناموس،  داوود حاجي ميگفت: كرد. تعريف برايم 
و ميكشيد بيرون توي توالتها را از بچهها بودكه شده پررو
وحشي، پاسدارهاي مرد با يكباره او كه اين از ترس هم آنها
مثانه و روده شديد ناراحتيهاي مي ريزند، توالتها داخل به
برايم زهرا  را بند وحشتناك آيين نامههاي بودند. گرفته 

داد. توضيح
هم بههواخوري با تا كردم صدا را زهرا روزهاي اول، همان
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چرا اينجوري نفهميدم كه ابتدا كرد. با نگراني نگاهم برويم،
بدي زدم؟ گفت: مگر حرف من نگاه ميكند؟ پرسيدم به
ارتداد حكم ديگران، سلول در  قدمگذاشتن  نميداني «مگر

خنده. زير زد و باشي» الهي عقوبت منتظر بايد و دارد
نوحههاي دقيقه چند ميشد پخش تلويزيون اخبار كه شب
مي كردند. پخش هم را نيستي- و مرگ منادي - آهنگران
گفت: و كردم نگاهش شده. خيس چشمهايش زهرا ديدم
دوباره چون مي لرزد ميآيد، تمام تنم كه عوضي اين صداي
چمباتمه و۱۷-۱۸ساعت برويم بايد كه ميشود تداعي برايم

بنشينيم.
بگويم. ولي برايش اوين وضعيت از هم اندكي تالش كردم
از سرگذرانده بقيه زهرا و آنچه ما از كه اين بود واقعيت
درحاليكه بوديم. بيخبر ابعادي و عمق چنين در بودند،
بود، گرفته را وجودم  سكوتي و سنگيني حرفهايش  از بعد
خود آمدم! خودم به به پشتم خورد كه ضربهيي با ناگهان
هرچه نكن. را فكرش «جوجه، گفت: و خنديد كه بود زهرا
بعد هم بيگدار بهآب نزن» و ولي مواظب باش بود گذشت
مي كرديم بازي هم با يادآوري كرد كه را سال۶۱ خاطرات
كمي تا ميگرفت كاردستيها را سراغ داشتيم و سنگتراشي يا
چند كه هر گرفت قول من از هم بعد و عوض شود فضا
قول بايد ولي است، كبيره گناه حاجي قاموس در واليبال

كنيم! بازي واليبال باهم كه بدهي
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در كه اصفهاني بود غليظ لهجة با رو، دختري سبزه زهرا
و بودند سنتي مذهبي خانوادهاش  ميكرد.  زندگي تهران
ششم از بيش  بود نتوانسته پدرش ارتجاعي افكار بهدليل 
با پشتكار زهرا هم را سال شش همان بخواند. ابتدايي درس
زندان در زهرا بود. خوانده درس پدرش چشم از بهدور و
بچهها بهكمك و بود آورده به دست درسي كتب مقداري هم
و خواند را ۳سال درس يكسال ظرف و ميخواند درس

داد. امتحان
تهران شده جنوب زنان انجمن جذب انقالب از بعد زهرا
تهران جنوب زنان محرومترين  ميان در  سال چند و بود
از وقت  هر خوب ميفهميد. را درد زنها او بود. كار كرده
ميزد، بود حرف كرده تحمل زندگي در محروميتهايي كه
را و سرهايمان ميشديم ميشنيديم، سرخ ما كه از هركدام
وجودش به سازمان تمام با ميانداختيم. او خجوالنه به زير
روزانه هم ۳۰خرداد قبل از همان دوران در ميورزيد. عشق
هردو كه برادرش و  پدر با خانه در كه  جنگي صحنة از
براي او ميآمد. رژيم با جنگ صحنة به بودند حزباللهي
كتاب، و ميز نشريه فروش جلسه، هر تظاهرات، در شركت
كتكخوردن كمترينش كه  مي داد گزافي  قيمت خانه در

بود.
براي فرصتي هر از عجيبي جديت با هم زندان در زهرا
خوانده سازمان مورد در بچهها كه كتابهايي مطالب گرفتن
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شده مجبور زهرا من جديت بهخاطر استفاده ميكرد، بودند
از بودم ناقص بلد را كه و سرودهايي از مطالب خيلي بودم
و مي كرد و كامل كنم. چون زهرا دائم سؤال بپرسم ديگران
مي گفتيم و ميترسيديم بود كه از او رسانده به جايي را كار
هم زهرا كنيم.  تكميل بايد تو ترس از نباشيم، بلد  هرچه
بدهكار به من كلي پس ميگفت: خوشرويي هميشگيش با

شدهام! خير سبب برايتان كه هستيد
يكي در  سال۶۰ ۱۸شهريورماه روز در را فالحتي زهرا
بهخصوص بودند. كرده دستگير خياباني گستردة تورهاي از
هواداران طرف  از تظاهراتي منطقه همان در روز  آن كه
پاسدارها و بود شده داده ترتيب  خميني عليه مجاهدين
ميديدند منطقه آن و در اطراف ميرسيد دستشان بههركس
مولوتوف كوكتل زنبيل آنكه يك با زهرا ميكردند. دستگير
داشته، همراهش شبنامه و اطالعيه مدرك مثل تعدادي و
عليه مدركي و هيچ بود كرده دور خودش ماهرانه از را آنها
سرانجام فراوان، آزارهاي و شكنجه ها از بعد نداشتند. او
قزلحصار به اوين از و كردند محكومش زندان ۵سال به
دردهاي پاهايش سال۶۰ شكنجههاي بهخاطر فرستادند.
بند و  مجرد۷ بند در  سال۶۵  تا كه  شنيدم  داشت. شديد 
گذرانده عمومي۳ بند در كوتاهي هم مدت و بوده تنبيهي۸
به و آمده مرزي منطقة به و  شده آزاد سال۶۵ در بود.
بهعنوان كه فروردين۶۶، هنگامي بود. در پيوسته مجاهدين
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دستگيرش دوباره شد، اعزام ايران داخل به سازمان پيك
بار اين كه شنيدم شدند، آزاد بعدها كه كساني از كردند.
اثر كه بهطوري بودند كرده قپاني را او طوالني بهمدتهاي
در را آنها و بود مانده باقي مچهايش روي قپاني دستبندهاي
مدت در همان زهرا بود. داده نشان به خانواده اش مالقات
بوده زندان مجاهدين در نزد از بازگشت بعد از كه يكسالي
بچه ها به خنده با بود و كرده را شروع درس خواندن هم باز

ميكنم. تمام را درسم باالخره بود، گفته
روز سرانجام بود كه زارع فالحتيحاج زهرا او كامل اسم
شده قتل عام زندانيان دستههاي اولين شمار ۶مرداد۶۷ در
از ۶۵ اواخرسال در او كردند. آويزش حلق اوين زندان در
از پاكستان مرز از طريق بعد و ۴ماه بود شده آزاد زندان
اعزام براي زهرا پيوست. مجاهدين به و شد خارج كشور
آزاديبخش ارتش به آنها انتقال و آزادشده زندانيان ساير
طي مأموريتها اين يكي از جريان بود. در كرده بسيار تالش
دستگير مختارزاده سهيال شهيد مجاهد بههمراه درگيري يك
خواندم او دربارة ديگر سياسي زنداني يك از گزارشي در شد.
براي را او ولي بود شده صادر اعدامش حكم «زهرا كه:
آورده عمومي بند به انفرادي از اشتباه به كوتاهي، مدت
زنان از كه چيزهايي با كوتاه  مدت  همان در ولي بودند.
دگرگون را اوضاع بود، مجاهدين ديده پايگاههاي در مجاهد
را براي همه آزاديبخش ارتش در مجاهد كرد. لباس زنان
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زندان در مجاهد  زنان  او پيشنهاد به و  بود كرد  توصيف
هر از فرصتي هر در و پوشيدند مي بلند پاگون دار پيراهنهاي
از مي كردند. استفاده روسري عنوان به قرمز رنگي پارچة
هيچ نوع خانوادهها پي بردند از اين موضوع به وقتي زندانبانها
زنداني زنان پارچه قرمز براي و خاكي و سبز بلوز و لباس

نميگرفتند». تحويل
كينة كه حسنپور خائن و سيما بود از زنداني لبالب بند۸
پيله كرده هنگامه به خاص به طور داشت بچهها عجيبي به
در هم  هنگامه بود. او براي پاپوشدوختن دنبال و بود 
خوشحال بچهها ميكرد، بورش كه هربار و ميايستاد مقابلش
خطونشان ميكشيد هنگامه براي خائن ميشدند. حسنپور
زندان از كردي فكر يكبار به او گفت: ميكرد. تهديدش و

ديوار! سينه ميبرمت خودم ميشوي؟ آزاد
هوا ديوار سينه بريم  «بچهها  گفت:  جوابش  در هنگامه

دويد. هواخوري بهسوي خندان و بخوريم»

«جانشين امام» فلسفة توجهات
تا و بود مبهم اوضاع بوديم، آمده قزلحصار به وقتي از
داد، رخ با خانوادهها مالقات اولين كه بعد حدود يك هفته
را ما چرا كه  بود نشده دستگيرمان و بوديم نگران  هنوز
خبري نيست؟ مسكوني و قفس از چرا تازه و بهقزل آوردند؟
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هنوز بودند بند۸ در  كه بچههايي وضعيت  حال عين در
مشخص ولي شد؟ خواهد چه نميدانستيم و بود نامشخص
واحد در كه را كساني همة كردهاند و جمع را قفس كه بود
هفته يك فرستادهاند. بندها به ميكردند نگهداري مسكوني
را اسمم  وقتي داشتيم.  مالقات قزلحصار به انتقال از بعد
كه بفهمم مالقات از بتوانم تا شدم آماده سريع خواندند، 
مالقاتكننده هر سر باالي مالقات سالن در چيست؟ جريان

نيست. خبري هيچ تبادل امكان و گذاشته بودند ۴پاسدار
سرش و كرد نگراني نگاهم و وحشت ديد با مرا كه مادرم
آوردند؟ اينجا به را تو شده؟ چرا «چي گفت: و داد تكان را
و طوري آوردند همين هم را او افتادم، بيژن به ياد دوباره
طوري همين هم تو مي ترسم دادند. من به را خبرش همينجا

و…» بشوي
چند ميكرد سؤال هم پشت و آمد پدرم مادرم، از بعد

شما گفتند؟ به چي آوردندتان؟ چي نفريد؟ براي
من با آنها مالقاتهاي در حساسيت و از نگراني اين درجه
مگر آوردهاند؟ ما را چي براي گفتم: نميدانم نداشت. سابقه
عادي ما براي انتقال گفته اند؟ چه شما به شنيدهايد؟ خبري

ميكنند. جابه جا از مدتي بعد همه را خوب است
را شما بيخبري، چطور گفت: برقگرفتهها مثل مادرم
بيرون زندان ميدانند در همه ببرند، به مسكوني آوردهاند كه
آنجا به اگر هست هم قفس شده اند. جمع همين براي و
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ميآورند. پدرتان را در برويد
تلفن گوشي در مادرم  صداي ديگر كه بود  جا اين در
نگرانتر از خانوادهها همة كردند. قطع را مالقاتها و شد قطع
از به نقل هم بچهها ساير رفتند. بيرون بودند كه آمده وقتي
واحد مورد در راديو مجاهد كه: خبر ميدادند خانوادههايشان
بهطور و ترسيده رژيم كه كرده افشاگري قفس و مسكوني
كه اين ترس از خانوادهها هم و جمع كرده را قفسها موقت
باال كار آوردهاند. هجوم زندان جلو به بكشند را بچه هايشان
مسأله بررسي براي از طرف منتظري نمايندههايي و گرفته

آمدهاند. زندان به
كه پنهان نبود ديگر شد، دستگيرمان مالقاتها در با آنچه
سياسي! زندانيان عفو سخيف ادعاي و شدن حقوقبشري
براي خيرخواهي بهمنظور امام» جانشين «توجهات از ناشي
از ترس و  مجاهد زندانيان مقاومتهاي برابر در نظام  كل
نه و است بوده كشور خارج در سازمان جهاني افشاگريهاي

ديگر! چيز هيچ
شب  تا را ما اول روز همان آن كه علت فهميديم تازه  
بردند به بند۸ و قفس مسكوني هم بهجاي و بعد نگهداشتند
آورده بيرون را بچههاي قفس علت به چه كه اين و بوده چه
آن، نمايندههاي بعد از بودند. جمع كرده مسكوني را واحد و
براي بود رأسشان  در  انصاري بنام آخوندي  كه  منتظري
هم سال۶۱ در را انصاري ميآمدند. زندانيان وضعيت بررسي
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كه بود زندانيان آورده براي كتاب كه مقداري بوديم ديده
ميشد. ديده هم خوب و بهدردخور كتابهاي آنها ميان در

جمع را كتابها بهزودي همه حاجي داوود كه ميدانستيم
را خوب كتابهاي بچهها دست بهكار شدند و كرد. خواهد
را بخوانند. همه قبل از جمع آوري تا كه شيفتبندي كردند
كتابهاي بود و بند كتاب پرطرفدارترين علي زندگي امام كتاب
انقالب راجع به ديگر كتاب چند جهان، مثل تاريخ ديگري
جمع همة كتابها را ماه دو از بعد و رنسانس و… صنعتي
كه خودشان كتابهايي همان مطالعه بهدليل هم و همه كردند

خوانده اند؟ كتاب چرا كه رفتند تيغ زير بودند داده
شگردهاي كتابآوردنها هم از و كارها نميدانستيم كه اين
كه است بازجوهايشان و پاسدارها و رژيم از جناح يك آخوندي
در منتظري سياسي كتابخانة پيشنهادي كارهاي راه بهعنوان
مقاومت و مبارزه عنصر درهمشكستن بههرحال قصدشان قم،
اختالفشان بود. و فرهنگ مجاهدي روحيه منزويكردن يا
از دورخارجكردن حريف براي و روش شيوه دو بر سر جز
ديگري نظام» چيز «حفظ براي مسير و حل دو راه خالصه و
بند آمده به رفقايش و انصاري باز كه بار اين نبود. بنابراين

مسخرهشان كردند. بيشتر و نگذاشتند محل بودند. بچهها
اين مگر نداريد. بقيه با فرقي شما گفت: بچهها از يكي
وضعيت اين زندانيان كرديد؟ كاري براي چه آمديد همه
يك در را تابستان ۳۰نفر گرماي در است. چرا سلولهايمان
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دلتان موقع كردهايد؟ آن تلنبار هم ۱,۵*۳متري روي سلول
بهرحم نيامد؟

يا مگس مورچه چون ما آخر گفت: پوزخند با فالحتي زهرا
دل خيلي آقايون گرنه و نيامد بهرحم دلش كسي نبوديم
و مگس مورچه يك به آزارمان حال به تا و نازك هستند!

است. نرسيده هم
نمايندگان ادعاي رسيدگي ديگر ماجراي جالب صحنة يك
موش بندهايمان در بود. بندها صنفي وضعيت به منتظري
به شوخي بچه ها بود. بيشتر ما از موشها تعداد و بيداد مي كرد
هستيم اقليت در با آنها مصالحه كنيم چون مجبوريم ميگفتند
از موشها كرده ايم. اشغال را آنها جاي ما كه است معلوم و
بيدار يكي جيغ صداي با شبها مي رفتند.گاهي باال سروكولمان
ترس شده و از لباسش وارد موش ميشد ميشديم و معلوم
دقايقي غش ترس براي از موارد فرد در برخي است. جيغ زده
موشها داشتند. رفتوآمد موشها ظرفهايمان تمام در ميكرد.
اتاق اينكه ازجمله و مسابقهيي بود. تفريح خودش اخبارشان و
حلبي پيت و مقوا موشها با تردد ظرفها از حفاظت براي ما
آشپزخانة «سيستم بهعنوان را آن و بوديم كرده درست جا
ولي ميكرديم.  معرفي موشها عليه برتر» تكنيك يا عالي 
ميانجاميد. بهشكست مقابله با موشها در تالشهايمان بيشتر
تحركات از بند گشتوگذار اخبار روزانة طنز در هرروز
و سهم صحبت ميشد. اينكه پيشروي كرده اند جديد موشها
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آنها براي را سلول چند گفتهاند: و ميخواهند غذا از مشخص
تخليه كنيم.

حقوقبگير آخوندهاي از يكي كه بود صحنهيي همه از جالبتر
در كه بخواند  روضهيي ميخواست و بود آمده منتظري 
زهرا ميكنند. رسيدگي زندانها وضعيت به اسالمي جمهوري
كارآمد حاضرجوابيش هميشه مواقع گونه اين در كه فالحتي
اين بهحال  فكري حرفها اين به جاي  گفت: اعتراض با بود، 

گرفتهاند. را ما پوشاك تا ظرف و غذا از كه بكنيد موشها
ضدانقالب شايع توسط كه چيزهايي ما البته گفت: آخوند
بود كه نشده جملهاش تمام ندارد. ولي صحت شده شنيدهايم
افتاد و پايش جلو يكي باالي بند، از روي لولههاي موش تا دو
دستش باسرعت بود او كه ترسيده عمامه اش. روي هم يكي

كشيد عمامهاش روي را
ضدانقالب شايعات اينها نترس حاجي گفت: خنده با زهرا

ندارد… واقعيت است،
گفته او به  هم ديگر يك سلول در خنده. زديم زير همه
االن چرا بوديد رسيدگي اهل شما اگر باباجان برو بودند:
مي گذرد. چه زندانها در كه باخبريد سالهاست افتاده؟ يادتان
را كارها اين داريد ترس از شده، رو دنيا در دستتان كه االن

بشرند؟ حقوق گفته آخوندها اهل كي ميكنيد.
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دشواري احياي اعتماد
پاسدارهاي و حاجيداوود  كه  بالهايي نتايج از يكي
آنها بدبينكردن زندانيها آورده بودند، سر بر پستفطرتش
بودند، انسجام شده تا حدودي موفق آنها بود. به هم نسبت
بر را مجاهدين يكدستي بهخصوص و سياسي زنداني عمومي
بود تغييراتي به قزلحصار رسيديم، ابتداي ما وقتي بزنند. هم
انجام در شرف بهخاطر بازديدهاي نمايندگان منتظري كه
كه آنهايي ميكردند. دوري هم از بچهها بيشتر اما بود.
مسكوني واحد از كه آنهايي بهطورخاص و آمده قفس از
همين ميگفتند كه بودند بياعتماد چنان برگشتهبودند،
خبر چه و مسكوني قفس در ميكنند ما سؤال از كه كساني
وضعيت فردا عليه خودمان گزارش خواهند داد! اين بوده؟
شدند هدف متوجه زندانيها بيشتر زود خيلي و ديري نپاييد
آب بزنيم، دامن اين وضعيت به هرچه ما و بوده همين رژيم
نميدانست كسي و بودند نگران همه ريختهايم. بهآسيابش
تالش همه ولي  شد؟  خواهد چه بعدي سخت  شرايط  در
و كنند عوض را فضا سابق دوستانة روابط بازسازي با كردند
داخل بند اصلي زيانكار كه خائن حسنپور شدند. موفق هم
خط ونشان دائم و بود ناراحت خيلي بود، اعتماد اين احياي از

اين طوري نميماند… وضع كه خيال كردهايد، ميكشيد
از آن كه  با كردند.  باز را  هواخوري درهاي  بعد كمي 
اما بوديم بيخبر خارجه در سازمان افشاگريهايي جزييات
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جنايتهاي افشاي كه بين المللي ابعاد بهخاطر كه بود روشن
دوره، دست يك براي و دستكم ناگزيرند كرده رژيم پيدا

است. شده كوتاه كارها اين انجام از رژيم
قزلحصار شمارة۳ عمومي بند به را ما چندماه از بعد
گفت: و سراغم آمد زهرا شديم، وارد بند۳ وقتي به بردند.
اينجا حاال بوديم هم با كه بند۷ قديمي بچههاي مليحه، همه
نابساماني دارند وضعيت بعضيهايشان باش، هستند. مراقب

نزن. حرف با آنها هم بريدهاند، چندتايشان و
نميدانستم بردند. بند۳ به هم با را زهرا و من خوشبختانه
خيلي بدهم؟ نشان واكنشي بايد قديمي چه بچه هاي ديدن با
همان با من و دربيايد آب از دروغ اخبار همة داشتم دوست
ما زمان آن روبهرو شوم. كردم سال۶۱ وداع كه دوستاني
يكي يكي شدم، وارد بند وقتي خوبي داشتيم. خيلي مناسبات
جواب سردي با و كنار كشيدم اما من مي آمدند، سراغمان

دادم. سالم
خوبي؟ چطوري پرسيد: ذ… مريم

به خوشي شما! -
ديرآمدي! شد خالي بود! حيف شما جاي -

پركرده جا را همان خودم جاي من بهجاي ما، دوستان -
بودم.

تكرار هم ديگر نفر چند با پرطعنه، و سرد ديالوگهاي اين
يا كرد طرد را آنها  بايد  آيا كه بودم  مردد  من ولي شد
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چكار مشخص به طور آنها كه نميدانستم بهخصوص نه؟
دست زندانيان ساير  عليه  كه است درست  آيا  كرده اند؟
اگرها و  اما همين غرق شدهاند؟  دشمن  با همكاري بهكار 
را دردم و انگار نشست نزديكم و آمد دوباره زهرا كه بودم
باور را حرفم بود، گفت: خوانده از چهره ام را ذهنم مسائل و
دست كار ناباوريت ولي نكردهاي، باور هنوز تو ميدانم كن،
ما عليه خيلي او نزن حرف مريم با ميدهد. بقيه و خودت

زده. حرف
مشخص نگاهم مي كرد، غيظ با كه را ديدم نيكو… وقتي
حاضر و كرده جدا ما از را  خرجش  بهطوركامل كه بود
بيندازد. كمي بعد قديميش دوستان به نيست حتي نيمنگاهي
و گفت: اين بوسيد و آمد، بغلم كرد سراغم ديدم مينو غ…

ببينمت! ميخواست خيلي دلم بودم و يادت خيلي سالها
برخورد به نميتوانستم و نداشتم او به گفتن براي حرفي
انداخت پايين را نگاهش كردم، سرش بدهم. جواب گرمش
چهخبر آنجا نميداني ولي ميكني فكر چه ميدانم گفت: و

نبود… خودم دست كنم و نميتوانستم تحمل بود؟
ديگر چندبار كمي داشت. سال و سن بود و دانشآموز مينو
احوالپرسي و حد در مي كردم سعي هربار آمد، هم سراغم
روز يك ولم نميكرد. اما شوم رد از كنارش معمولي حرفهاي

كنيم. صحبت بيا گفت:
اينها نرو! گفت: و كرد مخالفت بود، مراقب هميشه كه زهرا
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به بكني را آنچه فكرش از بيشتر خودشان بگذار، بهحال را
بكني. آنها به بخواهي كمكي افتادهاند كه ورطه آن

مي گويد؟ بگذار ببينم چه گفتم:
معلوم صحبتش شروع همان از رفتيم، هواخوري به مينو با
سعي كند. را توجيه كارهايش و مي خواهد وضعيتش كه بود
به اين كاري من و گفتم بدهم بيتفاوت نشان را خودم كردم
صحبت كني؟ با من تو چرا مي خواهي و نميدانم كارها ندارم
دوران گذراندن دنبال ديگرآمدهايم ياهرجاي بند۸ از كه ما

هستيم. محكوميتمان
را چرا اين حرفها كه مي دانم من گفت: دست بردار مينو
هم بزنم. باور را خودم حرفهاي ميخواهم من ميگويي؟ ولي
اين ديگر هم هيچكس باشي برداشته دست تو نميكنم كه

نميكند. باور را حرف
كه: گفت  گذرانده،  قفس در  كه  وضعيتي از سپس  مينو 
نمازخواندن مسواك زدن، حتي نداشتيم، تكانخوردن امكان
كه اوصافي (همان كتك بود و فحش و… تاوانش هركاري و
صحبتهايش در نكتة جالب اما هم گفته بودند). ديگر بچههاي
مي گفت: بود. شده نازل قفس بر او در كه بود شهودي و كشف
سازمان كه رسيدم بهاين نتيجه كردم و فكر خيلي جا آن من
تا دو ميگويند: اسالم كه را چيز يك رژيم هردو و مجاهدين

ميكنند! اجرايش دارند اينها كه است همين نيست!
آخر بودي! قفس در خودت چند ماه كه است خوب گفتم:



۲۹۳ ۲۹۲۲۹۳ ۲۹۲

كارها كافر اين با حتي كه ميگويد مسلماني اسالم و كجاي
يكساني چه اين بگويي مي تواني مي كنند؟ اينها كه بكنند را

عيار هم هستند؟ تمام ضد كه هر دو است
بدهد، ادامه كه خواست هنگامي شد و ساكت ابتدا مينو
خودت است سود گفتم: به و بزند ندادم حرف ديگر اجازه
سرت كه باليي هر از ميتواني  تو چون  ندهي. ادامه كه
امروز باش. داشته صداقت ولي نكني. يا كني صحبت آمده
حرفهايي يك روز هم من اگر كه خودت مي گويم به دارم
است كه اين معنيش بزنم، امثال تو و تو حرفهاي االن مثل
نايل كشفياتي چنين  به كه است جانم ترس از  و بريده ام

ميشوم…
ديگر يكي شد. بسته مينو مكاشفات پروندة ترتيب بدين
را او كه بود ع… قفس آمده بود، اعظم از كه همانهايي از
كه همه بود خيلي پرشوري هواداران مي كرديم. از سارا صدا
از ۳۰خرداد ديگر بعد در سه سال را دوستش داشتند. سارا
شنيده زهرا از ولي بودم. بيخبر وضعيتش از و بودم نديده
داده است. از دست را روحيش تعادل در قفس او بودم كه

ببينمش. انتظار ميگشتم كه رفتم، دنبالش به بند۳ وقتي
و هست سروصدايي و شلوغي هرجا  گذشته ها مثل داشتم
او نبود. سراغش از خبري ولي باشد، هم و ورزش، سارا بازي
و مات  كه كردم پيدا سلولها  از  يكي در  را او و گرفتم را 
را پشت چشمهايش از شده. خيره ديوار به نشسته و مبهوت
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كيه؟ گفتي اگه گفتم: گوشش در آرام و گرفتم
هستي؟ كي و گفت: ببينم گرفت را دستم

چطوري؟ «جوجه» منم گفتم:
گريه، و خنده ميان در و كشيد آغوش در مرا و برگشت

بود. شده تنگ برايتان دلم گفت
بازي در  نشستهاي؟ اينجا چرا  همينطور، منهم گفتم: 
برپاست، زلزلهيي كه حتما آنجا گفتم و ميگشتم دنبالت

هستي؟ هم تو
نيستم! نه و گفت: كرد تلخي خنده

قبل تظاهرات  در كه  را سارا  تصوير  گاهي  كه هم هنوز 
تلويزيوني تيتراژهاي از يكي در و شده ۳۰خردادگرفته از
آن ميافتم و بهيادش ميبينم، مي شود، پخش سيماي آزادي
مي شوند. تداعي ذهنم در قزلحصار سنگين و سخت روزهاي
كه آمدم بيرون سلول از توالت بهانة به نيمهشب، بار يك

ما مي آمد. به طرف سلول ذ… داشت مريم
بزنم. حرف دقيقه چند ميخواهم گفت:

است. خاموشي ساعت االن گفتم:
آن در بالهايي  چه  نمي داند كسي گفت و  گريه زير زد 

سربريد. را داوود همه حاجي ما آوردند. سر بر قفسها
تن آنها خواستههاي به چرا  شديد؟  اينطوري چرا گفتم:
شما همة اگر مي دهيد؟ ادامه كارها اين به چرا االن داديد؟
خدمت به اينكه از بود، راحتتر برايمان تحملش بوديد مرده
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در بياييد. رژيم
وجودش چون تحمل شدم. او دور از و جوابش نشدم منتظر
احساس دوستش داشتم، خيلي گذشته در كه با اين نداشتم. را
او به مرا چيزي و ندارم او به هيچ عالقهيي ديگر مي كردم
و نميبرد بازهم خوابم برگشتم كه به سلول نميدهد. پيوند
را بچه ها خدا ميخواستم همة و از دنبال ميكردم را افكارم

نگهدارد. باليا دور اين از
صبح تا رو مي شدم، اين بچهها روبه با وضع كه اول شبهاي
و ميآمد سراغم بيشتر اوقات مي كردم. زهرا گريه پتو زير
چرا ميگفت: و بود ناراحت دستم از ولي بود. هميشگيم يار
گور نزن، حرف اينها با بگويم چندبار نميكني؟ گوش حرف
سرت بريدگي آنها به خاطر شدند. فردا چه كه هر پدرشان

كسي نمي شود. هم عايد چيز و هيچ باد ميدهي به را
فكر ديگر بودم، ديده اوين بند۱ در كه مسايلي از بعد
وضعيت اما متصور باشد هم آنجا از شرايطي بدتر نميكردم
قفس كه از محصوالتي با روبهروشدن و قزلحصار بند۳ در

بود. اوين سختتر از بار بودند، صد برگشته

همنام! يك ناكام شانس
كه بود نگذشته قزلحصار در  ماندنم  از چندماهي هنوز
تمام با كردند وگفتند به اوين صدا براي انتقال مرا روز يك
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فرنگيس او از بعد و فالحتي زهرا ابتدا بروم. وسايلم به اوين
شده؟ چي دوباره مليحه كردند: سؤال و آمدند سراغم كيواني

كردند؟ صدايت چرا
برسانم. خبر ولي سعي ميكنم نميدانم گفتم:

به وقتي شدم. خداحافظي كردم و سوار ماشين بچهها با
خانه آدرس  و بردند  دادياري محل به مرا رسيدم،   اوين 
كه دادند نشان را اسنادي جا  آن  خواستند. تلفن شماره و
ماكسيم از كتاب چند پروندة من است. به متعلق ميگفتند

و…! لنين آثار از كتابهاي كمونيسم، مانيفست و گوركي
تفاوت پدرم كه با اسم خواندند را از پرونده پدر اسم وقتي
خرتوخر اوضاع از مسأله اين  هم  باز شدم مطمئن داشت،
براي كه بود درست حدسم شده و ناشي دادستاني و شعبه
يك مي دانستم كه كردهاند. تكرار را اشتباه يك چندمين بار
گروه يك هواداران از مقدم، مليحه به نام دانشآموز دختر
ميگيرند. اشتباه او زنداني است كه مرا با اوين در غيرمذهبي
ميرسد؟ كجا موضوع به ببينم تا خودم نياوردم بهروي ولي
اوليه بازجوييهاي دوران در ازجمله و داشت سابقه موضوع
نداشت، مثل بهمن كه ربطي مواجه مي شدم سؤالهايي گاهي با
حالي كه در بودي؟ همتيم كساني چه با مدرسه در اينكه:

بودهام. دانشجو من ميدانستند
كه بودند كرده صدا مالقات براي مرا اوين هم در يكبار
كه ديدم را خانمي و آقا  رفتم، مالقات  كيوسك به  وقتي
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پرسيدند: و شدند من نگران با ديدن آنها نميشناختمشان.
داريد؟ خبري از او كجاست؟ شما دخترمان

چيست؟ دخترتان اسم پرسيدم:
مقدم! مليحه گفتند:

هستم. مقدم  مليحه من نباشيد،  نگران  گفتم: و خنديدم 
خودتان را دختر ميگويم شده اشتباه نيستم. شما ولي دختر

بياورند.
ترجيح داشتم شعبهها وضعيت از كه سابقهيي بهدليل
كه هم اذيت كردنشان براي دست كم موضوع اين از ميدادم
دربارة سؤالهايشان اينكه از بعد آنروز كنم. استفاده شده
و بردند آسايشگاه سلولهاي به مرا شد، تمام كتابها همان
در دخمههايي آسايشگاه  سلولهاي گرفتند. را  وسايلم تمام
آن سقف در زير پنجرة كوچك يك بود و ۱,۵*۳ متر ابعاد
وسايلش پتو كل يك و روشويي فرنگي، داشت، توالت وجود
و گرفتند  را روسريم و ساعت  حتي  ميدادند. تشكيل را 
غذايش نبود. همراهم داشتم  تن به  كه لباسي جز چيزي
كه نپخته لپة قاشق چند  بود. بندهاي عمومي از افتضاحتر
غذا بهاسم بشقاب يك بود را در زده غل آب در چندبار
يا ميريختم دور يا غذا ميدادند هربار ميدادند. تحويلمان
ميآورد غذا كه پاسداري يكبار  برميگرداندم،  بهخودشان

ميكنم. شعبه گزارش به كردهاي؟ اعتصاب غذا تو گفت
اعتصابم و بدهند چلوكباب پرس يك تا بگو زودتر گفتم:
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بشكنم. را
كه است بدبختي زنهاي از همان بيچاره آن كه بود معلوم
كه چنان ترسيد از جوابم و هم ندارد حسابي درست و سواد
هفته چند بست. سرش پشت را سلول در و رفت عقب عقب
ولي برده اند؟  انفرادي به  مرا نميدانستم چرا و بودم آنجا 
طي كردم. عادت واقع در يا شدم اخت آنجا با بهسرعت
اين بند از آن زندان، يا به زندان از اين الزم به اندازة ۳سال
با بهسرعت بودم يادگرفته كه بودم شده جابهجا بند آن به
هم ميگفتم مدتي به خودم منطبق شوم. هر زنداني شرايط

سر كرد. بايد اينطوري
ميرسيد، سلول به گوش داخل در كه از بيرون صدايي تنها
ميفهميدم روي آن از و بود ملي ساعت دانشگاه زنگ صداي
بيشتر ساعتهاي در صدا اين از غير است. روز ساعتي از چه
و داشت وجود مستمر بهطور فرياد و زاري و ناله صداي روز،
شكايت شكوه و و گريه و ناله از تركيبي و اوج ميگرفت گاهي

بود. خدا هميشه نادر، نمونههاي در جز مخاطبش كه
قدمزدن سلول، نظافت با را روزانه اوقات ميكردم سعي
را دعاهايي و قرآن آيات سرودخواني و بگذرانم، ورزش و
بهكندي زمان ولي مي كردم مرور بودم، كرده حفظ قبال كه
در خوابيدن چون بدهم بهخواب تن نميخواستم ميگذشت.
داشتند. دافعه آن به نسبت بچه ها و بود بدي عالمت زندان
آن در دليل به چه نكنم ميكردم فكر و سعي ميشدم كالفه
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هستم. جا
است قرار چون گفتند و كردند صدايم روز يك سرانجام
به را ما كنيد. انزجار  اعالم گروهكها از بايد شويد، آزاد
من كه نميدانند آنها فكر كردم خودم بردند، پيش حسينيه
بردند، حسينيه به وقتي مرا ميشود ببينم چه ميروم هستم، كي
كه اعتراض به كردند شروع ميشناختند، مرا كه بريدههايي

آوردهاند؟ آزادي براي را او چرا است منافق اين
خودم به روي ولي موضوع رو ميشود زدم حدس آن كه با
برگرداندند. سلول به مرا كنم. امتحان را شانسم تا نياوردم
گفتند و  بردند دادياري  به مرا  دوباره هفته  يك از  بعد
زنداني بودند ديگر تعدادي راهرو در بياور. هم وسايلت را
گرفت آدرس و آزاد شوند. دوباره بازجو آمد بود قرار كه
انگشتنگاري براي و تو را بنشين تا بيايند راهرو در گفت و
ميرسيد كه عاقبت بهذهنم و بودم منتظر ببرند. در راهرو
ميخواستم ولي بروم. بيرون جهنمدره اين از نميشوم موفق
بهمحض كه مي كردم در ذهنم مرور كنم. امتحان را شانسم
بعد و  شوم مخفي و بروم محلهايي چه به زندان از خروج 
شنيده زندان در برسانم. عراق كردستان به را خودم چگونه
محسوب مي شود عراق، منطقة آزادشده كه كردستان بودم

هستند. هم در آن مستقر مجاهدين و
خانوادهام كه گفتند بودم و برنامهريزيها فكرها اين مشغول
سعي ميشود. تمام  كار بهزودي  و آمده اند  زندان  در جلو
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نشود. كسي جلب توجه تا نزنم حرف با هيچ كس ميكردم
پر كردند مشخصات فرم و بودم آنجا كه از يك ساعتي بعد
اسمت كرد  سؤال و آمد بازجويي گرفتند، انگشت اثر  و
نيستم متوجه گويا كه زدم راه آن به را خودم ابتدا چيست؟
كوبيد سرم بر محكمي ندهم. مشت جواب تا است من با

چيست؟ تو هستم، اسمت با وگفت:
مقدم! مليحه -

نيستي؟ هفتي شعبه مگر تو -
ميكني؟ را سؤاالت اين چرا چطور مگر؟ -

آن از بايد آزاد بشوي تو تو تا حاالها خيلي مانده - حاال،
بشوي! آزاد طرفي

و آمد آن جا «استاد» به چنددقيقه از و بعد رفت بازجو اين
تا بعد! باش كمي حاال بري؟ كجا ميخواي َبه،َبه گفت:

را كار جلو فهميدهاند و موضوع را آنها بود كه روشن ديگر
مليحه آنها گفت و به رفت دادياري گرفتهاند. «استاد» سراغ
آزادي حكمش و بوده شعبة۷ به مربوط پرونده اش مقدم

نيست.
و شده بود مشغول ذهنم مدتي برگرداندند. به سلول مرا
زندان از ميتوانستم ميآمدند ديرتر كمي اگر مي كردم فكر
بهقزلحصار مرا يكماه از و پس نگرفت شانسم اما شوم. خارج
به بچهها شدم.  وارد  ۳ عمومي بند به  دوباره برگرداندند. 
بودند. درآمده نگراني از فرنگيس و زهرا آمدند. استقبالم
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كه با زهرا درحالي بود. سؤال از پر و نگاههايشان اما چهرهها
كرد بغلم بود جاري اشك چشمهايش از و مي خنديد لبهايش

گذاشتم. سربهسرش حسابي هم من و ميكرد سؤال مدام
هرانتقالييي و هركس از ترسيدم، چقدر نكشد، را تو خدا -
كرديم، سؤال خانواده ها از مالقات در گرفتيم، را سراغت
كردهام. نياز نذر و كلي به خاطرت كجا هستي، نميدانستند

چي نذر بگو حاال كنند. ولخرجي است بعيد اصفهانيها از -
كردي؟

زندهيي. كه خوشحالم ولي خداست، و من بين ديگر اين -
بردند؟ دوباره تو را چرا و بوده چه تعريف كن موضوع بيا

يك ميشدم و آزاد داشتم كه نميكني باور اگر بگويم -
شد! مانع مختصر بدشانسي

برايشان را دانشآموز آن دختر با همناميام جريان وقتي
المذهب گفت: و  كشيد آهي  فرنگيس  كردم،  تعريف
كه زماني يا توالتي، جايي قايم ميكردي، يك در را خودت
صورتت اسالمي! حسابي با چادرت بيرون، ببرند ميخواهند
به بيخبري خدا از كدام آخر نشناسندت! تا ميپوشاندي را
نميشناخت. را تو تا مي شد كور الهي بود، داده خبر شعبه

كردند؟ را كار اين چرا كند لعنتشان خدا
ديگر، مقدم مليحه يك با همنامي ناكام خوششانسي
بهجاي مي گفت: يكي بود شده بچه ها تفريح و خنده موضوع
ديگري مي گذاشتيم. «مليشانس»، را اسمت بايد «مليجوجه»
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بگو است. پس تو خورده بوي آزادي به ميگفت: دستكم
داشت؟ مزهيي چه

 

گوهردشت قهرمانهاي
گوهردشت بچههاي از ديگري تعداد كه بود سال۶۳ اواخر
فدايي، اشرف آوردند. قزلحصار عمومي بندهاي به هم را
ديگركه تعدادي و مختارزاده(طلعت) سهيال فروزان عبدي،
بودند. برده سر به گوهردشت انفراديهاي در مدتهاي طوالني
هيچ به  سال  يك از بيش بعضيهايشان و ماهها طي  آنها 
مالقاتي نداشتهاند. دسترسي بيرون از خبري هيچ و چيز
خبري خانواده هايشان طريق از دستكم تا نداشتند هم
اينجا بود: گفته آنها به گوهردشت زندان رييس بگيرند.
مالقاتي نمي شود و خبردار هيچ كس بكنيم، با شما هركاري
«اصحاب ما ميگفتند به خنده خودشان نيست. دركار هم
بودند شده بيمار ضعيف و همگي بهشدت شدهايم. كهف»
و پاسدارها اينكه براي  فقط و بود قوي روحيههايشان  ولي
ساير از قبل نميآوردند. بر دم دربياورند، بهزانو را زندانبانها
آماده بازي ورزش و و هواخوري در براي قدمزدن زندانيها
نوين رهبري دربارة كه خبرهايي با بند به ورودشان ميشدند.
تقارن بود. همزمان شده ميرسيد، خارج كشور از مجاهدين
گيجكننده ولي آنها دو هر به فكركردن كه مباركي شگفت و
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جذاب بود.
قيافهاش ديدهبودمش كه  قبل سال  دو نسبت به سهيال
كشيده قد كه انگار الغر و تكيده قدر آن بود. شده عوض
بيرحمي چنان موهايش با برداشت روسريش را وقتي بود.
سلمانيش ناشيگري از نميشد كه بود شده كوتاه غيرعادي
قيافهيي چه اين طلعت و گفتم كشيدم بهسرش دستي بگذري.

كردهيي؟ درست خودت براي كه است
بودم. نديده آينه در را خودم  كه مي شد يكسالي -
َمكبث فيلم پيرزنهاي يا والژان ژان شبيه كه نميدانستم
هم را ماست دادند كه دستمان به قيچي پريروز يك شده ام.
را غنيمت فرصت من بود. آمده شپش چون بهزور مي بريد.
را با همان قيچي با هر جانكندني بود، تمام موهايم شمردم و
كه خوشت حاال است سال مد «تيفوسي» كردم. كوتاه ته از

نكنند. الگوبرداري كه كنم قايمش است بهتر آمده
كشيد. سرش روي  را روسريش ميخنديد، درحاليكه 
از طلعت  برگشتيم. گوهردشت بحث به و خنديديم همه 
صحبت خواهراني تعدادي از شهادتهاي تجاوزها و شكنجه ها،

نميدانست. را هم اسم بعضيهايشان حتي كه كرد
قزلحصار و اوين از طلعت اوصاف با گوهردشت غذايي وضع
خوردشان به را خشكشده يا كپكزده نانهاي بوده. بدتر هم
كه نهجالبالغه و  قرآن كتاب، روزنامه، از  مي دادهاند.
نتيجه ميفهميديم در ميخنديدند. سؤالمان ميپرسيديم، به
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آن بيخبريم. از ما كه هست رژيم در خيلي جاها هنوز
ميشد زرد زرد رنگش ميزد، حرف آنجا از طلعت وقتي
خودش ميكند و سعي مي خورد فرو بغضي را بود معلوم و
در فروزان اما نشوند. ناراحت بقيه تا بدهد نشان عادي را
مثل نبود،  مهمي  چيز ميگفت: گوهردشت وضعيت  مورد 

نداشتيم. آنها از ديگري انتظار ماكه زندانها، همة
مهرباني، ميشناسند. را فروزان قزلحصار زندانيهاي همة
بود، بچهها همة  زبانزد فروزان فروتني و  خشوع تواضع،
كوتاه تهديدي مقابل هيچ در كه قاطعيتي داشت درعينحال
ورزشكار بود. زنان واليبال ملي تيم عضو فروزان نميآمد.
واليبال بازيهاي در هيچوقت كه مسلطي بسيار و حرفهيي
دوست همه  كند. استفاده تخصصش از نبود حاضر زندان 
بازي واليبال، بهخاطر فقط نه كنند، بازي با فروزان داشتند
ويژگيهاي و دوستداشتنياش و جذاب شخصيت بهخاطر بلكه
هم او شوند. دورش جمع بچهها باعث ميشد كه انقالبيش

مي گرفت. گرم با همه و خندان گشادهرو هميشه
انجام زندان،  در روحيه ارتقاي  عرصههاي از  يكي
هواداران از اعم بريدهها، تعدادي از بود. واليبال مسابقههاي
راه و  پيكار مانند  غيرمذهبي گروههاي و مجاهدين  سابق 
با بريدگي در وجهمشتركشان بهخاطر كه اكثريت و كارگر
نداشتند، ديگري  هويت  و  بودند داده  تشكيل  تيم  يك هم
درآمدن براي  وسيله اين به  تا  ميكردند  اشغال را  حياط
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سراغمان روز يك محملي داشته باشند. خودشان انزواي از
ميترسيد كنيم. شما بازي باهم نميآييد گفتند چرا و آمدند
بدهد تشكيل را ما تيم تا  خواستيم از فروزان  ببازيد. كه
روز آن كنيم. كم را همهشان روي كه بدهيم مسابقهيي و
مسابقه اين تماشاي  به بود كه بند  از بچههاي كسي كمتر
از نبود حاضر هم بازي باآنها حتي در فروزان باشد. نيامده
بچهها آنقدر اينحال با كند، استفاده حرفه يياش تواناييهاي
كرد. صداي جانانهيي بازي بهخاطرشان  كه تشويق كردند
هميشه مثل بود. ريخته بههم را بند اوضاع تشويقكردنها
كه شديم مواجه بند  و مسئوالن پاسداران هجوم با يكباره
از صدايتان بكشيد، خجالت شويد، متفرق ميزدند: فرياد
كي باشيد. ساكت ميشنوند! مردها بند ميرود، بيرون زندان

كنيد؟ بازي گفته
ميدادند تا ادامه بازي به و نميگذاشتند محل ولي بچهها
با اجبار بهداخل همه را و گرفتند توپ را پاسدارها آمدند و

فرستادند. بند
بود گوهردشت  انفرادي در يكسال كه هم فدايي اشرف 
بيرون سرفراز و شاداب فشارها، و محدوديتها آن تمام از
بود. كرده حفظ  را انقالبيش طراوت و روحيه  و بود آمده 
به كردند را باز هواخوري آنها آمدن از كه بعد باري اولين
در و بست گردنش دور را روسريش در، بازشدن بهمحض
ميدويد، گفت: مي روم هواخوري بهسمت و فرز كه تر حالي
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كرده… پيدا مزهيي چه ببينم بخورم را هوا
پريده بود درحاليكه رنگش كمي قدمزدن، از اشرف بعد
برايش اتفاقي چه پرسيدم فروزان از برگشت. بند بهداخل

افتاد؟
زدهاند كمرش به كه ضربههايي  بهخاطر  گفت: فروزان
مدت نميتواند  و ميشود شديدي ناگهاني دردهاي دچار 
كمي بايد راهرفتن و ايستادن مدتي از بعد و برود راه طوالني

بكشد. دراز
بود، دستگيرشده ۳۰خرداد از قبل روزهاي در فدايي اشرف
او را دليلي هيچ بدون و بود بالتكليف هميشه پروندهاش ولي
داشتند واضح خيلي دليل يك البته نميكردند. هم محاكمه
تسخيرناپذيري دژ او از كه بود  مقاومش روحية همانا كه
و كينه معرض در هميشه بهخاطرش كه دليلي بود. ساخته

بود. خائنها بازجوها و زندانبانها و بغض
زندانهاي درخشان چهرههاي از كه فروزان و سهيال و اشرف
زندانيان قتلعام  جريان  در بودند. قزلحصار  و  گوهردشت

سپرده شدند. مرگ جوخههاي به سال۶۷ مجاهد در

 
مريم انقالب و فرنگيس

او بوديم. هم غمخوار و يار قزلحصار در كيواني فرنگيس با
و مي كرد كار تهران محالت در بخش دستگيريش از قبل
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اول ماههاي در همان بود. شده سال۶۰ دستگير تابستان در
بهقول و كابل گرفته بودند رگبار را زير دستگيريش او از بعد
كرده مجبورش زيادي  مدتهاي بودند. كرده توَپش  بچهها

بودند بيخوابي بكشد.
شد شروع روزي از قزلحصار در دوبارهمان چفت شدن
و آمد  سلول به ناراحت  و ريخته بهم خيلي  روز يك كه 
هواخوري و زمان قدمزدن كه عجيب بود نشست. گوشهيي
اتاق ديده در بود زندان پرشر و شور بچههاي از كه و او بود
سوزن از استفاده نوبت كه بهايندليل فقط خودم ميشد.
داشتم جورابهايم و بودم مانده سلول در داده بودند، خياطي
نشسته گوشهيي فرنگيس در شدم ميكردم. متوجه ترميم را

است. ناراحت و
پرسوجو و گذاشتم  سربهسرش  قدري  و رفتم  سراغش
توده حزب هواداران برخي مواضع بهخاطر شد معلوم كردم
قرار مي گرفتند جبهه يك در زندانبانها و عمال با بازجو كه
چرا چنين دنياي كه دنيا غصه مي خورم عصباني است. گفت:
زندانها اين در را ما همة خميني ميدانم است. وارونهيي
زندانيبودن مردم پز به همينها فردا و خواهد كرد سربهنيست
افشا را همه شان ميشود جوري چه ميدهند. انقالبيگري و

كرد؟
كثيف را بود خونت بهتر گفتم: و سربهسرش نگذاشتم ديگر
از حرفزدن آنها نميشدي. دهنبه دهن آنها با نميكردي و



۳۰۹ ۳۰۸۳۰۹ ۳۰۸

نگران هستند. مشروعيت كسب دنبال خودشان براي ما با
و سركوب زائدة  نيستند،  اصيل كه اينها نباش.  هم  آينده
نباشد، ايران  در كه ديكتاتوري روزي دنبالچة سركوبگرند.

داشت. هم نخواهد كاسهليسي
پرنسيبهاي و كرده  را كارش فرنگيس كه  بود معلوم
فرصتطلبيهاي اين  نميداده اجازه او  به مجاهديش
بود داده ترجيح تمام شود، سود دشمن  به توده ييجماعت
دشمن آسياب به آب به قول خودش اما بنشيند، گوشهيي

نريزد.
كند، بازي  ميخواست يا داشت  حرفي فرنگيس هروقت 
در ميگذرانديم. هم با را اوقاتمان بيشتر و ميآمد سراغم
بوديم. تيم يك هم با هميشه هم لباسشويي و كارگريها
عمومي بااليي اطالعات و بود خوانده زيادي كتابهاي فرنگيس
كه زندانياني به و بود بندمان خوشذهن بچه هاي از داشت.
درس و… علوم و  رياضيات درس ميخواندند، زندان در
اشعار از اينكه بهمحض داشت. عالقه شعر خيلي به ميداد.
ميخواند را شعر ميكرد و صدا را ميكرد، بقيه پيدا مولوي

ميكرد. معني و
نخستين هم را مجاهدين دروني ايديولوژيك انقالب موضوع
داشتم در كه روزهايي از يكي شنيدم. فرنگيس زبان بار از
سراغم برافروخته حالت با فرنگيس ديدم ميزدم قدم بند

است؟ شده چه شنيدي مليحه گفت: و آمد
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شنيدهاي؟ چي گفتم:
ازدواج عضدانلو مريم با ميخواهد مسعود مي گويند گفت:

مي شناختي؟ را مريم تو كند،
همه بودم. ديده را مريم بودم كه دانش آموزي در من
مي كرد. برايمان نشست رسيدگي به ما دوستش داشتند، خيلي

ميآمد.  جا آن «فكور»(۱۸) هم ميگذاشت،
بودم. را ديده او چند بار و فقط آشنا نبودم با مريم من گفتم:
همدانشكده يي صنعت و علم در معصومه خواهرش با اما
اين خبر تو مطمئني اما گرفتم. درسها هم خيلي او از بودم و

نكردهاند؟ جعل را
بريدهها و رژيميها  ديدهام اينكه از گفت:  فرنگيس
قرار كه شنيدهام دارد. حقيقت ميكنم فكر سوخته اند
را بياورند. قضيه به اين و روزنامه هاي مربوط عكس است
به كردهاند شروع هم پيكار بريدههاي و اكثريتيها و تودهايها
به كارشان مجاهدين  رهبران كه مدعيند و مزخرفگفتن 
شما و ميدهند ترتيب جشني و برنامه روز هر كه رسيده كجا
شما بشود؟ چي كه ماندهايد زندانها در آنها بهخاطر بيچارهها
دربارة ميزنيد، بهسينه را سازمانتان اين سنگ اينهمه كه

مي گوييد؟ چه ديگر يكي اين
گفتي؟ توچي گفتند، كه را اينها پرسيدم فرنگيس از

اين سر بر كه گرفتهام ياد ديگر من وگفت: خنديد
_______________________________________________________

بود. فاطمه فرزانهسا منظورش -١٨
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دهنشان توي حسابي نشوم. دهنبه دهن آنها با بهانههايشان
سازمان سياستهاي و كارها حساب شما لطفًا گفتم، و زدم
ميتوانيم را خودمان جواب كارهاي ما بدهيد. پس را خودتان
است و مبارزه براي ميكنيم كاري هر ما بدهيم. به مردم
هركاري باشيد، داشته هم خوبي نيت كه فردتان فرد تازه شما
است خيانت و سازش شما سياستهاي و مسير و خط بكنيد،

ندارد. دردتان هم درمان اين و
مريم انقالب پيك روز آن بهخير! كه قهرمان فرنگيس ياد
ذهنم در مريم نام كه بود او شگرف ايمان و عشق از شد.

زد. جوانه
از متوني با را مشخصي خبرهاي زندانبانها كه بود روشن
اصل از ما و مي رسانند آنها به گروهها اين خود روزنامه هاي
كه بودند كاري جلودار واقع در آنها بوديم. بيخبر موضوع
بكنند. عواملش و  داوود حاجي و  زندانبانها بعدًا  بود قرار
كنار در رژيم خود روزنامههاي انواع كه دادند خبر روز يك
از ماركسيستي، و  سلطنت طلب گروههاي مختلف نشريات
و… لندن كيهان راهكارگر، اكثريت، اسالمي، جمهوري قبيل
ميكنند دعوت را همه و شده نصب زيرهشت ميله هاي روي

براي خواندنشان بروند. كه
دموكراتيكي! فضاي چه  ميگفتند و ميخنديدند  بچهها

جلوي دانشگاه؟ يا است شده؟ زيرهشت حاكم
هم باز هست؟ آزادي همه اين جهان كجاي زندانهاي در
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نيست. آزادي بگوييد
دستگير ۳۰خرداد در و بود دانش آموز كه مصلي مهناز
ميگفت: نميشد يك و بانمكش ريز با خندههاي شده بود
خودشان بدانيم كه بزنند ديوار به مجاهد نشرية هم برگ

مجاهدين! از غير زدهاند، را حرفشان همه ميگويند؟ چه
چيست؟ نظرت پرسيدم: مهناز از

اين مي فهمم،  عمل اتحاد اين از كه چيزي اولين گفت: 
ببينم چه منتظرم و گرفته صورت بزرگي خيلي كار است كه

ميشود؟
و رفتند بند دفتر از بچهها، سراغ ديگر تعدادي و مهناز
ببينيم كه بدهيد هم را سازمان خود اصلي نشرية گفتند:

چه گفتهاند؟ خودشان
شما بوده الزم كه هرچه نكرده! الزم به آنها گفته بودند:
شما آدمبشو هستيد؟ مگر آمده، همان روزنامه ها بدانيد در
روشني بسيار معيار ساواكي، تودهيي-آخوند- عمل اتحاد
اين از بعد ميخورد؟ آب از كجا مسأله بفهمند، همه كه بود
بيندازند راه مجاهدين در باالي انشعاب شايعة شدند مجبور
در مسئوالن مجاهدين از قول برخي مسخرهيي متنهاي در و
گوشة يك در راكه روزنامههايي ميكردند. چاپ روزنامهها
به ميشد، درج رژيم خود جعلي بيانيههاي قبيل اين آنها
چيزي دارد. حقيقت وانمود كنند ميكردند كه بند وارد وفور
و نگرفت حنيف»كه راه «پيروان نام به بودند كرده درست
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يا «پويندگان موسي»  نام به  ديگر  جعلي يك چيز بعد هم
از موضوع بود. جعلي هم آن كه خياباني» موسي «رهروان
ترديد كسي كمتر و بود روشن خيلي تحليلي و سياسي نظر

بود. تبليغاتي به هرحال يك خوراك ولي ميكرد
رژيم خيال خام جز كه خانواده ها روشن شد مالقات با در
ديگري چيز مجاهدين زندانيهاي بهدركردن ميدان از براي
چنين جعلياتي توسط آنها قول از كه تكتك كساني نبوده و
رژيم مجاهد تبليغات نشرية و مجاهد راديو بود، در شده رژيم

است. نبوده دركار انشعابي هيچ كه بودند كرده افشا را
شكست رژيم تبليغاتي جنگ و حربه ها اين كه مدتي از بعد
كه بود اين بود مانده  باقي  كه مشكلي  تنها  ديگر خورد،
فكر كمي مجاهدين خوب است رهبري ميزدند، غر تعدادي
ايجاد قبلي از سنگينتر هرروز يك خبر وقتي بكنند. هم را ما
هم تقصيري ميگذرد؟ چه نميدانيم جا اين كه ما ميكنند،

نداريم…
را سوره«نبأ» كه  بودند داده  خبر مالقاتها  در خانوادهها

بخوانيد.
چه؟ يعني عظيم» «نبأ مي پرسيديم هم از زندان در ما
بحث است آمده كه دگرگونكنندهيي عظيم خبر حول و

ميكرديم.
بود، ۳۰خرداد با سال(۶۴) كه مصادف آن فطر عيد روز
مريم را سورة گفتند و تبريك هم به عيد بچهها نماز بعد از
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را رهبرشان ازدواج جشن منافقها ميگفتند پاسدارها خواندند.
خبر چه نمي دانستيم روز آن ما درحاليكه ميگويند. تبريك
و ميگرفتند را در آغوش قويتر از هميشه هم بچهها است؟

ميگفتند. عيد تبريك
را حرفهايي لومپنياش ماهيت اقتضاي به البته داوود حاجي
بود روشن همه براي ادامه ميداد. ديگر بود، خودش اليق كه
يا حركت مجاهدين كار يك عليه هروقت حاجي داوود كه
حركت و كار آن حرفها شاخص حقانيت همان بزند، حرفي
تمام عكس چهرة روشن و چنان است. حاجي داوود، سازمان
عرضه خميني روشهاي رژيم انديشه و ايدئولوژي و از قدي
غنيمتي آموزش و معرفت  مقام در وجودش  كه ميكرد

شگفت بود.

 
سرنوشت به ناباوري

بود. بهدليل نياكان اعظم بند۳ در دوستانم ديگر از يكي
خارج فرم و پاهايش از شكنجه ها بهشدت بيمار بود شدت
كه در به دليل غدههاي خطرناكي هرروز وضعش شده بود.
كرده مراجعه هم دكتر بدتر ميشد. به بود، شده پيدا بدنش
تب نميدانستيم شدت از نمي كردند. كاري برايش ولي بود
بتوانيم بود كه آن از بدتر پاهايش كنيم، وضعيت چكارش
داشت، تب بااليي كه آن با نميتوانستيم كنيم، اما پاشويهاش
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پاهايش را ساق خيس با حولة بگذاريم. دست دست روي
به بند بچههاي از يكي نميگذاشت. تاثيري ولي ميشستيم
و دارد تهديد او بيماري گفت بود پرستار شهين…كه اسم
نميتوانستند هم در زندان شوكآور است. بتركد كيست اگر

كنند. عملش
را براي او گرفتند وخيم شد، تصميم اعظم حال عاقبت وقتي
پولي اعظم خانوادة ببرند. بيرون بيمارستان به جراحي عمل
را جراحيش پول عمل كه بود اين خودش نگران و نداشتند
پاشويه را اعظم تا بود من نوبت كه شبي كند؟ تامين چگونه
كنم چكار  نميدانم و  دارم نياز پول به  گفت: من به كنم، 

ندارم. هم را وكسي
مطرح بند و بچههاي اتاق ساير با موضوع را شب همان من
داديم. قرار اعظم به كرديم و را جمع پولهايمان كردم. همه
جمعآوري اسم به تا كند پخش وسايلش بين را آنها شد

نرود. بازجويي زير مالي كمك
بازجوييپسدادن وضعيت حال با اين گفت: و خنديد اعظم

ندارم.
بيرون بيمارستان به  اورژانس به صورت را او بعد روز
ديرتر اگر بود گفته و دكتر عمل رفت زير بالفاصله بردند و
مرگ خطر و ميتركيده ميرسيد،كيست جراحي عمل به

داشته است.
داشتند را كه بيماري كساني از اسامي تعدادي اعظم بعد از
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بند صدا به دفتر هم مرا ببرند. مداوا كه براي ليست كردند
خواستند. را خانوادهام تلفن شماره و آدرس و اسم و كردند
مرا هم بيمار اسم از افراد اين دسته شمار حدس نمي زدم در
چيزها اين خودتان گفتم مگر و اهميت ندادم لذا باشند، داده

هست. پروندهام در همه چيز نداريد، را
مسئول كه شهين برگشتم، بند به زندان دفتر از وقتي
هم با دورادور بند۷ در  گذشته  از  و  بود شده بند داروي
بهبود و شده طوالني چون بيماري تو گفت دوستي داشتيم،
براي بايد كه مريضهايي ليست در را اسمت نميكني پيدا
بيمارستان به يا كه آوردهايم بروند، زندان خارج به معالجه

بدهند. مرخصي تو به يا بروي
به بودكه ذهنم در او از  چيزي ندادم.  شهين به جوابي
خيليهاي او مثل و  ميشد مربوط اسارتش در قفس دوران
كاري كه واقعيت اين اما بود. نكرده مقاومت آخر با تا ديگر
باعث بود. خودش به كار سرش نداشت و ديگران كار به
برقرار حدودي دوستي قديمي تا او و حرفزدن با كه ميشد

بماند.
بود، ما صحبت شاهد كه فرنگيس برگشتم، سلول به وقتي

پرسيد موضوع چيست؟
بروم. به مرخصي نميگذارند من اوًال گفتم: و توضيح دادم
ميبينند كه كساني من نميروم. بدهند، مرخصي هم اگر تازه
كرد؟ خواهند فكر چي درباره ام فرستادهاند، مرخصي مرا
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را كارهايشان  همة مي خواهند راحتي به همين جالدها اين
بالهايي چه زندانها اين در كه نفهمد كسي تا كنند ماستمالي

ميآورند و… مردم سر بچههاي
ولي برو نروي؟ چرا گفت: و فرورفت فكر به فرنگيس
هم تبليغاتشان نشان مي زني، دو يك تير با اين طوري برنگرد.

در ميروي! دستشان از هم و خنثي مي كني را
از رفتم. بعد ديگر دنبال كارهاي و ندادم حرفش گوش به
استدالل بار زهرا اين آمدند و با هم و فرنگيس زهرا ساعتي
شد. تكرار با او هم هرچه با فرنگيس گذشته بود و ميكرد
بههمريخته را ذهنم فرنگيس و زهرا استداللهاي و حرفها
آن به را سالها خودم كه سرنوشتي حرفها سناريو اين بود.
كه آيندهيي تنها روز آن تا برهمميزد. بودم داده عادت
كه بود اين ميكردم تصور خودم براي زنداني بهعنوان
حتي بكشد، طول كه هم هر چقدر ما زنداني بودن سرانجام
تمام شاه خالف بر رژيم اين انقالب، پيروزي لحظة  در
مارا همة گذراند. خواهد دم تيغ از را خود سياسي زندانيان
تصور همين كه بود مجاهدي زنداني كمتر كشت. خواهند
سرنوشت همين دربارة زندان در هميشه باشد. نداشته را
نبود. ما تخيل و  تحليل فقط  كه  ميكرديم. چيزي صحبت
را آن هم بازجوها بارها و حاجي داوود و هم هم الجوردي
شنيده بارها را آن و مشابه اين جمله بودند. آورده زبان به
مسعود روزي ميكنيد، فكر اگر خواندهايد «كور كه: بوديم
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حمله ميكنند مردم يا مي كند باز را زندانها و درهاي ميآيد
حتي داريم، را خودمان طرح ما مي كنند، آزاد را زندانيان و

ميكشيم». را همه تان گذاشت. نخواهيم زنده هم را يكنفر
نداشت. تهديدآميزي ديگر تأثير سرنوشت، و موضوع اين
قيام كه روزها روزي از بوديم مطمئن و انتظار بود يك برايمان
زندانيان كشتار و اعدام اقدامشان اولين شود، بهپا انقالبي يا
انجام قبلي برنامة طرح و با در سال۶۷ كه كاري همان است.
اسم آنها از نوشتهها همين در كه كساني از بسياري دادند.
از را نامهايشان زمان  گذشت  كه ديگر  بسياري  و بردهام
چشمانم از مقابل روز هر چهرههايشان كرده ولي پاك ذهنم

هستند. و قربانيان قهرمانان آن در ميان مي روند، رژه
را فرنگيس استداللهاي همان و ميزد حرف زهرا  وقتي
بودند ميانمان رفته از از كنار دستم و كه ياد آنهايي ميكرد،
كالفهام بيژن و مهشيد و محمد ياد بودند، شده اعدام و

ميكرد.
خودت اگر كه: شدم عصباني زهرا حرفهاي مقابل در
اصًال را مي خواهي؟ چيزي  چنين از من كه  ميرفتي بودي
كه به گذاشته ليست در مرا اسم حقي چه به اين شهين…

بيفتم. دردسر اين
زمين و به و نداشتم هيچ كنترلي حرفهايم بر و غر ميزدم
به را خودم كه تقديري و سرنوشت ميگفتم. بيراه و بد زمان
جايش بودم، شده تسليم شايد به آن و بودم داده عادت آن
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ميخواستم همان ولي ميداد، ديگري سرنوشت و به تقدير را
با نميخواستم و داشتم  را انتظارش كه  شود محقق چيزي
عادتهايم و بيرون ذهن در كه و شرايطي مصلحت و تقدير

شوم. روبهرو دارد، وجود
و عصباني هستي حاال و گفت: خنديد خونسردي با زهرا
به كه بخواهي اين از قبل نكردهاند، ولي كه صدايت هم هنوز

كن. فكر ما حرفهاي به بدهي جوابي بند دفتر
عصباني هستي. بيخود كن! گوش خوب فرنگيس گفت:
چي دنبال ميگوييم.  ما كه ميدهي  انجام را كاري  همين
ديگر ميكني و پيدا را بچه ها و مي روي كه نميروي؟ هستي

گردي! برنمي هم
چه هر از ميفهمي؟ را خودت  حرفهاي  تو اصًال گفتم: 
كه كشيدهايد كم مي آورند؟ سرتان باليي چه ميداني بگذرم،
كه ميداني خودت برويد؟ بازجويي زير هم من بهخاطر حاال
هم هميشه با كه را خاص تو درميآورند. بهطور پدرتان را
ميدانستهاي تو است كه ميگويند اين سادهترينش هستيم.

نزدهاي. حرفي و
هرچه اوًال ما باشي. نگران حاال نكرده الزم گفت: فرنگيس
اين ما كن. جمع را حواست ندارد. تو به ربطي هيچ بشود،
وسيله اين به ميخواهيم كه اين  براي ميگوييم تو به را
روز اول يا من بچهام اينها بخورد. تازه مگر دهان مشتي به
ميدانم خوب بگويم؟ چه ندانم كه است پسدادنم بازجويي
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كنم، راحت را خيالت ميخواهي اگر بدهم. جواب جوري چه
بگويد چكار به ما بوده كه مگر مليحه ديوانه خواهم گفت:

بكند. ميخواهد
گرفت و بحثمان باال جر و گوش نميكردم حرفشان را من
بحث چرا شده؟ چي شدند كه بچه ها نزديك از نفر چند و

افتاده؟ اتفاقي چه ميكنيد؟
چيزي نيست داشتيم اختالط گفت: زير خنده و فرنگيس زد

ميكرديم!
مي بينمت. دوباره و فرنگيس گفت: رفتند فرنگيس و زهرا

مي رفتم،  فرو به فكر گاهي مي كردم، گاهي گريه بودم، كالفه
موضوع مرخصي باخبر از هركس بچهها سراغم ميآمدند.
عزا كه اين  جاي به ميگفت: و ميآمد سراغم بود  شده

و… بگيري تماس جوري با بچهها چه كن فكر بگيري،
بودم ماجرا اين سوژة خودم چون كه بود اين واقعيت
شما ميگفتم، آنها به مدام ولي نميفهميدم. را حرفهايشان

را نميفهميد. حرفهايم
داشتم، خانوادهام با ماجرا اين از بعد كه مالقاتي اولين در
تو گفتهاند مي خواهند ما كردهاند و به صدا ما را گفت: مادرم
كرده آماده را همهچيز ما بفرستند. مرخصي به دكتر براي را

شده. اشتباه گفتند و زدند تلفن دوباره ولي بوديم
بوديد؟ كرده تقاضايي شما مگر گفتم: عصبانيت با

هم شديم نگران تازه نكرديم. كاري ما بهخدا مادرم گفت:
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و بياورند  سرت باليي ميخواهند و باشد دروغ  مبادا كه
مي رسيد ذهنم به يا شويم، روبرو جسدت با كه بوديم منتظر

باشي. مريض خيلي است ممكن
و گفتم معمولي حرفهاي و نميكردم گوش درست ديگر
و كردند صدايم زيرهشت به دوباره بعد هفته چند برگشتم.

حضوري داري. مالقات گفتند
پدرم از فاميلهاي يكي همراه مادرم و ديدم پدر اينكه از
يك به مرا ميآوردم. در شاخ داشتم هستند، مالقات در 
و زندان داديار بود. مرغداني شبيه بيشتر كه بردند قفس
را گريهاش ميكرد سعي كه پدرم بودند. هم پاسدار يك
را ما اينقدر چرا آخر گفت چرا؟ لرزاني صداي با فروبخورد

ميزنيد؟ يك حرفي هرروز ميكنيد؟ چرا اذيت
حضوري گرفتيد؟ مالقات چطوري شده؟ چي پرسيدم:

تلفن فالنفالنشده موسوي اين گفت: با عصبانيت پدرم
قبالة هم ما به مرخصي بفرستند. تو را ميخواهند گفت و زد
اينجا ولي كرده ضمانت اقوام پدرم) هم (از و… آورديم خانه
اين كه است شده، دومين بار ما گفتند اشتباه به آمديم، كه

ميكنند. را كار
بوده. ضدانقالب زده به شما زنگ كه كسي گفت: داديار

كدام نزن حرف و گفت: بيخودي رفت در كوره از پدرم
پس چطوري بود.  موسوي  پدرسوخته همين  ضدانقالب؟ 
مريض دخترم كرديد؟ منتفي بعد كرديد، را كارها همة اول
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ببريم ميخواهيم هم كه ما دكتر نميبريد، كه خودتان است.
نميگذاريد؟ چرا

را او تركي زبان  به و ميكشيد را لباسش آستين  مادرم
كه بگذارد كردم اشاره مادرم به مي كرد. به سكوت دعوت
در تو ميرويم ولي ما گفت: آهسته مادرم را بزند. حرفهايش

را ميرسند. حسابت و دوباره مي برند آنها هستي، دست
من رفتند. گريان چشمان با آنها و شد تمام آن مالقات
كه فرنگيس راحت شده بود. و كمي خيالم برگشتم بند به
به مشت نوازشگري كردم. تعريف برايش موضوع را پرسيد،
نفرستادندت؟ ولي كه خوشحالي جالب! چه گفت: و پشتم زد

ميكنند. صدايت دوباره كه دارم يقين
گفته اند: بند كه خائنان آن شنيدم و اين از بعد روزهاي
به مرخصي گفته و نكرده موافقت مليحه مرخصي با شعبه
مهم باشد هم چه هر مريضبودنش  و  نميگيرد تعلق او

نيست.
اما ميكردم. راحتي احساس حدودي تا ديگر اوضاع اين با
مسواكزدن صف در بود كه يك شب نگذشته روزي چند
من كرده اند. منتفي را مرخصيات شنيدم گفت و آمد شهين

ميكنم. تو را گزارش وضع دوباره
جا مريض نخواستهام. من اين كن من مرخصي گفتم: ولش
كافي اندازة به پدرومادرم  كنند. مداوا همين جا هم شدهام،

دارند. بدبختي
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شهين بودم مطمئن كه كرده بودم، عصبي و بد برخورد با
۲۸آبان روز-در از چند بعد دوباره كرد. اما نخواهد اقدامي
به مرخصي آماده براي رفتن و گفتند سال۶۴- صدايم كردند
دويدند بچهها بود، زده خشكم و كرد يخ وجودم همة باشم.
كه بودم گيج چيزي ميگفت. آنقدر گوشم در هركس و
واحدي همه مضمون ولي نمينشست به ذهنم حرفهايشان

داشتند: برنگرد!
را گوشم درحالي كه بوسيد و چند بار و بغلم كرد فرنگيس
به بچهها يا بكن، خوب توي گوشت را اين ميكشيد گفت:
مشخص داستان بقيه و ميشوي دستگير راه بين يا ميرسي،

نميبينيم. را ديگر تو ما كه اين است مهم اما است.
بهتزده و شده خيره فرنگيس  دورشدن  به درحاليكه
در ببوسمت و بار آخرين براي بيا كه آمد هم بودم، زهرا
سنگين نذر يك دوباره شوي موفق ميكنم آرزو گفت: گوشم

گذاشتي. دستم روي
و گفتند آمدند سراغم هم غيرمذهبي بچههاي تا از چند
شده؟ كم عقلشان بفرستند. مگر را مرخصي تو نمي كنيم باور

نميگردي. بر ديگر تو
قدر مريض آن هنوز بميرم؟ است قرار مگر گفتم: چرا؟

برميگردم. و ميشوم خوب زود نشدهام. انشاءاهللا
بودند. شده جمع اطرافم در خيليها كه بود عجيبي صحنة
بند از تازه و نديدهبودمش سال۶۰ از كه بچههايي از يكي
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قزلحصار به  سنوسالها- كم -مخصوص اوين آموزشگاه 
بگذار خوب بغلت وگفت: زد كنار را جمعيت منتقل شده بود،

بزنم. تو حرف با و بيايم سراغت تازه مي خواستم كنم،
ميآيم. ديگر روز چند تا نگهدار، را حرفت گفتم:

خدا نميبينم. را تو ديگر ميدانم كه من گفت: گوشم در
باشد! نگهدارت

تكاندادن دست خداحافظي رسم به كردند شروع باهم همه
خداحافظ! ميگفتند: يكصدا و

مرخصي به ۶روز به مدت براي معالجه شد گفته من به
پدر و زيرهشت، در و آمدم بيرون ناباوري كمال با مي روم.
حرف به جاي و بود شده سياه رنگش پدرم ديدم. را مادرم
پيدرپي و اشك ميريخت. مادرم نوازشم ميكرد فقط زدن
خيلي دو هر قربان و صدقهام ميرفت، ميپرسيد و بيماريم از

بودند. شده شكسته و پير
چون ميرويم خواهرت خانة به گفت مادرم راه بين در
ميخواهم گفتم: مي سازند. دارند و شده خراب خودمان خانة
تا كودكي از خاطراتم تمام يادآور خانه آن ببينم. را آنجا
ساختماني رسيديم، خانه مقابل به وقتي بود. دستگيريم زمان
كه مسعود، عكس حياط كليشة روي ديوار ولي نبود، كار در
باقي هنوز بوديم زده ديوار به كانديداتوريش تبليغات موقع

بود.
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واقعيت تا رؤيا از
آمدند. استقبالم به همسايهها از تعدادي محله مان در
نگاههايشان همسايه ها كرد. قرباني محل كاسبهاي از يكي
كارها اين از مسبب لب ميگفتند خدا و زير ميدزديدند را

ببينيم. طوري اين را تو نداشتيم دوست نميگذرد.
منتظر فاميل اهل از آنجا بسياري رفتيم خواهرم خانة به
از برگشتنم مورد در مبسوطي تعارفهاي و حرفها و بودند
برنامهها آن حوصله  چندان ميشد.  مطرح خانه  به زندان
كه اين بود دنبال ذهنم مدام و نداشتم را و آمدها رفت و
ممانعت كه با ميدانستم بگيرم. تماس و چطوري كنم چكار
بكنم. را كار اين از آنها پنهان بايد ميشوم و روبهرو خانواده
گذرانده زندان در ۴سالهيي كه تمايالتم، روند همة بهرغم
اعتماد كسي به بود و نمي توانستم گذاشته را تاثيرش بودم،

داشتم. شك همه به كنم،
ميخواهي گفت: يكي از آشنايانمان اول روز ديدار همان در

كه بروي؟ كنيم برايت جور
ميكرده كار با رژيم رابطه در ميدانستم برادرش چون اما

بگيرم. نشنيده را حرفش كردم سعي و نكردم اعتماد او به
پسرعمويم گفتگوي به تلفن زنگزدن از بعد دوم شب
تماس خارج كشور از اصغر برادرم شد و معلوم شدم حساس

كند. احوالپرسي و پدرم از مادر ميخواهد و گرفته
بودم شده گيج كردم، و سالم گرفتم را گوشي  عجله با
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نميتوانست و بود هيجان زده هم اصغر نميكردم. باور و
نمي كنم است؟ باور فقط ميپرسيد حالت خوب كند. صحبت
حالي بيداري؟ در يا است خواب اين ميشنوم. صدايت را كه

شد. قطع مكالمه را مي كردم، سؤالها همين هم من كه
ولي بودم شده  زنده لحظاتي انگار داشتم، بدي  احساس
از كردند. پرتابم خاموش و سرد گورستاني عمق به دوباره
و شود  برقرار  تماسم قيمت  هر به  ميخواستم طرف  يك 
امنيت به  و شود  كنترل تلفنها  ميترسيدم  ديگر  طرف  از
تلفني شماره دربارة كه سؤالي اولين با ميكردم. فكر مكالمات
ميخواهي شد. كردم، سؤالهاي خانواده شروع كشور خارج در
بهحال تا كنترل است. تلفنها داري؟ بزني؟ چكار زنگ كي به
بهخاطر كردهاند. همهاش هم را دستگير همه مان بار چند

بوده. تلفنها همين
دفترچه هاي شدم، تنها خانه  در  وقتي اما كردم سكوت
سؤال ديدارم ميآمدند، به كه كساني از ميگشتم يا را تلفن
نميرسيدم. جايي ولي به نه؟ يا تلفن دارند شماره ميكردم

ديدن از شدم، خارج خانه از  دكتر ويزيت براي وقتي
بهت چنان داشت، جريان خيابانها در كه بيروحي زندگي
ميشدند. متوجه همه بودكه گرفته را وجودم ماتمي و
در ميليشياها خالي جاي ميكردم. گريه خيابان در بياختيار
بـزنند: كه فرياد بود برزني خالي و و كوي خيابان هر سر
ايران خلق مجاهدين پرافتخار سازمان ارگان مجاهد نشرية
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مجاهد… شماره…مجاهد،
زنگ گوشم در فريادها صداها و شورانگيز و خاطره هاي اين
ميكرديم، دانشگاه تظاهرات آنها در كه ميزدند. خيابانهايي
محل خيابانهاي مصدق، خيابان انقالب، خيابان  تهران،
آنها در كه مراكزي و پايگاههايمان و مجاهدين ستادهاي
فشاري چنان مي شدم، هرجاي آشنايي رد از مي كرديم. كار
كه ميگرفت  فزوني هرلحظه و ميشد تخليه وجودم روي 
ميافتد. كار قلبم از ميكردم و احساس ميرفت گيج سرم
احتمال به و را نميفهميدم سؤالهاي دكتر پزشكي، ويزيت در
و ساكنان بدون همه جا، نميدادم. هم روشني جوابهاي زياد
رنجم بيكسي و بود، تنهايي برايم غريبه گذشته اش فعاالن

انگار  شديم. علوي(۱۹) رد بنياد ساختمان مقابل از وقتي ميداد.
نميتوانستم بود. شده قفل ساختمانش و محل روي صورتم

بردارم. آن از چشمم
و همسرش دنبال  خواهرم بود و با  مادرم نگران بيماريم
من ولي  ببرند. متخصص دكترهاي  نزد  مرا كه بودند اين 
خروج راهي براي پيداكردن دنبال و ميشد حواسم پرت دائم

بودم. ايران از
نميخواست دلم برگشتم. خواهرم خانة به دكتر ويزيت از
وضعيتي كه اما فكر و ميخواستم تنها باشم. ببينم كسي را
راحتم نميگذاشت. بود، دچارش بيمارستان نياكان در اعظم
______________________________________________________

مصدق. در تهران-خيابان مركزي مجاهدين مقر ساختمان -١٩
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بدهد را هزينة بيمارستان بتواند تا جمع كنم پولي ميخواستم
كه هم مدت كوتاهي دست پاسداران براي از بيايد و بيرون و
با نسرين شريف جورابچي خالص شود. تصميم گرفتم شده
او از و تماس بگيرم بود شده آزاد از زندان پيش مدتي كه

بخواهم. كمك
و و با خوشحالي شناخت به سرعت صدايم را شنيد وقتي
و آمده اي كي و ميپرسيد محبت ميكرد اظهار فرياد و داد

و… متشكرم خدايا كردم، دعا چقد شكرت، خدايا
شود كنترل نسرين تلفن خانة خواهرم يا تلفن ميترسيدم
گفتم او به حال با اين بروند. دوباره سراغش نكرده خداي و

بيار. داري هرچه كني، جور پول برايم تواني مي اگر
نماز دو در اثناي رفتم. نماز براي با نسرين تماس از بعد
آن كه خواهرزاده ام ديدم كه كنم چكار ميكردم فكر داشتم
بغلم نزديك آمد، مي كند، نگاهم بغض با ۹ساله بود موقع
و بروي! بوسيدمش ما پيش از ديگر گفت: نميخواهم و كرد
شما هستم. بهياد شما هستم، هميشه پيش هميشه گفتم: من
بچههاي ياد  دوباره كودكانه  عواطف  همين با  حضورش
شدايدي چه شرايطي، در چه كه زنده كرد ذهنم در را زندان
نوازشگري دست نمي دانستند تازه و ميكردند تحمل بايد را
و ربوده  كنارشان  از فردا ميبينند، سرشان امروز روي كه 
آشنايي صداي بودم كه احوال همين شد. در خواهد اعدام
ميگرفت. را سراغم و احوالپرسي ميكرد مادرم با كه شنيدم
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همبازيهاي از «الف» آشناي صداي رفتم، راهرو بهسمت
شده هول كمي كردم. او سالم و رفتم جلو بود. بچگي دوران
خيلي مي گفت و بود گذاشته سينه اش روي را دستش و
و جاي محمد نميكنم. باور هستي. زنده دوباره خوشحالم كه

خالي است. خيلي بقيه بيژن و
چه  نميفهميدم  درست محبتهايش و حرفها مقابل در   
خواهرش با پرسيدم. خانوادهاش و خواهرش حال از ميگويم.
شد معلوم بودم. دوست داشت  ماركسيستي  تمايالت كه 
گروههاي از هواداري بهخاطر سال۶۰ همان از خواهرش
حالشان فهميدم اينكه  از بود.  كرده  ترك را  ايران سياسي

شدم. خوشحال است، خوب
معمولي ميكرد صحبتهاي او داشت حضور وقتي مادرم تا
به رفت آوردن چاي براي مادرم وقتي احوالم ميپرسيد. از و
جاي امني به وگفته تو را زده زنگ اصغر به من آرامي گفت:
من بيرون بيا خانه از صحبت كند. صبح تلفني تا بتواند ببرم
تا ميآييم دوست مشترك ديگر- دنبالت -يك «ف» همراه

برويم.
كرد.  را عوض موضوع دوباره «الف» كه برگشت  مادرم
تازه صحنة شگفتي بود. بود. شده حرفهايش حواسم پرت از
ذاكري مادر  و بودم ديده سال۶۰ كه افتادم خوابي بهياد 
خندههاي و شوخي با آنرا و بود كرده تعبير برايم سال آن
به باوري و بودم گذرانده سر  از اسدي كبري با مشترك
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چگونه داشتم. آخر دردناكي ناباورانة نداشتم. لحظههاي آن
و خبري پيش از سالها كه فرد درست همان ۴سال، از بعد
چنين راه سر بر و بود آمده خوابم به نداشتم، او با رابطه يي
سبز زندان از و رهايي فرار خطرناكي مثل و مهم موضوع

بود؟ شده
فقط ميگويم؟ نميفهميدم چه و ديگر بودم منگ و گيج
شده متوجه حالتم از مادرم رفت.  و گذاشتم او با قراري
توچي به او كرد سؤال و افتاده اتفاق غيرعادي چيز كه بود
وقتي هستي؟ در فكر چي حواست پرت شده؟ چرا گفت؟
حالم نه  گفتم گفت؟ تو به چيزي  رفتم آشپزخانه به  من

بخوابم. كمي ميخواهم نيست، خوب
حرفهاي و خواب آن اما بودم كرده دستبهسر را مادرم
آن روز افتادم كه كبري ياد و ميآمد بهيادم مادر ذاكري 
كبري بوديم. خواب كرده تعريف مادر براي خوابهايمان را
۴سال من خواب ذاكري از مادر تعبير شد! اما تعبير زود چه

افتاد. تعويق به
با را رساند. خودش كه نسرين بود ساعتي نگذشته هنوز
اول سراغ شد. گشوده بهرويم زندگي فضاي حضورش انگار
رفته است. گويا و بيخبرم ميگفت كه گرفتم او از مژگان را

رفته؟ كجا به «رفته» چه يعني ميپرسيدم، ذهنم در
خودش مورد  در اما ميكرد. گريه خوشحالي از نسرين 
زندان زندان، از بيرون بودم. مانده همان جا كاش ميگفت:
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سخت برايم تحملش نيستند بچهها چون كه است بزرگتري
بجوشم. كسي نميتوانم با است.

بكن! ؟ كاري چرا ماندهاي گفتم:
بودي خواسته پول تو نشدم. موفق ولي كردم گفت: تالش

آوردم. برايت
مليحه پرسيد: من از را آورده بود. اندوختهاش تمام نسرين
خدا را تو ميخواهي؟ چه براي پول كني؟ چكار ميخواهي
به ميخواهي  هستم. نگرانت بكني؟ ميخواهي چكار بگو 

برگردي؟ زندان
داري؟ ديگري انتظار وگفتم: زدم لبخند

نميكني؟  اعتماد هم من به تو وگفت: گرفت را بازويم  
ندارم دوست بگو كمكت كنم، ميخواهي كاري بكني، ميدانم

بيفتي. آنها چنگ به دوباره تو
عمل براي هم را پول  اين بكنم. كاري نمي خواهم  گفتم:
باهم بيا  ندارند. پول خانوادهاش ميخواهم. اعظم جراحي 

ديدنش. برويم
همراهي اعظم ديدن و بيمارستان تا مرا ناباوري با نسرين
چشم برنميداشت. من از و بود سؤال تمام نگاهش ولي كرد
بگيرم آغوش در را او كه ميزد پر دلم كه داشتم لحظههايي
اما بيايد همراهم  بايد هم او و بروم كه ميخواهم بگويم و
ميكردم فكر و نگران بودم برايش فروميخوردم . را فكرم
نداشتم ايمان چون است. بهتر برايش نزنم حرفي او به اگر
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آنها ميشوم و دستگير دوباره ميكردم فكر موفق شوم. كه
بروند سراغش چنانچه آمده و خانة ما به او كه ميفهمند
كاري نميتوانند است و بهتر نميداند، برايش چيزي چون

بكنند. او عليه
و هوش و بود درآمده عمل زير از تازه بيمارستان در اعظم
بود. كنارش در رنجور و تنها مادرش نداشت. زيادي حواس

آمديم. بيرون دادم و به اعظم را مادرش پول از پنهان
كه ميدانم هستي؟ چي مادرم پرسيد: در فكر راه بين در
و ندارد  تحمل باش، پدرت  فكر به ولي  مي خواهي چه تو 

هستم. او فكر ولي به جهنم من است. بيمار خيلي
حالش انشاءاهللا و گفتم: ميگويد نياوردم چه خودم بهروي

مي شود. بهتر
بودند. به ديدنمان آمده و دوستانمان از اقوام تعدادي شب
از بر و ميكردند مرور را خاطرهها و گذشتهها نيمهشب تا
زندان وضعيت از مي خوردند. افسوس دوران آن دادن دست
با و نبود باوركردني برايشان توصيفهايم كه ميكردند سؤال
چه جا آن كه بوديم شنيده ميشود؟ مگر ميگفتند ناباوري

است. خراب وضع حد اين نميدانستيم تا ولي است خبر
انقالب مدافع از بعد در سالهاي اول كه آشنايانمان از يكي
دستگير افرادي كه اين همه ناباوري پرسيد: بود، با خميني
چقدر بازجويي ميكنند؟ دستگيري از مدت بعد چه ميشوند

يا نه؟ بوده گروهي عضو فرد بفهمند كه طول مي كشد
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فرط از ميفهميدم ولي بودم شده عصباني سؤالش از
مقوا يك  روي است؟ امتحانش مجاني گفتم جهالت است.
خيابان شعار بده. بگير، سر دستت آزادي و بنويس زنده باد
كرديم تو برايم مالقات را هم زندان در كه روز دو از بعد

چه ديدي؟ موافقي؟ كن كه تعريف
بگذريم، حرفها اين خوب از بود، گفت: پريده رنگش كه او

بكنم. ديداري ساليان از بعد آمدم من
گرفتن به بهانة صبح كه صبح خوابم نمي برد، تا شب آن
روبهرو ممانعت مادرم با دوباره بروم، ميخواستم بيرون دارو
گفتم ميروي؟ نكن. كجا كاري خدا را به تو ميگفت شدم.
ميروم از كوچه سر همينجا برويم، هم با بيا اگر ميخواهي
كمي تا بزنم قدم قدري هم و برگردم بگيرم و دارو داروخانه
كرده باور را حرفم ميرسيد نظر به شود. عوض فضايم هم
و «ف» «الف» كوچه رد شدم، پيچ و تا از آمدم است. بيرون
سوار ايستاده اند. تاكسي با خيابان ديگر سمت در كه ديدم را

شويد. وگفتم سريع دور شدم
برايش دلمان بيچاره كردي؟ چكار را مادر پرسيدند:

آمده… سرش بدبختي و دربه دري خيلي ميسوزد،
سخت برايم توجه نكنم. حرفهايشان زياد به ميكردم سعي
و حال پدر به دلشان من از بيشتر كنند تصور كه آنها بود
به خانة ساكت بودم. و نميگفتم چيزي مادرم مي سوزد. اما
شده جمع  قديميمان آشنايان از تعدادي رسيدم كه آنها 
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گفتند. خوشامد و بودند
سريع و گفت داد را تلفني شماره و گرفت تماس  اصغر
تماس تو با آنجا من برسان، شماره اين محل به را خودت

ميگيرم.
به مرا گفتم آنها صحبت به كمي بعد از و نوشتم را شماره
راه تالش بين در نشوند. نگران تا برگردانيد خانة خواهرم
به وقتي نشدم. موفق اما بگيرم تماس شماره آن با كردم
بود. ايستاده دم در نگران و مادرم وحشتزده رسيدم خانه
باليي مبادا كه از ترس مي مردم داشتم بودي؟ كجا گفت

بيايد. سرت
ديشب نكن، به نصيحت: بيعقلي شروع كرد مادرم خانه در
چكار شدي؟ اينطوري تو كه گفت چه بود آمده «الف» كه
هستيم. پير ديگر ما ببين. را ما وضعيت بكني؟ ميخواهي
زنده ديگر وقت چند نيست معلوم دارد قلبي ناراحتي پدرت

كن. رحم او به بماند.
دلم در ميسوخت. دلم برايش كنم و ناراحتش نميخواستم
مجبور ميفرستادم. ولي لعنت انصارش و و اعوان خميني به

بگويم. چيزي بههرحال بودم
كه آنهايي مگر ميزني؟ كه است حرفهايي چه اين گفتم:
كردهاي خيال شما رحم كردند؟ اگر كشتند، به را پسرت دو
فهميد كه خواهي وقتي ميكني، اشتباه ميگذارند؟ مرا سالم
من نداشته به كاري خواهش ميكنم ندارد. پشيماني سودي
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باشيد.
بودم ناراحت بزنم حرف تند او با بودم مجبور اينكه از
بعد كه ساعتي مي كردم. فكر بكنم بايد كه كاري به ولي بايد
بغلم كرد رفتم. سراغش ميكند، گريه تنهايي در ديدم مادرم
برما قدر اين خدا چرا نمي دانم مي گفت، مادرانه نوازش با و
اشكهايش زندگيم خواستم. در چي مگر من ميگيرد؟ سخت

دادم. دلداريش و بوسيدمش كردم، پاك را
كوچكش راهرو پسر خواهرم در بيرون آمدم، اتاق كه آن از
ببيند. نگران مرا نميخواستم ولي كردم نگاهش غذا ميداد، را
چيزي تا بفهمند ميبرند و زندان به را وقتي بروم او كه بودم
اگر تصور اينكه سرش نمي آورند؟ بر كه بالها چه نمي داند
بايد را  وضعيتي چه ببرند زندان به بچه هايش را همراه او

بكنم؟ بايد چكار مي برد كه فكر فرو به مرا كند تحمل
ميكني. فكر چي به ميدانم گفت: افتاد، من به چشمش تا
اتفاقي تو نمي خواهم براي ولي ميبرند. را همة ما بروي تو اگر

بيفتد.
تو كه االن ميگفت: مليحه، بود، گريه افتاده به درحاليكه

شايد آزادت كنند. به مرخصي فرستادهاند، را
كه بيرون نيست همينجا هم باوركردني تا خنديدم وگفتم:
ميكشند. نفر آخرين را تا ما همة نباش، آنها اميدوار آمدهام.
ميخواهم خودم فرد براي  كه  كنيد  تصور  نبايد شما ولي
آنها به پيامي چه برگردم اگر بياندازم. مخمصه به را شما
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به كرده اند كه را كارهايي جواب ميخواهد دلم ميدهم؟
بدهم. آنها

روز آن نزد. حرفي ديگر و انداخت پايين را سرش خواهرم
آدرس تا وصل شوم بود داده اصغر كه به تلفني كردم تالش
آنجا مدتي كه نداشتم هم جايي بودم، ناموفق ولي بگيرم
خواهرم خانة در بودم ناگزير  وصل شود. ارتباطم تا بمانم
وصل شماره آن به  كه  دادم خبر اصغر به  دوباره  بمانم.

باشد. اشتباه است ممكن و نميشوم
كن. تالش دوباره است. صحيح شماره گفت: اصغر

آخرين ميكشيدند. انتظار همه برگشتم خانه به وقتي
زندان به بايد روز همان فرداي بود. زندان از مرخصيم روز
چهرهاش برافروخته و ميزد قدم متفكرانه برميگشتم. پدرم
ميكني؟ فكر به چي كرد وگفت مليحه ديد بغلم مرا تا بود.
و زنگ زدند من به بچهها بكني؟ ميخواهي مي دانم چكار

ببرند. را تو ميخواهند كه گفتند
هيچ به آنها ميكنند. دستگير را همهتان كه ميداني گفتم:
ناراحت است و همين براي هم مامان كس رحم نميكنند،

بيفتد. اتفاقي شما براي ميترسد
فكر  به نبايد ديگر تو بيا، ميگويند بچهها وقتي گفت:  پدرم

برو! فكر نكن، هم به ما و صبر نكن ديگري باشي. چيز
و مادرم باشد. اندازه مصمم اين  تا او  كه نمي كردم باور
در مادرم كه به اتاقي و ميكرد را مشغول فكرم نگرانيهايش
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ميكردم. نگاه بود آن
نگاه چشمانم در گرفت و بين دستهايش را صورتم پدرم

برو! تو من، با او فكر نكن، هيچي به گفت: و كرد
را فروخورد  بغضش پدرم شد، سرازير اشكم  بوسيدمش و
كه روزي فقط كند. گريه نبايد هيچكس نكن. گريه گفت: و
ميخواهد دلم ميكنم. گريه شدهاي، دستگير دوباره بفهمم
تودهني ميروي، تو وقتي گوششان. توي بخوابانم اينطوري
پسرهايم تا كه دو ميشود خنك دلم اين طوري آنهاست. به

كردند. پرپر را
داروخانه از سركوچه تا ميروم گفتم پدرم، با صحبت از بعد
گرفتم. تاكسي و زدم بيرون خانه از گردم. برمي و بگيرم دارو
تماس بار چندين كه اين با هنوز بروم بايد كجا نميدانستم
تلفن كيوسك  نزديكي يك در وصل نميشدم. گرفته بودم
وقتي خودم شدم. وصل گرفتم. اين بار تماس و پياده شدم
چند از گفت: برداشت را گوشي كه خانمي كردم، معرفي را
خانه اش طرف به و گرفتم آدرس هستم. منتظرت پيش روز
كردند. استقبال من  از وقتي رسيدم حسابي  كردم. حركت
نه مرا داشت. پسر يك و دختر دو كه مهرباني خانم بسيار
اما كي هستم. آمدهام و كجا از نه ميدانستند، ميشناختند و

ميشناختهاند. مرا سالهاست انگار
بيرون جا آن و گفت: از اصغر تماس گرفت غروب حوالي

بيايند. سراغت تا نرو
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كردي مرد ۲هفته در آن خانه بودم تا يك روز از كمتر
طرف از من براي نامهيي او آمد. خانه آن به احمد بهنام
اسم به دوستداشتني خيلي بچة دختر يك بود. آورده بچهها

بود. خودش دختر كه بود همراهش گالله
بازرسي به پست هرجا راهافتاديم. احمد با خودرو تهران از
خواب به را و خودش بغلم توي ميخورديم، گالله ميپريد
بلد كردي من نه بزنم ولي حرف او ميخواست با دلم ميزد.
هم حسابي با همه اين با ميفهميد. فارسي گالله نه و بودم

بوديم. شده دوست
هم را مادرش رسيديم، كردستان در شهرشان به وقتي
ماشين به را خودش و سياه پوشيده بود بيچاره پيرزن ديدم.
كه براي اين بهجرم را خالهات پسر گفت: احمد به رساند و
انگار نكن. توقف  اين جا زدهاند.  دار  ميكند، كار  مجاهدين
اين را ميكني. بچه كار مجاهدين براي هم تو فهميده اند كه
ميآيم. شما با مرز از اين خانم ردشدن تا خودم بگذار، جا

برويد. هم با شما بعد
در كرديم. حركت مرز بهسمت  و  شد سوار احمد مادر
خواهيم چه وضعي در كه ميكردم فكر اين به  دائم مسير
جاهايي در شوم. وصل مجاهدين به وقتي ميكردم فكر بود؟
جنگيدن داشت، كه خواهم كاري چادرها، تنها و غارها مثل

بود. خواهد و… كوهها دل در نفس آخرين تا
چه پرسيدم: بمانيم. يك كوه پاي در شب شديم مجبور
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نميدهيم؟ ادامه كه افتاده اتفاقي
ديده شدهاند. و دزدها پاي گردنه است گفت: اينجا احمد

بشويم منتظر بايد نيست. امن جاده
نبوديم، تنها كوچك منطقة آن در مادرش و احمد و من
هر كه قاچاقچيها از نزديك ۱۰۰نفر بود، شلوغ خيلي جا آن
آن در مي كردند، عراق قاچاق وسيلهيي به قاطر يك با يك

بودند. منتظر جا
تن پروري آدمهاي  قاچاقچيها مي كردم فكر آن  از پيش
و حاضر ميزنند جيب پول زيادي به كارشان از هستند كه
مورد در واقعي به طور كه چيزي شرافتمندانه نيستند. كار به
آشنا واقعيت با اين روز است. آن دولتي صحيح قاچاقچيهاي
افراد زحمتكش ترين  و محرومترين شمار در كه آنها شدم
ميان در شبها ناني براي خانوادهشان، لقمه بابت مناطقند. آن
تا ميكردند نرم پنجه و دست مختلف خطرهاي با كورهراهها
محصول و قربانيان خودشان بياورند. بهدست پولي شندرغاز
راحت زندگي و آسايش كه بودند دولتمرداني چپاول و دزدي

بودند. دزديده را مردم
دادند به من قاطر  يك آنها و شد جدا از ما احمد  مادر
ميش و گرگ در ادامه دهم. قاطر با آن بعد به آن از كه
اجساد يا رفتيم، جلو كوهها در كه كمي كرديم. هوا حركت
پايين به بلنديها از همان بود كه معلوم قاطرهايي استخوانهاي
سرانجام دو شبانهروز از پس ديده مي شد. بودند شده پرت
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مناطق مرزي كردستان عراق رسيديم. به
بودند جا آن در مجاهد رسيدم ۳مرد پايگاه اولين به وقتي
كردند و استقبال من از داشتند. تن به كردي لباسهاي كه 
خواهران كه رسيد خواهي محلي به ديگر ساعت چند گفتند:

هستند. هم
ساعت چند از مي شوم. بعد روبهرو چه چيزي با نميدانستم
ساختمان آن جا بود، در ماوت اسمش رسيدم كه منطقه يي به
مجاهدين است. پايگاههاي از گفتند كه داشت بزرگي وجود
داده جا خودش در را مسلح مجاهد صدها كه بزرگي پايگاه
خودم از و ميكردم نگاه را ديوارش  و در ناباورانه بود.
خيالهاي و يا خواب دارد واقعيت آنچه مي بينيم ميپرسيدم
۴سال روز، چند تفاوت با بود، ۱۲يا۱۳آذرماه روز است. من

ميگذشت. تهران در دستگيريم زمان از
مقدم» «محمد برادرم نام به را پايگاه اين اسم كه عجبا
معلق هوا و زمين بين ميكردم احساس بودند. گذاشته
خسته بودم بود. كرده معكوس پيدا معاني هستم. همهچيز
ميبندم را چشمهايم وقتي مبادا تا بخوابم ميترسيدم اما
با وقتي از  شود. ميبينم محو چه ميكنم، آن باز دوباره  و
ديگر روبه رو شدم، سازمان، قديمي مسئوالن از يكي «عادل»
و شاداب و وجود زنده واقعيت ميبينم آن چه كه كردم يقين
همان باور كردم به من است. ديگر پرتكاپوي همان سازمان
بچههاي بهخصوص كه هر مجاهدي رسيدهام مقدسي جاهاي
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دارند. را آن در نفسكشيدن ساعتي آروزي زنداني،
آنجا به امداد محل براي ديدار از گفتند بعد هفته يك
از مي زدم و بود حرف همراهم كه با مسئولي راه بروم. بين
كردم بودند تعريف آورده سرش كه بالهايي و اعظم نياكان
به وقتي ميبود. كنارمان در  هم  او  داشتهام آرزو اينكه و
بستري كه مالقات بچههايي ميتواني به گفتند آنجا رسيدم،

هستند بروي!
را كسي اين جا  در كه من پرسيدم: خودم از تعجب  با
باشد، هرچه اما بروم؟ بايد كي مالقات به نميشناسم، 
كلمه چند هركدامشان با بهتر كه چه و مجاهدند بستريها

بزنم. حرف
شاخ تعجب  از  داشتم شدم، بستريها اتاق وارد  وقتي 
بغلش و پريدم بود. مقابلم در نياكان اعظم درميآوردم.
فقط مدتي ناباوري با هردو بود و شده غافلگير هم او كردم،
نسرين ميكرديم. جاي شكر را خدا و نگاه ميكرديم هم به
به و نميكردم احتياط كاش كه ميخوردم افسوس بود. خالي

بيرون نميرفت. ذهنم از فكرش و بودم هم گفته نسرين
كردهاند را دستگير خواهرم و مادر پدر و شنيدم زودي به
خيلي را پدرم شنيدم هم بعد ماههاي در هستند. من دنبال و
مادرم بودند. زندان نگهداشته ۶ماه در و بودند كرده اذيت
۳۶ساله موقع آن و خواهرم كه زنداني بوده ماهي چند هم
مطمئن شده بودند كه وقتي و از بوده يك سال زنداني بود تا
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مادر اعظم كرده بودم. آزادشان خارج شدهام ايران از  من
و بودند  كرده شكنجه و دستگير اعظم فرار به علت هم را 
نبوده بدهكار گوشش كسي نبوده درجريان ميگفته او هرچه

است.
مژگان از بوديم هم با زندان در كساني از برخي بعدها
در آنجا و اينجا را ديگران و اعظم و هنگامه تا گرفته
ديدم. آزاديبخش ارتش قرارگاههاي و مجاهدين پايگاههاي
دالورانة مقاومت و قهرمانيها  ياد هنوز اما  مي گذرد سالها
سال۶۷ و بوديم  هم  با قزلحصار و اوين در  كه خواهراني 
شدند پرپر قتلعام شده مجاهد زنداني ۳۰هزار ميان در
قوت من به اما درهمميفشرد را قلبم نديدمشان، ديگر و
فرجام به ايمان و  راه اين در استواريم بر  و مي دهد قلب

ميكند. اضافه پيروزمندش
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