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گذشت كه هست  وقايعي و تجربه ها آدمي زندگي  در
از يكي وقايع زندان و خاطرات نمياندازد. آنها سايه روي زمان
با و مي شوي دستگير كه لحظهيي آنهاست. جديترين از و آنها
افتاده ترين پيشپا با حتي نگاهكردن با آزادي، قطرههاي آخرين
شايد يا  ميكني وداع  خيابان و  كوچه  در و برت دور اشياي 
به نجات اميدي كورسوي هنوز ولي ميخوري حسرت برايش
بسته دستوپا صيدي چون را خود ديگر كه لحظه يي و داري
انتظار شكنجه و كشندة لحظههاي ميبيني، در اسارت دشمن
اضطراب لحظههاي و پيروزي روح، جسم درهمشكستن لحظة
حيوانهاي توسط ضربهخوردن و غافلگيرشدن ترس از زن يك
كينة تمام با كه پاسدار، و بازجو و آخوند بهنام درنده يي
عليه را خودشان كثيفترين حربة هستند تا كمين در حيواني
فرياد صداي در پشت از بهكارگيرند. لحظههايي كه زنداني زن
هستند جالد شكنجة زير كه ميشنوي را ديگر ضجة زندانيان و
درد باشي و به جاي آنها اي كاش ميتوانستي آرزو ميكني و
با لحظة خداحافظي بهجان بخري. آنها  براي رهايي را شالق
ميروند، عشق بهمسلخ گشادهرو و شتابان وقتي آشنا؛ ياران
تكتك وقتي تكتيرها شمارش و تيرباران و اعدام لحظههاي

و… بهياد ميآوري رفته را ياران
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گريز و تعقيب ۱۱ماه
حدود يعني سال۵۹، از  هوادارانشان و مجاهدين دستگيري موج 

پيدا كرد. شيوة  ادامه و بيوقفه ۳۰خرداد۶۰ شروع شد از قبل سال يك
با و حمله ميكردند حزباللهي ها اول كه بود اين شكل به دستگيري
بعد سپاه مي زدند، را بچهها و چماق زنجير و نانچيكو چاقو، پنجهبكس،
شده وارد صحنه و ديگر ارگانهاي رسمي سركوب و دادستاني كميته و
بودند شده  مجروح و مضروب كه كساني همان دستگيري به شروع  و
چشممان جلو و ميگرفتند دستمان از بهزور هم را نشريههايمان ميكردند.

ميكردند. پاره پاره
و فشار  مجاهدين، هوادار  دختر هزاران  و من براي  ميان اين در 
زن بودن خميني رژيم در چون بود. مضاعف محدوديتها و جرح و ضرب
زنبودن هم بهخاطر يك بار زن ستيز آن تبهكاران جرم است. يك بهتنهايي
مثل رذيالنه اذيتهاي و آزار با را خودشان وحشيگري و ما، كينهتوزي
اين از سر آنها و از روسري خيابان، كشيدن در پاره كردن لباس دختران
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زندان خاطرات

با خانه بيرون در فقط مجاهد زنان ما بهعالوه ميدادند. نشان كارها قبيل
داخل بلكه در نبوديم. روبهرو آنها از كتكخوردن و و حزباللهي پاسدار
خانة ما هم، در ميكرد. ايفا را نقش همان پدرمان يا برادر بعضًا هم خانه
بود نيروي هوايي بازنشستة افسر كه پدرم بود. بهراه دعوا جنگ و دائمًا
محلهمان حزباللهيهاي و آخوندها با خميني، رويكارآمدن اوايل و
خواهرانم كه آنها و من فعاليت سياسي با بهشدت  ميكرد، رفت و آمد
ما ميخواست از مصرانه بودند، مخالفت ميكرد و هوادار مجاهدين هم
سخت روز دعواهاي هر ما تقريبًا كنيم. را با مجاهدين قطع رابطهمان كه
همواره و داشتيم خانه در تلخي اوقات و دوطرف قهركردنهاي با جدي و
ميشديم. گاه و بي گاه تهديد خرجي قطع و خانه پدر به اخراج از توسط
بايد خانه بهبيرون رفتو آمدمان هر براي و ميكرديم نوشجان كتكي هم

ميداديم. پس حساب
داشتند، ما مشابه وضعي هم آنها كه داشتم هم ديگري دوستان من
و در فعاليتهاي سازمان بود هوادار كه بودم با زن جواني دوست جمله از
خانه، از  بيرون آمدن  از قبل روز هر تقريبًا ميكرد.  شركت ما تبليغي
تهديد حتي و ميخورد مفصلي كتك  حزباللهياش شوهر توسط
از نبود حاضر ولي بود، و ضربديده كبود بدنش اغلب و ميشد بهقتل
توسط كه داشتم ديگري هم دوستان بردارد. خودش دست سياسي فعاليت
و محدوديت تحتفشار و ميخوردند كتك برادرهاي حزباللهيشان

داشتند. قرار
بود. ديگر نميشد پرالتهابي شرايط و دوران خيلي سخت سال۶۰، بهار
چون بالفاصله كرد، باز كتاب فروخت يا دكة نشريه خيابان سابق در مثل

۱۰
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ميگشودند! لب ديوارها اگر

ميريختند به هم را بساطمان ميكردند، حمله چماقدار و حزباللهي چند
خانه خروج از از قبل صبح ميزدند. هر روز كتكمان بهقصد كشت و
برميگرديم بهخانه نبود دوباره معلوم چون هيچ ميخوانديم، را اشهدمان
در يا جسدمان را ميشويم دستگير يا ميآييم شكسته پاي دست و نه؟ با يا
متوقف را آنها هيچچيز و بودند يكهتاز چماقداران ميكنند. پيدا گوشهيي

نميكرد.
دانشآموز آنموقع را كه كوچكترم پروانه، خواهر روزها همان در
هواداري بهخاطر  دوستانش، از ديگر  عده يي  با همراه بود دبيرستان 
معلم كه هم  ديگرم  خواهر  فرزانه  كردند.  اخراج  مدرسه  از  مجاهدين، 
در را مجاهدين به مربوط مراكز و ساختمانها شد. اخراج هميندليل به بود،
مجاهدين پزشكي امداد ساختمان حتي و بودند گرفته تهران شهر سراسر

نماند. امان در حمله از هم
كه ديگري اعتراضات و مادران عظيم اعتراضي راهپيمايي و تحصن
نشد، توقف اين حمله ها موجب افتاد، بهراه خفقان عليه اين جو روزها آن
كه چيزي بود، گرفته مجاهدين حذف براي را خودش تصميم خميني زيرا

رسيد. بهظهور وجهي روشنترين به سال۶۰، ۳۰خرداد روز
با و ميكردم لمس گوشت پوست و با آنها را كه تلخ حوادث اين با
شاهد هرروز كه خونين بچهها و كبود و بدنهاي ورم كرده صورتهاي ديدن
خشم و به داشتم، خميني به نسبت دوران انقالب در كه عالقهيي بودم، آن
شده خيانت و ما به من ميكردم حس وجودم تمام شده بود. با تبديل كين
ايكاش است. افتاده مردم كه به جان شبان لباس در است گرگي خميني و

كنيم! از نو شروع را چيز همه دوباره و برگرديم ميشد به عقب

۱۱
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۳۰خرداد تظاهرات بي رحمانة سركوب
منتظر زيادي جمعيت بههمراه فردوسي ميدان در ۳۰خرداد روز
دور تا دور مسلح پاسدار بوديم. تعداد زيادي تظاهركنندهها صف رسيدن
جمعيتي سيل بودند. جمعيت رسيدن منتظر ما مثل و ايستاده فردوسي ميدان
طوالني و چنان فردوسي ميآمد، ميدان به سمت حافظ پل روي از كه
من نداشت. انتها و بود گرفته را خيابان انقالب تمام پهناي بود كه فشرده
پريدم بههوا اين صحنه بياختيار با ديدن نميگنجيدم و خودم پوست در
و به شعاردادن شروع بودند، همه ميدان كه در هم و جمعيتي دادم شعار و

نمي شود. محو خاطرم از هرگز كه لحظهيي كردند. حمايت ابراز
شد، پر جمعيت از ميدان و رسيد فردوسي بهميدان جمعيت وقتي
دوسال ونيم طي اينكه بهرغم شد.  بلند  مسلسلها رگبار صداي ناگهان 
هنوز ولي بودم، ديده رژيم اين از زيادي جنايتهاي خميني، حاكميت
دلداري باشد. به خودم مردم براي كشتار رگبارها نميشد كه اين باورم
شمالي بهخيابان جمعيت ترساندن است. به همراه براي ميگفتم و ميدادم
را ناباوريم كه ديدم صحنه هايي دودقيقه بعد يكي دويدم. فيشرآباد ميدان
سينههاي گلوله، از شكافته كرد. سرهاي تبديل دردناك و تلخ بهباوري
و اين سو به شتاب با دستها روي كه خونآلودي پيكرهاي شده، دريده
رگبارها صداي آمبوالنس بودند و… بهدنبال همه و ميشد برده آنسو
ميافتد؟ اتفاقي چه دارد خدايا ميگفتم بهخودم نمي شد. قطع لحظه يك
خانه به پروانه خواهرم فهميدم رسيدم، بهخانه كوفته و خسته وقتي آنشب
بايد نتيجهگيري پس داشته، شركت تظاهرات در كه است. ميدانستم نيامده

بود. برايم سخت هم فكركردنش يا… شده دستگير ميكرديم كه

۱۲
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بالش پروانه رختخواب در نشود، مطلع موضوع از پدرم اينكه براي
ميدانستيم ولي است. خوابيده به نظر بيايد تا انداختيم پتو رويش و گذاشتيم
زد، سر زندانها بهتمام كميتهها و مادرم زود ميفهمد. صبح يا دير پدر كه
بودند، شده كه دستگير بچههايي از هيچ كدام زيرا پيدا نكرد. را پروانه ولي

نداده بودند. پاسداران به را خودشان اسم ازجمله پروانه،
هواداران و بهاعضا متعلق اماكن و بهخانهها حمله ۳۰خرداد فرداي از
را خانه اهل همة هم ما شد. شروع آنها گستردة دستگيري و مجاهدين
آن با بعد از و رفتيم داييم خانة به ابتدا زديم. بيرون خانه از جمع كرديم و
محقري خانة هواداران كه يكي از نزد تشكيالتي ام فريده، مسئول راهنمايي

آن جا مانديم. چندين ماه و رفتيم داشت، محدودة تهران خارج از در
را اكبر برادرم كه شديم خبردار خانهمان، جابهجايي از بعد هفته يك
دوتا بهاينترتيب تا اين جا كردهاند. دستگير يكي از دوستانش خانة در هم
بههمراه خواهرم فرزانه و من و بودند كرده دستگير را خانوادة ما افراد از

بيرون بوديم. فعًال ديگرم خواهر سه و مادر
يك بود، داده پناه را ما كه خانه آن صاحِب بود. سختي روزهاي
را خودشان نان به زحمت و بودند كوچكشان بچة سه با شوهر و زن
نداشت. حد كه بودند صميمي و باصفا به قدري ولي درميآوردند،
خرجي و كند  پيدا شغلي گرفت تصميم بزرگترم خواهر بههمين دليل

كند. را كمتر آنها بار و را بدهد خودمان
هواداري كه كمترين را هر كس بود. رژيم عوض شده سياسي شرايط
سياسي فعاليت روزنههاي آخرين مي كرد. دستگير بود كرده مجاهدين از
را بچهها نميشناخت. افسارگسيخته حدومرزي سركوبي بود. شده بسته

۱۳
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۱۴

كلمه واقعي بهمعني خون حمام ميكردند. تيرباران صدتا، صدتا بيمحابا،
از سال۵۹  كه را اسير مجاهد چندهزار همان زندانها، در بود. افتاده راه 
خود قوانين مطابق حتي اينكه بدون بودند، كرده دستگير مظلومانه بهبعد
ابتدا ميكردند. تمام كشتار شقاوت با شده باشند، مرتكب جرمي هم رژيم
بعد و شروع شد و مكرر آنها براي كشتنشان مجدد و شكنجة بازجويي

سپردند. جوخة اعدام دستهدسته به زندانيان بيگناه را همين
چاپ را شده اعدام مجاهدين اسامي كه را رژيم روزنامههاي روز هر
و اسم مستعار با بچهها را از بعضي ميخوانديم. مي كردند، ميگرفتيم و
همان از در يكي ميكردند. اعدام هويت احراز و نام هم بدون را بسياري
طبق بايد بكنيم. چكار نمي دانستم نيامد. بهخانه هم فريده (مسئولم) روزها
اطالعاتش اينكه بوديم، به دليل مخفي آن را كه در خانه يي بايد ضابطه
چندشب برويم. كه نداشتيم جايي ولي ميكرديم. تخليه داشت، فريده را
دادند نشان رژيم در تلويزيون عكس فريده را ازجمله عكس تعدادي بعد
دژخيمها كند. معرفي را ميشناسد كسي آنها اگر ميخواستند مردم از و
و كبود به وضوح فريده چهرة نداشتند. جنايتهايشان برمالشدن از ابايي هيچ
است. هرچند ديدن شده شكنجه چقدر كه زد حدس و ميشد متورم بود
بود، دردناك فوقالعاده تلويزيون، صفحة در وضعيت آن با فريده چهرة
مي كردم. بود، افتخار مسئولم كه او به و ميكردم را تحسين او دلم در ولي
از است. نداده جالدان به را هم حتي اسمش كه مبارزي و دالور دختر
با فريده آخر  مانديم. خانه همان در  آسوده  خيال با مدتي تا بهبعد  آن
لب من باشد، راحت خيالتان كه بود داده پيام ما به خود، اسمش ندادن

نميكنم. باز
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در يك  بچهها از ديگري تعداد و مادرم و ۲۱شهريور۶۰ با فرزانه روز
خميني «مرگ بر شعار و خيابان بهار شركت كرديم در راهپيمايي اعتراضي
سررسيدند پاسداران كه بوديم خيابان  وسطهاي  زديم. فرياد را جالد»
از كردم. فرار فرعي كوچة يك از من كردند. تيراندازي ما بهسمت و
ميشدند رد كنارم كه از را فشنگهايي و صفير رگبار صداي سرم پشت
زمين نقش و بخورد به سرم يا بهپشت آنها از يكي بودم منتظر و ميشنيدم
دويدن حال در داشتم، ميدويدم. پاهايم در هرچه توان با اينهمه با شوم.
شروع از چند دقيقه قبل ديدم كه از خانه ها هديه يي را پنجرة يكي پشت در
دستگير هم فرزانه كه شد راحت خيالم بوديم. خريده فريده با راهپيمايي
مردم پيچيدم، خيابان به و رسيدم كوچه انتهاي به كند. فرار توانسته و نشده
اولين به ميكردند. تماشا را  و صحنه بودند آمده  بيرون خانههايشان از
به و كرد باز بود در را ايستاده آن جلو كه رسيدم زن جواني كه خانهيي
خانه داخل به كنم ديگري فكر چيز به اينكه منهم بدون تو! بيا گفت: من
جا نفسم تا ايستادم همان جا برد. چند دقيقه به اتاقي مرا خانم آن پريدم،
بهگوش اطراف كوچه هاي خيابان و از شليك هنوز و رگبار صداي بيايد.
از چند دقيقه بعد و رفت  بيرون بود، خانه كه در مرد جواني ميرسيد. 
چنددقيقه شدهاند. دور مقداري آنجا از پاسدارها كه آورد خبر و برگشت
زن شوم. خارج آنجا از كه گرفتم تصميم بعد و ماندم خانه آن در ديگر
من ولي شود. آرام كامًال اوضاع تا بمانم بيشتر كمي داشت اصرار جوان
پاسداران ممكن است بمانم بيشتر اگر كه بودم نگران ميزد و شور دلم

بيفتم. گير و كنند بهخانهگردي شروع
با را سعي كردم منطقه و آمدم بيرون خانه از سرم كردم و را چادرم
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همين در تاكسي شدم. منتظر شريعتي خيابان در ترك كنم. عادي حالت
اتفاقي و هست هم او شدم كه خوشحال سررسيد. خيلي هم مادرم فاصله
فرزانه فرار كه دادم اطمينان شديم، به مادرم سوار هم با است. برايش نيفتاده
گذاشته كوچه پسكوچهها در كه ديده ام را هديه او چون است، كرده
منتظر هرچه آن شب ولي به خانه برگشتيم هم با چيزي نگفت. مادرم بود.

فرزانه شديم، نيامد.
غصهدار مادرم خيلي باشد، شده دستگير فرزانه اگر ميزد كه شور دلم
تظاهرات كه در يك بود فرزندش سومين او چون در اينصورت ميشود،
ساكت و آرام خيلي مادرم ولي برنمي گشت. خانه به و مي كرد شركت
و باشد رفته بچهها يكي از بهخانة فرزانه گفتم شايد او به شب آخر بود.
و نبرد خوابم اصًال آن شب نگفت. چيزي باز هم مادرم برگردد. صبح
«سرخ» را خانه اين بايد ما باشد، شده دستگير فرزانه اگر بودم. نگران خيلي

نداشتيم. جايي هيچ كجا؟ ولي برويم. آنجا از و كنيم اعالم
فرزانه گفت: من تمام به آرامش با و زد مرا صدا مادرم صبح فردا
گفت؟ كي گفتم: و جا پريدم از مثل برقگرفتهها من است. شده دستگير
دستگيرش وقتي ديروز ديدم.  خودم  نگفت،  كسي  داد: جواب مادرم
خيلي كتكش ميديدم. را صحنه و بودم برده پناه مغازه يك به كردند من
و انداختند داخل ماشين به را چند نفري او و سرش كشيدند از چادر زدند،
و با مشت هم مرگ برخميني ميداد. آنها و شعار فرياد ميزد بردند. دائم

ميبردند. ميكشيدند و و ميزدند قنداق تفنگ و لگد
هم اگر مي ريخت گفت: ماجرا، بهآرامي اشك ضمن بيان كه مادرم

مجاهدين. سر فداي كنند، اعدامش
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ميكردند، گريه هم كه خواهرانم  بقية شد  باعث  مادرم، حرفهاي
فرزانه دستگيري ميفهماندند كه با جملهيي هركدام با گفتن و شوند آرام

چيزي تغيير نكرده است.
بادستگيريفرزانه، احساسمي كردمبارمسئوليتم سنگينترشدهاست.
زده بيرون خانه ما از بهخاطر و بودند هوادار صرفًا ديگرم خواهر چون سه
با و روزنامه ميخريديم بود. هر روز چشمشان به من همة آنها حاال بودند.
دنبال و ميخوانديم ميشد، چاپ روزنامه در كه را اعداميها اسامي دقت
او را كه اسم هربار ميكنند، اعدام را او كه نداشتم شك اسم فرزانه بوديم.

ميداديم. دلداري به هم و ميكشيديم نفس راحتي نميكرديم، پيدا
يا روزنامه ها، اطالعات از در يكي ۲۸شهريور، روز بعد، هفته يك

گفته  فرزانه ديديم. را عليزاده فرزانه اسم ۸۸ اعدامي، بين اسامي كيهان، در
كرد. خواهد عليزاده معرفي فرزانه را خودش دستگير شود اگر كه بود
موفق شد اسم دادن همين با و اوين رفت زندان مادرم به بعد صبح روز
كرد… وفا بهعهدش و زد جلو ما همة از فرزانه بگيرد. را فرزانه وصيتنامة
بيشتر آنها را تا نكنم  گريه خواهرانم ساير جلو بود كه اين تالشم  همة
جلو تركيدن نميتوانستم و نبودم موفق وقتها خيلي ولي غصهدار نكنم.
آن سه از بعد مي شد. سرازير اشكهايم بياختيار و بگيرم را بغض خودم

۵ سال  فقط و بود كوچكتر از همه كه بهخصوص رؤيا ديگرمـ خواهر
و… ميتركيد بغضشان داشتـ

راهنمايي و با بهشت زهرا گورستان به با مراجعه بعد مادرم چندروز
مادرم را كه مردي كرد. پيدا را فرزانه مزار گورستان، كاركنان يكي از
آن كه بود كرده تعريف ميكرد، گريه درحاليكه ميكرده، راهنمايي
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پاسداراني تحكم و زور با را مجاهدين از ديگري تعداد و فرزانه پيكر شب
فرزانه عكس مادرم كرده بودند. وقتي ايستاده بودند، دفن سرشان باالي كه
لبخند دخترت بود گفته و بهياد داشته فرزانه را چهرة او داده، نشانش را
مانده است. باقي به خوبي خاطرم در چهرهاش همين براي و لب داشت به
بهاستقبال لبخند با بود: «من نوشته خودش با خط وصيتنامهاش در فرزانه

بود. كرده وفا خودش بهعهد او ميروم». شهادت
داشت. نام نظري زهرا جديدم مسئول شد. عوض مسئولم بعد چندروز
شمال اهل باال؛ زهرا فوقالعاده انگيزههاي با انقالبي پرشور و خواهري
بعدها ميرفت. دانشگاه به كه در تهران دانشگاه اول سال دانشجوي بود.
شناختم. من، و بهتر زندان، بيشتر در و استوارش را محكم و شخصيت او
از پس شده بوديم. وصل كه بهزهرا سهنفره بوديم تيم مهناز يك و ناهيد
علت دستگيريشان شدند. دستگير زهرا و ناهيد آبان، اواسط ماه در دوسه
شد و قطع ما رابطة يك ماه بهمدت زهرا، از دستگيري بعد را نميدانستيم،

شويم. و وصل كنيم را پيدا بچهها دوباره توانستيم از مدتي بعد ما
آدرس بودند، شده دستگير كه بچههايي از تعدادي كه آن جا از
نبود درست ديگر  ميدانستند، ميبرديم، بهسر آن در كه را  خانهيي
در اتاق يك كرديم و ترك آنجا را بمانيم، ازاين رو آن خانه در همچنان
يك باال طبقة در كرديم، اجاره رسالت خيابان حوالي در خانهيي اول طبقة
را اتاق يك همين هم فقط و طبقة پايين سكونت داشتند جوان شوهر و زن

ديگر هيچ! و بود در حياط كه توالتي داشت با
بهنام جديدم همتيمهاي از يكي و سهخواهرم و مادر بههمراه من

شديم. ساكن آنجا شاداب،
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تابستان۱۳۶۰  ديپلمه، در لطيف، شهيد فرزانه مجاهد
آشام خون  دژخيمان توسط ۲۳سالگي  سن در

شد به جوخة اعدام سپرده در زندان اوين خميني
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شلوغ خيلي آن محله چون اما برديم، بهسر در آن جا هفته يكيدو
محلة يك و در كنيم عوض را خانه گرفتيم تصميم ترس لورفتن، از بود،
پيداكردن براي بزرگم خواهر و مادر كه يكروز بگيريم. خانه خلوتتر
خواهر دو و شاداب همراه با و من براي اجاره بيرون رفته بودند خانهيي
كوبيدند. را محكم خانه در ناگهان بوديم، خانه در رؤيا افسانه و كوچكترم
از بعد برگردد. و  كند چك برود كه  فرستادم را كوچولو  رؤياي من
مرد ريشو مثل تا گفت دو برگشت و هراسان رنگ پريده و با چند لحظه او
گفتم است؟ من هم من پرسيدند مادرت خانه هستند، از پاسدارها دم در
ميگفتي نيست؟ مامان خانه نميداني مگر آره؟ چرا گفتي گفتم او به آره!
آنها گفت: «آخر كودكانهاش شيرين زبان همان با او را ميبستي! در و نه
چادر سفيدي نبود، چارهيي ميگفتم!». راست آنها به نبايد پاسدار هستند،
بودم، گرفته  سفت را رويم  در  حالي كه و رفتم  در به دم  و بهسر كردم
به شدت اضطراب فرط از قلبم كردم. معرفي رؤيا مادر بهعنوان خودم را
كه مقدار آمد يادم به شدم تازه روبهرو منحوس آنها قيافة با ميزد. وقتي
همراه بوديم، گرفته مختلف افراد از مالي كمك بهعنوان كه را پول زيادي
عكس قاب پشت اتاق و تاقچة روي بودم نوشته براي مسئولم كه گزارشي

دارد. قرار
يك به دنبال اطالعاتشان طبق و بودند آمده ما دستگيري براي آنها
كوچك دختربچة با يك كه االن اما بودند، ۴دختر جوان با ميانسال مادر
گرفتهاند. اشتباه كه رسيدند به اين نتيجه بودند، شده روبهرو جوانش مادر و
و آمدهايم دادستاني از ما و گفتند دادند نشان را خود پاسداري كارت
قلبم بردند. هم مرا و اسم خود هستيم با اين مشخصات خانوادهيي بهدنبال
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بود آن از مانع چادر خوشبختانه اما بيايد، بيرون حلقومم از ميخواست
از جوابي منتظر فهميدم مرا نشناختهاند. اما حالم شوند. و وضع متوجه كه
در بيرون چه بگويم. كه ميگرفتم تصميم بايد در لحظه من بودند. طرف
منتظر آنها داخل كه پاسداران ميشد ماشين ديده چند هم خيابان توي و
اين با همين براي هستند و مطمئن قطعًا خانه آدرس از بودند. ميدانستم كه
گفتم: به آنها و ذهنم گذشت لحظه چيزي از دستگاه آمده اند. يك و دم
درآورده، را كلتهايشان پاسدارها هستند. ساكن باال طبقة خانواده در اين
كاري نداشته باشيد هيچ شما بهمن گفتند تشكر، ضمن گلنگدن كشيدند و
با آنها كه لحظاتي همان در مي كنيم. را كارمان ما بمانيد اتاقتان در و
و به شاداب پريدم اتاق داخل من به سرعت ميرفتند پلهها باال از احتياط
بايد آمدهاند، ما دنبال نكن، معطل هم لحظه يك گفتم: بود منتظرم كه
سريع و كوتاه جمله هم در چند كنيم. به افسانه و رؤيا ترك را خانه سريع
چيزي نميدانستم بيرون از خانه چه كه آنجا الزم را كردم. از سفارشهاي
گفتم و بهاو دادم بود به افسانه پيشم گزارشهايي را كه انتظارمان است، در
كرديم چادر سر هم شاداب و توالت بريز. خودم در را آنها االن برو همين
طبقة از را دوپاسدار صداي آمدن، بيرون حين در رفتيم. بيرون خانه از و
ميگفتند كيه؟ ميپرسيد كه زني پاسخ در و ميزدند در كه ميشنيدم باال

را باز كنيد. در
چنان رفتيم. قلبم بيرون از خانه ولي سريع آرام ظاهري شاداب با و من
پر از پاسداران خيابان بيايد. بيرون گلويم از ميخواست ميزد كه انگار تند
لحظه بودند. هر اطراف مراقب و ايستاده آنجا و اين جا بود كه مسلح
نگهدارند، را ما بودند، ايستاده منتظر كوچه در كه پاسداراني بودم، منتظر
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شروع توان تمام  با و  پيچيديم فرعي  بهاولين كوچة  نيفتاد.  اتفاقي  ولي
از آن ميخواستيم فقط ميرويم، داريم كجا نميدانستيم كرديم. به دويدن
وقتي پاسداران كه مي كردم فكر بهاين دويدن حال در دور شويم. منطقه
بهفكر و… ميآيند پايين حتمًا چه ميشود؟ كلك خوردهاند، بفهمند
كه مي كردم فكر خواهرم و بهمادر مي كنند؟ چكار كه بودم رؤيا و افسانه
پيدا كنم را آنها ميتوانستم چطور افتاد؟ خواهد اتفاقي چه وقتي برگردند،
سرم توي همين طور مختلف افكار برنگردند؟ بهخانه كه بدهم اطالع و

كنم. متمركز را فكرم نمي توانستم و ميچرخيد
شديم سوار نگهداشتيم و را تاكسي اولين رسيديم، بزرگراه رسالت به
وقتي كه پاسداران ترك كرديم. بعدها مادرم برايم تعريف كرد را منطقه و
كه وقتي فهميدند و بودند آمده پايين بهسرعت كلك خوردهاند، فهميدند
چيز همه بودند. كرده وحشيگري و بهنعرهكشيدن شروع كردهايم، فرار ما
تا بلكه چيزي بودند. كرده يا پاره و شكسته بوده در اتاق به همريخته را
توالت بريزد در را گزارشها آن بوده نكرده فرصت افسانه گيرشان بيايد.
تا بودهاند نشسته همانجا آن پاسداران از بعد بود. مانده باقي جيبش در و
كه بوده فهميده خيابان وضعيت از مادرم كنند. دستگير را خواهرم و مادرم
بوده فهميده وقتي ولي منهم دستگير شده ام. مي كرده فكر و هست خبري
رسيدن به محض پاسداران بود. شده راحت خيالش فرار كردهايم ما كه
افسانه بودند. كرده ماشين سوار و كرده دستگير را آنها خواهرم و مادر
ريخته جوي مرا داخل دستنويسهاي ميشده، رد جوي آب از كه موقعي

بود.
بازجويي جداگانه هركدام از و مي كنند جدا هم از را آنها اوين در
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حرفهايشان  همة و ميشود آنها پيك ۵ سالهام خواهر رؤيا ميكنند.
آنها از  نمي توانند بازجوها  به اين ترتيب  و يكي ميكنند  او به وسيلة را
تحويل به پدرم و برده بهخانهمان را آنها سرانجام بهدست بياورند، چيزي

ميدهند.
شديم؛ خواهري  پوران وصل كه بهمسئول جديدمان ارديبهشت۶۱ بود
چند روزي براي احساس. و عاطفه از پر حال درعين و پركار و  جدي
كه يك بود دوطبقه خانه اين ميرفتيم. رسالت ميدان حوالي به خانهيي
پرستار هوادار را دوخواهر آن داشت كه طبقة دوم در توالت با يك اتاق
اول طبقة در داشتند و صاحبخانه اختيار در مريم و مهين به نامهاي سازمان

ميكرد. زندگي
بهايننتيجه ميديديم، خانه اطراف  كه  نمونههايي با بعد چندروز
نبوديم، كه مطمئن ولي از آنجا باشد. خانه لو رفته ممكن است كه رسيديم

در آنجا  كسي شب ديگر من، از غير شد قرار اعالم كرديم و زرد# را خانه
تصميم بعد برسانيم. حد كمترين به هم روز طول در را ترددها و نماند

برويم. ديگري به محل و كنيم تخليه را خانه ۱۳ارديبهشت روز گرفتيم

دستگيري
در زدند. را اتاق در بعدازظهر يك ساعت حدود روز۱۲ارديبهشت
قبل چندروز مادرش، كه و (مريم) پرستارها از يكي  و من ساعت آن

درجهبندي براي  مجاهدين  مصطلح استانداردهاي از سفيد و زرد  و سرخ  رنگ سه #

لورفتن احتماِل نشانة «زرد» بودن، نشانة لورفته «سرخ» است. امكاني يا محل هر امنيتي
تلفن يا شمارة آدرس خانه، محل، يك بودن استفاده قابل و سالم به معني «سفيد» و

ميشود محسوب
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شيفت مهين و بوديم خانه شيراز آمده بود، در از دخترانش ديدن براي
كه آن صداي كساني بهدنبال كرد.  باز اتاق را در بود. مريم بيمارستان 
آمدهاند. ما دستگيري و من فهميدم كه براي مي شد شنيده بودند در پشت
فرار تنها راه بود، كه پشتبام طريق از بهسرعت كه اين فكر افتادم به اول
كردم باز مي شد، بهپشتبام باز پنجره يي را كه به سرعت بهاينجهت كنم.
را آن جا كه دارند هستند روي پشتبام مسلح ۱۵پاسدار ،۱۰ ديدم ولي
و كردم را نگاه كوچه باز مي شد، به كوچه كه از پنجرهيي مي گردند.
و سالح كه است لباس شخصي و افراد ماشين پر از هم كوچه كه ديدم
ديوار خانههاي پشت و آب جوي هم توي افرادي و دارند به دست بيسيم
هستيم. درحاليكه مسلح ما ميكردند فكر گرفته اند. البد سنگر اطراف
خبرهاي دستنويس چندصفحه از بود عبارت بود، ما خانة آنچه در همة
از كاست چندنوار سازمان و اطالعيههاي از چندبرگ مجاهد، صداي
يادم كه بچههاي هوادار از يكي شناسنامة همچنين مجاهدين و سرودهاي
دودختر دستگيري براي كه نبود باوركردني بود. ما پيش علت چه به نيست

باشد. كرده بسيج اينهمه نيرو مجاهدين، رژيم هوادار جوان
را بهرويشان كه در مريم پاسدارها كه نكشيد چندثانيه بيشتر طول
اتاق بهداخل آماده سالحهاي با دادند و هول خشونت بود، با كرده باز
و نگهداشتند گوشه يك در بوديم، اتاق در كه را سهنفر ما و ريختند
چيز را وحشيانه همه آنها كردند. اتاق وسايل تمام شروع به بازرسي ۶ـ۵نفر
پنبههاي و مي كردند پاره با چاقو و تشكها را بالشها حتي بههممي ريختند.
بياطالع همه چيز از ميكرديم هم وانمود ما ميريختند. بيرون را آنها داخل
را اين كارها چرا هستيد؟ كي شما كه مي كرديم اعتراض به آنها هستيم،
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دست نويسهايمان ما كه بود اتاق در پارچهيي عروسك يك ميكنيد؟
عروسك كه آيا ميزد به شدت قلبم من بوديم و آن گذاشته داخل را
آن و عروسك رفتند سراغ سرانجام نه؟ يا كرد خواهد را جلب توجهشان
فاتحانهيي خندة و كشيدند بيرون آن از را دستنويسها و شكافتند هم را

كردند.
اين در بود. من جيب در هم دستنويس اوراق تعدادي آنها بر عالوه
و از بود خورده بههم حالش شده و صحنهها شوكه اين ديدن از حال مادر
و پاسدارها با هم مشورت كردند برود، پاسدارها خواست كه به دستشويي
دستشويي كه به هم با اين قصد من او، اجازه دادند. بعد از بازگشت او به
كه خواستم پاسدارها از بين ببرم، از نزدم بود، كه را نوشتههايي و بروم
پايين پلهها را از ما نفر هرسه بعد ندادند. اجازه آنها بروم، اما بهدستشويي

ماشين كردند. و سوار برده
را ما بودند. آمده كه به تماشاي صحنه مردمي بود از پر و شلوغ كوچه
گرفتم. مادر قرار و مريم و بين وسط و من نشاندند عقب ماشين صندلي در
آنها يكي از و گرفتند قرار جلو نيز در شخصي لباس مزدوران نفر از دو
را دستنويسها من ميپاييد. را ما دائم بود، مقابلش كه آيينهيي طريق از
اسم با چون بگذارم، ماشين صندلي زير را آنها خواستم و درآوردم آهسته
مال بفهمند نمي توانستند ميكردند، پيدا بعدًا اگر و بود شده نوشته مستعار
نداشت؛ آهسته سوراخي و ماشين هيچ حفره صندلي ولي كسي است، چه
شكافي و جايي آيا كنار صندلي در كه چك كند گفتم مريم به زيرلب و
او به يواشكي من دستنويسها را بله، هست، گفت كرد و نگاه او هست؟
بابت آن مدارك خيالم از گذاشت، شكاف آن داخل آنها را و او هم دادم
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كمي راحت شد.
يكي در بگيريد. پايين را سرتان گفتند پاسدارها مسافتي، طي از بعد
ماشين بزرگ شديم. حياط و ما وارد يك باز شد بزرگي خيابانها، در از
دستنويسهايي شد، باز در اين كه بهمحض كردند. پياده را ما نگهداشت،
آنها اينكه بهجاي او معلوم شد ريخت. روي زمين بودم، داده به مريم كه
صندلي و در ماشين شكاف بين اشتباهي بگذارد، زير صندلي شكاف در را
خندة فاتحانهيي با پاسدارها هم باز دست نويس، آشكارشدن بود. با گذاشته
در اتاقي به را نياورديم. ما خودمان روي به اصًال هم ما جمع كردند. را آنها
همانجا از و كرد بدني بازرسي را ما پاسدار زن يك و بردند ساختمان آن
و زدند چشمبند يك ساعت  بعد بهمن جدا كرد و حدود دونفر آن از مرا

اوين فرستادند. پاسداران به اكيپ از اسكورت يك با
متمركز را فكرم  فرصت، از استفاده با ميكردم سعي راه  بين در
مرحلة يك و شد تمام مبارزه مرحله از يك خب گفتم خودم به كنم.
فكر اما  نميدانستم، كشيد؟ خواهد  طول  چقدر ميشود. شروع ديگر 
مرا حتمًا افتادم. و فريده به ياد فرزانه نخواهد كشيد، طول زياد ميكردم
اين از اين است كه مهم بنابراين ميكنند. اعدام بهزودي مثل فرزانه هم
خدا از و كردم دعا دلم در بيايم. بيرون روسفيد و سربلند آزمايش مرحلة

را خواستم. همين
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بازجويي
داشت، مرا نخراشيدهيي صداي كه مردي رسيديم، اوين وقتي به
دنبال گفت و گرفت و كشيد محكم را شد و چادرم نزديك كرد، صدا
او قيافة داشتم و برد. چشمبند پايين يك زيرزمين پلههاي مرا از بيا! من
ميكردم احساس نفسنفس زدنش و از حرفزدن ولي نميديدم، را
به فحاشي كرد و شروع همان جا از او است. و تنومندي كه آدم چاق
كه كردم ميزد. اعتراض سرم روي گاهي دستش بود، كه چوبي با
كرد مكث قدري نداشت، واكنشي چنين انتظار كه او ميزني؟! چرا
و به سروصورتم كوبيد محكم دست داشت در كه با چوبي بعد و
است، اوين اينجا كجاست؟ اينجا نيست حواست اينكه مثل گفت:
بگيري. بايد خفقان اينجا تو بزنم، دارم حرف من حق فقط اينجا

فهميدي؟! ميزني! حرف خواستم من و گفتم من وقتي فقط اينجا
جيغ و  ناله ها و شالقزدنها صداي شديم، زيرزمين وارد وقتي
بود. كرده پر را فضا بودند، زيرشكنجه كه مرداني و زنان فرياد و
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زيرزمين آورده به آن بودند، كرده دستگير همان روز كه تعدادي را
تا بودند نشانده انتظار در هم را تعدادي بودند. برده زيرشكنجه و
باش اين جا گفتند و  نشاندند اتاقي  در  پشت هم مرا  برسد. نوبتشان
نعره و زن يك دلخراش فرياد صداي اتاق داخل از برسد. نوبتت تا
راهرو همان در هم را جواني مرد ميآمد. بازجوها فرياد و داد و
گويا او كه به بازجوها ميزدند. شالق بهشدت و بودند بسته به تخت
نه؟ بودي، ورزشكار تو مي گفتند و ميدادند فحش بود، ورزشكار

حيواني او راميزدند. و با كينهيي بگير! پس
شده آش و الش پاهايش تمام كه را مجاهد يكي ديگر از برادران
سر دور را بازجوها شالق از يكي و نگهداشته راهرو سرپا وسط بود،
روي شالق از مي گفت بايد و ميزد زمين و به خودش ميچرخاند
شكافتهشدهاش و زخمي پاي به محكم شالق نميتوانست، و اگر بپري
با را او دوباره  آنها بهزمين ميافتاد. ولي ناله  و آه با او و  ميخورد
بارها كار، بارها و اين و ميكردند سرپا ناسزا كتك و شالق و ضرب

شد. تكرار
و بودند  بسته نيمكت به يك را دختري  من نزديكي همان در 
قدرتش فرياد ميكشيد. تمام با او و ميزدند شالق را او بازجو چند

است،  اوين  بند۲۰۹  زيرزمين فهميدم بعدها كه آنجا گوشة هر در
همان در رفت وآمد بودند. در دائم بازجوها بود.  برپا  شكنجه بساط
را صداها  «اين گفت: به من آهسته و آمد  من كنار آخوندي حال 
«آره، گفتم: بدهم نشان عادي را خودم كردم سعي ميشنوي؟»
است». همين سرنوشتت هم  تو نزني حرف «اگر  گفت: ميشنوم!»
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ولي ميداني، خودت گفت: بگويم».  كه  ندارم چيزي «من گفتم:
دقيقة بعد چند و رفت. گفت را اين بهت گفتم!». من كه يادت باشد
كيست؟ گفتم: نميشناسم! مهناز… پرسيدند: ديگر آمدند و نفر دو
كه از آن جا چهكارميكرد؟ شما خانة در شناسنامهاش پس  گفتند:
اشتباه گفتم: است بيحسابوكتاب خيلي دستگاهشان ميدانستم
زدكه پهلويم لگد به با چنان از آنها يكي نبوده! خانه ما توي ميكنيد،
و رفتند و دادند پرت شدم. چند فحش ركيك هم آنطرفتر متر چند

مي رسيم! خدمتت بعدًا گفتند
حاال بودي، شنيده دربارهاش آن همه كه چيزي مي گفتم خودم با
چند هر كن! آماده برايش را خودت است. گرفته قرار خودت انتظار در
كه عزمم براي مطمئن بودم ولي از خودم دلهره داشتم، نگران بودم و
فكرميكردند، شكنجهگرها آن چه كه برعكس است. جزم مقاومت
مي شدند، شكنجه دورو برم كه بچههايي و فرياد ناله شنيدن و ديدن
نيرو مقاومتشان  از ولي بود،  زجرآور و  سخت برايم خيلي اگرچه 
احساس ميكردم. دعا برايشان و تحسين را آنها دلم در و ميگرفتم
در مجاهدين از نفر چون صدها و شايد هزارها نيستم تنها كه ميكردم

زندانهاي ديگر زيرشكنجه هستند. اينجا و
ميزد، از مسخرهيي حرف با لحن بازجوها درحاليكه يكي از
اينجا مي دوني گفت: و زد به پايم كفشش نوك با و شد رد مقابلم

يعني حاال ببين!! اوين… اوين! مي گن به اين جا كجاست؟
مثل ندارد. عادي حالت كه آمد بهنظرم حرفزدنش لحن از
كرده مخدر مصرف مواد كسي كه مثل كردهاند يا كه مست آدمهايي
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كند. حفظ در حرفزدن تعادلش را نميتواند حتي و
يكي بردند. ديگري  اتاق به مرا و آمدند يكي دوساعت از بعد
.۳۷ منظورش چيست، گفتم: نفهميدم است؟ چند پرسيد: شمارة پايت

منظورش را  باز من شود! بزرگ كه ۵۰ جا دارد تا پس خب گفت:
تخت از ميكردند، از من شكنجه را كه قبل مجاهدي دختر نفهميدم.
بودند، سعي كردم نشانده  زمين روي اتاق و كنار باز كرده شكنجه 
يكي ميبردم، باال براي ديدنش را سرم بار كه هر ببينم، ولي را او
پاهايش و ميكرد ناله دختر آن ميكوبيد. سرم بر محكم بازجوها از
بخوابانند، شكنجه تخت مرا روي اينكه قبل از بود. خونآلود تمامًا
پر پالستيكي آب ليوان يك اتاق بود، با گوشة در كه آبي از تشت
ته خوردم. را تا اول ليوان و بود تشنهام ابتدا و گفتند بخور! كردند
شالق ميزد با نميخورم! داد دستم، گفتم و كرد پر را ليوان دوباره
آورد آب  ۱۲ـ۱۰ليوان  تا بخوري! بايد است!  اجباري  ميگفت و
اگر مي گفت  و  بخورم كه ميخواست  كتك  و شالق با بار هر و
داشتم بخوري. راميدهم تشت تمام بريزد زمين روي قطرهاش يك
دراز تالش كردم انداختند، اول تخت روي سرانجام مرا ميتركيدم،
مرا بههم زدن چشم در يك و ريختند روي سرم ولي چندنفر نكشم،
هم را كثيف پتوي يك و بستند به تخت را دستوپايم خواباندند،
بودند، گذاشته  پاهايم زير هم آب تشت يك انداختند. سرم  روي
خواهر آن كردند. شروع را شالقزدن و ريختند  آب پاهايم روي
سر كرد كه دست از ناله التماس و آه بود، با شكنجه شده كه نشسته
از و كردند ساكت او را لگد و مشت با نزنند، بازجوها و بردارند من
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نشاندند. راهرو در و بردند بيرون اتاق
روي نفر يك  مي خوردم، تكان زياد شالقزدن، موقع چون 
دو نفر بهصورت لحظه در ميزدند. بهنوبت شالق بقيه و نشست سرم
اعتراف خواستي وقت  هر ميگفتند و ميزدند شالق  يكدرميان
خفگي كه احساس دقيقه يكبار چند بده. هر عالمت دستت با كني
وقتي بزنم تا حرف ميخواهم ميدادم كه عالمت دست با ميكردم،
بود اين نهايت آرزويم بكشم. نفس كمي بلند ميشوند، سرم روي از
ميكردم را بلند داشتم سرم توان جاييكه و بميرم. تا كنم سكته كه
اما بميرم، و  شود حاصل فرجي شايد ميكوبيدم، به تخت محكم و

خيال ميكردم. خودم كه بودم آن سختجانتر از
هم يكبار  و محمديگيالني  آخوند يك بار شكنجه حين
من سر باالي گيالني آمدند. زيرزمين به سركشي براي الجوردي
با حالت از بازجوها  يكي نداريد؟ مشكلي و از بازجوها پرسيد آمد
مي كنيم كه ما كاري اين حاجآقا پرسيد: او از لحن لومپني و مسخره

است؟! شكنجه اسمش
جوابش با در گيالني هم خنديدند. بازجوها بقيه خودش و بعد
موظفيد شما نيست. چون شكنجه اين نخير! تمسخر گفت: حالت همان

بدانيد. را حقايق
اين نسبت به كينه خشم و از لبريز وجودم را حرف سراسر اين
خفهاش خودم دستهاي با و بلند شوم ميخواست دلم كرد. دژخيم
گفتم: حقيقت؟! او به حال همان در بود. بسته اما دستوپايم كنم.

حقيقت بوديد! دنبال ايكاش شما
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بخورم. شالق ديگر اساسي ضربة چند شد باعث هم جمله همين
شدم. سبكتر يك ذره كردم حداقل احساس ولي

تعدادشان كم شد و رفتند شكنجهگرها از تعدادي بعد از مدتي
روي از مرا و خسته شدند من شكنجة از مانده بودند كه هم آنها و
بزن. درجا ديوار كنار گفتند و بردند راهرو به و كردند باز تخت
پاهاي روي درجازدن شالق مي زدند. يا لگد ميايستادم با كه همين
بتوانند بيشتر بخوابد و پاها كمي كه ورم بود براي اين شكنجه شده،

بزنند.
كردم شروع كنم، فراموش را درد اين كه براي درجازدن، حال در
بچههايي از هيچ كدام نميتوانستند از اين كه آنها از سرودخواندن. به
غرور و احساس بگيرند، اطالعاتي بودند، زيرزمين در آن آن شب كه
نمي دارند هفته نگهم يك بيشتر از نداشتم كه ميكردم. شكي افتخار
و مي گذرد هم يكيدو هفته ديگر به خودم ميگفتم مي شوم. اعدام و

مي شوي. هميشه آسوده و براي مي شود تمام
از غير و زدند صدا كاري براي  را  بازجوها همة بعد مدتي
و بينصيب نمانده هيچكس زيرزمين آن در رفتند. بقيه يكيدو نفر
با هر  تكاني كه بودند و افتاده گوشهيي هر يك همه شكنجه  شده و
كه چندمتر مجاهدي برادر مي شد. شنيده ناله شان ميخوردند صداي
دستگير ۱۲ارديبهشت روز همان در بود، افتاده زمين روي آنطرفتر
بود. خورده تير و كرده مقاومت دستگيري جريان در و بود شده
هم بعد و بودند زده و  آورده بازجويي به وضعيت  همان با را وي
زير از گاه و ميكرد درد ناله از او دائمًا بودند. گوشهيي انداخته در
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نيست، كسي ميديد همينكه و مي كرد نگاه اطراف به چشمبندش
چگونه كه ميكرد تعريف بشنويم ماجرايش را ما كه بلند صداي با
خانه افراد همة گرفته و سالحها انواع آتش زير را خانهشان پاسداران
زنده مانده خورده، او چون تير به پايش فقط و رسانده به شهادت را

است.
اينكه بدون بودند، دور و برم و  شده  شكنجه كه بچههايي به
ميكردم. و عالقه عشق احساس به شدت  بشناسم، را  هيچكدامشان
آنها و ميزدم را باال گوشة چشمبندم كه همهجا ساكت مي شد، گاه
هم چندبار تحسين ميكردم. دلم همهشان را در نگاه و زياد عالقة را با
به طور نشسته بود نزديكيم در خواهري كه زدم، باال را وقتي چشم بندم
بهاين و و خنديديم كرديم نگاه بههم زد، باال را چشمبندش همزمان،

داديم. روحيه بهيكديگر وسيله
با ادرار چندبار صبح و تا داخلي شدم خونريزي آنشب دچار

شدم. مواجه خونآلود
اصرار هرچه بسته بودند، به   تخت در راهرو را ورزشكاري جوان
او و نميكردند بازش برود توالت به تا كنند بازش تخت از ميكرد
وضعيت همان در بود، رويش كه زيادي فشار وجود با ناگزير هم
اين و ميآمدند وقتي بازجوها تازه بود، تمامًا خون كه ادرار ميكرد،
در صحنهها اين مي افتادند. همة جانش به شالق با مي ديدند را صحنه

ميداد. رخ مرد) و نفر (از زن دهها چشمان مقابل
صداي هرازگاهي و بوديم  بيدار درد از  همه صبح تا آنشب
گندهيي هيكل بازجوها كه از نيمهشب يكي بلند ميشد. يكيمان نالة
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بروم. همراهش بلند شوم و جايم از گفت سرم آمد و داشت، باالي
ولي نميديدم را چهرهاش افتادم، راه دنبالش و شدم بلند بهسختي من
سرم باليي بخواهد كه ميترسيدم راهرفتنش و حرفزدن نحوة از
زد را باال او چشم بند و برد ورزشكار جوان همان سر باالي مرا بياورد.

ميشناسي؟ را او پرسيد: من از و
و دوباره كرد نگاه مرا كرد و باز چشمهايش را هم بهزور جوان
و خونآلود متورم وخيم بود. صورتش كبود و حالش خيلي بست.
متورم و سياه بودند بسته باالي تخت به با دستبند دستهايش كه بود.
بودند. زده دستهايش و سروصورت به با شالق كه مشخص بود و بود

نميشناسم. گفتم:
بهآنها حرفي هم هيچ او نميدانند و از او هيچ چيزي بهنظرمي آمد

نزده است.
بيشرمي با بازجو همان بنشينم، كه برميگشتم داشتم زمانيكه
ناسزا هم و همان حال فحش در و بچسباند را به من خودش سعي كرد
سريع نمي توانم و است مجروح پاهايم من كه ميدانست چون ميداد،
حيوانصفتي با مسأله اين از و بكشم كنار را خودم و كنم حركت
روي و كشيدم كنار بود هر ترتيبي به  را خودم ميكرد. سوءاستفاده

كشيدم. راحتي نفس و انداختم بچهها بقية كنار زمين
صداي با سر و گاه بودند، رفتو آمد در دائم بازجوها تا صبح
مجاهدين سرشناس مسئوالن برخي از و نام خوشحالي ميآمدند و بلند
شد كشته هم فالني  شد، كشته هم فالني  ميگفتند و ميبردند را
ميخواهي آيا ميگفتند: و  ميآمدند بچهها  تك تك سراغ بعد و
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و تمام شد سازمان ديگر بدبختها ميگفتند ببيني؟ را ببريم كشته ها
ميكنيد؟… مقاومت كي براي داريد شدند. دستگير يا كشته همه

نشان  به بعضيها كرده بودند و چاپ آن روز# را واقعة عكس شهيدان
و ميخنديدم آنها حماقت اين به دلم در كنند. شناسايي كه مي دادند
ميكردم و احساس را مجاهدين ترسشان از به وضوح در حرفهايشان،

ميداد. تسكين را دردم اين
بهخط را از ما زيادي تعداد صبح گذشت. بههمين ترتيب صبح تا
يك ساختمان آنجا دادند. آنها تحويل و برده ديگري به محل كرده،
طبقة و بود بازجويي  شعبههاي آن دوم و اول طبقة كه  بود ۳طبقه

بردند. در  دوم به شعبة۷ در طبقة مرا بود. بيدادگاه سومش شعبههاي
با روي زمين شعبه سراسري در راهرو زنداني زيادي هم تعداد آنجا
هيچكس آنجا بودند. در نشسته خونين و بادكرده شكنجهشده،  پاهاي
با ميكرد ضعيفي نالة بكند. حتي اگر كسي صدايي كمترين نبايست
شعبه صداي اتاقهاي بعضي داخل ميافتادند. از بهجانش و لگد مشت
كه مجاهد يك دختر پاي مي آمد. فرياد و و جيغ شكنجه و شالق
كه بود شده  آش والش به قدري  بكند،  هم  ناله  نداشت حق حاال
پا مچ از و گوشتي پوست هيچ تقريبًا هيچ تكاني بخورد. نميتوانست
گوشت و شده كنده تمام پوست هم بهباال مچ از و نمانده بود بهپايين
بازجويي اتاق  به جابهجايياش براي بود. زده بيرون لبو مثل  قرمز

__________________________
خانههاي به پاسداران مسلحانة  سنگين حملة سال۱۳۶۱، ۱۲ارديبهشت درحماسة   #
درهم هليكوپتر با را خانهها  برخي  حتي كه  گرفت صورت  تهران در مجاهدين
قرمانده واالمقام ازجمله و مجاهدين كادرهاي از تن دهها حمالت، آن در كوبيدند.

رسيدند. بهشهادت ضابطي محمد
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مي كردند، جابهجا ويلچر  با  و آوردند ويلچر  ابتدا  ديگر جاهاي و
بياورند ويلچر نكرده كه الزم داد بازجوها دستور يكي از بعدًا ولي
بهعمد برويم، توالت ميخواستيم كه بار هر برود. راه خودش بايد و
و به دستشويي بروم او با تا بتوانم ميكردم معطل و را سرگرم خودم
تعادلم ميتوانستم تمام سختي با خودم هرچند كنم. كمكش بتوانم
را خودم درد ميديدم را او ولي وقتي نگهدارم، ايستاده حالت در را
او جلو كه ميگرفتم قرار طوري توالت، صف در ميكردم. فراموش
فاصلة كردن طي دهد. تكيه به من خودش را بتواند او و بگيرم قرار
پاهاي بهوضعيت توجه با بود، راهرو انتهاي در كه توالت تا شعبه
همه ميرسيديم وقتي كه بود سخت آنقدر بچه ها، شكنجهشدة

ميزديم. نفسنفس
يك  كه بود هم جواني مادر بوديم، نشسته ما كه شعبة۷ آن جايي در
بازجويي اش نوبت وقتي داشت. بهاره بهنام شيرخواره چندماهة بچة
هرچه و ميكرد گريه خيلي بهاره بردند، شكنجه بهاتاق را او و رسيد
مادرش فريادهاي و صداي شالق ميكرديم ساكت نميشد. تالش ما
اتاق از چند ساعت از بعد  را مادرش شكنجه ميآمد. وقتي اتاق از
توأم و  بهسختي كند. ساكت را او توانست آوردند، بيرون شكنجه 
به توالت تميزكردنش  براي و ميكرد بغل را بچهاش زياد  درد  با
كه پاهايش روي نمي توانست هم را خودش وزن درحالي كه ميبرد.

كند. تحمل بودند آشوالش
از يكي بهاره ميگذرد، زمان آن از كه دودهه از بعد حاال
ارتش در را  او كه باري اولين  است. آزاديبخش  ارتش رزمندگان 
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و كردم صدا را او نداشت. حد كه شدم خوشحال آنقدر ديدم،
گوش عالقه با خودش هم كردم. تعريف را روزهاي زندان آن برايش
ساكتش تا بغل مي كرديم را او بازجويي شعبة كه در آنموقع ميكرد.
كه نميديدم را چشم اندازي چنين هم بهخواب حتي هرگز كنيم،
ارتقا ملي آزاديبخش ارتش سطح تا ما مقاومت و مبارزه روزي
در آغوش آزادي هيأت يك رزمندة بهاره را در من و خواهد يافت

خواهم كشيد.
ادامه  و كتك بازجويي هرروز و گذشت به همينترتيب ۶ روز
مرا به بند۲۴۰  ازجمله بخشي و كرده بهخط را تعدادي تا اين كه داشت

به بند۲۴۶ فرستادند.  را ديگر بخش و
اتاق باال، طبقة به ديگر، تعدادي همراه به من  ،۲۴۰ بند در

صميميت  با بچهها شديم، بند وارد همينكه شدم. منتقل شمارة۵ 
بود، شده مشخص كه اتاقهايي به  گرفتند و را كداممان هر بغل زير
شست را زخمهايمان بود بچهها كه امدادگر از يكي بردند. بالفاصله
بود، كم فوقالعاده خوابيدن براي جا اينكه بهرغم كرد. پانسمان و
بهاندازة زحمت با بودند، زخمي و شكنجهشده كسانيكه براي ولي
كردم بچهها احساس ديدن با باشيم. راحت تا كردند جا باز يكمتري

مي شود. از تنم خارج و درد چندروزه خستگي تمام
را نظري زهرا  بودم،  رفته  عمومي بند به  كه روزي  دومين  در
بود. از ايما شده من دستگير از قبل كه تشكيالتيم بود مسئول او ديدم.
و آمد فرصتي در آن از بعد است. كرده مقاومت فهميدم اشارهاش و
به من بود رفته لو كه اطالعاتي را يواشكي و كنارم نشست به   بهانهيي
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قرار كه قرار داشته خيابان در تحتمسئوليتش افراد يكي از با او گفت.
ميكند، حاشا را چيز ابتدا همه دستگير ميكنند. را او و ميرود لو
زير شكنجه او كه ميشود معلوم و  ميآورند را فرد بعد همان ولي

است. داده زهرا را اطالعات و درهمشكسته
تيپخاصيبود. بهخاطراينكهريزنقش بودوچشمهايدرشت زهرا
بودند. داده موشه» «آقا لقب او به بچهها ميزد، حرف نوكزباني و داشت
طوري احساسنميكردمدرزندانهستيم. اصًال اوحرفمي زدم، وقتي با
تشكيالتي يك مأموريت مشخص انجام گويي براي ميكرد كه برخورد
بود و فوقالعاده انضباطش و نظم زمينهها همة در است. آمده به زندان
اول روزهاي همان مي كرد. از منظم خودكار به طور هم را اطرافيانش
كارهايي وقتمان، از مناسب براي استفادة گذاشتيم قرار شهناز و زهرا با
اطالعات، (كيهان، رژيم روزنامههاي  عمومي بند  در آنموقع بكنيم.
خودمان تقسيم بين را روزنامهها خواندن ميدادند. را جمهورياسالمي)
و مي خوانديم دقيق و  كامل به طور را روزنامه يك  هركدام كرديم.
بهنوبت را روزنامه خبرهاي و هر كدام مينشستيم هم با يكساعت روزانه
به كه را مقاومت خبرهاي رژيم روزنامههاي البهالي از و ميگفتيم

درميآورديم. ميكرد، درز روزنامهها
آرامي بسيار ظاهر بود. انگيزاننده برايم خيلي زهرا شخصيت
را شيرينش شيطنتهاي يا ميشنيدي را صحبتهايش وقتي ولي داشت،
درونش در را كه انقالبي نشاط ميتوانستي شور و ميديدي، به خوبي
تكتك با داشتند. دوست را زهرا بند بچههاي همة كني. حس بود،
ساعتها و مينشست اوقات گاهي داشت. صميمانه رابطة بچهها
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هرقدر و ميكرد تكتكشان همدردي و با ميداد گوش آنها بهحرف
ميداد. رهنمود ميتوانست

زدند. صدا بازجويي براي را  زهرا بند، بلندگوي  از بعد، دوماه
در محاكمه بود. محاكمه نبود بازجويي گفت برگشت، بند به  وقتي
لو را  بقيه  اطالعات  و كني همكاري حاضري آيا بودند گفته او به 
مجاهدين از بگويي و بكني تلويزيوني مصاحبة حاضري آيا و بدهي
و جواب سؤال از همين بود. كرده رد را هم همه او منزجر هستي؟
كسي براي اعدام ميدهند. حكم اعدام حكم به او حتمًا كه فهميديم
رد را مجاهدين عليه مصاحبة تلويزيوني و همكاري محاكمه، در كه

بود. شده شناخته كامًال ميكرد
درآوردن با و همان شيرين زباني با  را محاكمهاش جريان زهرا
حسابي ما را و ميخنديد خودش ميكرد. تعريف حاكم شرع اداي
احساس قلبم روي را سنگين غمي بار من خندهها، بين در ميخنداند.
و بزنند صدا  را زهرا روزها همين است ممكن اين كه از مي كردم. 
تصور بارها ميشد. فشرده قلبم برنگردد، هيچ وقت ديگر و برود او
يكي كه شنيد را خواهم تكتيرهايي و صداي رگبار يكشب اينكه
سرازير ميشد. اشكهايم بياختيار ميشكافد، را او مغز و آنها قلب از

اعدام صف
صدايم بازجويي براي بودم، عمومي رفته بند به اين كه از بعد ۳ماه
را فعاليتهايم از يكسري مشروح بازجويي ضمن شعبه، در كردند.
منطق در است. رفته لو  جايي از كه بود معلوم گذاشتند.  مقابلم در
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كردم، انكار هر چه كافي بود. من حكم اعدام براي صدور همان آنها،
چندين تا و شروع شد بازجويي سلسله يك دوباره نداشت و فايدهيي
نگه شعبه در  شب نيمههاي  تا مرا روزها بعضي داشت.  ادامه  روز

مي فرستادند. بند به بعد و ميداشتند
پايين منتظر طبقة در و بود شده تمام بازجوييم روزها يكي از در
ميشد تمام كسي با كارشان شعبه وقتي در معموًال به بند بروم. تا بودم
در بايد و ميآوردند پايين طبقة به بفرستند، بند به را او ميخواستند و
به كنند و افراد را بهخط خواستند راهرو منتظرمي نشست تا هروقت

ببرند. بند
خلوت شعبه خيلي بودم، من مانده فقط و بود دير وقت آنشب
مي آمد. بودم، آن نشسته در كه راهرويي از انتهاي صداهايي فقط و بود
جورابهايتان دستور مي داد: بچهها از به عدهيي پاسداري نكرة صداي

دربياوريد! را
صداي بعد دوباره كردم ميخواهند شكنجهشان كنند. فكر اول
پاهايتان روي را  اسمهايتان ماژيك با همه گفت: كه  آمد پاسدار

بنويسيد! درشت
بودم چون شنيده بايستد. حركت از بود نزديك ديگر قلبم اينجا
را اسمهايشان مي گويند آنها به ميبرند، اعدام براي را بچهها وقتي

بشوند. شناسايي اعدام از بعد تا بنويسند، پاهايشان روي
انگشتر، حلقه، ساعت، هر كس پاسدار آمد: همان صداي دوباره

بدهد. و تحويل دارد دربياورد گردنبند
و ميرفتند و آن طرف در راهرو اين طرف پاسدارها از تعدادي
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مسلح تيمهاي فرستادن دنبال بود  مشخص  ميزدند كه حرفهايي از
به شدت صداها، اين و حرفها اين شنيدن  هستند. تيرباران به ميدان
چه دوباره امشب ميتركيد. خدايا داشت از غصه قلبم عذابآور بود.
پاي با بودند و كرده به خط همه را نيمساعت بعد خواهد شد؟! خبر
از شد، رد من جلو از آنها صف وقتي انداختند. راه پشتسرهم برهنه
تا ۳۰سال سن  ۲۰ بين كه جوان ۸مرد كردم. نگاهشان چشمبند زير
به سختي و بود شكنجه آشو الش اثر آنها پاهايش بر يكي از داشتند،
زد باال كمي را چشمبندش آنها از ديگر يكي ميرفت. راه با عصا
بود، جالدي كه كنارش پاسدار همانموقع كه ببيند را پايش زير كه
پايين را چشمبندت گفت: او زد و به سر  محكم ضربة يك باتوم با

بكش!
اعدام براي كه ديگه داريم االن بابا گفت: با اعتراض جوان آن

داد. را جوابش كتك كنيد! پاسدار دوباره با ولمان ميرويم،
شنيده درست  كه  ميكرد زمزمه چيزي زيرلب آنها  از  يكي

مي خواند. را قرآن آيههاي آمد به نظرم نميشد،
آمده بند نفسم كرد. نخواهم فراموش را صحنه اين دارم، عمر تا
درست نميتوانم كه داشتم احساسي و حال صحنه اين ديدن با بود.
لحظات آخرين در جالدان حتي بود. گرفته را گلويم بغض كنم، بيان
چقدر مظلوم بچهها برنميداشتند، بچهها آزار و شكنجه دست از هم
و راحت بودند آرام آنقدر رفتند، و شدند رد برابرم بودند، آرام از
خفه ام ميكرد. داشت بغض ميروند. اعدام براي انگار نه انگار  كه
را قساوت و بيرحمي اين جلو  و بكشم فرياد  مي توانستم ايكاش
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و ميكنند اعدام سادگي بههمين را جوانها بهترين ميديدم بگيرم.
نگاه چشمبند زير از را آنها تكتك بكند. كاري نميتواند هيچكس
تپش خواهد از براي هميشه آنها قلب ديگر تا ساعتي اين كه و از كردم
مي كردم. ناله ميگريستم و دلم در ميفشرد را عميق قلبم دردي ايستاد
ساده تر صدبار ميشدم. تحمل آن اعدام همة آنها من بهجاي ايكاش

بود. صحنه ها اين ديدن از

محاكمه
بهعنوان  آخوند يك فرستادند. محاكمه مرا سال۶۲  زمستان
اجزاي و تمام صحنه داديار بهاصطالح پاسدار يك و دادگاه رئيس
اتهامهاي از ليستي آخوند ميدادند. تشكيل را محاكمه بهاصطالح اين
۱۰دقيقه محاكمه كل كرد. قرائت كيفرخواست بهعنوان را ساختگي
كردند.كمتر فضيحت بيرونم و فحش با دست آخر و نكشيد طول هم
سناريو همان و كردند صدايم  محاكمه براي دوباره  بعد يكماه از
نبود. در كار و كتك نثارم شد. محاكمهيي فحش و دوباره شد تكرار
هركس و ميگذاشتند، تحتفشار مصاحبه انجام براي را زندانيان

اعدام بود. حكمش ميكردند و او با را همين معامله قبول نميكرد
گذشته از دستگيريم سال دو اينكه حدود از بعد سال۶۳، عيد در
پنجشنبه براي عصر روز بودم، يك زير حكم بهاصطالح هنوز و بود
صدايم چرا نميدانستم فروريخت. دلم كردند. صدايم بازجويي
كسي آورد، نكند و هزار سؤال به ذهنم هجوم فرض كرده اند. هزار
نكند كنند، رو اطالعات جديدي نكند باشد، شده دستگير بچهها از
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ميخواستم و شدم آماده وقتي و… كنند عوض را جايم ميخواهند
از مي ديدم. شهناز كه را بچهها نگران نگاههاي بروم، بيرون  بند  از
به امشب بهخدا ترا گفت: نگراني با بود، زندان در نزديكم دوستان

برگرد. بند
برگردم كه  نيست خودم  دست ميدانست  هم  خودش هرچند 
او به ميشد. راحت كمي خيالش اينطوري انگار ولي برنگردم، يا
دلم ولي برمي گردم. و مي روم نيست، چيزي گفتم: و دادم اطمينان

شده؟ كه دوباره چي سركه مي جوشيد سير و مثل
همينكه  و پرسيد را اسمم بازجوها از يكي وقتي به شعبة۷ رسيدم،
شكنجه اتاق به داخل مرا و افتاد جانم به لگد و با مشت گفتم، را اسمم
است. سعي رفته لو اطالعاتم از چيزي چه و شده چه نمي دانستم برد.
و كنم فكر درست بتوانم تا ندهم دست از را تمركزم مي كردم
و لگد مشت با و مي كردند سؤال پشتسرهم ولي نخورم. رودست 
جمعو جور درست نميتوانستم را ذهنم ميخواستند. شالق جواب و
از را چيزي اينكه براي  اصًال  گفتم: خودم به لحظه يك  در كنم.
خودم خيال و نمي دانم  مي گويم سؤالي هر پاسخ در  ندهم، دست
اينطوري باشم. تمركز نداشته به نياز زياد هم كه ميكنم راحت را

آوردم. بهتر به دست را تمركزم ديدم اتفاقاًَ شد و راحت خيالم
پشتسرهم  و بودند هم ديگر بازجوي  چند شكنجه اتاق در  
تلويزيون راديو توي كيه؟ كرمي محمد كيه؟ جمشيد ميپرسيدند:

كردي؟ مخفي كجا بكني؟ سالحها را غلطي ميخواستي چه
از مشت و لگد «نميدانم»، چند هر جواب «نمي شناسم» يا پي در
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نبودند. ولكن و ميزدند طرف هر
سالته؟ چند گفت: و آورد جلو را سرش يكيشان سؤالها وسط
هرچه ميگم، بهت بزرگتر برادر  بهعنوان گفت: ۲۱سال. گفتم:
چنان ديدي! چشم خودت از هرچه ديدي بده وگرنه داري اطالعات

گريه كنند! حالت به آسمون مرغهاي كه ميآريم باليي سرت
دهانم از و هر چه بكوبم توي دهانش  با مشت مي خواست دلم
من بزرگ برادر  را  خودش كثيف مردك بگويم. او  به درميآيد 
زنده آيا كجاست؟ االن راستي افتادم. اكبر برادرم ياد  بود. خوانده
ديگر يكبار فقط ميشد كاش ببينمش! ميخواست دلم چقدر است؟

ببينم. را او
بستند شكنجه بهتخت محكم طناب  با  مرا چند نفري نهايت در
پاهايم را آنقدر هم بعد و بستند تخت لبة به دستبند با باال از را دستهايم
محكم آن قدر ببندند. برسانند و تخت پايين به لبة توانستند تا كشيدند
بكنم. نميتوانم حركتي كوچكترين مي كردم احساس كه بودند بسته
سه نفري شد. شروع شالقزدن و انداختند سرم هم يك پتو روي بعد
باال، از هم يكنفر راست و يكنفر يكنفر چپ، ميزدند، شالق
از يكي هر وقت ميزد. كابل بود، با ايستاده روي كمرم درحاليكه
دائم و بودند تخت ايستاده دور بقيه كه به شالق را مي شد، آنها خسته

ميكرد! تعارف ميدادند، ركيك فحشهاي و ميگفتند مزخرفاتي
روي كردند،  باز  تخت  از مرا چند بار  شب تا ظهر  از  آن روز
كه بار هر بنويس. گفتند: و گذاشتند كاغذ مقابلم در و نشاندند صندلي
و ميبستند تخت به وضعيت دوباره با همان نميدانم، چيزي مي گفتم
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گفتند و كردند باز را طنابها هم يكيدوبار ميكردند. شروع را شالق
بستند. به تخت دوباره دقيقه چند از و بعد بزن درجا

ببرد انفرادي به مرا گفتند و  زدند  صدا را پاسداري شب آخر
باشد. نداشته تماس  با هيچكس باش مواظب  سفارش كردند او به و
سرم بازجوها از يكي بيايم، پايين شكنجه تخت از ميخواستم همين كه
فهميدم پايم ميشود! نجس نگذار، زمين روي را پايت كه فرياد كشيد
بپوش، گفتند و  آوردند بزرگ دمپايي يك است. كرده  خونريزي
كفش مثل آنها مقابل در دمپايي كه بود كرده ورم آن قدر پاهايم ولي

بود. كوچك بچههاي

آسايشگاه بند
۴طبقه ساختمان انفرادي در يك سلولهاي از مرا به يكي شب آن
طبقة و زنان سلولهاي آن، دوم و اول طبقة كه بردند «آسايشگاه» بهنام
مرا دوم طبقة در زني كه بود. پاسدار سلولهاي مردان چهارم و سوم
اينجا سكوت ضابطة نميزني! جيك اينجا گفت برد، يك سلول به
به نسبت فرط كينهام از بود، شديد دردم كه از آنجا اما است. مطلق
بار هر شلوغ كردم. و زدم داد ميتوانستم صبح هرچه تا دژخيمان،
ساكتم ميخواست ركيك فحشهاي با و ميآمد پاسدار زن همان
را يكنفر صبح نهايت در اينكه تا است. بد حالم مي گفتم كند،
خسته خيلي كه هم من كرد و وصل سرم و آمپول زد من به او و آورد

برد. خوابم بودم، شده
بازجويي. براي شو آماده گفت و آمد يكي دوباره بعد روز ظهر

Ç�Ñ ÏíæÇÑåÇ áÈ ãí��ÔæÏäÏ.indd   47 2006/08/07   09:25:59 Þ.Ù



زندان خاطرات

۴۸

جايم از نميتوانم و است بد حالم گفتم گفتند، هرچه نمي روم. گفتم
ببرد، ولي كه بلند كرد مرا به زور و آمد زن پاسدار يك تكان بخورم.
هم خودش و ريخت زمين از پاهايم روي خون كرد بلندم همينكه
بدهم؟ بازجويت  به چه جوابي  من گفت: ترس و لرز با بعد ترسيد، 

درميآورد. مرا پدر
را او نمي توانيم و است خراب  خيلي  حالش بگو برو گفتم:

بياوريم.
چند بار اينكه از  بعد و بود گفته  را همين و  بود رفته هم  او
آن روز سراغم زدم، ديگر باز سر رفتن از بار من هر رفتو آمد و

نيامدند.
و گاز فقط از زنان پاسدار ميآمد و پانسمان پاهايم يكي براي
از نيمساعت هنوز هر بار ولي ميرفت. مي كرد و عوض را آن باند

ميشد. خون از پر پانسمان تمام نگذشته، پانسمان
يك بود،  ۳متر  در   ۲/۵ تقريبًا ابعاد به بودم، آن در كه سلولي
تكه يك بود. سلول كنار در كوچك روشويي يك و فرنگي توالت
يك سلول ديوار روي بودند. انداخته سلول كف هم نازك موكت
و از داخل آن رد ميشد گرم روز آب بود كه در بعضي ساعات لوله
سربازي دو پتوي زنداني هر براي ميكرد. گرم را كمي سلول هواي
آنها روي را  پاهايم  و  بودم كرده تا را آنها از  يكي من  ميدادند. 
رويم مي انداختم، هم را يكي شود. كمتر تا خونريزيش ميگذاشتم
بود رفته فرو تنم در تمام بود، سرما انگار هوا سرد اينكه بهخاطر ولي
از شده ترتيب بههر موفق شدم اول كه ميكرد. روز بيشتر را دردم و
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فكر و كرده جمعوجور را ذهنم كمي توانستم شوم، خالص بازجويي
آوردهاند. كجا بهدست از را اين اطالعات و چيست داستان كه كنم

هر ديگر  اينبار زدند. صدايم بازجويي براي دوباره بعد روز 
و سلول آمدند جلوي با برانكارد واقع نشد. مؤثر نروم، كردم كه كار
توانستي ديروز ميبريم. براي بازجويي شده كه هم را مردهات گفتند
در پشت  ساعتها آنجا در نميتواني! ديگر امروز ببري، بهدر جان 
ميشدند شكنجه را كه بچههايي صداي نشستم. آن جا شكنجه اتاق
فحشي و لگد ميشدند، رد كنارم از بازجوها كه هم بار هر ميشنيدم.

تو هستي. بعدي نفر ميگفتند و نثارم مي كردند
مي گفتند ميكردند. به او شكنجه و بودند مادري را گرفته روز آن
ميكرد انكار مادر فرستادي؟ مجاهدين پيش خارج به را دخترت چرا
سه اين جا به ما گفت: به او بازجوها از ميزدند. يكي را او آنها هم و
به يا بميرد، تا ميزنيم آنقدر را او يا ميكنيم. رفتار زنداني با شيوه
اوين تپههاي در يا شعبه دارش ميزنيم، ساختمان جلو درختهاي اين
آنقدر بايد و هستي اول شيوة مشمول تو ولي مي كنيم. تيربارانش

بميري! تا بخوري شالق
گلهايي كه گفت: اين مشمئزكننده يي و حالت مسخره با بعد هم

شماهاست. خونهاي همين از درآمده شعبه ساختمان جلو ميبيني
او ميزدند. و بسته تخت به را او و بودند گرفته هم را جواني دختر
بازجوها كه كرد را شلوغ آن جا و كشيد فرياد و آنقدر داد ابتدا همان از
روي كه من سر باالي و باز كردند او را و شدند خسته سروصدايش از
اگر حرف گفتند و دادند نشانش مرا پاهاي و آورده بودم زمين نشسته
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از كه نميدانستند خودشان هم اصًال ميكنيم. مثل اين هم را تو نزني
او به خيابان كه در بوده فرد عادي ميخواهند. به نظرميآمد يك چه او
بود مانده هم هاجوواج دختر بودند. دستگيرش كرده و شده مشكوك
بعد بار هر نيست. باوركردني برايش ميبيند، كه صحنه هايي گويي و
را تو بايد بگويم؟ چه من مي گفت: ضجه و التماس شالق با از ضربات
چه از او نميدانستند هم خودشان بازجوها ولي بگويم. تا بهخدا بگوييد

بگويد. چيزي دارد اگر كه رامي زدند او و فقط ميخواهند
دوباره و نشاندند اتاق گوشة  در يك را جوان دختر آن سپس
كه زدند، يك مقدار زدن كردند. شالق به و شروع بسته تخت به مرا
به همين براي آن بزنند. روي نتوانستند و ديگر كرد خونريزي پاهايم

شد. تكرار جوابها و سؤال همان دوباره و ميزدند پشتم
و ميزدند شالق هم دختر ميخوردم به آن شالق كه من همزمان
من همدرد مثل كه يك اين از انگار ميكرد فرياد داد و ديگر كمتر او
بود. كرده پيدا قوتقلب و تسكين قدري ميخورد، شالق كنارش در
بردند. اتاق بيرون از را او چون كردند احساس را اين بازجوها هم گويا
بودم، عمومي  بند  در وقتي بودند. زياد زندان در افراد  اين  از
بهعنوان خيابان در نبود، سياسي اصًال كه بودند گرفته را  دختري
بازجويي شعبههاي از يكي در بودند. كرده دستگيرش مشكوك
كرد اعتراف نهايت بهدروغ در كه زدند پاهايش كابل كف به آنقدر
شركت تظاهرات مسلحانه و در دست داشته چند پاسدار مجازات در
بود گفته  را اينها است. داده انجام هم ديگر عمليات چند و كرده 
تازه را زده بود از سرش بردارند. ولي همينكه اين حرفها دست كه
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لو را نفرات بقية تا ميزدند  را او هم باز و  شد شروع بازجويياش
به مجبور و هوش رفت از شكنجه زير كه زدند او را آنقدر بدهد!

شدند. پاهايش روي پوست پيوند جراحي عمل
بودم، رفته  بازجويي  براي انفرادي از كه روزها همان  از  يكي
مي زدند، هم كه با حرفهايي از افتاد. ولوله يي بين بازجوها ديدم ناگهان
كه خودكاري با داشت، شكنجه قرار كه زير برادراني از يكي فهميدم
كرده سوراخ را دستش رگ بودند، داده او به اعترافاتش نوشتن براي
او از را خودكار لگد و مشت با بودند و ريخته سرش بر بازجوها بود.

را بستند. دستهايش گرفتند و
نوبتم نشسته بودم، منتظر بازجويي اتاقهاي از در يكي يكبار كه
شنيده ديوار به چيزي  وقفة بدون و كوبيدهشدن پشتسرهم صداي
يكي از چيست. بزنيم نمي شد حدس  بود كه بلند  صدا شد. آنقدر
بههمراه فريادش داد و صداي و رفت اتاق به آن سراسيمه بازجوها
ميزد، با لگد يكنفر را درحاليكه سپس ركيك شنيده شد. فحشهاي
به را سرش دوم گفت: دارد بازجوي به بيرون آورد و كشانكشان
بميرد. سادگيها مي گذاريم اين به كرده فكر تا بميرد، ميكوبد ديوار

تحقير و توهين
درحاليكه بودند كرده بازجويي صدايم براي كه ديگر روز يك
كه شدم طنابي متوجه چشمبند زير از بودم، ايستاده بازجويي ميز كنار
يك ديدم كردم، دنبال را طناب نگاه با ميكند. عبور اتاق طول از
است مرد جواني گردن به ديگرش سر و دست بازجوست در سرش
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ميز نشسته است. جلو روي زمين و مجروح، شالقخورده پاهاي با كه
سر هرازگاهي بازجو مينوشت. چيزهايي بازجويي يك برگة روي او

نه؟ يا ميگفت: داري مينويسي به او ميكشيد و را طناب
چشمم جلو از مدتها تا كه شدم متأثر آنقدر صحنه اين ديدن از
خودشان عقده هاي شيوه ها، اين  با جالد  بازجوهاي نميشد. دور
كه آن جا از و ميكردند خالي  مجاهد و  مبارز زندانيان روي را
قصد ضدانساني اين اعمال با بشكنند، را مقاومت آنان نميتوانستند

داشتند. را تحقيرشان
توان و بودند كرده شكنجه بهشدت كه را ديگري جوان مرد
كمد دو  بين فشار  و زحمت به بازجويي اتاق در نداشت،  حركت 
مجروح بهشدت و شده شكنجه او  بدن و  پاها بودند. نشانده فلزي
صندلي روي خونسردي يكي از بازجوها كه با وضعي چنين در بود.
بايست! بلند شو او مي گفت او نشسته بود، به روبه روي و ميزش پشت
وقتي ميشد. بلند جايش از نفس نفسزنان و زحمت با زنداني جوان
آن در زحمت با دوباره بنشين! ميگفت: او به ميايستاد بهزحمت
بلندشو! دوباره ميگفت مينشست، مينشست. همينكه تنگ جاي
توان يا ديگر مي افتاد كه او بار هر تكرار كرد. بار را دهها كار اين
مي گفت و ميزد را او لگد و مشت با و ميآمد بازجو نداشت، حركت

بكني. كه ميگويم بايد كاري هر
اصًال وقتها خيلي و نبود اطالعات گرفتن هميشه براي كارها اين
تحقير وسيله اين به را افراد ميخواستند بلكه نبودند فرد دنبال اطالعات
و آزاردادن از خودشان اينكه ضمن بشكنند. را روحيه شان و كرده
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ميكردند مسخره و ميخنديدند  ميبردند، لذت  مجاهدين شكنجة
شد؟ چي مقاومت پس  مي كني؟ ناله چرا افتادي؟ چرا  مي گفتند و
كه ديگر مزخرف هزار و بكني، هم را اينجايش فكر ميخواستي

مجاهدين ناشي مي شد. به نسبت از كينة حيوانيشان فقط
اتاق در را جواني مرد بازجويي، شعبة در شب اواخر يكبار
اتاق پشت  را ديگر جوان مرد  يك و من  ميزدند. شالق شكنجه
آخر چون ميشنيديم. را اتاق سروصداي ما و بودند نشانده شكنجه
در رفتند. فقط و كرده تعطيل كارشان را يكييكي بود، بازجوها شب

شالق  مشغول اتاق در همان آنها از بودند، يكي مانده دونفر شعبة۷
كه به طنابي حين شالقزدن، ديگر. در اتاق هم ديگري و بود زدن
آن جوان و آمد بيرون بود. بازجو شل شده بودند بسته پاهاي زنداني
شكنجه برد. اتاق داخل به و كرد صدا بود، نشسته اتاق كه پشت را
با را او پاهاي گفت او به  من ميشنيدم.  و  ميآمد بيرون صدايشان
ميگفت: و مي كرد و امتناع نميبست ولي او ببند. محكم طناب همين
ميگفت: و مي زد با شالق را او  بازجو بكنم.  را  كار اين نميتوانم 
شكنجه حال در پاهاي زنداني خودش هستي. بعد منافق هم تو پس
او سر روي گفت: او به بعد ببند. اين طوري گفت و بست محكم را
شالق با را او مدام بازجو و  نمينشست او  نخورد. تكان تا بنشين،
را تو ميگفت: همينجا زنداني ميانداخت و سر آن روي و ميزد
با يكساعت كه از مياندازم. بعد او سر را روي جنازهات ميكشم و
انجام بدهد، را شنيعي كار چنين نشد حاضر او و رفت كلي كلنجار او
به دوباره بست و را دِر اتاق و كرد پرتاب از اتاق بيرون لگد به با را او
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۲۰ تا  زدم، باال يواشكي را چشم بندم داد. ادامه زنداني آن شالق زدن
با دلم در بود. فكر در و ديوار تكيه داده به را سرش مي نمود. ۲۲ساله
نبود. مجاهد يك از انتظاري هم اين جز گفتم: او به و زدم حرف او

اوين بهداري
زدند، صدايم بازجويي براي  اولين روزي كه  از بعد هفته يك
چون و كرد نميشد، پاهايم چرك به وضعيتم رسيدگي كه آنجا از
خون و چرك  بوي سلول بود؛ شده خونآلود همه سلولم پتوهاي 
چرك بوي از كه جايي تا بود. شده  ايجاد بدي وضعيت و گرفته
پاسدار زنهاي از يكي  زمانيكه يكبار تهوع ميشدم. دچار پاهايم
ديگري پاسدار به ديد، را پاهايم وضع و آمد پانسمان بهاصطالح براي

ببريم. بهبهداري را او بايد ندارد، فايده پانسمان گفت
شمس چك دكتر به بهداري اوين بردند. آن جا برانكارد با مرا 
گفت: بدون بهداري مسئول جراحي شود. و بستري بايد و گفت كرد
بهپاسدار و زدند زنگ بستري كنيم. او را نمي توانيم بازجويش موافقت
يك اتاق در بايد گفته گفتند بازجويش خواهران بستري مسئول بخش
غير اينصورت در بگيرد، تماس كسي با نبايد و شود بهتنهايي بستري
هر در كه اتاق داريم تا سه ما گفت هم بخش برگردد. مسئول سلول به
براي تنها بستري كنيم. او را و نميتوانيم زنداني بستري داريم كدام

بهسلول برگرداندند. وضعيت همان با دوباره مرا همين
شده وخيم وضعشان و كرده آماس پاهايم ديگر كه بعد روز چند
اتاقهايي از يكي آنجا در و بهداري بردند به و مرا آمدند دوباره بود،
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خواباندند. بودند، بستري هم ديگر خواهر دو كه
بهشدت او بود. طبيب آزاده خلق مجاهد نفر، دو آن از يكي
سرشار حال اين با اما وخيم بسيار جسمياش وضع و شده شكنجه
بهدل هم را ناله يك حسرت كه شيرزني  بود. انقالبي روحيه  از
جرمش بود. شده دستگير دوم بار براي او بود. گذاشته شكنجه گرانش
خارج در دوستانش از يكي با يكبار آزادي، از بعد كه بود اين فقط
تلفن كه آنجا و از هوادار مجاهدين بوده تماس گرفته كه كشور از
ديگري جاي در او از كردند. دستگيرش بوده، كنترل تحت خانهشان

صحبت خواهم كرد.
صبح روز بودم، يك اوين بهداري در كه حدود يكماه از بعد
بازجويي و به شعبة مرخص كردند از بهداري را با عجله آزاده و من
بهسلول دوباره و شب نگهداشتند شب  تا را ما آن جا  در فرستادند.

فرستادند. انفرادي

انفرادي سلول
تصور ميتوانستم ذهنم كه در بدترين چيزي همواره زندگيم، در
بدترين ميگفتم به بچهها جدي يا هميشه به شوخي بود. تنهايي كنم،
مي شوم. ديوانه آن جا در حتمًا و است انفرادي سلول من براي شكنجه
بتوانم اينكه  براي افتادم، انفرادي سلول به كه اوايل دليل همين  به
چنين در نداري حق گفتم: خودم  به كنم،  تحمل آنرا راحتتر
اينجا ماه سه دو ِِبُبركه خودت براي بياوري. ابرو به خم حتي شرايطي
و بگذراني... تحمل كني انقالبي و شاداب روحية با را آن بايد و هستي
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به فكركردن  و گفتن با و بود ۱۰سال  مثل انفرادي ماه سه دو برايم
و بزنم خودم گمان و حدس از بيشتر تخميني ميخواستم مدت، اين
خبري و گذشت ماه سه دو ببرم. اما باال را و مقاومتم تحمل اينطوري

نشد. انفرادي تمامشدن از
برنامة سلول در شدم. منطبق انفرادي سلول شرايط با كمكم
مرور ساعت چندين ورزش، بار روزي دو دادم. ترتيب مفصلي روزانة
سرود، خواندن سازمان، تاريخچة مرور  بودم، خوانده كه كتابهايي

بود. پر وقتم خالصه و… سلول، قدمزدن نظافت
با مورس  ضربات با و كردم  پيدا هم دوستاني  مدتي از بعد 
طي سلولها آن از هركدام  در ميكردم. كناري ام صحبت سلولهاي
مورس زدم وقتي يكبار شدند. جابهجا نفر سه دو بودم آنجا مدتي كه
طرفدار حزب صحبت كردم گفت بود، در سلول كناري كه با نفري و
رژيم با بهطور جريان وار توده ايها ميدانستم آنجا كه از است. توده
روز سه دو مجاهدم. كه نگفتم او به ميكنند، همكاري بازجوها و
ميپرسيدند و ميزدند كتك اينبار و كردند صدايم بهبازجويي بعد
آن معلوم بود گفتهاي؟ سلولهاي كناريت به چيزهايي مورس چه با

است. داده لو توده اي
بعد از چند انداختند. كناريم سلول ۱۸ساله را در دختر يك يكبار
تعداد بههمراه كه كرد تعريف برقرار كنم. او ارتباط او با توانستم روز
طرحشان اجراي از قبل ولي داشتند، را كشور از خروج قصد ديگري
بليط دستگيري از قبل توانسته بود او آنجا كه از ميشوند. دستگير
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از بعد بودند، نداده لو او را هم نفرات و بقيه ببرد بين از را هواپيمايش
درنياوردند، چيزي و زدند كتكش و كرده بازجويي او از كه مدتي

كردند. آزادش
از صرفًا نبود، هم سياسي و نداشت مجاهدين با آشنايي او هيچ
ترتيب بههمين ماه سه دو كار رفته بود. تا اين دنبال ماجراجويي روي
برايش بودم بلد مجاهدين از خودم هرچه من و كرديم صحبت هم با
شود، به من گفت وقتي كه ميخواست آزاد ماه گفتم. بعد از دو سه
بعدها مي كنم. و پيدايشان ميروم دنبال مجاهدين حتمًا بيرون رفتم،
و چكار بدانم كجاست مي خواست دلم خيلي و فكرش بودم هميشه به

ميكند؟
غذا دادن براي فقط شبانهروز در بودم، انفرادي در كه مدتي طي
هم براي وقت يكبار چند هر ميكردند. باز را زير در دريچة كوچك
در و بودند سلول گرفته به ورود هنگام را ميبردند. ساعتم بازجويي
صداي مدتي بعد از اما است. چند ساعت شبانهروز نمي فهميدم طول
درست تازه خراب بود و آنموقع تا گويا كه دانشگاه ملي را ساعت
تشخيص را زمان حدود ميتوانستم آن، بهوسيلة و شنيدم بود شده
دانشجويان دانشگاه، من  براي ساعت، اين و  صدا اين خود بدهم.
سلول در كه ماهها از  پس  و ميكرد تداعي را  زيبايي  لحظههاي و
و زيباييهاي شهر با را رابطهام بودم، بازجويي و شكنجه زير انفرادي و

مي كرد. برقرار كوچه و خيابان دوستداشتني مردم
از  زيادي تعداد دِر و آمدند مرداد۶۳  روزهاي از يكي صبح
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كردند بهخط چشمبند را با همه و كردند مرا باز سلول ازجمله سلولها،
رو بهديوار اتاق چند در را همه برده و ديگر ساختمان عجله به يك با و
با هم كه بود ايستاده پاسداري هم اتاق هر در نشاندند. زمين روي 
صمدي، ميان زندانيان طاهره در را برنگردانيم. يا سرمان نزنيم حرف
بود شده عصبي دچار شديد بهوضعيت شكنجهها فشارها و تحت كه
اوين هماتاق بهداري در كه طبيب آزادة همچنين و خواهرش نادره و

بشناسم. ببينم و را توانستم بوديم،
ضربة مجاهدين مثًال است. آمده پيش چيزي فكر ميكردم البد
را ما از  عدهيي  ميخواهند بهتالفي آنها و زدهاند رژيم به سنگيني
بودم شنيده  بارها چون بگيرند. زهرچشم  بهاصطالح و كنند  اعدام
بهرگبار هم با باالخره همهتان را روزي يك ميگفت: الجوردي كه

ميبنديم.
و نگهداشتند  حالت همان در را ما همة شب نيمههاي تا 
ميآمد به نظر بزنيم. حرفي يا كرده  حركتي كمترين نميگذاشتند
آن در اعدام از قبل را بچهها كه است جايي بوديم، آن در كه اتاقي
ديوار نقطة در چند بودم نشسته  من  در گوشهيي كه مي كنند. جمع
نوشته تاريخ با افراد همراه نام و  شعر بيت چند  ازجمله يادگارهايي
براي ما ۱۹نفر  ۶۳/۵/۰۰ تاريخ در بود: نوشته  يك جا در بود. شده
قبل هفته به يك مربوط آن تاريخ ولي نمانده يادم روزش رفتيم. اعدام
ديوارها اين اگر كه فكر كردم پيش خودم شب آن بود. روز آن از
چه و ميآوردند بهياد كه چيزها چه ميگشودند، لب و داشتند زبان
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اين بهياد كه بودم فكر  همين در تعريف ميكردند. را حماسههايي
افتادم: موالنا شعر

نهان در  عالم ذرات جملة 
شبان و روزان ميگويند تو با

ُهشيم و بصيريم و سميعيم ما
خامشيم ما  نامحرمان شما  با

آن سرسبد گل انسان كه قانونمند و هدفدار جهان اين در راستي و
را آثارش بگيرد ولي صورت انسان توسط كه عملي هست مگر است،
از نشود يا ثبت جا در همه كه هست نگذارد؟ عملي باقي همه جا در
اعمال برابر در همة انسانها مگر نشود؟ افشا برمال و يا عاقبت برود بين
و در كه اين ميرسد روزي پس نميگيرند؟ قرار بد خود يا خوب
در آنچه بر تكتك ميدهند گواهي و ميكنند زبان باز هم ديوارها
اين ديگر شكنجهگاه و زندان صدها و گوهردشت قزلحصار، اوين،
و ما مردم بر سالها اين در اينكه بر ميدهند گواهي و گذشته رژيم
آزادي فقط و كه فقط ايران دختران و زنان بر مجاهدشان و فرزندان

است! گذشته چه ميخواستند،
نيمهشب آنجا بوديم.  همگي شب تا ديروقت آن روز خالصه
سلولهاي خودمان همان به را بهخط كردند و همهمان و دوباره آمدند
داخل را پتويم وسايل و تمام ديدم شدم، سلول وقتي وارد برگرداندند.
گذاشتهاند. سلول وسط را آن و ريخته اند بزرگ زبالة كيسه يك
آن در گفتند بچه ها كردم، سؤال و رفتم عمومي بند به كه بعدها
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كدام طرف نميدانيم از كه آمده بود بازديد هيأت براي يك زمان
و آنها كنند بازديد عمومي بندهاي از حتي نگذاشتند ولي ارگان بود
وضعيت كه همانموقع من البته بودند. نديده را بچهها از هيچكدام

بودم. زده حدس اين را ديدم را سلول
برگشته سلول اوين به بهداري از كه اولين روزهايي از يكي در

سوم  طبقة به مرا بازجو كردند. بهشعبة۷ صدايم بازجويي براي بودم،
آن در آخوندي كه كرد اتاقي وارد و برد بود دادگاه كه به اصطالح
برايش كه آوردهام را آخوند گفت حاج آقا اين به بازجو بود. نشسته
به من مربوطه اطالعاتش را نميدهد. آخوند چون بگيرم تعزير حكم
بدهم. كه ندارم اطالعاتي آخر گفتم:  نميزني؟ حرف چرا  گفت:
طرفي! كسي چه با و هستي كجا نفهميدهاي هنوز اينكه مثل گفت:
بزنيد، اگر او به شالق ۵۰۰ضربه گفت: ابتدا به بازجو و رو كرد بعد

بزند! حرف تا آنقدر بزنيد را نداد، اطالعاتش هم باز
چيزي كه پاهايم از چون كابل بزنيد؟ ميخواهيد كجا به پرسيدم:

است. نمانده
كه حرفزدن كنيد سرويس دهانش را گفت: به بازجو آخوند
بهشعبه براي بازجويي تشكر كرد. حكم او از بازجو هم برود. يادش
مرا انفرادي سلول همان شد… مدتي بعد، از شروع دوباره و برگشتيم

شدم. حكم منتظر آن و بعد از فرستادند دادگاه به

او سرگذشت و شهناز
صدايم روز  يك انفرادي، سلول  در يكسالونيم  گذشت از  بعد
دوستي احسانيان، شهناز مدتي از بعد رفتم. عمومي يك بند به و كردند

۶۰

زندان خاطرات
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به آنجا آمد. هم بودم، شده آشنا او با زندان به ورودم در اولين سال كه
قوي روحية نشاط، سرزندگي، در و بود مازندران اهل شهناز
بيريا آنقدر بود.  شاخص زندان بچههاي  همة بين باال،  انگيزة و
را او دستگيري،  از پس داشتند. دوست را او همه كه بود خاكي  و
آن ماجرا در را بگيرند. بودند تا اطالعاتش بسته قپاني بهحالت ساعتها
مچ روي هنوز آثار آن سال از چند بعد و پاره شده دستش رگهاي
با دستهايش انجام ميداد؛ زيادي كار هر وقت باقي مانده بود. دستش

ميافتادند. كار از مي شدند و متورم بهشدت
برايمان مازندراني لهجة  با را  انقالبي  شعرهاي هميشه شهناز
هر مدتي تا من داد و من ياد همين شعرها را به يكي از او ميخواند.
و ميكردم تكرار مازندراني لهجة با و ميخواندم برايش را آن روز
بهطور كامل شعر آن ميكرد. هنوز را تصحيح اشتباهاتم با حوصله او

هست. خاطرم در

خونِدنه خروس وقتي صبح اول برار صبح، اِول بِرار
ره رفيقون تكتك كنيم ونگها ونه ِكنيم، ونگها ِونه

برار شهيدون ِش تِقاص بَيريم بويريم
برار نامردون نسل ريشة َبزنيم

نامردون جان َبديمي چشم ش اِما
نازنين جوونون َبكشتنه همه

خواخر جان برار، جان
َبويم آزاد بوريم برا

جان برار بَيير دسِت ِم ِمِره َهِده دست ِش
زنجير برار جان و بند اين اِما توبي بشكنيم
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غم ِپشت باهم بشكنيم توبي اِما
بياريم بِهارو ِكنيم همت ِونِه

برار ديگه طاقت نِدارِمه جان
نِدارِمه فرصت ديگه بوريم برار

تا  شدم  منتقل عمومي بند به انفرادي از كه  سال۶۴  اواسط از
فهميديم  وقتي شد. پاييز۶۵ آزاد در شهناز بودم. همبند شهناز با پاييز۶۵
حد كه بوديم شده خوشحال آن قدر شود، آزاد شهناز است قرار كه
و داديم ترتيب كوچكي بچهها، برايش مهماني از تا چند با نداشت.
و گرفتيم جشن متوجه نشوند، پاسدارها بند و جاسوسهاي طوريكه
شده خودش بههر ترتيب آزادي بعد از كه هم قرارومدار گذاشتيم با
بهگوش را خاموش حماسههاي اينهمه داستان و برساند سازمان به را

برساند. دنيا
فاصلة در زندان از آزادي از بعد كرد. وفا خودش عهد به شهناز
ارتش و مجاهدين صفوف به را خود و شد خارج كشور از كوتاهي
فروغ جاويدان عمليات در و وصل شد دريا به و آزاديبخش رساند

رسيد. بهشهادت
وقتي نبرد،  كشاكش  در  كه بود چنين شهناز  شهادت  جريان 
و شده تپه يي مجروح باالي در همرزمش خواهران از يكي بود ديده
و آتش بيوقفة گلولهها رگبار زير نيست، كنارش و كسي در تنهاست
خواهر بهكمك و رسانده تپه بهباالي را خود شهامت بسيار دشمن، با
در و خورده بهقلبش گلوله يي حال همان در اما بود. شتافته مجروحش

بود. رسيده بهشهادت همانجا

۶۲
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باال بند۲۴۰ اوين
بند  وارد وقتي كردند. منتقل شمارة۵  اتاق باال، طبقة بند۲۴۰، به  مرا 
و آن جا در تراكم موجود نگاه از اولين را برداشتم، در چشمبندم و شدم
تا بند در اين كه دستم آمد اوضاع كمكم خوردم. انبوه زندانيان، جا تعداد
اتاقهايي در بودند. كرده تلنبار هم روي را زندانيان ظرفيتش، ۱۰برابر بيش از
كمي اتاقهاي در و ۹۰نفر بود، تا شده ۱۰ تا ۱۲نفر ساخته براي حداكثر كه
خوابيدن نبود. و نشستن بهطوري كه جاي بودند. جا داده ۱۲۰نفر تا بزرگتر
ريخته بودند. هم واقعي روي را بهطور به۸۰۰نفر نزديك ۶اتاقه بند يك در

اتاقها در ميرفتيم. چون و بهزحمت راه بود شلوغ راهروهاي بند هميشه
روشويي وجود ۶توالت و فقط نفرات كل براي نبود. آدم اينهمه براي جا
استفاده آن نميشد از و خراب بود و آن گرفته همواره دوسهتاي كه داشت
ميايستاديم. صف بايد در دستشويي به رفتن براي طول روز تمام در لذا كرد.
است، خراب و گرفته دستشويي ميگفتيم بند مسئول به پاسدار هم وقتي

نميكنيم. درست كردهايد، خراب خودتان ميگفتند
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بهپهلو كه بود بهاندازهيي جا فقط نفر هر براي خوابيدن،  موقع شبها
بغلتد. به آن پهلو پهلو اين از نميتوانست خودش حتي در جاي و بخوابد
خواب يكنفر مسئول هر اتاقي، براي خوابيدن، جا معضل كمبود بهعلت
هر و ميكشيد برگه  يك روي را افراد استراحت كروكي  كه داشت
هم اتاقي وقتي ميكرد. بهروز را آن اتاق از زنداني خروج و ورود با روز
بيشتري جاي بايد آنها براي تنگتر ميشد چون جايمان داشتيم، شكنجهشده
مقابل تا حتي و بود ترتيب بههمين وضع هم راهروها در اختصاص ميداديم.
يا بيماري آسم كه وضعيت آنهايي حالت اين مي خوابيدند. در توالتها هم

خيلي ناگوار ميشد. داشتند و تنفسي قلبي ناراحتي
مي گفتند «كركره يي» يا «كتابي» را خوابيدن وضعيت به شوخي بچهها
شاد ميگفت و شوخ حالت با بهپهلو بشوند، يكنفر پهلو وقتي ميخواستند و

ديگر ميغلتيدند. به پهلوي پهلو اين از همه و بكشيد را كركره بچهها
ميدادند و يكبار هواخوري فقط هفته يي بندها، اوايل وضعيت با اين
كه كنند برابر سه دو را روزانه بيماريها مجبور شدند آن شيوع به خاطر بعدها
و ميشد شلوغ بسيار هم هواخوري محوطة جمعيت، تراكم به توجه با تازه

نبود. ورزش يا تحرك براي جايي
هفتهيي حمام فقط آب بود. اسفناك خيلي بندها بهداشت در وضعيت
جوش آنقدر آب ابتدا تازه مي شد.  صبح گرم تا شب از هم آن بار دو
و هيچكس نميتوانست ميآمد جوش آب هم آب سرد از شير كه ميشد
آب آن شبها با در اين و وضعيت استفاده كرده از اين هم كند. ما حمام
هفتهيي يكي ترتيب ميتوانستيم اين و به ميكرديم درست جوش، چاي
استفاده قابل آب ساعت، يك از بعد بخوريم. كافور بدون چاي بار دو
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بهداشت اين وضعيت با بود. سرد كامًال به بعد آب نيمهشب از ميشد، ولي
شيوع بهسرعت بيماريهاي پوستي انواع بندها، حد بيش از شلوغي همچنين و
خيلي مدت ميشد، در وارد بند واگيردار يك بيماري ميكرد. همينكه پيدا
يكبار، حداقل بچهها همة زندان در ميشدند. بيمار زيادي تعداد كوتاهي
در بيماري زندانيان بسياري هم چندبار. بعضي بودند و گرفته پوستي بيماري
را بيماري سالها رنج نميشدند و خوب ديگر بود و ماندگار شده بدنشان

ميكردند. تحمل
از مدتي بعد شد و شايع گال بيماري ما پايين در بند يك مقطع، در
پوست از گال ميگرفتند، نقاطي كه كرد. كساني هم سرايت باال بند به
را شدت خارش پوستشان از كه ميشد شديدي دچار چنان خارش بدنشان
و بند سرايت تمام به بيماري مدتي كه بعد از ميكردند. زخمي مي كندند و
بچه ها در حياط بند و آوردند بزرگ ديگ يك كرد، روند خودش را طي

كنند. ريشهكن را بيماري تا ميجوشاندند، را لباسهايشان همة
آن به مدتها تا و شدم پوستي بيماري دچار زندانم اول ماه دو همان در
كه بود زياد سوزش آنقدر و خارش شدت گرفتم. گال هم بعد بودم. مبتال
و ميخوابيدم ۲۴ساعت تا كه ميداد قوي خوابآور قرصهاي بند امدادگر

شدم. معالجه ترتيب اين به فقط

پال َبِپِرسه ِكرك
نظر كيفي از و بسيار ناچيز نظر كمي زندانيان ميدادند، از به غذايي كه
غذاهاي بهترين از بود. حيات ادامة براي فرد يك نياز مورد حداقلهاي فاقد
را اسمش شمالي بچه هاي اما بود، مرغپلو  اسمش كه بود پلويي زندان
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برنج از بود عبارت بودند، گذاشته پريده، مرغ پلوي يعني پال»، «كرك بپرسه
بهطوري هم. استخوان با و مرغ كم بسيار و كوچك تكههاي بسيار با سفيد
معمولي بشقاب يك بهاندازة ميتوانستيم بهزحمت برنج ديگ يك از كه
و مريضها به هم بيشتر را آنها دربياوريم. استخوان خردشده و مرغ گوشت
بهطور نمي ماند چيزي باقي تقريبًا كه را آن مابقي و مي داديم شكنجهشدهها

ميكرديم. تقسيم بقيه بين سمبليك!
تكههاي  سفيد با برنج ناهار براي اولين بار سال۶۱ براي ۲۲بهمن روز
از نيمهشب خوردند. غذا سير شكم يك همه و دادند قرمز گوشت بزرگ
ناله دارند تعداد زيادي ديدم بيدار شدم و جنبوجوش بچهها و سروصدا
انگشتشماري تعداد و من بند نفرات كل از هستند. تردد در دائم و ميكنند
دچار مسموميت همه بچهها بقية سالم مانده و بوديم، نخورده آن غذا از كه

بودند. غذايي شده شديد
بقيه و شدند منتقل اوين بهداري به بودند افتاده اغما به حالت كه تعدادي
پاسدارها از بود. بدتر يا حالشان بد به تناسب بنيهشان، كدام هر بند داخل در
خودمان امدادگران نفر از دو كمك و به گرفتيم اعتراض، سُرم و سروصدا با
كه چند نفر ما كرديم. به سرم داشتند، وصل كه نياز نفراتي به داخل بند، در
زياد آب فشار با تكتك را حمام و توالتها يكبار نيم ساعت هر بوديم سالم

ميشستيم.
نفرات حال كمكم اين كه تا كرد، پيدا ادامه روز دو تا وضعيت اين
صورت بههمين وضع زندان بندهاي همة در كه فهميديم بعدها شد. بهتر

بوده است.
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انفرادي بند وضعيت
هر براي بودند، گذاشته «آسايشگاه» را آن اسم كه انفرادي بند در
يكبار ۷ تا ۱۰روز هر داشت. قرار راهرو بند كوچك در حمام دو ۵۰سلول،
لباسشويي روي حمام و براي ميگفتند ميرسيد، هر سلولي به نوبت حمام
وسط و نبودند هم پايبند زمانبندي ولي به همين داريد، وقت ۱۵دقيقه هم
كه يكبار بيرون! بيا تمام كن زودباش مي گفتند ميكردند و باز را در كار،
در و شد بود عصباني آمده پاسداري كه بودم، زن تمام نكرده را كارم من
كارش زمانبندي سر هر كس نيامد. سراغم چند ساعت تا و بست را حمام
آنجا از در چنين مواقعي سرش ميآوردند. به را بال همين نميكرد، تمام را
حمام داخل نداشت، هواي گرمايشي وسيلة هيچ هم و حمام بود زمستان كه

ميشدند. مريض عمومًا بچهها و ميشد سرد فوقالعاده
لباس سنجاق، ساعت، داشتن خبري نبود. نيز زيستي امكانات ساير از
ورود ابتداي همان داشت كسي اگر و بود ممنوع سلول در دست دو از بيش

خبري نبود. هم كاغذ و قلم و كتاب و روزنامه از او ميگرفتند. از
طبقه سلولهاي كردند. با مردان جابهجا را زنان طبقات مدتي از بعد
شد و ما زنان ويژة چهارم طبقة سلولهاي و مردان ويژة سوم و اول و دوم
۱۵در مشّبك كوچك دريچة يك سلول هر در بردند. چهارم به طبقة را
اين از داشت. راه باال و پايين سلولهاي به كه بود سقف نزديك ۱۵سانتيمتر
در كه را مردي فريادهاي داد و صداي شب يكبار سه دو هر دريچه تقريبًا
و داد با وقتها بعضي چون است، بيمار بود معلوم ميشنيدم. بود، پاييني سلول
پاسداري صداي نكرة آنهم از بعد ميكرد. را درخواست داروهايش فرياد

ميكرد. ساكتش ناسزا و فحش با كه ميآمد
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ازنظرپاسدارانوبازجوها،هركاريدرسلولجرممحسوبميشدوآن
كاردستيكردن ورزشكردن، مثًال ميگذاشتند، روحيهگرفتن بهحساب را
سبد يك درست كردن حال در نايلون مقداري با من كه روز يك و…
را باز سلولم دريچة ناگهان بند پاسدار بودم، صابون گذاشتن كوچك براي
آن را از دستم ناسزا و با فحش شد و بالفاصله وارد سلول و ديد را آن و كرد
بازجويت را به گفت: اين نقض ضوابط ساعت بعد آمد و برد. نيم و كشيد
بايد ۳ساعت بهمدت كه كرده مشخص تنبيه برايت هم او و كرديم گزارش

بايستي. پا يك روي
پا يك نمي توانم روي است و زخم گفتم: پاهايم او خونسردي به با

بايستم.
با  و بهش برخورد هم بدهكار نبود بلكه خيلي نهتنها گوشش  ولي
بيرون بردند كه سلول از مرا زور با نفري دو ديگر زن پاسدار كمك يك

كنند. اجرا را شده داده حكم

تنبيهي بند
بچه ها  از ديگر و يكي من يكبار عمومي رفتم، بند به من پاييز۶۴ كه در
تنبيهي فرستادند. درهاي بند مسخره، به واهي و بهانة با يك و صدا زدند را
زنداني ۶۰ تا ۷۰نفر حدود ۵ در ۶متر، اتاق هر در و بود بسته تنبيهي بند
منتقل اوين به كه بودند قزلحصار زندان بچههاي از اغلب كه بودند انداخته

بودند. شده
از تا ميكردند باز ۱۵دقيقه بهمدت فقط را درها دوبار روزي آنجا در
قبل از بايد بار هر لذا كنيم. استفاده حمام و لباسشويي ظرفشويي، دستشويي،
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هم با را كارها همة بتوانيم باز ميشود، در وقتي كه ميكرديم برنامه ريزي
مي دويد كس هر ميشد، باز اتاق وقتي در نياوريم. كم زمان و بدهيم انجام
همة اين كه به براي و بدهد انجام شده، گذاشته برعهدهاش كه كاري را كه
كارها به اينكه بهخاطر وقتها بعضي ميشديم. جابهجا هم با برسيم كارها
آنها در نهايت كه ميشد، دعوا بند پاسدارهاي با بچهها نميرسيديم، بين

نميكردند. باز را در بعدي نوبت در تنبيه، بهعنوان

ضربت گروه بازرسي
همة ناگهان بودند، خوابيده همه وقتي و خاموشي از بعد شب، يك
پاسدار زيادي تعداد چيزي بگويند، بدون اينكه و كردند روشن را چراغها
حجاب هيچكس حالت آن در شدند. بند وارد وحشيانه و سراسيمه مرد
فحش و كتك و لگد مهاجم با پاسداران خوابيده بوديم. همه و نداشت
از همه ياهللا گفتند قرار مي گرفت، سر راهشان كه هركس به و بدوبيراه
كنيم. را جمعوجور خودمان مهلت نميدادند كه و اصًال بيرون برويد بند
بيرون بند از و بهسر كرديم ميكرديم، پيدا و هرچه چادر مالفه، همهمان
را بند پايين نگهداشتند. يكطرف حياط و در راندند حياط به ما را رفتيم.
هم با كه نگهداشتند حياط و طرف ديگر كرده بيرون ترتيب همين به هم

نگيريم. تماس
به سه ساعت نزديك بود. حياط خيلي سرد هواي آن شب زمستاني در
كردند و باز را در و آمدند از آن مانديم. بعد حياط در وضعيت به همين

كس به اتاقش برود. گفتند هر
و لباسها بود. شده وحشتناك بند وضعيت رفتيم، بند داخل به وقتي
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وسط و ريخته بيرون بچهها را نايلوني كيسه هاي ساكها و تمام داخل وسايل
را چيز همه و آمده بند بازرسي براي بود معلوم بودند. كرده اتاقها پخش وپال
كه آنجا و از بود شده قاطي هم با بچه ها وسايل همة كرده بودند. زيرورو
همه صبح تا كه بود آمده به وجود زيادي ريختگي به هم بود، زياد جمعيت

برگردانيم. اول بهحالت را وضعيت تا بوديم كردن جمع وجور حال در
بهخصوص كردهاند. را گم وسايلشان شد. خيليها معلوم بعد روز صبح
برده و دزديده بودند، خانواده ها آورده كه بچهها را اغلب پولهاي پاسدارها
مريض سرما، در ايستادن ساعت چند به خاطر بچهها از زيادي تعداد بودند.
اقدام وحشيانه بهصورت وقت يكبار انجام ميشد و چند هر كار اين شدند.

بازرسي  ميكردند. به

بازديدكننده هيأتهاي
اعالم كردند اوين بستري بودم، در بهداري روزهايي كه از يكي در
و آخوند چند از  مركب هيأت كنيد. يك سر حجاب بنشينيد و مرتب
آمدند. آنجا به بودند، هم پادوهايش از نفر دو و الجوردي كه غيرآخوند
ما اتاق در  ۱۰دقيقه حداكثر و آمده منتظري طرف از درواقع هيأت اين
بيشتر پاسخ در دو سه سؤال كردند. آزاده طبيب هر كدام و من از و بودند
بهجاي همراهش نفر دو الجوردي و بدهيم، جواب از اين كه ما سؤالها قبل

ميدادند. جواب ما
خوردي؟ شالق ضربه چند پرسيد: ميداني من از هيأت اصلي آخوند
پاهايم خيلي خراب ولي وضع بشمرم! حالت نمي توانستم آن گفتم: نخير در

است…
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اينها آقا حاج گفت: و پريد  من وسط حرف همراه الجوردي نفر
به را آنها هستند، جسمًا ضعيف چون ولي خورده اند، ۱۰۰ضربه ماكزيمم

آوردهاند! بهداري
محكوم ضربه چند بگوييد به به آنها ابتدا است از خوب گفت: آخوند

شدهاند تا بدانند!
را غيرمنتظرهيي حرف كه انگار و تعجب با هيأت همراه نفرات از يكي
«چطور گفت: اعتراض با بگيرد، از آنها توانسته قافي يك گويا و ميشنود

خوردهاند؟» شالق چند ضربه كه نميدانند آنها
مدتي تا ما كه بود مضحك واكنشهايشان و هيأت اين بازديد آنقدر
اجرا فكاهي نمايش بهصورت را  بازديد اين  خودمان بين خنده، براي

بشمريم! را شالقها شكنجه، انتظار داشت وسط ابله ميكرديم. آخوند
همه گفتند: بلندگوي بند از صبح بوديم، بند كه در ديگر، روز يك
داخل بند زن به پاسدارهاي منظم بنشينيد. بعد اتاقها در كنيد و حجاب سر
كرديم سر راهروها چادر و اتاقها در همه كنند. چك وضعيت را تا آمدند
دو و وليفقيه) (برادر خامنهاي محمد آخوند نيمساعت از بعد نشستيم. و
بهمدت اتاقي هر  در آنها آمدند. زندان از بازديد براي همراهش  نفر سه
با گفتگويي كه ميرفتند. حرفهايشان و اتاق بعدي به ۱۰دقيقه مينشستند و

بود. شده بچهها تمسخر موجب ميكردند، ما
آمدهايم ما گفت: بود، خامنهاي برادر همان كه آنها رئيس ما اتاق در
ولي بگويد. كسي شكايتي دارد اگر حاال كنيم. بازديد را زندانها وضعيت
يا كرده پرروگري يك كسي اگر مثًال نيست كه اين منظورم بگويم قبلش

كند! باشند، بيايد سوءاستفاده زده او چك به دو تا و كرده اهانت
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ترديدي در كمترين كسي اگر تا بود كافي گفت كه را اين جمله
نفر سه ما دو روز شود. همان برطرف همراهش داشت، و هيأت او ماهيت
اتهام شركت به كه بود يوسفي اعظم آنها از يكي كه داشتيم شكنجه شده
آنقدر حالش و بودند كرده شكنجه كشت بهقصد را او بند، تشكيالت در
هم بازجوها كه خود بود در حالي اين بميرد.  احتمال داشت كه بود بد
گزارش و كينهكشي بهخاطر فقط است و او بيپايه اتهام اين ميدانستند
زير بود، دلخور اعظم هميشگي سرحالي و شادابي از كه خائنان از يكي
حد شرعي و گفتيم: داديم نشان خامنهاي محمد به را او بود. ما شكنجه رفته

است؟ اين آيا ميگويند، كه تعزير و
شدي؟ (شكنجه) تعزير و گفت: چرا آمد اعظم سر باالي او

در بند گفتند ولي گرفتهام، و حكم هم شده بسته پروندهام اعظم گفت:
ندارند. آن مدركي براي سند و هيچ بند شدهام. درحاليكه تشكيالت وارد
ضربه هزار تا بعضًا و ميزنند بدجور كتك خيلي اين جا اضافه كرد: بعد

ميزنند. آدم به كابل
حتمًا هم  بعد است. غلّو كه ضربه هزار گفت: خامنهاي آخوند 

خوب ميشوي! اشكالي ندارد، انشاءاهللا كردي! پرروگري
يك است، كه سهل شالق ضربه يك حاال تا خودش كه بود معلوم
وقتي آخوند، چهرة اين در نمي داند. را آن معني اصًال و نخورده سيلي هم
ما كه و نميشد عطوفت پيدا و رحم ذره يك ميزد، حتي را اين حرفها
كار فقط يك نمايش اين كه شديم مطمئن بيشتر اينرا از اول ميدانستيم،
بينالمللي قرار سازمانهاي طرف از البد كه حدس زديم و است مسخره
را زمينه  مي خواهند ترسشان از اينها كه بگيرد صورت بازديدي است 

زندان خاطرات
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۳۰سالگي سن در متوسطه تحصيالت  داراي 

جاويدان  فروغ كبير عمليات در مرداد۱۳۶۷  در
رسيد. بهشهادت
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نشد. خبري هم بين المللي سازمانهاي از البته كنند. ارزيابي
حكمها  براي گرفتن منتظري طرف هيأتهايي از سالهاي۶۵ و ۶۶ هم در
آن چقدر از اينكه محكوميتش و ميزان زنداني از هر و بند ميآمدند به
زندانهاي وحشتناك وضعيت شدن رو از بعد ميپرسيدند. را مانده باقي
تضادهايي به بيرون، آن خبرهاي درز كردن و اوين و گوهردشت قزلحصار،
اعداموشكنجة بود.خطخميني، ميانجناحهايمختلفرژيمبهوجودآمده
آرامتر كمي اگر اين بود كه منتظري خط شكاف بود و هيچ بدون مطلق
به اصطالح و برميدارند اعتقاداتشان از دست بيشتري نفرات كنيم، برخورد

كنند. تضاد استفاده اين از ميخواستند هم ميكنند. بچهها توبه
دوباره  و  آمد ما بند به منتظري هيأتهاي اين از  يكي سال۶۶  اواخر
در گفتند و صدا زدند را تعدادي مدتي از بعد و رفت. پرسيد را حكمها
تعداد ديگري بههمراه يكبار مرا است. داده شده تخفيف سال حكمشان چند
آزادي و براي يا كه بود جايي دادياري آنموقع كردند. صدا به دادياري
نميشد و باورم ميكرد. احضار را زندانيان حكم، تخفيف اعالم براي يا
ابالغ بهمن در دادياري اما برگرد شده اشتباه بروم مي گويند وقتي گفتم البد

است. خورده تخفيف حكمم كه كردند

زندان خاطرات
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نمي روم! بدي جاي نخور، غصه
و مصاحبه برگشت دادگاه از نظري زهرا كه اين از بعد هفته  يك
ترابي، فرح نظري، زهرا خواندند، بلندگو از را ۱۰نفر اسم نكرد، قبول را
كنند. مراجعه بند به دفتر با كلية وسائل اين افراد گفتند و… آصف فاطمه
نفرات عوض بند داشت، يا معني سه وسايل…» «با كلية وقتي ميگفتند
ميدانستيم كه آنها را همه ميبردند. اعدام براي يا بود شده بود، يا آزادي
را آنها كه فهميديم بودند، حكم زير همهشان كه آنجا از و نمي كنند آزاد

زده اند. صدا اعدام براي
به همه  ميكردند،  صدا اعدام براي را بچهها وقتي كه بود  رسم 
و خداحافظي روبوسي اعداميها با و  كشيده صف بند ميآمدند، راهرو
گوش در هم و آنها ميگفت چيزي گوششان كس توي هر ميكردند.
اتاقها توي موش مثل مواقعي خائنان در چنين ميزدند. حرفهايي بچهها

نميآمدند. بيرون و مينشستند
دو همه در بود. غلغله بند راهرو در بود. روزي چنين روز هم آن

Ç�Ñ ÏíæÇÑåÇ áÈ ãí��ÔæÏäÏ.indd   79 2006/08/07   09:26:02 Þ.Ù



زندان خاطرات

۸۰

باورم بود. نمانده اتاقها كشيدند. هيچكس در صف بهزحمت راهرو سمت
كنارمان ميبرند تا بكشند از دارند را بچهها همين سادگي نميشد كه به
بهسرعت ميگذشت. دلم زمان بكنيم. برايشان كاري نميتوانيم ما هيچ و
جالدان بهآنها دست تا كنم پنهان جايي يك را آنها ميتوانستم ميخواست

نرسد.
بند بهترين بچههاي  را كه مي بردند  حالت متناقضي داشتم، كساني
آن نظري با بهخصوص زهرا بودند. وااليي شخصيتهاي تكتكشان، بودند.
پيوندي همه با كه داشتنياش دوست فوقالعاده شخصيت و كوچك اندام

نزديك داشت.
چند تا است ممكن كه كنم فكر اين به لحظه يك حتي نميخواستم
دلداري براي تيرباران ميكنند، را زهرا و نحيف كوچك پيكر ديگر ساعت
همان ولي او با ديگري ميبرند. بند به انتقال شايد براي گفتم خودم، به او به
است. بعد بهتر خيلي گوشم گفت: اعدام در هميشگيش خندة صميمي
مسعود به خاص بهطور مرا سالم بروي، بيرون از اين جا اگر توانستي گفت:

كرد. خواهم كار را اين كه حتمًا دادم او قول برسان! به بچهها بقية و
جاري اشكهايم لحظه هر ميترسيدم و مي كرد خفهام داشت بغض
بيرون بند كه پاسداراني و بودند بند در كه خائناني نميخواستم شود. ولي

ببينند. را اشكهايم بودند، ايستاده منتظر
ميخواستم برنميداشتم، زهرا صورت از را نگاهم آخر لحظات آن در
يك حتي نميخواستم كنم. حك خاطرم در را چهرهاش زواياي تمام
بودم، گرفته دستم دستش را در بدهم. دست تماشاي او از در هم را لحظه
نمي كردم. او رها دستش را ميكرد، بقيه خداحافظي با كه حتي زماني
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ابتداي از عبور بدرقه كردم. بند جلو ميلههاي تا  راهرو صف بين از را
خداحافظي طول كشيد. هنگام يكساعت به آن نزديك  انتهاي تا صف
ميكردند، گريه و نگهدارند نميتوانستند خودشان را بچهها از تعدادي
حالت و با ميخنديد شگفتانگيز و فوقالعاده باال روحيهيي با زهرا ولي
در محبت با را او  بعد ميكني؟  گريه هركدام مي گفت چرا به تعجب
كس هر با مي كرد. با او شوخي و اشكهايش را پاك و ميگرفت آغوش
آنها باالي او روحية از نميروم. نخندي تا مي گفت ميكرد، خداحافظي

جدا ميشدند. او ميخنديدند و از نهايت روحيه ميگرفتند و در هم
دلم نميخواست هرگز كه لحظهيي آن و رسيديم بند به سر باالخره
داشتم حرفها خيلي گرفتم، او را در آغوش بار آخرين براي رسيد. برسد،
نميتوانست كالم انگار نميكردم. پيدا كلمهيي هيچ ولي بزنم، او به كه
محكمتر هرچه در را احساسم همة فقط كند. بيان ميخواستم كه را آنچه
به آخر لحظة در دادم. ميزدم نشان بر صورتش كه بوسه هايي و او گرفتن
يك خواهر، مثل برايم است، خيلي سخت برايم دوريت گفتم تحمل او
و روشنتر هميشه صورتش از بودي. اينها از باالتر خيلي و معلم يك مثل
جاي نخور، غصه شيرينش گفت: زبان همان با خنديد و بود. صميميتر

نميروم. بدي
و بود و آرام ساكت او هميشه بود. ۱۰نفر از آن يكي هم فرح ترابي
سورههاي خيلي از ميگذراند. قرآن بهخواندن را اوقات فراغتش همواره
ميشدي، او همصحبت با و مينشستي كنارش وقتي بود. ولي حفظ را قرآن
او شوي. با نمي خواست بلند ديگر دلت كه حرف ميزد آنقدر شيرين
نگاهش با نگاهم وقت هر هست. خاطرم در چهرهاش هنوز بودم، هماتاق
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داشت، كه وقاري و متانت مينشست. به لبش لبخندي ميكرد، تالقي
خداحافظي براي را او روز آن كه لحظهيي برميانگيخت. را همه احترام

نرود! يادت كن، دعا برايم مهين گفت: گوشم در گرفتم، آغوش در
بسيار شلوغ  فرح دختر برخالف بود. اتاق شماره۴ در فاطمه آصف
مناسبتهاي به كه مراسمي هر  در مي كرد. شوخي  همه با بود. خندان و
ميخنداند. را همه و ميكرد اجرا برنامه  او ميكرديم، برگزار مختلف
با را استادانه سرودها همة ملودي ميآورد. سرحال را بودنش، همه سرحال
سرود و برايشان ميشدند جمع دورش بچهها در هواخوري ميزد. سوت

ميزد. سوت با ترانهيي يا
بسته شد سرشان پشت و در بند شدند خارج بند ۱۰نفر از هر باالخره
همه هم نميكرد. حتي پچپچ هيچكس فرو رفت. سكوت مطلق در بند و
همه انگار نميكرديم.  حركتي هيچ و بوديم ايستاده در راهرو همچنان
كه آصف فاطمه سوت صداي ناگهان شود. متوقف زمان ميخواستند
ميدانست انگار آمد. در پشت از ميزد، را همسفر…» اي «بخوان آهنگ
جان همه مي داد. ما پيام به وسيله اين به داشت مي گذرد و چه در طرف اين

درهم آميخت. لبخندهايمان و اشكها گرفتيم و
ميخواست دلم ايستادم. پنجره كنار  در شب نيمه هاي تا شب آن

بشنوم. ميدادند، اعدام شعار از كه قبل را آنها صداي آخرين
شد. كنده جا از قلبم تيربارانها، مهيب طنين پيچيدن با شب نيمه هاي
آغوششان پيش در ساعت چند تا كه نازنين بچههاي اين كه آن تصور
سوراخسوراخ سينه هايشان و قلبها غلتيده و خود خون در بودم، االن فشرده
وجودم را همة و را قلبم مي شود، سرد هميشه براي دارد جسمشان شده و
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روز در دانشجو، ترابي، فرح شهيد مجاهد
دژخيمان  توسط سالگي  ۲۶ سن  در  ۲۶تير۱۳۶۱ 

شد. سپرده اعدام جوخه به خميني
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را صورتم اشك تمام خالص تيرهاي صداي با همراه و ميفشرد درهم
بشمريم. توانستيم را خالص ۸۵تير تا شب آن پوشاند.

حياط به رو كنار پنجرههاي زندان كه شب بود، كار هر تقريبًا اين
تك تيرهاي و بعد بشنويم صداي رگبارها را مي شد، ميايستاديم تا باز بند
تكتيرها آن قدر و بعد صداي رگبارها بعضي شبها را بشمريم. خالص
صداي شليك هم قبل از ميرفت. در دستمان از حساب آن بود كه زياد

مي دادند. شعار كه مي آمد بچهها

ميزند زانو شكنجهگر وقتي
خندهرو دختري بودم، بستري اوين بهداري در كه ماهي يك طي
فهميدم بعدًا كه بستري بود اتاق همان در نحيف بسيار الغر و و صبور و
بودند، كرده شكنجه وحشيانه را او است. طبيب آزاده قهرمان مجاهد همان
فكر بازجوها بار كه يكبار جايي تا بود؛ بيهوش شده شكنجه زير بار چند
حين كردند. منتقل و به بهداري انداخته در يك پتو را او است. مرده كردند
همين و ميكرد صدايي هيچ نه و ميخورد، تكاني هيچ نه آزاده شكنجه،
در و زدند شالق را او مدتي را كالفه كرده بود. بازجويان بهغايت كارش
واكنشي نشان هيچ ديدند وقتي ولي نكشد. داد كه چپاندند دهانش پتو
كامًال دادي نميكشيد و هيچ از اينكه گذاشتند. را باز نميدهد، دهانش
اطالعات تو از اصًال ميگفتند: او به بودند. شده مستأصل بود،  ساكت

بكشي. داد بايد فقط نميخواهيم،
بود كه و داغان درب نميگفت. پاهايش آنقدر هم هيچ باز اما او
بود. كرده پيشرفت رانهايش باالي تا كرد. خونمردگي نگاه به آنها نميشد
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تب گوشتي نمانده بود. شبها و پوست روي پاهايش و هم كف پا در هم
ميگفت. هذيان و ميكرد

نيمه هاي بودم، بيدار نميبرد و من خوابم كه شب يك ميآيد يادم
چرا؟ گفت: و كرد به من رو و خورد تكان روي تختش آزاده ناگهان شب

چرا؟
چي چرا گفتم: او به است. خواب كردم فكر خوردم، جا ابتدا من
بچهها گناه اين مگر ميكنند؟ بچهها با را كارها اين گفت: چرا آزاده؟

چيه؟
با او ديدم ولي بود. گرفته گريهام بدهم، او به جوابي چه نمي دانستم
نگران گفتم: به او است. جواب منتظر و مي كند مرا نگاه درشتش چشمان
بست را چشمهايش شد، آرام انگار هم او ميشود. درست همهچيز نباش،

خوابيد. و
بفهمد  نميتوانست او آرام از چهرة نميديد، را پاهايش كسي  اگر
روحيه اين با باال بود و فوقالعاده روحيهاش است. شده آن همه شكنجه كه

ميداد. آرامش اطرافيانش به

اسطورة مقاومت
سكينه نامش كردم كه برخورد مجاهدي دختر اوين با بهداري در
او از تا بودند شكنجه كرده بهشدت از دستگيري بعد را سكينه بود.
را قرار يك آدرس بسيار، شكنجة تحمل از بعد او بگيرند. اطالعات
از بازجوها بود. شلوغ اصلي و خيابان در يك آدرس داد. بازجوها به
او و بودند خوشحال خيلي او را بشكنند مقاومت بودند توانسته اين كه
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كه هنگامي بودند. برده محل قرار و به كرده سوار وضعيت همان با را
جلو ميرفت، ناگهان ديگر بهطرف زحمت به يكطرف خيابان از او
بود كاميون بزرگ انداخته، زير يك به بازجوها خودش را چشمان
او به اغما بود، و شده له و رفته كاميون چرخهاي هر دو پايش زير كه
و با انداخته ماشين توي بهسرعت را او بود. نشده شهيد اما فرو رفته
به و كرده پراكنده بودند، شده جمع كه را مردمي هوايي تيراندازي
سكينه لهشدة پاهاي از بودند. آورده بهبهداري يكسر و برگردانده اوين
با ميرفتند، او نمانده بود. هر بار كه براي پانسمان باقي چيزي تقريبًا
فريادهايش صداي بوديم منتظر همه متالشياش، پاهاي وضع به توجه
دژخيمان كه بهطوري نميكرد، هم ناله حتي ولي بشنويم، درد از را
چه كاري او با نميدانيم روز يك ولي بود. واداشته هم به تعجب را
فقط و پيچيد بهداري در او وحشتناك فرياد صداي ناگهان كه كردند

بود. يكبار همان هم
نگهداشته وضعيت با همان و جراحي نميبردند عمل براي را او
به بازجوها روز هر  نميارزد. جراحي اش به عمل ميگفتند  بودند،
از ديگر مدتي ساعت برمي گشتند. بعد از چند و بعد از مي رفتند اتاقش
بردند. بهميدان تيرباران برانكارد با و شدند او نااميد اطالعات گرفتن

طاقت مرزهاي از فراتر
درش هميشه كه اتاقهاي بهداري از داخل يكي از دائم، بهطور
را صدا مادرش يا كه ميآمد زني فريادهاي صداي بود، قفل بسته و
حرف حالت و  فريادهايش از  ميداد. فحش بهپاسداران  يا  ميكرد
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زياد سروصدايش وقت هر است. شده رواني كه فهميد ميشد زدنش
ميافتادند شالق بهجانش با بهاتاقش ميرفتند و پاسدار زنهاي ميشد،

ميشد. بلند او دلخراش فريادهاي بعد و
كنجكاو ميشد. خيلي ريش ريش دلم ميزد، او فرياد كه بار هر
و است؟ وضعيت افتاده به اين كه چه كار كردهاند با او كه بودم شده

ببينم. نزديك از را صداها اين صاحب كه ميخواست دلم خيلي
بود، يك لحظه نيمه باز آن اتاق و دِر ميرفتم توالت يكبار كه به
موهاي آبي، چشمهاي با دختري آميخت. درهم نگاهش با نگاهم
كثيف و ژوليده و ريخته به هم آن قدر ظاهرش زيبا. و سفيدرو بور،
و سرش نخورده شانه به كه ماههاست بود حد نداشت. معلوم كه بود
هيچ چيز ديگر كه رسيده نقطهيي به بودم شنيده نبردهاند. حمام را به او
و اتاق در همان و هم نميرفت نميكند. توالت را فهم كلمات حتي
نبودند اين  اهل هم  پاسدارها ميكرد. را كثيف جايش خودش سر
مي كردند. رفتار او با  حيوان از  بدتر  حتي بكنند  برايش كاري كه
داخل به كشانكشان را او و ميافتادند جانش به شالق با بار هر
را روي و آب سرد ميانداختند زيردوش لباس و با همان حمام برده
دربياور. را شالقزدن مي گفتند لباست با همراه و ميكردند باز سرش
شالق درد از فقط و نمي فهميد را كلمات معني اصًال او درحاليكه

ميداد. فحش ميكشيد و فرياد
كه از بچههايي يكي است. صمدي طاهره فهميدم اسمش بعدها
مجاهدين فعال هواداران از يكي او كه كرد تعريف مي شناخت را او
چيزي و وضعيت طاهره از او براي وقتي است. اصفهان بوده شهر در
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دانشجوي يك طاهره باورش نميشد. ميگفت گفتم، بودم ديده كه
بر چه بالهايي نمي دانست بود. هيچكس شاداب و فعال سرزنده بسيار
شد. خواهد جنايتها افشا اين روزي دارم يقين بودند اما آورده سرش

را او مدتي شدم، منتقل انفرادي سلول به دوباره كه وقتي بعدًا
انداختند. سلول روبهروي من مدتي در بعد از و كناري من سلول در
برخوردي آن، از دردآورتر و وحشتناكتر و بود وحشتناك وضعيتش
كثيف را خودش اينكه بهخاطر ميكردند. او با پاسدارها كه بود
سلولي هر در كه هم  را سلولش داخل موكت تكه  حتي ميكرد،
و ميكرد بلند را صدايش هر وقت بودند.  برده و كرده جمع بود،
سلول داخل  كه لولهيي به زنجير با را دستهايش ميكشيد، فرياد 
ساكت را او با شالق و  ميآوردند مرد پاسدار دو  و  مي بستند بود، 
و ميديدم. درسلول، زير شكاف از را صحنهها اين من مي كردند.
سنگيني قلبم روي صحنهها اين ديدن با كه دردي از مدتها تا بار هر

باشم. داشته قرار و آرام نمي توانستم و ميگريستم ميكرد،
و خواهر مادر شنيدم بازجويي، شعبة راهرو در يكبار از مدتي، بعد
طاهره وضعيت از آنها آورده اند. آن جا به و كرده دستگير هم را طاهره
نشسته شعبه راهرو در من كنار خواهرش كه فرصتي در نداشتند. خبر
دوست خيلي است. نادره اسمش گفت پرسيدم، را اسمش يواشكي بود،
را عمومي بند فضاي من از برود و پيش بچهها و عمومي بند به كه داشت
بند از نبينند، برايش قدري پاسدارها اينكه با رعايت من هم ميپرسيد.
خيلي شبيه ظاهري بهلحاظ نادره گفتم. بچهها صفاي و فضا عمومي و

چهرهيي زيبا. و سفيد پوستي درشت، و آبي چشمهاي با طاهره بود
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كارهاي انجام براي را  نادره بود. نادره بزرگتر  خواهر طاهره
از انفرادي سلول در ماهها تا او و انداختند طاهره سلول به خواهرش،
اين سر باليي چه كه نبود معلوم ميكرد. نگهداري روانياش خواهر
عمومي بند به را نادره بعد سالهاي در وقتي كه بودند آورده خواهر دو
بچهها روبهروي ساعتها بود. شده رواني كامًال او هم كردند، منتقل
گريه زارزار بلند  صداي  با ناگهان و ميزد آنها زل به  و مينشست
و مي كشيد جيغ ميشديم نزديكش او به كمك براي وقتي مي كرد.
مي ريخت، بههم خيلي وضعيتش وقتها بعضي ميزد. كتك را همه
خبرش و نكند كه سروصدا ميگرفتند را و پايش دست ناگزير بچهها
وضعش و مي زدند شالق ميبردند، را او وگرنه نرسد بند پاسدارهاي به
ميكرد. گريه به شدت دوباره آرام ميشد  وقتي ميكردند. بدتر را
فرياد كشيدن، زل زدن، فقط واكنشهايش و نميزد حرف هيچوقت
چنان گاهي بود. گريه باالخره و ديگران كتكزدن فحشدادن، 

ميانداخت. گريه ميكرد كه همه را به گريه دردناك
جسته و آن و اين از  بعدها نداشتيم. ديگر خبري هم طاهره از
دو كردهاند. منتقل رواني بيمارستان يك به را او كه شنيدم گريخته
افتاده بيرحم صيادان به دست بودند كه كبوتر تا دو مثل خواهر، تا
جالدان ديد از ميآوردند. آنها سر بر ميخواستند هرچه آنها و باشند
براي خوبي طعمة و بودند زيبا  كه بود اين  آنها گناه شكنجه گر،

مي رفتند. بهشمار وحشي جالدان
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اكبر با ديدار
در هرگز كه سنگيني و مهيب رويدادهاي همة با زندان سالهاي
پس يكي نداشتيم،  را آنها با مواجهشدن توان زندان جبر از  خارج
مغز تا درد و شدت خشم از گاه ميگذشتند. مي آمدند و ديگري از
مي خورديم. فرو آن را شعله ميكشيديم، اما مي سوختيم و استخوان

شده  ۳۰خرداد۶۰ دستگير در كه را پروانه خواهرم سال۶۵، در
با ۵سال توانستم  از اوين آوردند. بعد در ما بند به از قزلحصار  بود،
دو مدتها هر تا ببينم. و او را دوباره شوم همبند و خواهرم همسلول
و فرزانه شهادت از من بزنيم. همديگر براي كه داشتيم حرف كلي
و برايش گفتم بود افتاده اتفاق كه ماجراهايي همة و دستگيري اكبر
شد. آزاد سال پروانه همان تعريف كرد. را برايم ماجراهايش هم او
گوهردشت به تنبيه بهعنوان كه را اكبر شنيدم مادرم از مالقات در اما
گرفته خطرناكي و سخت خيلي ذاتالريه اينكه به دليل بودند، برده
بهتر شد، كه حالش مدتي بعد از منتقل كردهاند. بهداري اوين بود، به
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انتظار، زيادي مدت از دادم. كه بعد با او را مالقات چندبار درخواست
قبل از نميشد. باورم زدند. صدايم او با مالقات براي روز ناگهان يك
بردم. كه همراهم بودم كرده آماده و بافته و شالگردن جوراب برايش
بردم. برايش بود، برايم فرستاده مادرم مخفيانه كه هم را فرزانه عكس
باالي كه پاسداري بود. روي زمين راهرو شعبه از گوشهيي در مالقات
آنقدر وقت نداريد. حرفهايم بيشتر ۱۰دقيقه گفت بود ايستاده سرمان
فقط توانستم اولويت قراربدهم. در را نميدانستم كدام بود كه زياد
جيب توي كه سيگاري از بسته مالقات حين در بپرسم. را وضعيتش
سيگاري چرا او گفتم به شده. سيگاري كه متوجه شدم بود، بلوزش
نميداني گفت انداخت، پايين  را سرش  و كشيد خجالت شدي؟
سرمان بالهايي چه  الجوردي و بود فشارهايي چه گوهردشت در
ترك حتمًا و نميكشم زياد ولي شدم. سيگاري همين براي ميآورد.
بعد يواشكي ندارد. اشكالي گفتم كنم، ناراحتش ميكنم. نخواستم
و به طور او دادم به كه پاسدار مراقبمان نفهمد، عكس فرزانه را طوري
را عكس گفتم. برايش را فرزانه شهادت و دستگيري نحوة مختصر

گذاشت. سيگارش بسته الي
 ۶۶ و  سالهاي۶۵  در گفتم قبلي  قسمتهاي در  كه همانطور
اواخر ميآمدند. بند به براي گرفتن حكم منتظري طرف از هيأتهايي

ما را  حكمهاي دوباره آمد و بند ما هيأتها به همان از سال۶۶ هم يكي
و زدند صدا را بچهها از مدتي تعدادي از بعد رفتند. و كردند سؤال
هم يكبار است. خورده تخفيف سال چند حكمشان كه گفتند آنها به
نميشد، به باورم احضار كردند. دادياري ديگري به تعداد مرا بههمراه
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بهحكمت هم گفتند به من رسيد، نوبتم و آن جا وقتي رفتم دادياري
دادگاه حساب تشكيل زمان از حكمها معموًال خورده است. تخفيف
بودم، رفته  بهدادگاه مختلف در سالهاي ۳بار آنموقع تا من ميشد.
آنهايي بود. شده محاسبه اول دادگاه زمان از پروندهام در حكمم ولي
طوري و رفته ام دادگاه ۳بار كه نميدانستند بودند، داده تخفيف كه
بمانم. زندان در ميبايست هم ديگر ۳سال كه بودند داده تخفيف
از اين صورت به پس گفتم شده، داده تخفيف حكمت گفت وقتي
بودند، دادياري اتاق در كه نفري چند است. گذشته آزاديام زمان
من به و كردند پچپچ به با هم شروع بعد چطور؟ پرسيدند تعجب با
بهگوش خبر اين مبادا كه ميكردم خداخدا همهاش بيرون. برو گفتند
اوضاع ظاهرًا ولي شوم. بود بگذارد آزاد محال چون برسد، بازجويم
ميكردم. سرانجام يكي از آن بود كه فكر كتابتر خيلي بيحساب و
اداري آزاديت مسائل تا بند برو فعًال گفت بيرون آمد و اتاق از آنها از
به بند وقتي شوم. آزاد كه نمي خورد آب چشمم شود. و فصل حل
آنها بين از كردم، تعريف را موضوع بچهها از نفر چند براي و آمدم
چيزي به كسي كه كرد سفارش بود، باتجربهتر و كه جاافتادهتر هنگامه
برسانند. گوش شعبه آنها به گوش خائنان برسد و مبادا به تا نگويم

نيست. كسي به كسي است، خرتوخر اينجا ميگفت
بلندگو از رفتم وقتي و كردند صدايم بند دفتر به ۲۷اسفند۶۶،
با نگذاشتند پاسداران نبود. باوركردني برايم بياورند. را وسايلم گفتند
بند آورد، به دفتر را وسايلم كه هنگامه با فقط بچهها خداحافظي كنم.
را وسايلت گفت زود گوشم توي تندتند كردم. هنگامه خداحافظي
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مبادا نگو، را اسمت هيچكس به مي روي كه راه توي برو، و بردار
بگذار راديويي كد يك من براي رفتي اگر بشود. مانع و بشنود كسي
را بند او پاسدار كه تا وقتي و بيايم… شوم وصل شدم اگر آزاد كه

حرف ميزد. تندتند نكرد، همينطور داشت جدا من بهزور از
زندان، از ممكن است تصور شود، روز آزادي آنچه برعكس
كه مسيري در بود. روز واقعًا سختي نبود، بلكه روز شادي برايم نه تنها
۶سال اين طول در بچههايي كه تكتك چهرة اوين رفتم، در جلو تا
روزهاي آمد. ياد جلو چشمم مي شدم، جدا از آنها حاال و بوديم هم با
ياد بودم، تنها انفرادي  در كه  طوالني روزهاي ياد افتادم، بازجويي
اعدام براي كنارمان از بچههايي كه شدم، ياد دستگير كه روزي اولين
و طاهره نادره ياد و سكينه، ياد محبوبه و فرح، فاطمه و زهرا بردند، ياد
لحظة و هيچ ميشوم آزاد دارم كه نميكردم فكر به اين هيچ و…

آزادي نداشتم. اين از و شادي شيرين
را خودم  بايد هفته هر اينكه بر مبني برگههايي امضاي از بعد 
مرد و زن كه چند را ما رسيدم. زندان درب به معرفي كنم، اوين به
پدر، آنجا در بردند. لوناپارك به مينيبوس يك با بوديم، زنداني
رفتيم. دلم خانه به و شديم ماشين سوار بودند. منتظرم خواهرانم مادر و
روزهاي همان نداشتم. در آزاد شدن احساس اصًال بود. گرفته خيلي
تعدادي و گرفتم را شده بودند آزاد من قبل از كه بچههايي سراغ اول

كردم. پيدا را جمشيدي زهره حياتي و طيبه ازجمله آنها، از
نميتوانم آرام نكنم پيدا تا كه دارم گمشدهيي احساس ميكردم
روز نصف كردم، برنامه ريزي خودم براي را روزها بگيرم. قرار و
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مي رفتم سراغ بچه ها روز را ديگر نصفة گوش ميدادم و مجاهد راديو
شوم. وصل بهسازمان شده طور هر تا

مجاهد راديو از را آفتاب عمليات خبر آزاديم از بعد روز چند
ميرساندم. سازمان به را خودم ميكشيدم و پر ميخواست دلم شنيدم.
صداي اخبار تمام شنيدم.  را  چلچراغ عمليات  خبر  هم آن از بعد
دوختم زير لباسم به را آن و نوشتم سفيد پارچة روي يك را مجاهد
يك بار سالي فقط آنها رفتم. اوين به اكبر با براي مالقات مادرم با و
پارچه كه روي آن جا از ميدادند. مالقات زنداني برادر و خواهر به
با اكبر در مالقات نكردند. پيدا را آن بدني در بازرسي بودم، نوشته
كردم باز را مانتوام دگمههاي مناسب فرصت يك در شيشه پشت از
خيلي خوشحال و خواند را آنها ولع با هم او بخواند. را اكبر اخبار تا
او مشتاقانه بچهها مي روم. فرصت پيش در اولين من او گفتم به شد.
كردم، سازماندهي را مالقاتها به بعد آن از هم برسان. مرا سالم گفت
شيوه و به همان ميفرستادم مالقات را براي خواهرانم از يكي بار هر

اكبر ميرساندم. به را صداي مجاهد اخبار
و كشور از شدن خارج براي تالشهايي بار از آن يكي دو بعد
فروغ عمليات اينكه تا بود. ناموفق  كه  آوردم بهعمل مرز از عبور
ميگرفتم مجاهد راديو از را آن به مربوط خبرهاي تمام شد. جاويدان
طرفي از داشتم،  دوگانهيي احساس ميرساندم. آشنايان همة  به و
پوستم در  خوشحالي از بهدست آمده پيروزيهاي  و خبر عمليات از
در كه نيستم بچهها بين در  اينكه  از  ديگر  طرف از نمي گنجيدم،

ميكردم. حسرت افسوس و احساس كنم بهشدت شركت عمليات
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جلو زندان مادرم چه هر شد. قطع زندان مالقات عمليات، از بعد
با كنيم. ولي خبرتان تا نياييد و است قطع مالقاتها ميگفتند مي رفت،
به ذهنشان اما ميرفتند. اوين جلو روز هر مادران بقية و مادرم اينهمه
را بچههايشان دارند است و وقوع حال جنايتي در چه كه نميزد هم

ميكنند. قتلعام

بود شده متوقف ۱۷مرداد روز ساعتش
را خانه در زنگ ناگهان كه بود شب پنجشنبه شب، يك
بچهها اعدام خبر هفته  هر شبهاي پنجشنبه كه بوديم  شنيده زدند.
آن موقع در زنگ همين صداي براي خانوادههايشان ميدهند. به را
خود بر جاي همه لحظه يك و بود نگرانكننده براي همهمان شب،
با ديگري و بيآن كه خود خلوت در ما حتمًا همة شديم. ميخكوب
اكبر اعدام به و زده حدس چيزهايي مالقاتها لغو بگذارد، از ميان در
خبر روبه رو با اين بايد زود يا دير كه و مي دانستيم كرده بوديم فكر

شويم.
رنگ با بعد دقيقه چند و رفت در بازكردن براي مادرم بههرحال،
به حياط چه ميگويند؟ من اينها ببين برو پدرم گفت به پريده برگشت و
معلوم شد. روبه رو پدرم با مراجعهكننده ميگويند. چه بشنوم تا رفتم

جادة  بهكميتة ساعت۹ صبح فردا گفتند هستند. به پدرم پاسدار چند شد
ما نميدانيم ما گفتند است؟ آنجا چه خبر پرسيد پدرم بياييد. خاوران
ميخواهيد بگوييد خب گفت و شد عصباني پدرم معذور! مأموريم و
چيست؟ براي قايمباشكبازي اينهمه ديگر! كردهايد، اعدام را پسرم

۹۸
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و داد  نشان بود دستش كه را بلندي  ليست  بيشرمانه هم پاسدار آن 
خانة به است كه اين كارمان االن تا از صبح نميدانيم، چيزي ما گفت
به پدرم را بدهيم. خبر و همين مراجعه كنيم اين ليست افراد تكتك
ممكن است ميداند بگو، حكومت كه به همان كسي برو آنها گفت

و رفتند. نگفتند چيزي آنها نميماند. ظلم با ولي كفر بماند با
در مادرم كردهاند. اعدام را اكبر  كه فهميديم ترتيب اين به
دردآلودش گريههاي و ميكرد گريه دل سوز با و بلندبلند آشپزخانه
غمهاي از گريهها، ميان در او ميانداخت. گريه به هم را ما
و شكنجة مداوم اكبر، از ۸سال رنج از اعدام فرزانه، فروخوردهاش در
مقابل در سالها اين در طوالني و بيحاصل انتظارهاي و و رفتها آمد
بتواند بار  يك فقط كه اين آرزوي در مختلف، زندانهاي بستة  در
قرار كه اكبر براي خاكسترشدهاش آرزوهاي از ببيند، را فرزندش
و فرزانه با شيرينش و  تلخ خاطرات از و  شود آزاد ديگر ۴ماه بود
را فرزانه شهادت داغمه بستة اكبر، زخم داغ انگار ميزد. حرف اكبر
مويههايش، و گريه ميان در مادرم بود. كرده خونچكان و تازه هم
زندانيهاي آخر اين ظالم!… اي ميگفت: و نفرين ميكرد را خميني
چقدر را كشتي؟ آنها ۷سال از كتبسته چه گناهي كرده بودند كه بعد

جاني!… اي جالد… اي بخوري؟ ميخواهي خون
وقت صبح اول نخوابيد. صبح تا هيچكس ما در خانة شب آن
برد. فرزانه مزار سر به همهمان را پدرم ابتدا و شديم ماشين سوار همه

آنجا ساعت۱۱ صبح به  تسلي بدهد. از را كمي شايد ميخواست ما
ايستاده پاسداران به محل، مانده صدمتر از چند رفتيم. خاوران كميتة

۹۹
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۳۱سالگي در ديپلمه، لطيف، علياكبر شهيد مجاهد
قتل عام در ديگر مبارز و مجاهد ۳۰هزار بههمراه

رسيد. بهشهادت سال۶۷ سياسي زندانيان
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۱۰۱

با پرسيدند و را و مشخصات اسم جلو برويم. نميگذاشتند بودند و
چون  ساعت۹ بوده، شما نوبت گفت دادند. يكي آمد و اطالع بيسيم
از  كه پدرم بياييد. بعدازظهر ساعت۲  و برگرديد بايد آمدهايد دير
از غير كنيد؟ مگر مگر ميخواهيد چهكار گفت: بود دررفته  كوره
لباسش دو دست و كشتهايد بگوييد آنها را كه مي خواهيد است اين

چيست؟ براي ديگر بازيها اين بدهيد؟ را
بايد شما كه ميدانم فقط نميدانم، چيزي من گفت پاسدار همان
پيدا برخوردي بچهها خانوادههاي  با اينكه از بود معلوم برگرديد.
مبادا كه بودند داده زمانبندي خاطر اين به مي ترسند. بهشدت كنند،
كنترلشان از شده شلوغ و آنجا مراجعه كنند هم با خانوادهها همة
مختلف خبر زمانبنديهاي با مشخصي تعداد به هفته هر خارج شود.
خبر ترتيب اين به  و بروند شهر از  خارج  كميتههاي به  تا ميدادند
ميدادند. به خانوادههايشان پراكنده بهطور و بهتدريج را بچه ها اعدام

بعد ازيكساعت  رفتيم. سرانجامبرگشتيموساعت۲ منوپدرم بهآنجا
بعد و رفت پدرم برود. بهداخل ميتواند پدرم فقط گفتند و آمدند معطلي
همين در ميكردم احساس برگشت. كوچك ساك يك با يكساعت از
فقط و حرفي نزد هيچ است. شده شكستهتر برگشت، و كه رفت يكساعتي
نمي زد. هيچ حرفي اما بود، بغض كرده كرديم. حركت شد و ماشين سوار

كنترل كند. خودش را نتواند بزند حرف شايد ميترسيد اگر
بردند اتاق  يك داخل به او را  كرد كه  تعريف كه گذشت، كمي
او بود. آنها بين هم آخوند چند و بودند نشسته تعدادي دورش تا دور كه
مي رسيد، بهنظر كه آخوندي و نشاندند صندلي يك روي اتاق وسط را
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از آزادي از پس كه  حياتي طيبه  شهيد مجاهد
از يكي در سازمان به وصل براي اقدام در زندان
تحمل چندماه از دستگير و پس مرزي شهرهاي

شد. سپرده تيرباران جوخة به شكنجه
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اينكه بعد نظير مزخرفات. يكسري بهگفتن كرد شروع رئيس آنهاست،
ارتباط بودند، در آنها كه با زندانيها عمليات مرصاد، در حملة منافقين از
اعدام را آنها هم ما كشتند، را ما پاسداران از تعدادي و كردند شورش

و… كرديم
داريد كسي چه به شما، و هستم من اينجا بود، گفته آنها به پدرم
دستتان بگوييد اين حرفها ميخندد.  به  پخته هم مرغ مي گوييد؟  دروغ
مگر كشتيد. را بي دفاع و كتبسته زندانيهاي اين نمي رسد، مجاهدين به
كه بود  مانده ديگر ۴ماه  فقط نداديد؟ حكم ۸سال من پسر به خودتان

و… شود تمام حكمش
متعهد آن در كه بودند داده پدرم به امضا براي را كاغذهايي سرانجام
بهكسي نزند، را جايي پسرش عكس نگيرد، مراسم عزايي هيچ كه ميشد
محل مدتي از بعد است ممكن كرد، را كارها اين اگر نگويد. چيزي هم
چون بگويند. هم نميتوانستند و نگفتند هرگز را آن البته بگويند. را او دفن
كرده بولدوزر صاف با هم را و روي آن ريخته جمعي در گورهاي را همه

بودند.
گذاشته بودم، بافته برايش كه شالگردني و جوراب اكبر، ساك در
آيا بود. متوقف شده كه نشان ميداد را ۱۷مرداد روز ساعتش و بود شده

تپش باز ايستاده بود؟ همان روز از قلبش هم

همسفران خالي جاي
صداي براي راديوييام را بچه ها توانستم كد از توسط يكي بعد چندي
را راديو كدم را بشنوم، اميد كه اين با روز بعد هر از آن به بفرستم. مجاهد

۱۰۳
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شنيدم، مجاهد از صداي را راديوييام كد كه اولين بار ميكردم. گوش
فردي كه بودند داده پيام برايم بكشم. فرياد خوشحالي از ميخواست دلم

باشم. آماده و براي اعزام مي آيد ديدنم به
قرار جمشيدي و زهره حياتي با طيبه رسيد، فرا اعزام  روز باالخره
برسانيم شهر مرزي به را خودمان اتوبوس يك با هر كدام كه گذاشتيم
شويم. رد از مرز بوديم، گذاشته قرار او با كه فردي با كمك آنجا در و
اتوبوس ديگر با يك هم زهره و طيبه و كردم اتوبوس حركت با يك من

افتادند. راه
آنها شدم، زهره و طيبه منتظر هرچه  رسيدم، مرزي شهر به وقتي
طيبه خانة صبر كردم. به كشنده انتظاري شهر مرزي، با آن در ۳روز نيامدند.
برنگشته است. از ديگر و كرده حركت روز همان او شد زنگ زدم، معلوم

شدهاند. دستگير و ضربه خورده مسير كه در مي رسيد به نظر شواهد
مأمور كه پيكي بههمراه شدم، نااميد زهره و طيبه آمدن از وقتي
توانستيم كشيد تا طول ۳روز كرديم. بود، حركت مرز من از عبوردادن
از شيرينترين برسيم. يكي سازمان پايگاه اولين به و  عبور كنيم مرز از
بچهها به و به سازمان دوباره سالها از بعد كه لحظهيي بود عمرم، لحظات
پيش كنم. كلمات بيان با را آن لحظه توانست هيچوقت نخواهم رسيدم.
زهره و طيبه همسفرانم، جاي و خالي!… شهدا جاي كردم زمزمه خودم

نرسيديم. بههم هرگز كه همسفراني خالي!…
از يكي در دستگيري از بعد  زهره و  طيبه كه شنيدم بعدها
وحشيانه شكنجههاي از بعد و منتقل به اوين مسير، بازرسي پاسگاههاي

شده اند. اعدام

۱۰۴
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