




بهاي انسان بودن
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حاج حيدري  اعظم



بهاي انسان بودن
حاجحيدري اعظم زندان خاطرات

۱۳۸۳ اسفند اول: چاپ
است حقوق محفوظ تمام

هما انجمن ناشر:



فهرست

شرايط اجتماعي و خانواده اول - فصل

خانواده      ۳  •
بزرگتر  ۵ برادر بر خروج  •

خميني ۹  پيروان شقاوت كانون در زن ستيزي  •
شده    ۱۱ ربوده انقالب   •

ديگر فصل دوم - دنيايي

مجاهدين  ۱۷ آشنايي با  •
اولين عصيان  ۲۰   •
جنگي طوالني ۲۳ آغاز  •
جنگ    ۳۰ خوش روزهاي  •
دو نيرو ۳۳ كشاكش  •
گسترده   ۳۵ دستگيريهاي  •
پدر        ۴۰ از چنگ فرار  •

اسارت سوم - فصل

در موتورخانه      ۴۵  •
گريان       ۴۷ و تنها پيرزن  •
اوين         ۴۸ بهزندان انتقال  •
شكنجهگر   ۵۱ پسرعموهاي و برادر  •



۵۳ كاراكتر يك دژخيم    •
۵۴ تازهسال…         سرو آن  •
فرار              ۶۰ يك فرجام  •
دژخيمان             ۶۱ بدتر از خائنان  •
مقاومت                   ۶۲ •         شيوههاي
۶۵ سرزندگي و شادابي             •
خائنان                 ۷۲ عليه  •
۱۳ساله            ۷۴ دخترك  •
۷۷ كودكش    مقابل شكنجة مادر در  •
در زندان                      ۷۹ ۵مهر  •
دختري كه هميشه مي خنديد               ۸۲  •
اوين             ۸۴ زندان در ۱۹بهمن  •
بندها             ۸۸ در ۱۹بهمن انعكاس  •
اعدامها             ۸۹ موج  •
زندان                ۹۰ در نوروز عيد  •
كيست؟                ۹۱ «منافق» •
نميزند»                              ۹۳ غر «مجاهد  •
۹۹ جوان  يك دختر غم انگيز ماجراي  •

محاكمه!               ۱۰۰  •

دو دنيا چهارم - جنگي ميان فصل

الجوردي             ۱۰۳ نظرية  •
گوهردشت            ۱۰۵ بهزندان انتقال  •
بهبند قفس             ۱۰۹ انتقال  •
در قفس            ۱۱۳ چشمبند با هفت ماهونيم  •
مطلق                ۱۲۱ سكوت قانون  •
قفس!            ۱۲۶ و مجسمهسازي در تدريس  •
جسمي            ۱۳۵ فرسودگي  •
شكستن زنان            ۱۳۸ براي رذيالنه حربة  •



فرجام جنگ! پنجم - فصل

۱۴۷ «قيامت»  شكست بند  •
بند قرنطينه             ۱۵۱  •
«مسكوني»              ۱۵۲ از بند بازگشتگان  •
زندان            ۱۵۵ در ايدئولوژيك انقالب بازتاب  •
اوين                 ۱۵۸ به انتقال  •
مصنوعي!            ۱۶۲ اعدام يك هفته  •
بهبند عمومي      ۱۷۴ دوباره انتقال  •
روز شيرين              ۱۸۱ يك  •
آموزش در زندان              ۱۸۵  •
محاكمه              ۱۸۶ دوباره  •
زندان             ۱۸۸ از آزادي  •




