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مجاهدين با آشنايي
داشتم جواني و نوجواني كودكي، دوران در كه محدوديتهاي بهدليل
شهر در  مبادا اين كه ترس  از بودم آنكه۲۰ساله  با  انقالب دوران مقارن
خانه از وقتي روزهاي قيام در نميگرفتم. فاصله خانهمان زياد از شوم، گم
را راه نكند بايد برگردم؟ كه چطور بود نگرانيم اين دلهره و ميرفتم، بيرون
كشف ضدسلطنتي، براي من انقالب مردمي حركتهاي در شركت كنم. گم
و جالب جديد آدمهايي و تازه، با دنيايي جالب، متنوع بود. دنياي جديدي
بيشتر روز هر و  ميآموختم زيادي چيزهاي  آنها از كه دوست داشتني  و

ميشدم. جديد دنياي اين مجذوب
مي كردم احساس كه شدم  آشنا  جواني دختر با  تظاهرات  در  روزي 

ميشناختم،  آن موقع كه تا از زنهايي مثل هيچيك است و ديگري موجود
مي رسيد. بهنظر خود رويپاي و مستقل و بود جسور نبود.

مي گفتم به او شدم. او دنبالهرو بودم شده او مجذوب شخصيت كه من
اول تعجب بود، كه اسمش «طاهره» او با خودت ببر! هم مرا جا ميروي هر
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و كردم التماس او به برو! تو هم دارند مي روند همه خب ميگفت و مي كرد
در چهرهاش نيستم. بلد را راهها بيايم، آخر من تو با ميخواهد نه! دلم گفتم
آن موقع تا كه چيزي بود، توأم مهرباني و محبت با جنگندگي و جسارت
بهخاطر چيزهايي مرا بودم. نديده زن يك در آنهم نفر، يك در آنها را جمع
با كه را چيزهايي ميداد جرأت من به بلكه نمي كرد تحقير نمي دانستم، كه
و بود غنيمت برايم بودن او كنار در كنم. تجربه و بگيرم ياد نبودم آشنا آنها
يافته خود براي خوبي تكيهگاه را او كه من ميكردم. قدرت احساس او با
را از دست كه او اين بود تالشم همة و مي رفتم همراهش سماجت با بودم
هم من كجا ميروي؟ فردا نگفتي تو باالخره گفتم: به او اصرار ندهم. با
اين به و داد مثبت پاسخ من درخواست به لبخند با بيايم. تو با ميخواهم

همراه او بودم. همهجا ديگر فرداهاي و ترتيب من فردا
دنيايي به آغاز شد و من نو در زندگي فصلي آشنايي با طاهره از پس
مجاهدين دنياي جديد، دنياي گذاشتم. قدم قبليم زندگي با متفاوت بهكلي

خلق بود. مجاهدين هواداران از طاهره بود، زيرا
كاري انجام براي يا برميگشتم تظاهرات از وقتي قيام آخر روزهاي
غرغركنان پدرم خانه برميگشتم، به معمول ديرتر از و ميماندم مدرسه در
كوچه شب در وقت اين تا اين دختر براي چه ميگفت خواهر بزرگم به
با من آنروزها دعوا ميكرد. با او ديگر نبود، مادرم كه بهجاي و ميماند؟
سر بر من با پدرم مخالفتهاي ميكرديم. زندگي يك جا در بزرگم خواهر
راه مي خواستم بود كه اين سر بر و مبارزه سر بر بيرون خانه، در كردن كار
در شركت بهدليل خود من اما، آنروزها در كنم. انتخاب خودم را زندگيم
ديگر بودم آموخته او از عمل در كه چيزهايي و طاهره با آشنايي مبارزه
براي بودم گرفته تصميم بودم و يافته  ديگر جرأت  نبودم. قبلي اعظم آن
بجنگم. آنها و پوسيدة كهنه با معتقدات و برادرم پدرم، با با خودم آزادي
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در را سياسي فعاليتهاي بود. اصفهان متولد محررخوانساري، طاهره شهيد مجاهد
سازمان  اعضاي در سال۵۵ با آغاز كرد. تهران به دانشگاه با ورود دهة۵۰ اول سالهاي

گرفت. قرار ارتباط در مجاهدين
راه سر بر كه متعددي موانع بهرغم و آمده بود  به دنيا مرفه خانوادهاي در طاهره
تمام كرد و غلبه آنها بر انقالبي سخت كوشي و استقامت با مبارزه اش وجود داشت

گرفت. بهكار مردمش رهايي و انقالب راه در را و توانش توش
بخشهاي ازجمله سازمان مختلف بخشهاي در ضدسلطنتي انقالب پيروزي از پس

برد. پيش شايستگي با را مسئوليتهايش حفاظت و اجتماعي
پايگاههاي  از يكي پاسداران به سنگين  يورش جريان سال۶۰ در ۱۳اسفند روز
پاسداران به پايگاه ورود مانع موقع، به و سريع واكنش با طاهره مجاهدين در تهران،
مردم حلقة كمك به تا كرد فراهم را مجاهدش از همرزمان ۳تن نجات زمينة و شد
اين پايان در شدند. منتقل ديگر پايگاه يك به و شكستند را دژخيمان محاصرة
مسيح خديجه و عطاپور عباس نامهاي به  ديگر  مجاهد دو بهشهادت كه درگيري
شهادت آستانة در سيانور قرص از استفاده خاطر به كه حالي در طاهره انجاميد،
اوين به را بالفاصله او يافت. نجات و از مرگ شد منتقل به بيمارستان بود قرارگرفته
رسيد. بهشهادت تا كرد مقاومت شكنجهها بيرحمانهترين زير در ساعتها و بردند

۲۵ساله بود. هنگام شهادت در محررخوانساري طاهره قهرمان شهيد
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كهني سنتهاي از و از آنها هنوز تمامعيار نبود. يك جنگ هنوز البته اين، اما
سربازان با شدن روبهرو ميترسيدم. كنم، شورش آنها عليه ميخواستم كه
و باز مي كردند آتش جمعيت روي هم گاهي كه در خيابانها شاه مسلح
در افتادن تا داشت، نياز كمتري بسا جسارت و جرأت به مي كشتند، را مردم
زندگي ميكردم. آن در كه محيطي و خانوادگي جاافتادة و سنتهاي پدرم با
در از مردم نفر و هزاران نبودم تنها من در خيابان كه بود علت اين شايد
در خانه، اما ميكردند، حمايتم و كمك لزوم صورت در و اطرافم بودند
مناسبات و رفتار و وجود كه در سنتهايي نيروي مهيب برابر در خواهرم و من

بوديم. بيدفاع و تنها ميشدند، بارز برادرم و پدر
خانه و از وقتي اما ميرفتم، بيرون مشكي چادر با قيام آخر در روزهاي
بدوم، و داشته باشم تحرك راحتتر بتوانم اينكه براي دور ميشدم، خيابانمان
ميدانستم كه آنجا از ميگذاشتم. كيفم در و برميداشتم سرم از را چادرم
نگران بودم محسوب نميشود، مدام برادرم حجاب پدر و نظر روسري از
خواهد اتفاقي چه ببينند، چادر بدون مرا آنها اگر كه ميكردم فكر اين به و
ترس از شوم، روبهرو آنها با يك باره اگر ميكردم احساس لحظاتي افتاد.
خيابان چند برگردم، به خانه ميخواستم هميشه وقتي شد. خواهم زهرهترك
كه بودم مواظب و ميكردم سرم را چادرم گوشهيي در خانه مان، از باالتر
نبينند و مرا هممحلهييهايمان و دوستان از هيچيك نه و آنها نه لحظه در اين
البته دلهره و لحظههاي ترس اين ندهند. گزارش آنها را به كبيره! گناه اين
با مقابله و زندگيم در نو راهي شدن باز حس بود. همراه شيرين احساسي با

ميشدند. حس زندگي. من حركت سدهايي كه مانع

اولين عصيان
و به وسيلة برادرش و او همراه كه گذاشتيم قرار دوستانم از … با يك روز
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تظاهراتي براي برگزاري كتاب، و تراكت زيادي مقدار همراه با آنها، خودرو
و قايم باشكبازي كلي با برويم. به بهشت زهرا انقالب مزار شهيدان بر سر
و بهسمت آمدم بيرون خانه نشود، از خروج من متوجه پدرم بهنحوي كه
احساس ميشديم، رد كالنتري از جلو وقتي حركت كرديم. بهشتزهرا
با بزنم. بيرون خانه از توانسته ام كردهام كه  فتح را قلهيي گويي ميكردم
مقابل سرعت از و با پرداختيم رژيمش و شاه عليه شعار دادن حال به و شور
افراد سرپيچ كه بوديم نرفته جلو بيشتر متر چند هنوز اما شديم. رد كالنتري
كالنتري بههمان را ما و دادند عقبگرد فرمان و بستند را راهمان پليس مسلح
قنداق با جلو در، و از همان شويم پياده كه از خودرو مجبور كردند و بردند
لحظات آن در ما. زدن به كردند شروع داشتند، دست در كه سالحهايي
ميزدند، را ما كه پليسهايي در برابر يكطرف از داشتم. متناقضي احساس
مي جنگم دارم مي كردم  فكر چون مي كردم قدرت و  شخصيت احساس
ترس مي لرزيد. از پاهايم و دستها اما هستم. سهيم مردم در قيام هم من و
نگذارند و نگهدارند را ما  شب  اينكه وحشت از  بلكه  پليسها، از نه اما
از را تمركزم بدهم، پدرم به  بايد  جوابي چه  اينكه  و برگرديم خانه به
ديگر بخواند درس كه دختري ميگفت پدرم وقتي چون بودم؟ داده دست
است. روشن پيشاپيش شود دستگير كه  دختري وضع نمي خورد؛ بهدرد
كنارم در كه به… مي كردم. احساس درونم در عجيبي غوغاي و كشاكش
كنيم؟ چكار نكنند آزادمان اگر ميشود، شب دارد گفتم، داشت، قرار
را پدرم جواب آخر ديگر! گفتم: يكطوري ميشود نباش نگران گفت:
ميشود! چه ببينيم صبركن نكن! فكر به آن اصًال گفت: االن بدهم؟ چه
نكن! به آن فكر اعظم تكرار كرد: دوباره مي دهيم و را هم جواب آن بعد

باشد؟
كه خوشحال شدم و داد قوت قلب هم به من دوستم، و اطمينان صالبت
ببرم. او او پناه به ميتوانم بيايد، پيش برايم هم مشكلي كه اگر دارم كسي را
ميگفت و ميداد جرأت بود، در حرفهايش به من كرده احساس را اين كه
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را ما آن شب نهتنها من! آنها با پدرت شد. جواب نخواهد طوري هيچ نترس،
مانديم. بازداشت در آنجا در هم ديگر روز سه بلكه نكردند آزاد

بزرگي را حل مي كردم مسأله احساس شديم وقتي آزاد روز بعد از سه
خانه از بيرون  پدرم اجازة بدون  شب  بودم  كرده  جرأت اينكه كردهام. 
به چطور ميترسم! خيلي  من  گفتم: شديم آزاد وقتي  همه  اين با بمانم.
هم با بيا گفت: دوستم بدهم؟ چه را برادرم و پدر جواب بروم؟ خانهمان
نهيب خودم به من اما شديم. وارد هم با و زديم را خانه در و رفتيم برويم!
داشته باش جرأت باشي؟ متكي ديگري به ميخواهي بچهها مثل زدم: چرا
او به بده!  خودت هم را  برادرت و پدر جواب و  برو تنهايي خودت  و
ميخواهم ميكنم. كاري يك خودم من برو، تو شدم، پشيمان من گفتم:
راضي كند مرا كرد تالش خيلي دوستم بشوم. مواجه آنها با تنهايي خودم
بودم گرفته خودم را تصميم من اما كند، آرام را پدرم بيايد و همراهم و
وارد دستوپاي لرزان با هم باز اما بربيايم! آن پس از خودم بايد گفتم و
به سمت هر دو كه ديدم را برادرم و پدرم درهم و عبوس و چهرة خانه شدم
به ميكردم بگيرند. سعي و لگد مشت زير احتماًال مرا كه برداشتند من خيز
جواب ميتواني تو ميگفتم لب با خودم زير مرتب بدهم. قلب قوت خودم
اين چيزها بجنگي؟ با مي خواهي كه نگفتي مگر بترسي! را بدهي! نبايد آنها
اعظم آن ديگر تو كه ببينند بگذار  برو جلو! نترس آمده، پيش حاال خب
همين كار يكبار!» و هم شيون يكبار، «مرگ معروف قول قبلي نيستي! به
سالم و رفتم نياوردم، جلو روي خودم ميترسيدم، به درحالي كه كردم. را
روبهرو آنها و ناسزاي فحش با وقتي مي گويند ببينم چه شدم منتظر كردم!
آماده را خودم بگيرند، كتك بهباد مرا كه ميآيند من بهسمت ديدم و شدم
خانة گفتم زدم و جا بودي؟ كجا پرسيدند وقتي بدهم! جواب  كه كردم
شب از خانه بيرون كه دختر كردي! غلط زد: فرياد دوستم! پدرم با خشم
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خانة گفتي چرا كه زدم نهيب رفتي؟! به خودم اجازه بدون چرا نميماند،
خودم صداي بلندي كه براي با و زدم دريا به چرا جا زدي؟! دل دوستم؟
مگر بودم! بازداشت در كالنتري بله، كالنتري بودم! گفتم بود، هم غريب
بجنگم! و مي خواهم مردمم از اين من هم خب است! جنگ شما نميگوييد
دو براي يكي خورد و نداشت، يكه من از جواب را انتظار اين كه  پدرم
آنها جمالت شدن اين بدل و رد فاصلة در كند. لحظه نميدانست چهكار
كه من كردند. نثار من لگد و مشت سيلي و چند و رسيده بودند من به ديگر
به نفس، فرياد مي زدم اعتماد با و بلند صداي با بودم زده به دريا دل را ديگر
كشته مردم كه راضي مي شويد شما چطور حق دارم! هم من ميزنيد؟ چرا
كه بود حرفهاي من چه چيزي در نميدانم و نگاه كنيد! شما بنشينيد و شوند
و نشست غرغركنان پدرم آمدند. كوتاه ميكردم، فكر آن چه از زودتر آنها
و بخوانيد درس شماها گذاشتم اول روز از كه بود من از اشتباه اصًال گفت
بهدرد ديگر برود، بيرون خانه از و بخواند درس كه دختري برويد. كار سر

نميخورد.

طوالني جنگي آغاز
دوستان و طاهره و با كردم باز خانه از بيرون به راهم را من به اينترتيب
همة حركتهاي در تقريبًا بودم، كرده پيدا تظاهرات در جريان كه ديگري
دختران بيشتري از عدة با بهتدريج من طاهره از بعد شركت ميكردم. مردمي
گرفتم. ياد چيزها خيلي آنها جمع از و شدم آشنا مجاهدين هوادار زنان و
از ميكردم احساس نميديدم و بيكس و تنها خود را ديگر راه اين در
و ميفهمند  را  حرفم كه دارم را كساني برخوردارم. قوي پشتيباني  يك 
تحقير بودنم زن مرا بهخاطر كمك بگيرم، كساني كه آنها از ميتوانم من

قائلند. و چونوچرا انتخاب حق و من ارزش براي نميكنند،
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در كه توان فرسايي لحظات در بعدها نمي ترسيدم. و برادرم پدر از ديگر
ميگرفتم، در قرار دژخيم نابرادر آن با بهخصوص آنها، با جنگ روياروي
خودم براي جواب مي شود؟ پيروز آخر چهكسي ببينيم ميگفتم او به دل
ميشوم! چون پيروز من ميدادم: جواب ترديد كمترين بدون و روشن بود
زهرآگين آن و طعم تلخ آخر من انتخاب كردهام. خودم  را اين زندگي
ميدانستم و بودم چشيده لحظه به لحظه عمرم از ۲۰سال طي را قبلي زندگي
اسارت، زندگي در زندگي زندگي، آن به هرگز ديگر بشود، هرطور كه
يك در و دائم تحقير در زندگي محدود، افق با بسته، و سياه دنياي يك در

برنخواهم گشت! قبر در كالم زندگي
شده پيروز برادرم و پدر  برابر در استقاللم اعالم براي نبرد، اولين  در 
پيروزي از قبل تا چون طوالني بود. جنگ يك شروع اما اين تازه بودم،
وحدت هم با زمينه ها  برخي در برادرم، و پدر و من به هرحال انقالب،
راستاي در  تظاهرات،  به رفتن  با من هم  بهنظر ميرسيد  در ظاهر داشتيم. 
مراحل اما ميزنم.  گام داشت،  بهعهده  را خميني  آن رهبري كه  انقالبي
كه بود هنگامي آن و بود راه در بود، خونين و سخت بسا كه جنگ، بعدي
آرمان و من انتخاب كرده بودم، يعني سازمان مجاهدين كه رسمي و راه
و از همانجا داشت قرار ايدئولوژي او خميني و با مجاهدين، در تعارض

قرار گرفتم. كامل خصومت و تضاد در برادرم، با بهخصوص كه من بود
و جذب ميشدم مجاهدين مجاهدين و آرمان به پيش بيش از هرروز
نه چندان فاصله يي در مدرسهيي به تدريس  براي كه اوقاتي به جز درواقع
اختصاص مجاهدين براي  فعاليت به وقتم بقية ميرفتم، خانهمان  از دور
تا شبها گاه جهت نميشناختم. بههمين و روز شب زمينه اين در و داشت
فروش نشريه كار تبليغي، به خيابانها در را وقتم و بيشتر بودم ديروقت بيرون
براي سازمان كه ميگذراندم آموزشي كالسهاي در شركت  يا كتاب و
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جديدي زندگي كامًال اين برگزار ميكرد. مختلف در سطوح هوادارانش
بودم كه كسي مثل ميبلعيدم. و اشتياق ولع با را آن لحظهلحظة من بود كه
مي كردم هستم. احساس رسيده باشد. هواي آزاد به ناگهان مرز خفگي در

مي كردم. احساس خوشبختي دليل و بههمين است مؤثر وجودم
بهانة به آنها داشتم. دعوا و جنگ برادرم و پدر با روز هر خانه در البته
مردان غريبه با خيابان و كوچه در و بماند بيرون خانه از نبايد اينكه دختر
دخترهاي ساير تو را مثل كه اگر برايم خط ونشان مي كشيدند بزند... حرف

سياسي  گفتگوي و بحث يا نشريه  فروش  درحال خيابان در «جنبشي»(۱) 
فكر ميخنديدم كه آنها به دلم در من است. روشن حسابت ببينيم، ديگر
كردهام، انتخاب كه راهي و از زندگي ميتوانند مرا تهديدها اين با ميكنند

ميترسيدم. عينحال هنوز اما در بدارند؛ باز
خراسان ميدان در بودم رفته مجاهد نشرية فروش براي كه يكبار
از يكي منطقه اين  شدم. دستگير بود، خودمان مسكوني خانة  منطقة كه
در همة مناطق تهران از بيش ميكنم فكر و است سنتيترين مناطق تهران
تازه حضور داشتند. آنروز چماقدار فاالنژهاي و بسيجي و كميتهچي آن،
شروع را نشريه فروش كار زهرا ابراهيميان و كبري دوستانم، از تن دو و من
فرياد بلند با صداي را آن  مطالب تيتر طبق معمول داشتيم و بوديم كرده
هار فاالنژ و ۲۰-۳۰پاسدار محاصره در  را  خودمان ناگهان كه  ميزديم 
همزمان زدند. وحشيانه ما را كتك و ريختند آنها بر سر ما ديديم. خميني
آنكه با كنند. پاره و بگيرند بود، دستمان كه را نشريههايي ميكردند تالش
را نشريهها نتوانستند كنند، اما لتوپارمان كه توانستند زدند تا را ما پاسدارها
خودمان، بدن سپرقراردادن با توانستيم ما ببرند، بين از و بگيرند ما دست ____________________________________________________از
پس  مجاهدين سازمان كه بود. نامي مجاهدين» «جنبش ملي عنوان خالصة «جنبش»، -١
سازمان نام بههمين تشكيالتي در خود را هواداران گستردة فعاليت پيروزي انقالب، از

ميناميدند. ''جنبشي'' مجاهدين را هواداران خميني ابتدا هواداران بود. داده
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دست تا ببريم صحنه بيرون از سالم بود، گويي همهچيزمان كه را نشريهها
دستگير كه بود مانده من دست آن در چند عدد فقط نرسد. آنها به پاسداران

شدم.
مصممانه را مبارزه كه  آن بهرغم بردند. خراسان ميدان  كميتة به مرا
دستگيري يعني رويدادي، چنين با مواجهه در هنوز اما بودم، كرده انتخاب
حيثيت خانواده شدن و برادرم لكهدار نظر پدر كه از منطقه كميتة انتقال به و
كميته داخل به مرا وقتي بههرحال ميترسيدم. خيلي ميشد، محسوب
نشان يكديگر به مرا حيرت با كميته حزباللهيهاي و چماقدارها بردند،
خانوادة چون است! فالني خواهر است، فالني دختر و ميگفتند اين داده
ما را محله اهل تقريبًا همة ميكرد، زندگي منطقه در آن پيش ۲۰سال از ما
من به ترساندن كردند شروع همين قضيه استفاده از با هم ميشناختند. آنها

ميدهيم. خبر به برادرت و پدر به االن كه
مرد سه آنها خانه، كه در ميكردم احساس ميترسيدم. چون خيلي ابتدا
و ناتواني مي كردم آنها احساس مقابل در سه زن. خواهرانم من و و هستند
من اما من باخبر نشوند، فعاليتهاي آنها از كه بود تالشم اين همة مي ترسيدم.
ميداد. مقابل آنها قرار در مرا مدام و خواهناخواه شده بودم كه جنگي وارد
يا خميني جريان داشت. هم من خود درون در كه جنگي بود اين درواقع
كامًال زندگي يك انتخاب  معناي  به آنها از هركدام  انتخاب  مجاهدين؟
را زندگي بيرنگي اگرچه ميكردم، انتخاب را خميني بود. اگر متفاوت
معلم كه من و براي ميشد خالصه خانه چهارديواري در برمي گزيدم كه
مجموع در مسير در اما بود، همراه نيز تدريس و مدرسه از بودم، با ُسسي
مستمر جنگ و همه دلهره آن از ديگر پا ميگذاشتم. بيدردسري زندگي
همان از كه خميني طرفداران و پاسداران با خانه بيرون در جنگ و خانه در
انتخاب را  مجاهدين اگر اما ميشدم. خالص بودند، برادرم و  پدر جنس
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كرده انتخاب را جنگ درواقع و پرخطر و سخت زندگي يك ميكردم،
مي شود. خونينتر و سختتر روزبه روز و پيوسته بود مشخص كه جنگي بودم،
دشوار بود و طاقتفرسا خيلي داشت، هم را خودش شيريني البته جنگي كه
را آنچه آنروزها، تصور ميخواست. پوالدين ارادهيي و عزم آن ادامة و
كموبيش ولي باشم، داشته نميتوانستم و نداشتم شدم، آن درگير بعدها كه
و با بيم بارها و دارم و پرخطري درپيش سخت راه كه را مي فهميدم اين
ته هميشه اما بروم؟ آخر تا را راه اين ميتوانم آيا ميپرسيدم خود از اميد
توأم ميآمد، پيش مختلفي كه حوادث در سرحال بودم. و شاد خيلي دلم
شده حل درونم در چيزي مي كردم احساس بار هر اما بود، رنج و دلهره با

كشيدهام. قد انگار و
پاسداران و ثقل مراكز از كه تهران آبمنگل خيابان در ما تيم يك بار
هجوم مورد نشريه مجاهد و تبليغ حال فروش در وحشي بود، كميته چيهاي
به چشمم من آنها در ميان گرفت. قرار پاسداران دارودستة حزباللهيها و

فكر  و مي پاييد  را ما غضبآلودش نگاههاي با  كه افتاد  عسكراوالدي(۲) 
و برادر پدر از ترس درواقع لحظه ترسيدم. اين يك بود. شناخته ميكنم مرا
افتاد تيم مان افراد از «آذر»، يكي به چشمم حال همان در اما فاميل بود. و
رژيم افشاگري مينمود و عوامل و پاسداران عليه شير ميغريد و كه مثل
و من جرأت به او قاطعيت  و شجاعت بود. كرده بالي ما سپر را خودش
بعد به لحظه آن از و او باشم مثل تصميم گرفتم هم من و بخشيد جسارت

نمي ترسم. آن شغالها از ديگر كردهام و توان پيدا كردم احساس
آنقدر كتكمان عصر تا و بردند آبمنگل معروف كميتة به ما را آنها
بچه هاي دو تا من و بود و شده كبود بدنش آذر تمام صورت و كه زدند
________________________________________________________________
نظام مصلحت تشخيص مجمع عضو و سردمداران رژيم از عسكراوالدي اهللا حبيب -٢

داشت. هم دور فاميلي نسبت يك من با بوده، وزير و مدتها هست هم آخوندي



۲۸

بار شدت اولين براي من آنجا نداشتيم. او از بهتر روزي و حال ديگر هم
را مجاهدين به نسبت خميني چماقداران و پاسداران حيواني كينة و شقاوت
موقعش وقتي و هستند عليه ما انجام هر جنايتي اينها آمادة فهميدم و دريافتم
فعاليت كه بود شرايطي در تازه اين ندارند. ما كشتن از ابايي هيچ برسد،
در هم مجاهد نشرية و بود اعالم نشده رسمي غيرقانوني بهطور مجاهدين
افشاگري همينها روي هم ما داشت. انتشار جواز خودشان قوانين كادر
كه آزاد شويم بايستي نكرده ايم و غيرقانوني ما كار مي گفتيم ميكرديم و

كردند. آزاد ما را نزديك غروب سرانجام
اين با  و وضع  اين با كه ميترسيدم خيلي اول شديم، آزاد  وقتي 
برادرهايم و پدر جواب و به خانه بروم چطور كبود و مجروح سروصورت
چرا كه نهيب زدم بودم، بهخودم آموخته آذر آنچه از با بدهم؟ اما چه را
بدهند جواب بايد كه هستند آنها اين  باشم؟  سرافكنده و ترسان بايد من
غيرت است اين آيا  است؟ همين  ميزنند، دم آن  از كه اسالمي  آيا كه
كميته ببرند و بگيرند را بي گناه و بي دفاع و جوان دختر چند كه اسالمي شان
بزنند؟ كتك بيرحمانه ساعتها آنها را بريزند و آنها سر بر نرهغول چند و

بود؟! چه ما جرم آخر
چراغ پشت كه خودروهايي ميان در و طالقاني خيابان در ديگر يكبار

كه  - ۶۰ سال شهيدان  از تبريزي-  زهره با من بودند، كرده  توقف قرمز 
بهاطالع فرياد را با نشرية مجاهد تيترهاي حركت مي كرديم و بود، همتيمم
بزرگم برادر با خودروها از  يكي  داخل در  ناگهان  ميرسانديم. مردم
آن بارها از قبل غضبناك داشت مرا نگاه ميكرد. كه شدم چشمدر چشم
براي در حال تبليغ مرا برادرم ناگهان اگر كه بودم لحظه فكر كرده اين به
بكنم؟ بايد و من چه خواهد كرد چه او ببيند، چه خواهد شد؟ مجاهدين
بود. فرا رسيده نداشتم، انتظارش را هيچ شرايطي كه در لحظه همان حاال و
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بود، جلوتر  قدم چند كه زهره شدم. متوقف و كردم گم را دستو پايم
و كردم اشاره خودرو به من پرسيد چه شده؟ شدهام. ساكت من ديد وقتي
ميدانست، را و خانواده ام برادر با من كه ماجراي زهره است! برادرم گفتم
مردم ما شود. پياده خودرو از دارد جرأت اگر نگذار! بيا!...محلش گفت:
راست كردم: تكرار خود با شد. محكم دلم زهره، حرفهاي از داريم! را
هم نيستم. گويا برادرم تنها من كه ديگر اينجا داريم! ما مردم را ميگويد
من و نياورد خود به روي داد ترجيح كه بود داده تشخيص را واقعيت همين
سازمان مجاهدين ارگان «مجاهد،  فرياد زدم: پيش از بلندتر  او به بياعتنا 

دادم. كارم ادامه ميان خودروها به و در ايران» خلق
خونين جنگ براي يك را خودم خانه، به بازگشت مسير  در آنشب
از بود، مانده باقي كه را نشريهيي چند رسيدم خانه به وقتي ميكردم. آماده

اتاق نشيمن گذاشتم. باالي تلويزيون عمد روي
نشريهها  اين با ديگر در خيابان  تو را يكبار دختر اگر گفت برادرم  
اين كارها خيابان در هر كاري ميكني بكن، اما است. تمام ببينم، كارت

نكن! را
كاري ميخواستي اگر گفتم  خودم با و خنديدم پيروزمندانه  دلم در

چرا امروز نكردي؟ داشتي، و جرأتش را بكني
نميترساند.  مرا ديگر تهديدهايش چون ميكردم، قدرت احساس  

بود. و فروريخته ذهنم درهمشكسته در هيبتش
و بند هرروز مي كردم احساس دامنهدار، جنگ اين در كه بود اينچنين
روي قد راست ميكنم و دارم و ميشود باز من ذهن دست وپا و زنجيري از
از يكطرف كه شيرين بود و دلپذير بسيار احساسي خود مي ايستم. اين پاي
شور سراپا ديگر مرا طرف از و مي كرد آسان برايم را خطرات راه و سختيها
مردساالرانه برميانگيخت ظالمانة مناسبات و كهنه دنياي آن عليه عصيان، و
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مثًال بكنم. دنيا آن با ابزار جنگ و وسيله چيزي را هر كه بودم آماده من و
بر سر آن شده بود. هرروز مبارزه يك به تبديل رفتن براي من دير به خانه
حق كه من حاضر نبودم از آن، اما بود، و دعوا برپا ما يك جنگ خانة در

بيايم. كوتاه مي دانستم، خودم
شبها من بود. تهران نقاط جنوبيترين از يكي در گفتم كه چنان ما خانة
خانه به نيمهشب و حوالي كار ميكردم شرق تهران منطقة در ديروقت تا
بزرگي گناه شب، وقت اين بيرون بودن يك دختر تا ما محلة در ميرسيدم.
به خانه وقتي بودند.اوايل حساس خيلي آن روي هم برادرهايم و و پدر بود
مشغول ميكردم و باز را  در بي سروصدا داشتم، كه  كليدي با ميآمدم، 
كه ميكردم وانمود  اين طور و  ميخوردم شام  يا ميشدم، خانه  كارهاي
چرا گفتم خود با يكسال  حدود از پس اما هستم. خانه  در ساعتهاست
از نميجنگم؟ آن براي چرا است، من حق اين ميكنم؟ قايمباشكبازي
بههم و ميكردم باز عادي ميشدم، در را بهطور خانه وارد وقتي بعد به آن
خانه وارد من كه ميفهميدند همه بود، كوچك ما خانة چون و ميزدم
كه كردم وادار را آنها و شكست طلسم اين سرانجام كه بود چنين شده ام.

بشناسند. بهرسميت مرا حق

جنگ خوش روزهاي
آنها، از يكي نبود. كم هم شيرين روزهاي مداوم، كشمكشهاي اين در
پدرم مجاهدين آشنا كردم. اسالم و با مجاهدين با را پدرم كه روزي بود
بود. ناآگاهياش او نبود. مشكل سياهدل بيرحم و و بود زحمتكشي آدم
دوروبرش. جاهايي هم آخوندهاي و خميني همين يعني اسالم ميكرد فكر
وظيفة شرعياش عمل مي كند. به ميكرد من سخت مي گرفت خيال به كه
مسئوالن سازمان از يكي كه را شعائر فلسفه كالس از نوار يك يكبار،
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به تمايلي ابتدا پخش كردم، برايش و  بردم  خانه به  بود، گذاشته برايمان
را او  شد. جذب كرد، گوش كمي وقتي  ولي نداشت، آن گوش كردن
بهتدريج و جلب كرد را توجهش چطور اول كه و ميديدم داشتم نظر زير
نوار وقتي  بود. شده  آن شيفتة مجذوب و سر آخر شد و آن عالقمند به
من هستند اينها مسلمان اگر «نميدانم گفت: تحسين شگفتي و با شد تمام
را نوار چندبار چه ميگويند؟» اينها مسلمان هستم من اگر و ميگويم چه
ديدگاهش بعد به آن فهميدم. از را نماز تازه معني مي گفت و كرد گوش
به دوستانم وقتي و دوستداشت را آنها و شد عوض مجاهدين به نسبت
و فعاليتها هم در مورد من به ديگر و محبتميكرد به آنها ميآمدند ما خانة
كه در راحتشدهبود خيالش گويا حداقل نميگرفت، سخت دير آمدنهايم
حول عمده بهطور كه او، نگرانيهاي براي جايي مجاهدين، با فعاليت و كار

ندارد. وجود بود، مسايل اخالقي
يك به عنوان كه ايام، آن در  من  ديگر  بزرگ شادي و خوشي يك
شب آخر كه بود داشتم موقعي شبانهروزي مجاهدين، فعاليت فعال هوادار
خواهرم برميگشتم. به خانه شديد فعاليت دوندگي و يكروز از بعد و
هم بودند) كرده هم ازدواج با تازگي به «فرهاد» (كه همسرش و «نجمه»
جمع اتاق يك در ميپيوست. همه ما به هم خواهر بزرگترم «مهين» بودند.
و ديده كه  جالبي چيزهاي و تجربهها و فعاليتها و كارها از و مي شديم 
تعريف غيره... و مردم هجوم چماقدارها، حمايت و حمله از بوديم، شنيده
تهران، شرق در بود، من متفاوت فعاليتمان حوزة بهخصوص كه ميكرديم.
قشرهاي با و ميكرديم كار تهران شمال در «فرهاد» و جنوب در «نجمه»
تعريف هم براي حرارت و شور با ساعتها ما داشتيم. سروكار مردم مختلف
خواهرم بوديم و شاد از ته دل و هم مي آموختيم تجربههاي ميكرديم، از
سهيم ما شادي ميكرد و در را گوش تمام آنها عالقه و با شوق هم «مهين»
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بود. زندگيش تمام روزهاي خوشترين آنروزها خودش قول به ميشد.
پيدا مستقلي زندگي و  خانه هركدام آنموقع هم برادرها  كه بهخصوص
ديگري اتاق  در پدرم بود. تنها پدرم و بودند رفته خانه آن از و  كرده
سحر نزديك تا ما هر شب كه سردرنميآورد و از اينكه مي كرد استراحت
اما كالفه بود؛ ميخنديم، و ميكنيم صحبت اينقدر چيزهايي چه دربارة

برنميآمد. دستش ديگري از كار غرزدن جز
كه آنجا از اما ميكردم. خوشبختي احساس بهراستي من آنروزها
ريشه او  امثال و  من پدر  باور عمق در سالها ديني مرجع  به عنوان  خميني 

مجاهدين  عليه بهصراحت و آمد تلويزيون سال۵۹ به وقتيكه در دوانده بود،
دجالگري اين  با  درواقع زد، ما به «منافق» برچسب و كرد  موضعگيري 
از يكي من هم پدر كه جامعه عقبماندة مذهبي نيروهاي روي  توانست
عواطف تمام و بكشاند مجاهدين با ضديت به را او و بگذارد تأثير بود، آنها
تو پدرم به من ميگفت بر كه آنجا تا بخشكاند. و انساني را در او پدري
خميني دريافته بخوري!  كه من مي آورم غذايي و از نان است اگر حرام
اجتماعي پايگاه بهسرعت آنها بدهد، مهلت مجاهدين به بيشتر اگر كه بود
براي خميني  كرد. خواهند ذوب  بود، مردم ناآگاهي  محصول كه را  او
ابا جنايتي  هيچ از ايران و اجتماعي  صحنة سياسي از مجاهدين كنار زدن
مجاهدين حق در غيرقابلتصور جنايتهاي همين بهخاطر درنهايت اما نكرد.
داد. دجالي دست از را خود اجتماعي پايگاه بهسرعت كه بود مردم ايران و
چاه به ميديدند ماه در را تصويرش روزي ستمديده و محروم توده هاي كه
هم مدال «منفورترين در پهنة بينالمللي و كرد عميق مردم سقوط انزجار

ساخت. خود آن از را قرن» ديكتاتور
كه بهايي شد. تمام بسيار سنگيني به بهاي اين افتاد اما چاه به ماه از خميني
بهترينهايشان پرداختند. خون پوست و گوشت و با ايران و مردم مجاهدين
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نيرو دو كشاكش
اوباش خميني و پاسداران هجوم حمله و سال۶۰، اوايل و سال۵۹ اواخر

مرگباري  و وحشيانه كامًال شكل به ديگر هوادارانشان، و  مجاهدين  به
سبعانة هجوم و حمله و مورد بياييم خيابان كه به نبود روزي بود. درآمده
مجاهدين از طرفداران چند نفر يا يك كه روزي نبود نگيريم. و قرار آنها
نروند. شكنجه زير به و نشوند دستگير يا زخمي و كشته چماقداران بهوسيلة

ميزدند. كشت قصد سالحهاي سرد به انواع و لگد و مشت با ما را آنها
نشرية مجاهد مشغول فروش جمهوري چهارراه دوستم سر و يكروز من
تيترهاي معمول طبق روال داشت و دست در دوستم نشريه را آنروز بوديم.
داشتم، بهعهده را از او بلند مي خواند. من كه مراقبت صداي با را مجاهد
۷۰سانتيمتر ريشوپشم كه شايد قدشان پر غولتشن مرد ناگهان ديدم كه سه
پيراهنش داخل نيز آنها از يكي دست و مي آيند ما بهسمت بود بلندتر من از
آن با و بياورد وسيلهيي در ميخواهد و دارد قصد شومي كه فهميدم بود.
بود اين متوجه  حواسم  تمام و برنميداشتم آنها از بزند. چشم را  دوستم
بود مانده گام يك گرفتم. قرار آنها سر پشت رفتم بكنم. بايد چكار كه
داخل از نانچيكو يك  غولتشن، همان ديدم كه برسند دوستم  به آنها كه
بزند. دوستم سر بر قوا تمام با كه آورد باال دستش را درآورد و پيراهنش
را نانچيكو و باال پريدم كه آوردم كجا از را توان اين آنموقع نميدانم
شلوغ خيابان جمهوري خيلي گذاشتم. فرار به پا قاپيدم و سرش  پشت از
از ميدويدند. بهدنبالم هم غولتشن دو آن و ميدويدم قوا تمام با من بود.
«ضعيفه» عوارض هنوز چون ميآمد. بند داشت نفسم ترس، و خستگي
كه مردي من ريشه داشت، در آن لحظات آرزو مي كردم در خودم، ديدن
دهد. آنها نجات از دست مرا و بيايد به كمكم آن غولتشنها برسد، به زورش
كوچكي گذر و پل راهم سر بر بكنم؟ بايد چه ميكردم فكر دويدن حين
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آن انداختم و زير نانچيكو را بود. خوبي ديدم، امكان جوي آبي را روي
زير و مرا رسيدند به من غولتشنها آن بعد، لحظه دادم. چند دويدن ادامه به
در دل شده بود اما خرد وخمير گرفتند. بدنم و كتك خود لگد مشت و
هم موفق بودم، داده چون هم دوستم را نجات مي كردم، احساس پيروزي
ميسوختند. خيلي اين از آنها و بگيرم دستشان از را آنها سالح بودم شده
خورده بودند. شكست نحيف دختر يك از كه بودند بهخصوص سرشكسته
يك سر بر كه چرا ميكردند اعتراض و شدند جمع ما هم دور مردم كمكم

ميزنند. او را دارند و ريختهاند و بي دفاع ضعيف دختر
و افشاگرانه  فعاليتهاي تبليغي در جريان كه بارها حوادث اين هركدام از
و دور ميكرد از ضعيفگي يك گام مرا كه  بود عاملي  آمد، پيش  برايم
و مردم ديد همين، بهموازات ميكنم فكر ميدميد. من در بهنفس اعتماد
عملكردهاي مردم ميكرد. تغيير  ما به نسبت و رژيم  نسبت به نيز جامعه
ديگر از طرف ميشدند. متنفر آنها از و ميديدند ما عليه را چماقداران رژيم
و بهخصوص دختران به ما، عالقهشان و و احترام ميديدند را ما مقاومت
بيشتري غيرت و هم جرأت خودشان ميشد و مجاهدين بيشتر هوادار زنان
در يعني مي كردند. پيدا رژيم سركوبگر عوامل با مقابله و رويارويي براي
جريان شهرها همة و  جامعه تمام در  كه  گستردهيي و  عظيم كارزار آن
كه موقعيتي آن از خميني چطور ميديديم كه خودمان به چشم ما داشت،
داشتند، توهم او به نسبت كه اوايل و مردمي مي آيد پايين روزبهروز داشت،
نيروهاي و مجاهدين سوي او به مقابل نقطة در ميشوند و پراكنده او گرد از

روي ميآورند. مترقي
و پاسداران خشونت و وحشيگري روزبه روز جريان، اين به موازات
يا چماقداران رژيم عليه ما شديدتر ميشد. هرروز كه براي فروش نشريه
برگرديم. خانه  به شب كه نداشتيم اميد ميرفتيم، بيرون تبليغي فعاليتهاي 
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كبود و بدني تن با و مجروح و شكسته سرودست كه برمي گشتيم، هم وقتي
روحيهها كه گفتم متحول اجتماعي جريان بهعلت همان بوديم. اما خونين و
پيشرفت و اجتماعي سطح در و نزول رژيم تحليلرفتن زيرا بود. اوج در

را بهچشم مي ديديم. خودمان

گسترده دستگيريهاي
مدرسه يي به من براي دستگيري رژيم پاسداران سال۶۰ ۱۰خرداد روز
بود و من كه دوست معلمان از يكي آمدند. تدريس مي كردم، آن كه در
مدرسه دور وبر عدهيي كه داد اطالع من به بود خيابان روبه كالسش پنجرة
زدم و حدس نگاه كردم پنجره از من ميآيند. كه بهنظر مشكوك هستند
از بهسرعت و بيرون رفتم پنجرة كالس آمده اند. از من دستگيري كه براي
آنروز گريختم. از پاسداران چنگ از بهاينترتيب و خارج شدم مدرسه
سال امتحان آخر كه آنجا از اما بودم. پاسداران تعقيب تحت فراري و من
از بودم، آنها درسي نگران وضعيت و بودم نگرفته  بچههاي كالس از را 
ريسك كار اين اينكه و با گذاشتم را قرار امتحان همكارم دوستان طريق
به دريا دل ميداشتند، برحذر كار اين از مرا دوستانم و زيادي در بر داشت
مدرسه رها كنم به بالتكليف را كالسم بچههاي نميآمد دلم چون و زدم
دورم جمع ذوق كنان  ديدند، مرا تا بچه ها گرفتم. امتحان آنها از  و رفتم 
خوشحالي ميكردند. بعد از گرفتن ميديدند، دوباره مرا و از اين كه شدند
اين زوديها به و شايد هم نباشم آنها معلم ديگر بچه ها گفتم شايد امتحان، به
نگاههايشان با شده بودند، ناراحت آشكارا كه ببينيم. بچه ها را هم نتوانيم
هم بعد سال در دلشان ميخواهد اينكه بيان و با بود اشكآلود كه بعضًا
كوچولوهاي اين  از دلكندن ميكردند.  قدرشناسي  باشم، معلمشان  من
و بهسرعت كردم از آنها خداحافظي سخت بود، اما برايم و محروم مهربان
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از قبل جستم. خميني سالم پاسداران دست از يكبار ديگر و زدم بيرون
جريان فعاليتهاي تبليغاتي  سال۶۰ در خرداد و ارديبهشت در چندبار هم آن
بار هر اما بودم قرارگرفته مختلف كميتههاي طرف از دستگيري درمعرض
از جمله بودم. شده آزاد  پاسداران، شتم و و ضرب اهانت تحمل از پس
شد، برگزار تهران در كه مسالمت آميزي تظاهرات در ۱۸خرداد روز
و بودند خودمان محل كميتة  به وابسته اغلب كه پاسداراني  هجوم مورد
قمه و وكارد چماق با آنها  شدم. مجروح و قرار گرفتم مي شناختند، مرا
كه محاصرهيي حلقة در و بودند افتاده تظاهركنندهها بهجان نانچيكو و
كه را تظاهركنندگان وحشيانه و بيرحمانه بسيار به نحوي بودند كرده ايجاد
و ضرب مجاهدين بودند، مورد هوادار جوان زنان از دختران و بيشترشان

نقدي(۳) كه  طاهره نام دوستانم به از يكي هجوم اين ميدادند. در قرار شتم
مجروح بهسختي شد، شهيد اوين زندان در خميني دژخيمان بهدست بعدًا
و بشكنيم را محاصره حلقة توانستيم مردم كمك با درنهايت اما گرديد.

نجات دهيم. چماقداران دست از را بقيه طاهره و
در كتاب دكههاي  كردن برپا به خاطر ۲۴خرداد روز ديگر، يكبار
بسيار از ضربوشتم صديقه بعد نام به از همتيمهايم با يكي همراه خيابان،
به هيچ را صديقه و من سه روز بهمدت شدم. آنها دستگير توسط پاسداران
در سپاه متعلق به گشتي خودروهاي در مدت تمام بلكه بازداشتگاهي نبردند
مرد انداخته چند بين بود، نيز حامله كه را، صديقه و من خيابانها ميگرداندند.
سرو رويمان و لگد به مشت و باتون با يكسره روز تمام اين سه در و بودند
من بيهوش شد. ضربات اين اثر در صديقه مي چرخاندند. شهر در ميزدند و
او سپر خودم را كنم، محافظتش ميكردم تالش او بودن باردار كه بهخاطر
________________________________________________________________
ايتاليا در ايران مقاومت ملي شوراي نقدي، نمايندة محمدحسين نام به طاهره نزديكان از يكي -۳

رسيد. بهشهادت رم شهر مركز خميني در رژيم تروريستهاي دست به ۱۳۷۲ سال در كه بود
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سروصورتم كنم. او كم ضربات روي از شدت بتوانم كمي تا بودم كرده
ساعت از نداشتم. حركت ديگر توان آخرسر بود و شده كبود و سياه تمامًا
كميتة وزرا شمال شهر به نام در كميتههاي واقع به يكي از را ما به بعد ۱۱شب
چند اين كميته در قسمتي از ميانداختند. يك سلول صبح در و تا ميبردند
ميانداختند، آن در شبها را ما آنها كه سلولي بودند. ساخته جديد سلول
روي صبح ما تا بود. زيرانداز وسيلهيي، حتي يك هر فاقد خالي و بهكلي
بهزور دوباره آنها ميشد، صبح وقتي و ميكشيديم دراز آن سيماني كف
پايشان ميانداختند و خودرو، زير داخل در زمين ميكشاندند و روي ما را
آنچنان كه ما ميكرد. ادامه پيدا كتك زدن و فحاشي حركت باز در حين
ساعت سوم در روز سرانجام تا اينكه نداشتيم. هيچگونه تحركي قدرت
و زخمي صورتهاي با و پاي برهنه كفش با بدون را صديقه و من ۱۰صبح
انداختند بيرون خودرو از مصدق خيابان شمال كوچههاي از يكي در كبود
ناگزير بودند. گرفته هم ما را دستي و كيفهاي پولها كه درحالي رفتند. و
خيابان دستفروشهاي كنار به حركت كرديم. شروع خيابان برهنه در پاي با
ما، يك جفت از يك به هر از روي دلسوزي آنحال ديدند، به وقتي ما را
پنج- كه دوستانم از خانة يكي به افتاديم. راه و به پوشيديم كه دادند دمپايي
كرد استقبال ما از او بهگرمي رفتيم. فاصله داشت، آنجا تا ايستگاه  شش
هيچچيز بود، روز سه كه ما آورد. غذا برايمان شنيد، را داستانمان وقتي و
كه برد ما را نزد پزشكي سپس او بلعيديم. بوديم، غذا را به سرعت نخورده
كه از آنجا اما كرد. پانسمان را زخمهايمان او بود. دوستان خانوادگيش از
هر روز چند تا بهبعد آن از شده بود، باندپيچي و زخمي صورتمان و سر
را و ما ميگرفتند جلويمان را پاسداران حركت ميكرديم، خيابان وقت در

ميكردند. سين-جيم
واقع خميني مزدوران شك مورد خيابان، از عبور هنگام ۲۸خرداد، روز
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كميتههاي از در يكي دو روز بهمدت و ديگر دستگير شدم يكبار و شدم
اتاق خيلي يك در مرا آنجا بودم. بازداشت سيدخندان، پل زير تهران در
كردند. باتون و تفنگ قنداق با  كتك زدن به شروع و انداختند كوچك
در را اين كاتر مي گفتند داده و قرار بود، بهانه من كيف كه در را كاتري
پرونده يك ساعت، دو طي آنها بكشي. پاسدار آن با كه گذاشتهاي كيفت
«مجاهد»، نشريه نسخه چند از بود مجموعهيي كه كردند درست برايم
و بزرگ كارد  يك بهعالوة مجاهدين، نشريات و كتابها از جلد چند
اساس بر و پرونده كردند ضميمة  بهاصطالح را همه كه خوني آشپرخانه
را اسالم پاسدار چاقو چند اين با بگو مي گفتند ميكردند و آن بازجويي
چندبار بود، بسته مستمر بهطور چشمهايم كه روز دو اين طي كشتهاي؟
واصلت ميكنيم. درك به االن ميگفتند و بردند زندان اوين به مرا شبانه
و حسابي درست يك منافق پرونده، اين با تو است و ما منافقكشي كار
بلندي مي بردند، از زير زمين مكانهاي مختلف مثل به بسته چشم مرا با هستي.
و صداهاي وحشتناك، جيغ پخش با همانحال در آويزان ميكردند و...
آن كنند وادارم تا مي كردند، متشنج را اعصابم شكنجه شدگان، نالة و فرياد

بپذيرم. را ساختگي پروندة
در فقط آن قبل از ميشدم. مواجه صحنههايي چنين با بود كه اولينبار
ميآمد سرم بر آنچه اكنون مشابه مطالبي شهيدان قهرمان زندگينامههاي
شهيدان آن سرگذشتها را ميخواندم، آن آمد كه وقتي يادم بودم. خوانده
بود. آرزوهايم  اوج نقطة بودن  آنها مثل و بودند دستنيافتني  بسيار برايم 
به و كنم  مقاومت زير شكنجه مردم  آزادي راه  در  بتوانم اين كه آرزوي 
جايي بردند به اولينبار مرا نكنم. اما وقتي پشت آزادي آنها و آرمان مردم
فرياد و شيون و و شكنجه صداي مرتب و كجاست كه هيچوقت نفهميدم
كردند آويزان هم خودم را و بودند، شنيدم زير شكنجه كه را كساني ضجة
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از بيشتر گرفت. ترسم را وجودم تمام ترس و لرزيدم بر خود سخت زدند، و
صداي تنها كه را وحشتناك شكنجه هاي آن ميتوانم آيا كه بود بابت اين
رازونياز ميبردم، پناه بهخدا كنم؟ تحمل ميشنيدم، را قربانيانش نعرههاي
طاقت شكنجه زير كه كمكم كند ميخواستم از خدا التماس با و ميكردم
دست از آورده بودم، سختي به دست آن كه با را و ايماني ندهم دست از
شكنجه زير كه  ميديدم را  كابوس اين مي برد، خوابم  وقتي شبها  ندهم.
مينشستم و دقايقي مي پريدم سرآسيمه از خواب طاقت بياورم. نتوانستهام
ببرند، آيا بازجويي مرا براي و بيايند همين االن اگر ميكردم فكر خود با و
شكنجه گران مقابل در نه؟ اول يا نشوم و تسليم كنم تحمل كه هستم آماده
اميني، وقتي فاطمه بعد فكر ميكردم خب، استيصال ميكردم، اما احساس
اين برابر  در توانستهاند ديگر  خيليهاي و  بديعزادگان رضايي، مهدي 
احساس بعد نتوانم؟ و من چرا شدني است و پس تاب بياورند، شكنجهها

گرفتهام. جان كه ميكردم
«درد شكنجه بود نوشته آن ديوار روي كه بردند سلولي به يكبار مرا
لرزيدم خودم به خواندن آن با است». ماندني ننگ خيانت اما است، رفتني
نماز كه هروقت هم نده! قرار نفرينشدگان جزء مرا خداي من، گفتم و
قرار «غضبشدگان زمره  از  مرا  ميرسيدم، كه  جمله  اين  به ميخواندم

از  بعد اما ذهنم مي آمد. به ميكشد، به خيانت كارشان كه مده»!(۴) كساني
ريخت. آنچه زيادي ترسم بهميزان خوردم، شالق بار اولين براي  اينكه
تعيينكننده عامل  دژخيمان شكنجة درمقابل  كه بود اين شد  عيني برايم
از قيمت به حتي بگيرد تصميم آدم اينكه است. انسان خود ارادة و خواست
بودم گرفته را تصميمم من يا تسليم بشود؟ و كند، تحمل خودش رفتن بين

نشوم. كنم و تسليم تحمل كه
____________________________________________________

آيه٧) حمد- الّضآلّيَن»(سوره َال َو َعَلْيِهْم اَلمْغُضوِب ۴- «َغْيِر
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چنگ پدر فرار از
از اينكه از بعد و بودم كميته  آن در  كه روز دو از بعد به هر حال
روز ۳۰دقيقه ۱۱و ساعت نگرفتند، سرانجام نتيجه يي زدن من و بازجويي
و كرده پيادهام خودرو از شهر،  شمال عباسآباد در خيابان در ۳۰خرداد
تظاهرات ساعت بعد چند فقط مجاهدين كه ميدانستند كردند. اگر رهايم
انداخت، حتمًا خواهند به راه تهران در ۳۰خرداد را نفرة ۵۰۰هزار تاريخي

نميكردند. آزاد مرا
صورتم روي و ورم كبودي و آثار زخم هنوز شدم، چون آزاد وقتي
غضبآلود نگاههاي با  گشتي پاسداران ميرفتم راه كه  خيابان در بود،
كدام بگو در و گفتند گرفتند را جلويم هم مورد براندازم ميكردند. دو
گفتم من اما ببرند، و كنند دستگير مرا ميخواستند آنها بودهاي؟ درگيري
ميآيم دكتر از دارم هم االن و كردم خودرو تصادف يك با روز پيش دو
خانة و محل و روانة كردم پيدا نجات مجدد از دستگيري ترتيب اين به و

شدم. خودمان
محسوب بسيجيان و ثقل پاسداران از مراكز يكي ما محل كه آنجا از
و سين-جيم را مي گرفتند جلوم بودند من در تعقيب هميشه آنها كه ميشد،
است خونين شده و زخمي صورتم چرا سر و و بودهام كجا ميكردند كه
ميكردم. تكرار برايشان بودم، ساخته كه را داستاني همان دوباره من كه
با كه هستند  رژيم مزدوران اين  عجبا،  بود كه گرفته  خندهام دنيا كار  از
و سر مي زنند و را كتك تو مدركي، و دليل بدون هيچ و وحشيگري تمام
هيچ و هيچجا نميرسد فريادت به نهتنها و تو داغان ميكنند را صورتت
جرم مدرك زخمها همان بلكه نداري، دادخواهي و شكايت براي مرجعي
كه هستي تو و اين ميشود بعدي شكنجههاي و براي دستگيري بهانهيي و
نبوده كتكخوردن و شكنجه از ناشي خونها و زخمها اين كني ثابت بايد
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است!
پدرم عبوس چهرة با شدم وارد وقتي رسيدم، خودمان خانة به هر حال به
ولي ميرسيد. بهنظر عصباني  غيبت چندروزهام سخت از كه شدم مواجه
و او سكوت مرموز از اما من نگفت. چيزي ديد و چهره قيافه با آن مرا وقتي
گذاشت زمين را تا قرآن شومي را خواندم. برق تصميم چشمانش، حالت از
بامها، روي از و رساندم خانه پشت بام به بهسرعت را خودم من شد، بلند و
و موضوع آن خانه شدم وارد در آنجا رفتم و بام آخرين خانة كوچهمان تا
از كه او مطرح كردم. بود، خانمي ميانسال كه با صاحبخانه اختصار به را
مرا درآغوش بود شده برآشفته من به نسبت او سنگدلي و كار پدرم اين
چون صورتم كرد. و با يك چاي داغ از من پذيرايي برد اتاقشان و به گرفت
من ميدانم مي گفت و بروم آنجا از تنهايي نگذاشت بود كبود ورمكرده و
كشيدهاند، خون به را امروز تظاهرات  كه خدابيخبر  از پاسدارهاي اين
ميداند ديگر خدا و ميكنند دستگيرت حتمًا ببينند، اين وضع به را تو اگر
و نگهداشت  خودش پيش مدتي مرا جهت بههمين ميآيد. سرت به چه 
مرا به او خارج شوم. خودمان منطقة از او كمك به تا كرد  بعد همراهيم
ديگر من تاريخ آن و از و خودش برگشت ميخواستم رساند كه نقطهيي
هر نيفتم پاسداران دست  به اينكه  براي و  كردم ترك  را خودمان خانة
پس خانهها از هركدام اما ميگذراندم، فاميلي يا دوستي خانة در را شب
از سال۶۰، ۲۳تير  روز درنتيجه شدند. استفاده غيرقابل بهترتيبي مدتي از
آنجا مي رفتم به تا آنروز  كه دوستي خانة جايي نداشتم و كه ديگر آنجا
به راه وقت گذراندن براي ناگزير بود، گرفته قرار پاسداران حملة مورد
كردند. چندبار پاسداران تعقيبم آنروز در خيابانها پرداختم. بي هدف رفتن
ميكرد، هدايت را پاسداران و بود من دستگيري پي در مصرانه كه كسي
چنگ از توانستم بار چند ميكرد. كار رژيم دادستاني در كه بود برادرم
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از ساعتها بعد سرانجام نداشتم، جايي ديگر كه دليل اين به اما فرار كنم. او
خانة به بهناچار بود، گذشته نيمهشب از نيمساعت كه درحالي خيابانگردي
شد. خانه وارد آن برادرم بود كه نگذشته هنوز ساعتي اما پناه بردم. خاله ام
مطمئن آن خانه در حضور من وقتي از آمده و كه به دنبال من بود روشن
و در بود نگذشته او خروج هنوز نيمساعت از رفت. بيرون شد، بهسرعت
پاسداران به محاصره توسط خانه كنم، چكار كه بودم حاليكه من مردد
كه مي كوبيدند در با قنداق تفنگ به وحشيانه حمله كردند و چنان درآمد.
دچار شب، اين هجوم وحشيانه، در آن وقت سالخوردهام از وحشت خالة
خانه به كرديم، پاسداران باز را در هرحال به رفت. از حال و شد قلبي حملة
دادگستري زندان به و بردند خود با زده، چشمبند و دستبند مرا و ريختند
خواهرم و بودند ريخته خودمان هم به خانة قبل روز پاسداران نمودند. منتقل
سؤال چند براي ظاهر در بود، فرزند دو داراي و ۴۵ساله زني كه را «مهين»
دستبند زدن و با گرفته گروگان بهعنوان درواقع اما و نجمه، من رد وگرفتن
را نجمه و  من كه بعدًا هم آنها كه درحالي بودند. كرده منتقل زندان به 
زندان در  دو سال بهمدت او و نكردند آزاد را مهين باز دستگير كردند، 
و بود بالتكليف و زنداني  شرايط بدترين در اوين، زندان  و دادگستري

بودند. مانده بيسرپرست فرزندانش


