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موتورخانه در
سلولهاي به مرا چون هستم. زنداني چه در نمي دانستم ۲۰روز  تا من
تنگ بسيار محلي در و بردند زندان موتورخانة به بلكه نكردند، منتقل زندان
مناسب حيوان هم يك براي نگهداري كه حتي انداختند و كثيف تاريك و
و موش نظير موذي حشرات و جانوران اقسام و انواع از پر اتاقكي در نبود.
محل عبور سلول نداشت. كف زيستي وجود هيچگونه امكان سوسك، كه
در گرماي هوا خفه كننده. و گرم بسيار آن هواي و بود سياه متعفني آب
طرف موتورها از از دود ناشي و گاز و گرما يكطرف و از تابستان تهران
از پر و تاريك اتاقك اينها، همة بر عالوه بود. واقعًا كالفهكننده ديگر، 
مختلفي دستگاههاي  و  موتورها  از ناشي  مستمر و  سروصداي سرسامآور 
كمترين آسايش را از من امكان كه فضايي مي كردند. بود كه در آنجا كار
و بر فريادهاي اعتراض كه صداي بود همه اين از بدتر بود و سلب كرده

نميرسيد. جايي به من دركوبيدنهاي
و نه ميتوانستم بخوابم ميتوانستم نه بنشينم، اتاقك نه ميتوانستم آن در
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را غذايي  بردم، بهسر محل آن در گرسنه كه دوروز از بعد بخورم. غذا 
پرت من و شكسته، جلو كثيف حلبي ظرف يك بود در نميدانم چه كه
بهاين وسيله حتي مي خواستند بلكه نبود، دادن غذا منظورشان كردند. البنه
به غذا ميريزند، سگ يك براي آن در معموًال كه در ظرفي غذا دادن با و
نخوردم غذا آن از بكشانند. من بهندامت مرا و خردم كنند و كنند اهانت من
شير از دستم با تنها نزدم. غذا به لب بودم، آنجا كه هفتهيي يك مدت و
بهلحاظ آنكه با مدت، اين در  كميآب خوردم. بود آنجا در كه آبي
كه تكرار ميكردم و زمزمه خودم با دائم اما بودم، شده بسيار ناتوان جسمي
انگيزه و روحيه جمله، همين از و نميكنم!» سازش هرگز بشر، دشمن «اي

ميگرفتم.
بازجويي به براي بسته چشم با مرا و آمدند بازجوها هفته، يك بعد از
محل آنجا، كه القا كنند مي كردند تالش آنجا در بردند. محل ديگري
ميافتي! االن باش! مواظب ميگفت و ميگرفت را دستم يكي است. مخوفي
بدل و رد هم به آرامي كلمات هراس انگيز با نخوري! آهسته برو! يا ديوار به
است، من شوميدر انتظار سرنوشت چه اينجا اينكه مثًال دربارة ميكردند.
ضجه و صداي يا پي درپي ميدهند آب تو به قبل از اعدام نباش يا نگران
همين منافقين همة سرنوشت و ميگفتند ميكردند پخش فرياد و جيغ و ناله

بدهي. نجات را خودت ميتواني بخواهي اگر اما است!
قدري اتاقكي در هم مهين خواهرم كه شدم متوجه مدتي از بعد
كه حالي در ميخواستند. اطالعات مرا او از و است بازجويي زير آن طرفتر،

در چنگشان بودم. من
شدم كه دادگستري منتقل زندان سلولهاي به يكسري بازجوييها بعد از
مخدر مواد قاچاق مثل جرائمي به خاطر زندانيان آن جا در بود. عادي زندان
از بعد بود. آلوده و كثيف زندان بهشدت اين محيط بودند. شده دستگير
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قارچ پوستي و دچار بيماري بهداشتي، فقدان حداقلهاي هفته بهعلت يك
به را ما هم يك مرتبه حتي دادگستري بودم، در كه ۲۰روزي طي شدم.
وسيله هر و از نداشتيم آن كه تنمان بود هم جز ديگري نبردند. لباس حمام
نميتوانستيم حتي مدت اين طي بوديم. محروم هم ديگر بهداشتي امكان و
بيمار كس هر ميكرد. بيداد كثافت جهت، بههمين بشوييم. را لباسهايمان
بهطور پوستي قارچ ميكرد. سرايت ديگران به بهسرعت بيماريش ميشد،
شدتي چنان من بيماري در اين  آنجا، بهعلت شرايط بود.  شايع گسترده
در تمام بهناچار نبودم. رفتن به راه و قادر بود شده زخم پاهايم كه يافته بود
و نشود ساييده به هم كه ميكردم باز را پاهايم مينشستم و روز ساعات
درخواست به ولي ميديدند را اين وضعيت زندانبانها نشود. بيشتر آن زخم
اين بار كه و هر نميدادند جواب هم صابون يك براي دريافت حتي من
تا هستي كي تو بگو اول ميگفتند ميكردم، درخواست را اوليه نيازهاي
چون نه؟ بتو داد يا زهرماري يك ميشود آيا ببينيم تعيينتكليف شوي و

نيستم! بگويي بايد اگر نيستي و شوي درك واصل به بايد منافقي، اگر
مي شد. تكرار در خواستي در مورد هر مسأله يي و كه بود پاسخي اين

و گريان پيرزن تنها
عادي  زندانيان به مربوط گفتم كه همانطور دادگستري زندان در بند ما
سلولهاي از يكي در فقط بودند. از آنجا برده را آنها ما انتقال از قبل كه بود
دردمند. درهمشكسته و چهرهيي با بود  مانده باقي زني سلول من، مقابل
بيشتر ۵۰سال كه درحالي ميداد، نشان ۸۰ساله ،۷۰ را و ظاهرش او چهره
چندبار مي كرد، گريه بود و سلول چسبيده در شب به تا صبح از او نداشت.
چه كردم به سؤال او از كنم، برقرار رابطه او با كردم سعي پشت ميله ها از
پرسيدم، اسمش را ميكرد. گريه فقط و نداد جوابي جرميزنداني شدهاي؟
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بزنم كه دوكلمه حرف او با ميخواستم هرچه نداد. خالصه جوابي هم باز
گريه ها از يكبار نميداد. راه كند، پيدا تسكين و شود عوض كميفضايش
كردم. درد احساس و گرفت گريه ام هم من او، دردناك و تلخ ضجههاي و
اعتنايي هيچ بودند و انداخته يك سلول گوشه در تنها پير را زن اين آخر
زشت ترين و ميآمد آنجا به زندانبان يكبار روزي فقط نمي كردند. او به
اينجا پير زن هافهافو آن قدر كه ميگفت و به او او ميداد به را فحشها
اينكه مگر  توست، سزاي اين و كشيدهاي نفس زيادي بميري! تا  بمان

بدهي. جواب
بياورم، حرفش به تالش كردم پيرزن حرف زدم و با اينكه بارها از پس
كه من سؤال جواب در و بزند حرف  كه  شد راضي يكروز سرانجام
اصرار با كني؟ باور تو كه كرده باور كي مادرجان گفت: چيست، جرمش
اينكه براي اينها گفت: كمي راحت بشوي خودت شايد بگو حاال من كه
مجاهدين از اينكه بهخاطر و آمده بيرون و كرده استعفا كميته از دامادم
ميگويند هم من به كردهاند. درست برايش دزدي پاپوش ميكند، حمايت
است چهارماه االن من كجاست. جايش ميداني تو و داده اي فراري را او تو
به را اهانتها انواع هم روزانه و است فراري هم دامادم هستم، زندان در كه
ميگويند به من البد ميشنوي. خودت كه ميدهند فحش و ميكنند من
مرا ۳بار فقط ماه چهار اين در كني. پيدا نجات تا كجاست نابهكار آن بگو

است. شده شپش از پر تنم تمام و فرستاده اند حمام به

اوين زندان به انتقال
كه را مهين خواهرم و من شهريور، اوايل روزهاي از يكي در سرانجام
خودرو يك داخل  به  و بردند  آن جا از  جسميوخيميبود، وضعيت در 
به ديدي هيچ كه پوشاندند بهنحوي  را بدنمان سر و پتو با آنها انداختند.
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به مستقيم منتقل كردند و اوين بهاينصورت ما را به نداشته باشيم و بيرون
بوديم. بازجويي منتظر نيمهشب در شعبه تا  آنروز  بردند. بازجويي شعبة
مشخصاتمان و اسم و كردند ما از اوليه بازجويي يك انتظار ساعتها از بعد
اتاق تشكيل شده سه اين بند، از بند۲۴۰اوين منتقل كردند. به و گرفتند را
كه كه از همهگونه امكاناتي بود مربوط به سلطنتطلبها اتاق آن يك بود.
دوست پاسدارهاي بند با بودند. برخوردار باشد، داشته زنداني ميتواند يك

ميكردند. تهيه برايشان ميخواستند هرچه و بودند
را دانشآموزان دو اتاقديگرمربوطبهسايرزندانيانبود كه۷۰درصدآنها
پرستاران، پزشكان، معلمان، قبيل از اقشاري را بقيه ۳۰درصد و دانشجويان و

 ۵۰ بود،   ۵*۳ آن ابعاد كه اتاق، هر در  مي دادند. تشكيل  . . و. كارمندان
اما زندانيان شده بودند، بهشدت درهم فشرده بودند كه جا داده را تا۷۰نفر

نميكردند. منتقل ديگري بهجاي را
به اساميكوچكشان كه داشتيم خردسال هم دانشآموز سه بند اين در
كه جرمشان ۱۵ساله زهرا و ۱۲ساله فروغ ۱۱ساله، فرزانه است. مانده يادم
گرفته گروگان به واقعي اين بچهها اما بهطور بود،  مجاهدين از هواداري
كنند. تسليم را خودشان مادرشان و پدر يا خواهر يا برادر تا بودند شده
يا ميبرد خوابشان بازجويي بودند كه موقع كوچك آنقدر فروغ و فرزانه
نمي دادند اجازه را ميبستند و اتاق در پاسداران بهمنظور تنبيه كه مواقعي
خيس را خودشان و نميآوردند طاقت بچهها اين برويم، دستشويي به كه

ميكردند.
تظاهركنندگان و مجاهدين كه پيچيد خبر اين زندان داخل ۵مهر روز مثًال
سلولها زندانبانها درهاي خبر، بهاين واكنش در كردهاند. اوين حمله زندان به
رفتن دستشويي براي حتي هيچكس ندادند اجازه روز سه به مدت و بستند را
در آن كنسرو ۳*۵ كه ۵۵نفر يك اتاق برود. در بيرون وضو گرفتن هم و
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كنترل را خودشان نميتوانستند كه خردسال دختر سه اين براي بودند، شده
و زديم باال را اتاق گوشة بكنيم؟ بهناچار موكت ميتوانستيم چكار كنند،
گذاشتيم. آنجا در آنها بود، براي استفادة پنير ظرف كه را حلبي پيت يك
داشتند، به دستشويي رفتن افراد ديگر هم كه نياز به البته برخي آنها از پس
در تعفن بوي روز ديگر سه از بعد شدند. امكان آن استفاده از به ناگزير
هم آن بهاي مكرر كه درخواستهاي با سرانجام تا تحمل نبود. قابل سلول
اجازة ما به و كردند را باز اتاقها در بود، بازجوييهاي متعدد و كتكخوردنها

دادند. دستشويي به رفتن
عجيبي كينة و بغض بود و مسئول بند بهنام عليزاده كه زن پاسدار يك
و بدترين مورد را كوچك دختران اين داشت، مجاهدين به نسبت
ميگفت و ميزد را كتك مي داد. آنها و اهانتها قرار فحشها شرمآورترين
از من و است حالل مال و ناموس منافقين جان و گفته امام حقتان است!
كشت. از دم بايد را شما همة نميگزد. هم ككم بيايد، به سر شما كه هرچه

ميكنيد. زندگي اضافه داريد شما
۱۵ساله زهراي هم چنانكه بود. خميني دستپروردگان همة اعتقاد اين
حرف و مجاهدم من گفت اينكه به دليل شكنجه، و فشار ۶ماه از بعد را
در هستم» منافق «من كند تكرار كه نكرد قبول را جالد گيالني آخوند

آن را  خبر و سپردند اعدام جوخة به سال۶۰ در اوين ۲۱شهريور سحرگاه
كردند. اعالم راديو در همانروز صبح

منتقل ديگري به جاي اتاق آن از بعد، مدتي كه فروغ فرزانه و سرنوشت از
باشند، زيرا اعدام كرده آنها را اگر تعجب نميكنم ندارم. اما شدند، خبري
رودر روي و علني تلويزيوني و راديو برنامة يك در جنايتكار گيالني همين
۱۲ -۱۳ساله كودكان عليه اعدام اعتراضهايي كه پاسخ به نفر، در ميليونها
قمري ۱۵سال پسر و قمري ۹سال دختر اگر گفت: بهصراحت بود، شده
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كرد. اعدام را آنها مي توان و مي شوند محسوب بالغ باشند، داشته
بودم، مبتال قارچ به بهشدت به اينكه توجه با شدم منتقل اوين به وقتي
هم سرد آب با يكبار حتي روزانه بتوانم من كه همبندهايم در تالش بودند
هفتهيي گرم چون آب شود، خوب سريعتر بيماري اين كنم تا حمام شده كه
بچه هايي سعي ميكرديم ما معموًال و داشت جريان ۱۰دقيقه بهمدت يكبار
سرد باعث آب و بود خيلي وخيم شكنجه در اثر پاهايشان كه وضعيت را
بچهها بقية  بفرستيم. حمام به فاصله  اين  در ميشد، درد و شدت عفونت
اين وقتي ميكردند. حمام اوين با آب سرد كوهستاني سرد هواي آن در
برويد داد جواب كرديم، او زندان اوين مطرح «حسني» مسئول با را موضوع

ميكنيم. قطع هم را همين كنيد اعتراض زياد اگر كنيد، شكر را خدا

پسرعموهاي شكنجهگر برادر و
توضيح همينجا بگذاريد آمد، به ميان بحث «حسني» جنايتكار كه حاال
حاج حيدري» «ابوالفضل اصليش  نام  و  است من  پسرعموي او كه بدهم
زمان در و محسوب ميشود او نوچة و «عسكراوالدي» است. او خواهرزادة
و همراه عسكراوالدي و بود زنداني چندسالي الجوردي و او همراه شاه
دربرابر متقابًال هم آنها شدند، عفو شاه توسط همپالكيهايشان و ساير كروبي
آزاد و شاهنشاها!» سردادند «سپاس فرياد جمعي بهطور تلويزيون  دوربين
خود عليه مبارزة كه بودند داده تعهد ساواك به آزادشدن براي شدند. آنها
عزيز خودش، روي برادر ابوالفضل كنند. دنبال بهطور مؤثرتري را مجاهدين
و داشت نفوذ و تأثير حاجحيدري محمد من بزرگتر برادر و حاجحيدري
حسني نام با ابوالفضل برد. اوين و زندان  دادستاني به خود همراه را آنها
بودند شكنجهگراني بازجوها و و محمد از عزيز بود. اما زندان علني چهرة

ميكردند. بازجويي و شكنجه مستعار و نقاب اسم با كه
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بازجوي كه  ميفهميدم من ميبردند، بازجويي براي مرا كه  گاهي
سؤالها نوع از است. چون محمد ايستاده، عزيز يا باالي سرم كه و آن اصلي
اينكه براي يكبار خانوادگي دارد. اطالعات ريز كه بازجو بود مشخص
و زدم دادم، چشمبندم را باال تشخيص مناسب مطمئن شوم، در موقعيتي كه
زدن باال من بهخاطر و مرا ديد هم او ديدم، عزيز جنايتكار را خودم چشم به
شدم. شكنجه بهسختي و خوردم شالق تمام يك هفته او، ديدن و چشمبند

تراكم بندهاي  و بود شده زياد خيلي بعد دستگيريها سال۶۰ به شهريور از
واقعيش ظرفيت  برابر بند چندين  هر در بود. حد رسيده  باالترين به اوين
و نداشت زنداني كردن اضافه بهطوريكه ديگر جاي بودند. ريخته زنداني
به ما را و كردند عوض بند را بهناچار خفگي بوديم. حال در بهطور واقعي

بندهاي اوين  معمول ۲۴۰ بود. طبق اسمش هم آنجا كه بردند جديدي بند
از پايين، و به بند و خواهرم مهين رفتم باال بند به من بود. دو طبقه هم آن جا
درك براي شش اتاق داشت. معموًال اوين بندهاي طبقة هر شديم. جدا هم
اين زندانيان بند سهاتاقه تمام با كه كنم اشاره بند سهاتاقه خوب است شرايط

به بهداري شد. تبديل سابق ما، بند از انتقال بعد بودند. پر شده ۱۲اتاق بند
هيأتي كرد اعالم بند مسئول يكروز شديم، منتقل جديد بند به وقتي
اتاقهايمان در بازديد ميآيند. همه و همراهانش براي زندان مسئول شامل
اعضاي از زندان، مسئول حسني، كه بودم نشسته يك اتاق در من نشستيم.
درمورد شبههيي و شك هر ديگر كرد. اتاق داخل را سرش هيأت، اين
همان او كه  شد اثبات برايم و شد  برطرف  داشتم او بودن شكنجه گر 
از و خوردم تكان ديدنش از است. جنايتكارم پسرعموي «ابوالفضل»
هرگز هيچ اگرچه شد. است، چندشم يكي جالد اين با اينكه اسم فاميلم
بشوم، مجاهدين هوادار اينكه از قبل حتي همواره، و با آنها نداشتم سنخيتي
ميگرفتم. فاصله آنها از فاسدشان، و ارتجاعي مناسبات و فرهنگ بهعلت
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هم من هستي؟ كي تو كرد سؤال و دوخت من چشمدرچشم وقيحانه او
گفتم، اعظم كرد. سؤال بار دومين براي ندادم. جواب و كردم او نگاه به
پرسيد، با خندة كريهي و كرد برانداز مرا با نگاه وقيحانهاش حاجحيدري!
به خيره اما من تكرار كرد، ديگر مرتبه دو را ندادم. هستي؟ جوابش چكاره

را ندادم. جوابش و نگاه كردم او
سرد داريم، هوا خيلي گفتند ما مشكل آب حمام به اين مزدور بچهها
شكر كنيد خدا را كريه گفت، خندة همان با گرم نمي شود. او و آب است
را و اعتراضهاي بچهها سؤالها ترتيب و بههمين هست! آب هم همين كه
و دلقكبازي و تمسخر با غذايي و بهداشتي نيازهاي ابتدايي ترين مورد در

بيجواب گذاشت. حرفهاي بيربط

دژخيم يك كاراكتر
زندگي در  شكنجه گر و دژخيم يك بدانيد كه باشيد كنجكاو شايد
تا قبلي صفحات در من است. موجودي چگونه خود خانوادگي و عادي
و مادر به نسبت محمد، سردي و بيعاطفگي از ميتوانستم، كه اندازهيي
متنفر خواهرانش و مادر زنها حتي تمام از من او بهنظر نوشتم. خواهرهايش
حلول گويي در وجود محمد كه خميني ايدئولوژي از  ناشي  نفرتي  بود.

مسخ كرده بود. او را كرده و
ولي ميتوانم  بود، او مقلد و مريد خميني كارآمدن روي قبل از  محمد
هرحال به او آمدن خميني، كار از روي قبل تا بگويم كه بهجرأت را اين
ايدئولوژي و خميني بود. اين اجتماع آدمهاي بسياري از مثل عادي آدم يك
خواهر كشتن و شكنجه از كه كرد تبديل ديوي به را او كه بود خميني

ندارد. هيچ ابايي نيز خودش
بدون ساده پيراهن ميكرد، بهپا گيوه الجوردي مثل او ظاهر صورت در
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به تن بسيار ساده شلواري و كت ميبست. كيپ را يقه اش يقه مي پوشيد و
قيافة ميكرد  كج سعي گردني و دست در تسبيحي و  ريش با ميكرد و
همة اما بگيرد. بهخود را زندگي به بياعتنا و مظلوم متدين، خيلي آدم يك
و دژخيم يك سياه دجالگريها، قلب اين پشت و فريب بود و رياكاري اينها

ميكرد. پنهان كرده، كه بعدها شنيدم جمع را، بسياري مالومنال

تازهسال… سرو آن
عزيز بسيار شهيد يك مي نوشتم را محمد توسط خود دستگيري وقتي
خميني ايدئولوژي از ناشي قرباني بيعاطفگي درواقع هم او كه آمد يادم به

بود. آدمكشان خميني شده تحويل پدرش هم توسط زيرا او شد.
اين  وارد تازه بودم، اوين كه من در بند۲۴۰ قديم شهريور۶۰ همان در
بند نميشناختم. ناگهان در درست را آنجا بچههاي و هنوز شده بودم بند
در و دلنشين و زيبا چهرهيي بلند، قدي با ۱۷ساله ،۱۶ و دختري شد  باز
رفتار چهره، كم، سن بهرغم شد. بند وارد مصمم و صالبت با عينحال
او ميشد. بياختيار مجذوب شخصيت هر كس بود كه وقارش طوري و
خودم را معرفي و رفتم او طرف به شدم بلند بعد كردم، نگاه دقايقي به او
لب داشت، بر گرميكه لبخند با و آرامي  به پرسيدم. را اسمش و  كردم

محرر خوانساري. عطيه گفت:
بله! گفت، توست؟ خواهر طاهره پرسيدم،

كوچك خيلي اما آنموقع بودم، طاهره ديده با را دوبار او يكي آمد يادم
بود. كرده تغيير آخر خيلي يكي دوسال و مي رسيد بهنظر

دوستداشتن خاطر به گفت: شدي؟ دستگير چي بهخاطر خب پرسيدم:
ساير به اشارهيي تاست. دو وجه مشترك ما اين گفتم: و خنديدم آزادي!
تيزي و نكتهسنجي از ماست! همة مشترك وجه گفت: و كرد بند بچههاي
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گفت: آهي كشيد و شدي؟ دستگير شد  چطور پرسيدم: آمد.  خوشم  او
داد. تحويل پاسدارها به مرا او شدم خودمان خانة وارد وقتي پدرم! بهوسيلة
تلخ است. چقدر  و توست و من ديگر مشترك وجه يك اين هم گفتم: 
دوست عطيه آن جا با از شدم. دستگير برادرم توسط مثل تو هم من چون
و فوقالعاده ويژگيهاي بهخاطر و هم وجهمشتركها اين بهخاطر هم شدم.
واقعًا عطيه ميكردم. نزديكي احساس خيلي او به عطيه، نيرومند شخصيت
مايهگذاريش و فداكاري و عاطفهاش و مهرباني بود. فوقالعاده دختري
زندانيان از بسياري بهرغم سن وسالش، به تكيهگاه را او ديگران، به نسبت

بود. كرده تبديل
در در بود بيرون كه آن اتاق يك داشت. اتاق سه فقط كه بوديم بندي
داشته باشند تماس ما با نميگذاشتند پاسدارها كه بود اختيار سلطنت طلبها
فشرده در هم ۱۵۰نفر حدود جمعيتي اتاق با دو در زندانيان سياسي بقية و
صورت و دست از روزمره،  كارهاي از خيلي انجام دليل بههمين  بوديم.
در بود. معضلي چيز همه خالصه و خوابيدن تا رفتن تا دستشويي شستن
خواستها بتواند از آدم كه طوري تضادها، اين درست شرايطي حل چنين
در ميخواهد. بااليي ظرفيت بگذرد، ديگري به نفع شخصي خود منافع و
علت بههمين درست و ميخورند محك آدمها كه است مواقع اينگونه
در و ۱۷ساله دختر اين استوار و صبور و باوقار شخصيت مي گويم كه است
جاسوسان و خائنان پاسداران و به نسبت كينهاش خشم و و عينحال صالبت
مهربان مادر يك مثل عطيه ميكرد. خيره را چشم مبارزه، در جزمش عزم و
آنها پاسخ روحي يا مادي نيازهاي به و ميكرد رسيدگي بههم بنديهايش
كارهاي انجام  جسمي از يا مشكالت پيري دليل  به كه كساني به ميداد.
رفع از و ميكرد كمك  بودند ناتوان شرايط آن تضادهاي  حل و خود
چه ميكردند، تنهايي احساس كه را آنهايي مينمود. صرفنظر خود نيازهاي
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داليل همين به و مي كرد محبت و مي كشيد درآغوش مادرانه و مهربانانه
مينمود. سنش از بزرگتر

آنها از يكي هم من كه اوين به دادگستري زندانيهاي انتقال با يكباره
به اوين دادگستري، شپش زندان وحشتناك بهداشتي بودم، به علت وضعيت
شدند. دچار پوستي بيماريهاي و و قارچ شپش به بچهها از خيلي و شد منتقل
و مي گفت ميكرد بچهها كمك بهاين بردباري حوصله و در منتهاي عطيه
يك بعضا مثال ميبرم. لذت بكنم، كاري دوستانم براي مي توانم از اينكه
شپشها را كه بچهها الي يك به يك تار موي از مينشست و ظهر تا صبح

ميزد  را بوسه آنها سر ميكرد و بود جدا رژيم زندانهاي وضعيت محصول
را بچهها ودل جان زندگيم است. با شيرينترين لحظه هاي اينها ميگفت و

عشق مي ورزيد. آنها به و دوست مي داشت
مجاهد يك مثل آرامش، كمال در و ميآمد و ميرفت بازجويي به عطيه
شكايتي پيشآمده آنچه  از اينكه بدون  چشيده، سرد وگرم و جاافتاده
با كه عجيبي داشت آرامش ميآمد. بند به شادابتر و باشد، سرحالتر داشته
احساس و صالبتش وقار از ميگرفتم. قلب قوت به چهرهاش نگاهكردن
تمام عيار نمونه عطيه ميخواست دلم ميكردم. افتخار و و سربلندي شعف
از بعد اول هفتههاي  در باشدكه محررخوانساري  طاهره شهيدش  خواهر

تيراندازي  با  و گرفت  قرار پاسداران شك مورد  خيابان  در ۳۰خرداد۶۰ 
شكنجههاي زير اوين در به انتقال از بعد و زخمي نمودند اورا سويش به
عشق سرشار از و ديسيپلين و نظم مظهر عطيه رسيد. شهادت دژخيمان به

صالبت بود. و مهرباني و عطوفت كانون و ديگران به نسبت
اعدام كند. باور يا را قبول آنها آدم نميخواهد كه هست واقعيتها بعضي
و بهانهها به بوديم، آن بند كه در همة بچههايي من و بود. همانها از هم عطيه
مي شود؟ مگر نكنيم. باور را واقعيت اين كه ميشديم متوسل مختلف داليل
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بود. شهادت ١٨ساله هنگام بود. اصفهان ١٣٤٢ در متولد خوانساري محرر عطيه
زدند صدايش كه است: «وقتي نوشته اعدامش شب ديگر دربارة سياسي زنداني يك
چه اين گفتم كن!  حاللم گفت: رفتن  موقع  گشت.  برنخواهد  ديگر كه مي دانستم

نمي كنم. گفت: فكر ميگردي! تو بر حرفي است.
نشدهام، محاكمه هنوز كه من بود گفته گيالني جالد آخوند لحظات به در آخرين

ميشود». باورت ديگر ٢ساعت بود كنيد. گيالني گفته نميشودكه اعدامم باورم
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چند در پروندهاش ندارد، چيزي نكرده! است، كاري خيلي جوان او آخر
و... نمي گذرد دستگيريش از بيشتر روز

خواندند. بازجويي براي را عطيه اسم ۲۴شهريور روز ساعت۱۲شب اما
در بند يك لحظه در اعدام مي برند؟ براي او را نكند شد! كنده جا از قلبم
حتمًا خودشان بقبوالنند كه به ميخواستند همه اما گويي رفت، سكوت فرو

است. بازجويي
در سركنده مرغ  مثل قلبم  شد، خارج بند از عطيه  كه لحظهيي  از
از مي شد، باز وقت هر بودم و بند دوخته دِر به چشم  ميزد. پرپر سينهام
شود و باز در االن كه ميكردم ميكردم و دعا مي پريدم. ثانيهشماري جا
چهار ساعت سرانجام نبود، خبري اما شود. ظاهر آن چارچوب در عطيه
شده خالي من روي قلب بر گويي كه مسلسل، مهيب رگبار صداي بامداد
نمي دانستيم رفت. ماتم فرو در بند همة را پركرد. اوين فضاي همة است،
را سكوت همه جا شدهاند. سپرده اعدام جوخههاي به ديگر چند نفر دوباره
حلقومم رسيده انگار به نميگرفت و جا در سينهام قلبم ديگر پركرده بود.
با شد، شروع وقتي بودند. خالص تيرهاي صداي شنيدن منتظر همه بود.
تكتيرها و …۳ ،۲ ،۱ شمردن كرديم. به دلمان شروع در در گلو، بغضي

در  همهچيز دوباره  پيدا كرد. ادامه  ۶۰ تا شب آن و يافت ادامه همچنان
در شده بود؟ از آنها به سر عطيه نازنين شليك آيا يكي فرو رفت. سكوت
آخر خدايا افتاد؟… خود خون سروتازهسال چگونه در آن ميناليدم: دلم
براي همين البته بود؟! آزادي عاشق اينكه بهخاطر فقط بود؟! چه جرمش
مشترك فصل آري، عطيه افتادم. حرف بود. بهياد كافي خون آشامان آن
۲۰۰تا ۱۰۰تا و ۱۰۰تا ديگر شبهاي  در كه كساني همة و  ۶۰نفر همة آن
حاضر آنقدر كه آزادي بودند عاشق كه اين بود اعدام ميشدند، ۲۰۰تا

بپردازند. جان خود با آن را بهاي بودند
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سرود ناگهان با مرگبار و سكوت بهت كه آن بود بند كجاي نميدانم از
پيوستند: آن به همه يكباره و شد شكسته درهم مجاهد

مجاهد! مجاهد!
خود يزدان فرمان به مجاهد

خود پيمان به كن وفا مجاهد مجاهد، مجاهد،
فرداي خلق… راه شعلة تويي خلق، آرزوهاي تويي نقطة

در را اشكها و بوسيديم و گرفتيم درآغوش را يكديگر سرود، از پس
بودم. بيدار صبح تا همچنان من آن از پس ولي خورديم... فرو درونمان
عطيه به برگشتن اميد هنوز خوابم نميبرد. اما بودم، دراز كشيده جايم در
خودم احساس كردم، شانة را روي ناگهان دستي دلم كورسو ميزد. در

منتظر  گفتم بيداري؟ اعظم پرسيد ميخوابيد. كنارم كه بود «شوري»(۱) 
اما  راه، چشم به بوديم و تا ساعت۶ بيدار شوري با نيامده! هنوز عطيه هستم
است. عطيه كردم فكر آمد، در شدن باز صداي ناگهان نبود، خبري عطيه از
عطيه نبود. خواهرزادة اما دويدم در جلوي به و جا پريدم خوشحالي از با
هم يكي عطيه كه هم برده بودند. ديگر مطمئن شدم را با آنها كه عطيه بود
كرد سكوت عطيه كجاست؟ پرسيدم همه با اين است. بوده ۶۰نفر همان از
خواند مجاهد سرود بود، گفت: عطيه نقطهيي خيره شده به كه درحالي و

رفت! و
بودند. خوانده سرود مجاهد بند در همرزمانش هم اتفاقي! _____________________________________________________چه

شورانگيز بهنام را معصومه كريميان، كه بسياري از زندانيان او دكتر شهيد مجاهد -١
دهها گواهي  به انقالبي پزشك و بزرگوار زن اين ميشناسند. «شوري» بهاختصار يا
خميني است. در زندانهاي پايداري و  از اسطورههاي مقاومت عيني گزارش شاهدان
آلمان در ُارتوپدي در رشتة  را تحصيالتش گويا بوده و عراق كربالي شهر متولد وي

مجاهد  زندانيان قتلعام هنگام سال٦٠ تا از و بوده حالل احمر ايران گذارنده بود. كارمند
مجاهد زنداني ٣٠هزار سن ٣٠سالگي در ميان در سرانجام است. بوده سال٦٧ زنداني در

رسيد. شده به شهادت قتلعام
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فرار يك فرجام
جاسوسان يكدوجين از كه بود گذشته بازديد اين ماه از يك حدود
دادند تا برايشان را جا نفرشان سه اتاق هر در و بند كردند خائنان را وارد و
خودشان قول به يا مقاوم بچه هاي كارهاي و كنند خبرچيني و جاسوسي
اين طريق ما را بترسانند از هم چنين و بدهند موضع» را به آنها گزارش «سر
زندان، از از قبل كه هما به نام آنها از كنند. يكي فعاليتمان جلوگيري از و
پاييدن مأمور گويا ميشناخت، را ما  هماتاقي  بچه هاي از تعدادي و من
را ما و هر حركت  ميكرد تعقيب را ما سايه مثل او همهجا بود.  شده  ما
حتي داشت. نظر زير  خوابيدن حرف زدن و و و خوابيدن غذاخوردن از
ميايستاديم -چون تراكم در بند هم دستشويي صف توالت و وقتي ما در
نميداد جمعيت را آن كفاف توالتها و دستشوييها تعداد كه زياد بود آنقدر
اين جاسوسها ميشد- تشكيل جلو توالت ۳۰نفره ،۲۰ طوالني صفهاي و

كنند. كنترل را با يكديگر و حرفزدنمان را ما تا ميايستادند
از آسمان باريكي نوار بند پنجرة آهني كركرههاي الي از عصر يكروز
از كه بود بند نقطة تنها و ما تفريح تنها اين ميكردم- تماشا را بند خارج
و گاهي بزنيم كلمه حرف چند ديگر بندهاي بچههاي آنجا ميتوانستيم با
داشت پنجره قرار اين ديد ميدان در كه تپهيي بگيريم. خبري بدهيم و خبري
ميكرد. روشن را آن پروژكتور قوي يك بود. شبها معروف اعدام تپة به
ميشد- ديده آسمان  سياهي در تپه اين باالي هم پرنوري ستارة معموًال 
به چي گفت و آمد هماي مزدور بودم، صحنه تماشاي اين محو كه در حالي

كنار! نگاه ميكني؟ بيا داري
تكرار كرد نيز و سوم دوم بار براي است؟ كردن جرم نگاه گفتم مگر
سرگرم كه بكن! همچنان ميخواهد دلت غلطي گفتم هر كرد. تهديد و
دستوپا چهار نفر كه يك شدم متوجه ناگهان مزدور بودم اين با مگو بگو
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از زنداني يك بود. اين منظره متوجه حواسم ديگر تمام ميرود. باال از تپه
تپه از را خود توشوتوان ميكوشيد تمام و با كرده فرار دژخيمان دست
تمام مي ديدند كارش را او اگر ميكردم. حس را قلبم بكشد. ضربان باال
آن تماشاي از لحظه يك حتي نميخواستم دارد؟ فرار براي شانسي آيا بود.
گلولة پيدرپي دو ناگهان صفير بدهم. از دست را زندگي مرگ و جدال
به بود فرار در حال كه زنداني مرد آن سوم، گلولة با شليك و پيچيد درفضا
و رسيدند ميكردند، را تعقيب او بعد، مزدوراني كه لحظه چند افتاد. زمين
خود بردند. هرگز با گرفتند و نداشت، حركتي كه ديگر را دست وپاي او
و كند فرار دژخيمان دست بود از چگونه توانسته بود؟ چه اسمش نفهميدم

برساند؟ آن نقطه تا را خود

دژخيمان  از بدتر خائنان
زندانيان جديد، ورود كه با نكشيد طولي بند جديد، به ما از انتقال بعد
واقعي ظرفيت درحاليكه رسيد. ۴۰۰نفر از بيش به هم بند اين در تراكم
ازجمله و بچهها از كمبود جا، تعدادي به علت شبها بود. ۱۰۰نفر بند كمتر از
شبها هم اينكه و زياد رفتوآمد بهعلت اما ميخوابيديم. بند راهرو من، در
بهناگزير و نميبرد خوابمان شبها مي زدند، صدا بازجويي براي را عدهيي
انجام كاردستي يك  مخفيانه  يا مي كرديم صحبت هم  با  و مينشستيم
ساعت۳تا۴، فاصله در شب و هر تقريبًا سال۶۱، آخر ماههاي طي ميداديم.
بوديم. اعدامها شاهد اين شب هر و ما ميشدند اعدام ۵۰نفر بهطور متوسط
چند از و بعد ميشكست را نيمهشب سكوت رگباري صداي مهيب ناگهان
تكتيرهاي صداي بعد و  ميرفت فرو سكوت همه چيز در دوباره لحظه
بعد و  ميكرد مشخص را شب هر اعدامشدگان تعداد كه بود خالص 
صحنة ماجرا نبود. پايان اين اما ميشد. حكمفرما همهجا سكوت بر دوباره
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شوك در هنوز ما درحاليكه  بعد، دقيقة چند كه بود وقتي  زهرآگين تر
قاسملو» امثال «هما خائناني ميشد و باز در بند مي برديم، به سر تيربارانها
بودند شده كه آنروزها پررو آنها بند مي شدند. مجيدي» وارد «فرانك و
ميكردند، نگاه بچه ها به وقيحانه حاليكه در و ميخواندند كركري
با روحي بچهها شكنجة بهمنظور بودند، داده آنها به جالدان كه را درسهايي
بله! رفته نگاه ميكنيد؟! زدين زل چيه مي گفتند: ميكردند و وقاحت تكرار

مي گيد؟! چي حاال بزنيم، تير خالص بوديم
صداي شنيدن از سختتر بهراستي حرفها آن تحمل و لحظات آن
را اعصابم تمامي و انداخته  چنگ كسي انگار بود.  خالص تك تيرهاي 
كه شعله مي كشيد در درونم چنان نفرت خشم و از يكطرف ميكشيد.
طرف از كنم و خفه جانوران را آن خودم دستهاي و با شوم ميخواستم بلند
را خود كينة و تمام غيظ مي توانستيم تنها ما سكوت بودم. از ناچار ديگر
خود از كه جالدها شاگرد اين سوي  به و  كنيم منعكس نگاههايمان در
تشنج يك ايجاد آنها با ترتيب بهاين برويم. نشانه نفرتانگيزتر بودند، جالد
هم، را به بعد صبح چهار فاصله از خواب ساعت چند امكان همان عصبي،
به آزارهايي چنان خائنان اين ميگرفتند. بچهها از ميشد، تمام اعدامها كه

نبودند. آن به خود دژخيمان قادر كه ميدادند ما

مقاومت شيوههاي
اول وهلة در بلكه فيزيكي، بهلحاظ نهتنها را زنداني مي خواست دژخيم
بنابراين كند. خاك  انسانيش هويت بهلحاظ و مبارزه و مقاومت  بهلحاظ
جدا جدا بعد و كند جدا يكديگر از  را  ما كه ميكرد را تالشش تمام
ما، مقاومت و ايستادگي كه بود داده تشخيص خوب زيرا درهمبشكند.
با كه بوديم در فكر هم متقابًال بودن ماست. ما و جمع هم بودن مرهون با
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بدهيم و رشد كنيم، تقويت را يكديگر باشيم، هم با ابتكارهايي و چه تدابير
يك  هر كرد پيشنهاد بچهها از بدهيم. يكي اعتمادبهنفس و اميد بهيكديگر
اطالعات شهر يك وضعيت نسبت به يا شهر است يك اهل كه بچهها از
شهر به آن راجع كه را هرچه و بدهد كنفرانس آن دربارة اشراف دارد، و
وضعيت لهجه و و زبان تا  و سنتها  و رسوم تا آداب و تاريخ از ميداند، 
مورد استقبال اين پيشنهاد كند. تعريف بقيه و... براي اقتصادي- اجتماعي
بعضي ايران». شهرهاي بر را گذاشتيم «گذري برنامه اين اسم و گرفت قرار
شهيد آنها از يكي مي كردند، ارائه جالبي و جامع واقعًا اطالعات بچهها از
تعريف كرد. برايمان كرمان زادگاهش، از كه بود مهدخت محمدي زاده
االن مهدخت من گفتم او من به كه بود و خوب دقيق آن قدر كنفرانس او
چشم بسته با ميتوانم بيايم كرمان، وقت اگر يك و ديدهام را انگار كرمان
من گفت: به ميبردند، اعدام براي را او كه روزي كنم. آن حركت در
و پرستاره آسمان شبها و را فراموش نكني كرمان شدي، آزاد اگر اعظم،
و بوسيد مرا مهربانش و گرم لبخند با  و ندهي! دست از را كرمان زيباي

رفت.
كه كس هر علمي بود. مباحث كنفرانسها موضوعهاي  از ديگر  يكي
بهصورت داشت، شخصيش اطالعاتي يا مطالعات تحصيلي بهخاطر رشتة
صحبت نظري زهرا  با كه يكبار  ميگذاشت. جمع  اختيار در  كنفرانس
و زمين تكامل و تكوين داستان و زيستشناسي به گفتم او به مي كردم،
دانشگاه، در من تحصيلي رشتة قضا از گفت دارم. عالقه موجودهاي زنده
چرا، گفت االن نيستي؟ گفتم مگر بودم. عاشق آن من و بود زيست شناسي
آزادي به عشق آن و داد را تحتالشعاع قرار آن و آمد باالتري عشق اما
ميخواهي برايت گفت بعد كردم. پيدا مجاهدين آرمان در را كه آن است
گفتم شدم و خيلي خوشحال بگذارم؟ تكامل كالس زيستشناسي و يك
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گذاشتيم برنامه نكن! را فكرش گفت هستي! بازجويي زير تو آخر اما البته!
با استاد يك مثل و كالس مي گذاشت من براي ساعت روز دو هر او و
تمامًا جزوهيي در اختيار نداشت، و كتاب مسلط، درحالي كه هيچ و تجربه
زمين و و تكامل داستان تكوين جذاب از دورة خيلي حافظه، يك از روي
بسياري كه جالب شيرين و گفت و آنقدر برايم آن را مختلف موجودهاي

۲۰سال، هنوز در ذهنم هست. از گذشت بيش وجود آنها با از
به رغم بود. بچهها تك تك به نسبت مسئوليت احساس و عشق سراپا زهرا
اتفاقي انگار هيچ اما بود، شكنجهها شديدترين زير طوالني اينكه مدتي
و نميگفت چيزي مقاومتش و شكنجهها از هيچوقت است. نيفتاده برايش
مقاومت و شهامت شاهد بازجويي شعبة در كه ديگر بچه هاي از را آن ما
يك داغ گرفتن و كرده درمانده را بازجوها چطور كه بودند، ميشنيديم او
جهنم آن در ما ترتيب بهاين است. گذاشته آنها دل به را كلمه اطالعات
شنيده و نازيها خوانده مرگ اردوگاههاي دربارة آن چه از شرايطش كه

همين  انقالبيوني و بهدليل چنين پشتگرميبه و اتكا بهخاطر بود؛ بدتر بوديم
شيريني ساعتهاي و لحظهها آرماني، اشتراك و انساني عميق رابطههاي

داشتيم.
كنيم حفظ را روحيهمان كه بههر وسيله بايد بوديم دريافته خوب را اين
و نااميدكردنمان ما روحية درهم شكستن كه هدفش، دشمن به نگذاريم و
اشياي درستكردن يا كاردستي روحيه، حفظ شيوههاي از يكي برسد. بود،
زندان بود. در موجود امكانات حداقل از استفاده با و خالي دست مختلف با
كهنهشان، گلدوزيهاي خيلي لباسهاي از رنگي نخهاي با كشيدن مثًال بچهها
هستة از بود، كه در دسترس هرچيزي از ميكردند. با استفاده درست زيبا
ميگذاشتيم آب در طوالني آنها را مدتهاي كه غذا استخوانهاي تا خرما
در كه سنگهايي از تا استفاده آنها روي و كندن ساييدن با و شود سفيد تا
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تراشيدن با و برمي داشتيم زندان از محوطة مخفيانه بازجويي، به مسير رفتن
نمودهاي همة اينها ميساختيم. زيبا طرحهايي يا مجسمههاي كوچك آنها

دژخيم بود. برابر در پايداري و مختلف مقاومت
مي آوردند كارها جوش اين از بند در و جاسوسانش جالد الجوردي
كارهاي اين جلو تالش ميكردند ارعاب و تهديد و و شكنجه كتك با و
بسيار بهداليل يا نبود پروندهشان در چيزي بچهها از بسياري را بگيرند. ما
در همينگونه مقاومتها صرفًا بهخاطر اما بودند، شده دستگير پيشپاافتاده
به همين تنها هم  آنها از بسياري و كردند تحمل را بيشترين فشارها زندان

رسيدند. به شهادت و گرفتند قرار دژخيمان كينة و خشم مورد دليل
از بودند، اجتماعي گسترده طيف  يك از  مختلفي افراد ما بند در
پزشكان، دانشگاه، فارغالتحصيالن تا دانشجويان، ۱۴-۱۵ساله دانشآموزان
اين اما گوناگون. اجتماعي موقعيتهاي با و… خانهدار زنان كارمندان،
آنچه با كس هر باعث ميشد بلكه نبود. اختالف و جدايي گوناگوني باعث
جمع اين ويژگي مشترك كند. كمك ديگران به بود، نقطه قوتش و بود بلد
دژخيمان كه چيزي بود. همان استواريش و روحية قوي و سرحالي متنوع،
كنترل نميتوانستند را كه خود آن قدر گزيده بودند. بسيار آن از خائنان و
كلماتي مثل با سعي مي كردند و ميآوردند به زبان را واقعيت اين كنند و
به بقيه نسبت كه آنهايي را يا شوند بچهها شادماني و... مانع بيدرد بيعار و
اما هميشه اين متمايز كنند. و جدا بقيه از القائات با اين قدري مسنتر بودند،

ترفندشان شكست ميخورد.

شادابي و سرزندگي
به تبديل هم را  زندان پرفشار و  سخت  شرايط حتي عادي و روال ما
رويدادهايي از يكي ميكرديم. سرزندگي و شوخي و شادي براي سوژه يي
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بود، حمام شده شاد صدا و و پرسر و به يكروز ويژه تبديل در زندان كه
حمام نوبتبندي بود. ما بند حمام آب گرم نوبت سهشنبه روزهاي بود.
هميشه بود. حساسي و سخت كار اولويت، به ترتيب بچهها فرستادن و
زخمهايشان و بودند شكنجه شده بهشدت كه  بودند بچه ها از ۲۰-۳۰نفر
زخمهايشان يا  مي شد،  دردشان شدتيافتن باعث سرد آب  و  بود تازه
نوبت بندي مسئول ميكردند. حمام گرم آب با بايد ناگزيز ميشد. عفوني
و مسن افراد نوبت بعد ميفرستاد.  حمام به اول نوبت  در را آنها حمام،
زندانيان بيشتر كنند. حمام سرد آب با نميتوانستند كه بود بيمار و ضعيف
سردسير اوين كوهستاني و منطقة در هم آن حمام ميكردند. آب سرد با
سرماي ديگر زمستانها در است. سرد هم تابستانها در حتي لوله آب كه
شاد و تفريح يك به را همين بچهها اما ميكند. نفوذ استخوان عمق آب تا
دو، سه زير يك، شمارة با و و بهطور جمعي بودند كرده تبديل پرسر و صدا
است آن كارهايي از ميكردند. اين سرعت استحمام به ميرفتند و دوش
هيأت در اما نداشت، را آن انجام انگيزة تنهايي به هيچكس ميكنم فكر كه
به يك سرد آب با استحمام بلكه بود، ريخته سرد آب از ترس جمع نه تنها
آن برابر در ما مقاومت اينكه نتيجه بود. شده تبديل تفريح يك و مبارزه
اوايل، مثل ديگر و شديم آداپته سرد بسيار آب دوش با و رفت باال بهتدريج

نميخورديم. سرما بهسادگي
غذا بهلحاظ خود كه را شام و ناهار صبحانه، خوردن وعده هاي غذايي،
اسم بودند. شاد كرده رويداد يك به تبديل نداشت، بچه ها كيفيتي هيچ
بيكيفيت ناچيز و غذاي همان و بودند گذاشته شادي را كارناوال غذا گاري
خود براي را جهنمي شرايط آن كه ميخوردند شادي و تفريح با چنان را
به شدت ميديدند، كه را اينها جاسوسانش و دژخيم ميكردند. تحمل قابل
چون ميديدند هيچكدام ميشدند، ديوانه فرط عصبانيت از ميسوختند و
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ندارد. اثر روي ما فشارها از
البته بود. ورزش  زندان روحيهساز  و شيرين برنامههاي  از  ديگر يكي
مخفيانه شب و ظهر صبح و روزانه در سه نوبت، اما ما بود، ممنوع ورزش
تا ۳۰-۴۰نفري از گروههايي در شرايط  به بسته و  ميكرديم ورزش
شرايط كه گاهي هم جمعي انجام ميداديم. بهطور حركتها را ۱۰-۱۲نفري،
به دور در گوشهيي و حمام يا توالت در فردي ميشد، به طور خيلي سخت
ميداديم. انجام را ميليشيا ورزش حركتهاي جاسوسها و پاسداران چشم از
اجازه اگر شرايط  و ميشديم جمع هم دور هم آخر حركات جمعي در
هورا، يك با امكانش نبود، اگر و ميداديم شعار دستدردست هم، ميداد،

مي كرديم. تمام را ورزش
هم ما داشتند. برنامهيي طرح و روز ما هر درهمشكستن براي دژخيمان
خنثيكردن براي تدبيري و فن هميشه و مي زديم پاتك آنها تك برابر در
خاص جالد بهطور الجوردي كه طرحهايي از يكي داشتيم. رژيم طرحهاي
را اسمش  كه بود  سالني به زندانيان بردن داشت، تأكيد خيلي  آن روي 
فيلم آنها از و  ميبردند حسينيه به را زندانيان بودند. گذاشته  حسينيه
گويا القا كنندكه چنين مردم به تلويزيون، در آن دادن نشان تا با ميگرفتند
اسالم به الجوردي توسط و كردهاند توبه و بريدهاند سياسي زندانيان همة

گرويدهاند. خميني
نتوانست هيچوقت شالقزدنها و كتكها و تهديدها تمام با الجوردي اما
بچهها از بسياري بكشاند. نمايش بهاين را زندانيان از كوچكي بخش جز
ميكردند، خالي شانه حسينيه رفتن بهاين به اصطالح از مختلف بهانههاي به

خبر بدهند. و بگيرند خبر با بندهاي ديگر تا ميرفتند فقط عدهيي هم
سال۶۰ بود.  عاشوراي در روز رفتم، مسخره نمايش به اين كه اولينبار
دو اين كه بودند نشانده به رديف دو قسمت در را زنداني مردان و زنان
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ترتيب ميشد. بهاين هم جدا از يك متر به ارتفاع بهوسيلة پردهيي قسمت
برادرشان دنبال ديدن بچهها از بسياري و ببينيم را ميتوانستيم يكديگر ما
شد شروع برنامه و نشستيم وقتي بودند. است، زنداني هم او ميدانستند كه
كيپ را رويشان چادر با بالفاصله  زنان كردند، كار به  شروع دوربينها و
مردان بگيرند. فيلم زنداني زن چهرة هيچ از نتوانستند كه طوري گرفتند.
انداخته پايين را سرهايشان و كشيده پايين چشم روي تا را كالههايشان هم
ميدادند، نشان را فيلم آن اگر بود و شده بيريخت خيلي صحنه بودند.
شد. وارد الجوردي چه قرار است. ناچار خود اوضاع از مي فهميد هركس
با نگيريد. را رويتان برداريد يا را چادرتان زنها بگويد به نميتوانست كه او
كنيد بلند را سرتان و برداريد را كالههايتان مردان گفت به ركيك فحشهاي
شما فالنفالنشدهها ميگفت، خودش كثيف زبان همان با بنشينيد. صاف و
اينها ما شدهايد؟! سربهزير اينجا شد چطور هستيد، راستقامت هميشه كه
ميكرديم صفا و ميديديم را دژخيم درماندگي و ضعف و ميشنيديم را
چاي ميزان هر به هركس آنروز درآوردهايم. زانو به را جالد چطور كه
از پر چون نميخورد كسي را معموًال چاي البته ميدادند. او به مي خواست
به برداريم و قند ميتوانيم تا گذاشتيم قرار بود. تهوع آور بويش كافور و
غذايي مواد نبود در باارزشي بود. چون زندان مادة خيلي در قند ببريم. بند
شديد ضعف دچار يا برمي گشتند شكنجه از كه بچههايي به تقويتي و
هرقدر آنروز هركس كميجابيايد. حالشان تا قند ميداديم آب بودند،
آورد. و جيبش ريخت در يا لباسش دامن  در و برداشت قند  ميتوانست
داشتيم. قند پر سطل يك اندازه به ريختيم، هم روي را قندها بند در وقتي
بوديم. گرفته دشمن از جنگ اين  در كه بودند  غنائمي حكم در قندها
بورشدن از بچهها از كدام  هر كه بود بامزهيي تعريفهاي  ديگر، دستاورد
را آنها روزها تا داشت. آنها عصبانيت و غيظ و نوچه هايش و الجوردي
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بود، شده خراب آنطور الجوردي برنامة و طرح اينكه  از  و ميگفتيم 
ميكرديم. صفا و ميخنديديم

به بند۲۴۰ داشتيم،  اول ورود از رويدادهايي كه در ماههاي يكي ديگر
بودند، بهقول كرده شكنجه خيلي شديد كه كساني را دو- سه بار بود كه اين
چنان با روشهاي قرونوسطايي را آنها ما آوردند. به بند اشتباهي خودشان
عادي برايمان چيزها اين كه حتي اعصاب ما كه بودند، كرده شكنجه شديد

ميشد. متشنج ديدنشان از بود، شده
كه ميزدم قدم بند در داشتم بعد از ظهر، من سه حدود ساعت يكروز
تمام كردند. بند وارد مثل برانكارد چيزي را با زنداني يك زندانبانها ناگهان
دو- سه برابر اندازة به هيكلش كه بود كرده ورم آنقدر كبود شده و بدنش
اين گفتند ميشناختند، را  او كه بچههايي  بود.  شده معمولي آدم يك
خواستم بروم افتادم، گريه به آن وضع، به او ديدن از است. پروين كوهي
حرف بزند. نميتواند و است بيهوش گفتند كنم، صحبت او با ببينمش و
سرهم پشت بار چند و آمد بلندگوي بند به صدا در كه بود نگذشته چيزي
نه و ميشنيد نه بود. دفتر بند». اما پروين بيهوش به كوهي «پروين خواندند:
از بند بهسرعت را او و آمدند بند پاسداران سرانجام تا داشت توان حركت

بودند.(۲) عمومي آورده بند به اشتباهي را او بردند. گويا بيرون
اثر در كه شد وارد بند جديد نفر يك و شد باز در بند هم ديگر يكبار
سيهچرده با دختري راه ميرفت. خيلي بهسختي و دوالدوال شكنجه شدت
اول همان ديدار آدم در مهربان كه جذاب و و چهره يي شكسته، اما بلند قدي
مي خواهي گفتم بود. رفتم، پاهايش آشوالش طرفش ميشد. به مجذوبش
ميآمد، آشنا به نظرم و خنديد. چهرهاش كرد صورتم نگاه به كنم، كمكت
_____________________________________________________

و  پيوست مجاهدين و دوباره به شد آزاد از زندان سال بعد چند كوهي ٢- پروين
است. آزاديبخش ملي ارتش فرماندهان در شمار اكنون
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مرا او كه كشيدم خجالت نميشناسي؟ مرا اعظم گفت: نشناختم. را او اما
«سيما» گفت، و خنديد مهرباني با دوباره نميشناسم. را او من اما ميشناسد،
عوض نشده ام. اما خودم كرده، تغيير چهرهام حق داري، يادت رفته؟ هستم!
كرده كار هم با هوادار مجاهدين معلمان در انجمن كه هم جا دو يكي از
قيافهات چقدر تويي؟ عجب! سيما شناختم. او را ناگهان برد. اسم بوديم،
ظرف چهرهاش بود كه معاني» حكيم «سيما نبود، باور كردني شده!... عوض

هم  با ۳۰خرداد۶۰ كلي قبل از بود. شده ۱۰سال شكسته از بيش سال يك
مرفه نسبي بهطور يك خانوادة دختر يكييكدانة سيما بوديم. كرده كار
را اما مبارزه نداشت، زندگي كم در بود. هيچچيز با تحصيالت دانشگاهي

ماند. و استوار اين راه ثابتقدم آخر و تا كرد انتخاب
عفونت و بود شده عفوني بود، زخمهايش خيلي آشو الش پاهاي سيما
و او  تسليمناپذيري و مقاومت از انتقام در دژخيمان بود. زده خونش به 
نميكردند. سرانجام معالجهاش براي اقدامي بيشترش بهمنظور عذابدادن

سپردند. جوخة تيرباران به همان وضع با را او هم
قرباني(۳) بود كه دژخيمان با خشم  شهربانو سرفرازان اين از ديگر يكي
را چهرهاش هيچكس كه بودند كرده شكنجه چنان را او عجيبي وكين
بود. ريخته  بههم را همه بند  به ورودش كه  جايي تا نميداد. تشخيص 
كه رسيدم نتيجه به اين كه شهربانو تحمل كرده بود، شكنجههايي روي از
را بيحدوحصر توان اين كه هستند و واال ارزشمند چقدر انساني آرمانهاي
سهل و آسان را نبرد سختي چنين و ميكنند شكنجهها ايجاد پذيرفتن در

ميكند.
حدود يكسال تا ديگر نديدمش و بردند بند از شهربانو را روز از سه بعد

________________________________________________
در وي بود. طبيعي علوم دانشجوي متولد سمنان و قرباني، شهربانو شهيد مجاهد  -٣

رسيد. اوين بهشهادت زندان در ٢٩شهريور٦٣ حياتش، روز سال بيست وششمين
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وزارت نفت. ٢٤ساله- كارمند معاني- حكيم سيما شهيد مجاهد
١٩اسفند١٣٦٠ تاريخ در شهادت
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اعدامش چگونه و كجا در نمي دانم اما  شنيدم،  را شهادتش خبر كه بعد
بودند. كرده

خائنان عليه
شدم. منتقل ديگر بند يك به بعد از مدتي، همراه تعداد ديگري از بچه ها
بيشترشان آشنا هستم. بند، آن بچههاي اكثر با ديدم بند رفتيم بهاين وقتي
يا بودن موضع سر جرم به يا و بازجويي بهانة به را آنها كه بودند كساني
و نداشتيم آنها خبري از سرنوشت و برده بودند بند تشكيالتي در ارتباط
اصًال شادي شدم و غرق بچهها ديدن از چرخيدم بند يك دور در وقتي
بسياري مورد  در چون رفت. يادم از قبلي،  بند ياران از جدايي ناراحتي 
زنده را آنها ناگهان وقتي حاال و شدهاند اعدام ميكردم كه آنها فكر از
مريم حائري، پروين باشند. داده من به را دنيا انگار ميديدم، خود دربرابر
بودند. بچهها اين ازجمله و... طاقدره، اعظم رادمنش، هما غفوري، گلزاده
چرا اينكه كرد. اعدام را آنها همة رژيم بعدًا بودند و اعدام زير همة آنها
اعدام زير را  آنها  ميخواست شايد بود؟ كرده جمع بند در يك  را آنها
تسليم و هيچ كدام خورد شكست هم آخوندها نقشة اما اين درهمبشكند،

رسيدند. بهشهادت و نشدند
مقاومت و كه داشت استواري و صاف قامت به خاطر حائري پروين
شخصيتش و موقعيتش بود. شده شناخته همه براي محتوا و شكل در عجيبش
قامت دليل همان بچهها به بود. شناختهشده بازجوها بريده مزدوران و براي
عناصر و بودند داده «سرهنگ»  به او لقب زندان استحكامش در و باالبلندش
خيلي گزيده پروين در مورد «سرهنگ» لقب كار بردن به از و بريده خائن

ميشدند.
به عجيبي شور و عشق با و بود اقتصاد ليسانس فوق بهشتيتبار حوريه
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به بطالت بگذرد. نمي گذاشت وقت زنداني مي داد و بچهها آموزش اقتصاد
ضدانقالبي كين و حقد برانگيختهشدن باعث زندان، در حوريه كارهاي
شايستة خودشان كلماتي كه حوريه با مواجههيي هر و در بود دژخيمان شده
كار كه ميفهميديم و كينهتوزيها اين رفتارها روي از ميكردند. نثارش بود
سالها آن در ميورزيدند. عشق حوريه به همه است. ارزشمند چقدر حوريه

۸ يا  چشمش به نمرة بود. ضعيف فوقالعاده چشمانش ۴۵سال داشت. حدود
كلمات ركيكي  با مزدوران بريده و بند پاسداران و دژخيمان ۱۰ رسيده بود.
حوريه ميكردند تالش ميگرفت ريشه خودشان از فرهنگ آخوندي كه
و  مارك و دروغين و كثيف بهانههاي به دوبار دستكم را درهم  بشكنند.
همرزمانش مقابل چشم را او غيراخالقي، رفتار بهاصطالح آخوندي انگهاي
كه زدند و شالق خوابانده نيمكت روي خودشان به شيوه قرون وسطايي

است. ديگري حكايت محتاج دردناكش صحنههاي
ديدنش تحمل و دژخيمان تاب رادمنش بود كه هم هما ديگر قهرمان يك
وزنش ۴۵كيلو از بيش حتما بود. الجثه ضعيف فوقالعاده هما نداشتند. را
تكتك عاشق بردبار و صبور،  صالبت، با مستحكم، فوقالعاده اما نبود. 
همين نميشد. ديده شكست و غم از رنگي چهرهاش در هرگز بود. بچهها
ميگفتند كه كرده بود او ايجاد عليه مزدوران رژيم عجيبي در كينة ويژگي
بود كه همين ميكند. واقعيت ترويج و زيرزيركي است هما آبزيركاه
روحية محيط و جمع آن به اتاق و بند يك در رادمنش هما حضور نفس

ميداد. مقاومت
بوديم. بند خائنان و دعوا با جنگ در دائم بهاين بند، ما ورود ابتداي از
طرف و آوردهايد بند به اين  را خائنان اين چرا  كه  بود اين اعتراضمان
و پاسداران همان با ميخواهيم و هستيم زنداني ما كردهايد؟ ما حساب
متقابًال اما ببريم. پيش را و كارمان باشيم رسميطرفحساب زندانبانهاي
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مخفي آنها پشت را و خودش كند درگير با خائنان را ما ميخواست رژيم
در اعتراض هستند. ما درگير خودشان با خودشان و بگويد زندانيها نمايد
در ۱۳روزه اعتصاب به كه زديم به اعتصاب غذا دست رژيم، خط بهاين

شد. معروف اوين
آوردند كه تحويل را خائنان غذا وقتي شد كه شروع اعتصاب از آنجا
غذا نميشناسيم. بهرسميت را  اينها ما  و گفتيم نگرفتيم تحويل ما بدهند،
ميبردند را ميآمدند آن بعد روز ميماند و ديگ دستنخورده در همانطور
و حمله و با كتكزدن كه كشاكش اين را مي آوردند. بعد روز غذاي و
همراه و زندانبانها) پاسدارها حمايت از برخورداري (البته با خائنان هجوم
و مي گذاشتند بند جلو در ميآوردند را غذا كرد. خائنان، پيدا ادامه بود،
هيچ خواستهيي به و اعتراض، غذا و چاي نميخورديم بهعنوان و ما ميرفتند
مثل بچهها بعضي كرد و پيدا ادامه ۱۳روز اين اعتصاب پاسخ نمي داديم. هم
درهم را اعتصاب نتوانسته بودند دژخيمان كه وخيم شد. خيلي حالشان هما،
بند به را آنها ابتدا كردند. منتقل ديگر بند يك به را بچه ها از ۱۷نفر بشكنند،
كردند. ديگر منتقل بند يك به بعد هفته دو حدود و اوين بردند آسايشگاه

١٣ساله دخترك
چنان بند تراكم در گستردگي دستگيريها به علت كه بود سال۶۰ اواخر
بيهوش مي شدند. كافي هواي نبودن فشار و اثر بر نفر چند هر روز كه بود
بزرگتر منتقل كردند. بند يك به و ما را شد منجر يك جابهجايي امر به اين

كه  دختر نوجواني ديدم بودم، نشسته نزديك در اتاق۱ بند، در كه يكروز
وارد گريان چشماني و مضطرب و گرفته چهره يي با مينمود ۱۲يا۱۳ساله
بهت وحيرت با شد و ميخكوب دم در آمد. اما ما بهطرف اتاق شد و بند
با كند. چكار نميدانست و مي كرد نگاه بودند، اتاق داخل كه افرادي به
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مربوط به يا حالتي چنين بودم. تازهواردها آشنا از بعضي مبهوت اين حالت
طوالني مدتهاي از بعد كه افرادي يا باشند شده دستگير تازه كه بود كساني
او سالم به و بهطرفش رفتم عموميميآمدند. بند انفرادي به تحمل سلول
اينجا بنشين! گفت: دقيقه من يك پيش بيا  نباش، نگران گفتم:  و كردم

كجاست؟
به نميداندكه واقعًا يعني چيست؟ منظورش تعجب كردم. از سؤالش
بعد شد،  رفع كه خستگيات  كميبنشين حاال گفتم است؟! آمده اوين

مي گويم. برايت
چيزي هم  ما متأسفانه اما بود، گرسنه  و تشنه خسته، خيلي دخترك 
و گرفتيم كمي نان يك اتاق از گشتيم اتاق به بدهيم. اتاق به او كه نداشتيم
كمي ميگفتيم- شفته پلو آن به ما كميعدس پلو-كه هم ديگر اتاق يك از

چسبيده بود. پشتم به گرسنگي از شكمم گفت خورد و
از همهجاست. بيخبر طفلك كه بود پيدا رفتارش از و فاطمه بود اسمش
ديدم كردم صحبت با او بزند وقتي بيشتر نميتوانست حرف درست حتي
مادرش و ميكرد گريه كامًال خالي. ذهني با بود، ساوه اهل ندارد. اصًال سواد
كه كرد تعريف آمدي؟ اينجا كه شد چه پرسيدم او از ميخواست. را
هم برادرش و او دارد. شمعسازي كارگاه و است كميته اعضاي از پدرش
محلهشان بچههاي از يكي تعطيل بوده، بعدازظهر كه ميكنند. كار آنجا در
در خواسته كه او از و كند درست چيزي يك ميخواهد كه و گفته آمده
آن و فاميل هستند محل با هم اهل بيشتر چون كند. او هم آنها كار كارگاه
ميگويند كه آن اما پاسدارها است. داده راه او بوده، به اقوامشان پسر هم از
بوده داده فراري را او فاطمه آمدهاند، كه پاسدارها و داشته منفجره مواد پسر

داده است. پاسدارها تحويل را او هم فاطمه است. پدر
بروم. مادرم پيش ميگفت، ميخواهم ميكرد و گريه همچنان فاطمه
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داديم جا خودمان پيش و كرديم آرام را فاطمه بود طوري هر آنشب
خواندند. بلندگو از  بازجويي براي را او اسم بعد صبح روز خوابانديم. و
كجا مرا مي خواهند ميگفت، و ميكرد گريه مرتب و ميلرزيد ترس از
اتفاقي هيچ به او گفتم نترس! شجاع باش! در بغلم گرفتم و را سرش ببرند؟
برگشت شعبه وقتي از شد. بازجويي راهي او و بوسيدم رويش را نميافتد!
با و شد وارد بند نميتوانست راه برود. ورمكرده بود و خونين و پاهايش
كه كرديم درست جايي برايش و كرديم افتاد. بلندش زمين روي صورت
نه! نه! ميزد: داد خواب در هرازگاهي بود. افتاده و كرده ضعف بخوابد.
چيزي متأسفانه بدهيم، اما به او خوراكي بوديم كه دنبال يك كنيد!... ولم
بچه ها از ۱۵نفر ،۱۰ داشت. سهميه قند يك حبه هر نفر شد، چاي وقت نبود.
داديم فاطمه به و كرديم درست آبقند قندها، اين از نخوردند. را خود قند
جاآمد، حالش بيهوشي ساعت چند از بعد وقتي بيايد. جا كميحالش كه
نيستم؟ شعبه در  گفت اتاق خوابيده اي! در گفتم هستم؟ كجا  من پرسيد
نه! ميزدي  داد در خواب فاطمه پرسيدم، ما هستي. پيش نترس! نه گفتم 
درحالي كرد و من نگاه به چشماني اشكآلود با شده بود؟ كنيد! چيزي ولم
چند بودند. گذاشته راهرويي در مرا گفت مي فشرد، را گلويش بغض كه
و به خنديدن شروع كردند و است همان اين بههم ميگفتند آمدند و مرد

آنها آمده اند. دوباره خواب ديدم كه در اذيتكردن ناجور!
اين آخر  خدايا گفتم گرفت. گريهام گفت، را داستانش فاطمه وقتي 
كه كرده گناهي چه راستش را نميشناسد و چپ دست كه كوچك دختر
اما باشد؟ نداشته خودش از دفاع امكان و بيفتد جانورها اين دست اينطور
اين داري؟ از غير انتظاري مگر كه زدم نهيب خودم به و آمدم به خودم بعد
هم تو آمدند سراغت، دفعه اگر اين شجاع باش! نكن! گفتم گريه فاطمه به
من كرد و گفت آخر نگاه به من تعجب با دفاع كن! را بزن و ازخودت آنها
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نه، ميرسد يا زورت كه مهم نيست گفتم به او نمي رسد! آنها زورم به كه
شكفت! لبانش بر لبخندي ناگهان كني! دفاع خودت از تو كه است اين مهم
از ميگيرد، ياد چقدر چيز آدم اينجا گفت و فهميده بود را چيزي انگار

ميكنم. دفاع خودم از بعد به اين
جوان معلم  يك هلن  بود. شده دوست  ارفعي  هلن با اتاق  در فاطمه 
مي داد نشان واقعيش سن كمتر از و زيبايش جوان چهرة اما بود. ۲۲-۲۳ساله
هر تحت تأثير هلن داشت. فاطمه دختران دانشآموز شباهت زيادي به و
ماه از چند طي ديدند فاطمه وقتي مزدوران مهاجمتر ميشد. و روز محكمتر
بزند، حرف نميتوانست حتي اول روزهاي كه بيسوادي و ساده دختر آن
دادگاه به خودشان به قول را او شده، مهاجم و شجاع دختر يك به تبديل
در و خميني است پدرت كه از سربازان بودند تو را به گفته به او بردند.
شكرگزار پدرت برو ميكنيم. آزادت و بخشيديم مي كند كار كميتة امام
شالقهايي هم كه خوردي اين آورد و به اينجا آموزش براي را تو كه باش
نگو چيزي بهكسي هم كن و شكر را خدا برو گناهان گذشتهات بود! جبران

كنند. و امام سوءاستفاده اسالم عليه آن از بتوانند كه
پاهايش بود بر كه زخمهايي جاي هنوز شد آزاد زندان از وقتي فاطمه

بود. نشده خوب

مقابل كودكش در شكنجة مادر
به كه هر روز شد و شروع بازجوييهايم شدم، كه وارد اوين روزي از
راهرو در ميشدم. يكروز مواجه صحنههاي جديدي با مي رفتم بازجويي
نشست. در كنارم مردي شدم متوجه كه بودم بازجويي و منتظر نشسته شعبه
نداد. هم جوابي و نكرد توجهي حرفم  به برو!  كميآن طرفتر گفتم او به
اعتنايي هم باز  اما بكشد، كنار را كميخود خواستم او از ديگر  چندبار
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روز در -معلم- ارفعي هلن شهيد مجاهد
زندان اوين ٣٠آذر١٣٦٠ در ٢٣سالگي در

رسيد بهشهادت

شميران تهران- كوهپايههاي در ارفعي هلن
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ببينم كيست زدم كه باال را كميچشمبندم بود، پايين درحاليكه سرم نكرد.
يك ديدن از است. مرده او كه شدم متوجه ناگهان چيست؟ مشكلش و
ميشناختم را كردم، او چهره اش نگاه خوردم. به خودم يكه كنار در جسد
از يكي در  را او كه آمد يادم و آوردم فشار ذهنم به بودم. ديده قبًال  و
شوك حالت در هنوز است. اسمش رضا مشهدي و ديدهام مجاهدين دفاتر
ايستاده باالي سرم شدم بازجويم متوجه بودم كه رضا جسد از ديدن ناشي
فرود سر و رويم بر طرف هر از كه بود لگد و مشت باراني از بالفاصله و
و چون دوروبرم ميخوردم بچههاي به و ديوار به اين ضربات اثر آمد. در
ميافتادم. زمين به و كنم كنترل خودم را نمي توانستم بود، بسته چشمهايم
باال زده بودم، را  اين كه چشمبندم جرم  به همه كتكخوردن،  اين از بعد
اينقدر حاال كه گفت او مستقيم خودم سپردند. بازجوي و دو شعبة به مرا
هم خودت بيا نگاه كني شده، واصل بهدرك كه منافقي را داري دوست
مرا به او وقتي شوي. درك واصل به تو هم شايد تا كن خوب نوش جان
دخترك پنج- شش سالهيي گرية صداي جيغ و شعبه تا بزند، در برد شعبه
اين بهخاطر بچه اين گربههاي متوجه شدم زودي به داشت. ادامه بيوقفه
را بازجو  صداي ميزنند. شالق چشمانش مقابل در را مادرش كه است
اسم نشود. شكنجه ديگر را بگو تا ميگفت اسم مادرت او به كه ميشنيدم
بعدًا را بچه اين بود. كي هيچوقت نفهميدم فرزند اما بود. فاطمه دختر آن

منتقل كردند. بند۲۰۹ به مادرش همراه

زندان در ۵مهر
نشاندند، راهرو شعبه در بردند و خواندند بازجويي را براي اسمم يكبار
كساني كيپتاكيپ اطرافم،  ميديدم نبود. بازجويي  از هيچ خبري اما 
چهخبر بودم كه حيرت در نبود. آنها از خبري بعد دقايقي اما نشستهاند، 
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سر دربياورم، موضوع از آنكه ميبرند؟ براي كجا را اين بچهها و است؟
برنگردانند. بند به مرا كه ميشدم جابهجا ميبردند بند به را نفرات كه هربار
گشت زد راهرو ميآورد در ميبرد و بند به بچهها را پيرمردي كه چند بار
كه يكبار ماندم. شعبه راهرو در شب و ندادم جواب خواند، را اسمم و
هستي؟ كي تو پرسيدم بچهها آن از يكي از شد، پر دوباره راهرو ديدم
شدهام،گفتم دستگير تازه اسمت چيه؟ گفت گفتم ميكند؟ فرق چه گفت
هم بقيه پرسيدم ۵مهر. تظاهرات در شركت  جرم به گفت چهدليل؟  به
از گفتم و معرفي كردم را خودم هستي؟ كي تو پرسيد آخر همينطور؟

ميروند؟  بچهها كجا اين كه بدانم مي خواهد دلم خيلي  آمدهام بند۲۴۰ 
امضا با خونشان را خلق و خدا با پيمانشان و عهد تا همه مي روند آنها گفت
كه بگويم برايت فقط گفت بگويي؟ برايم بيشتر كمي ميشود گفتم كنند.
آزادي، زندهباد رجوي، زندهباد با فرياد آنها ميروند. اعدام براي اينها همة

ميپيوندند. مجاهدين شهيد بنيانگذاران و حنيف به
بچهها آن با صحبت من متوجه كه اسماعيل دقيقه، بازجويم چند از پس
خاص لودگي با من، براي كشيدن خطونشان و تهديد ضمن بود، شده
سرودخوانان يارانت همة ديگر دقيقه چند تا گفت خميني اوباش و اراذل
اين پس حبس شد. سينه نفسم در واصل ميشوند. درك پايكوبان به و
و آمدند راهرو بهاين هم سر پشت سرشب از كه ۱۵-۲۰نفره دستههاي
كرد: صدا بازجو بودم كه بهت در هنوز مي برند؟! براي اعدام را همه رفتند،
حاال داد ادامه من و خطاب به نيست» حاال نوبتش ببر! اين منافقو بيا «حاجي

بگم. بهت تا بپرس خودم از خب فهميدي؟
شده بودند، بهخط كه بچهها كنار از و ميبرد مرا لعنتي آن حاجي وقتي
و ميلرزيد پاهايم بودند. ۴۵نفر شمردم. چشمبند را از زير آنها ميشدم، رد
را اينها ميشود مگر آخر كه خدايا دلم مي ناليدم در بود. افتاده بهتپش قلبم
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اعدام ببرند و هستند، كي بدون اينكه بفهمند واقعًا و بازجويي بدون حتي
خيابان در گفت، دستيام كنار نفر كه همانطور را آنها از خيلي آخر كنند!
بيدار بچهها از خيلي شدم، بند وارد وقتي بودند. گرفته مشكوك بهعنوان
كردي؟ دير اينقدر كه بودي كجا پرسيدند نگرانند. كه بود پيدا و بودند
ديدم وقتي اما زدن نداشتم، حرف حوصلة بود؟ زياد آمده پيش چيزي مگر
همه بودم. زده كلك نبود، كار در بازجويي گفتم ميكنند، اصرار بچهها
سيمين آنها نميخندم. با و عبوسم من كه تعجب ميكردند اما خنديدند،
برايشان را من ماجرا نميخندي؟ و چرا شده گفت: اعظم چه تعجب با هژبر

تعريف كردم.
خوابم اما بخوابم كه رفتم بود، گذشته  نيمهشب از دو-سهساعتي
تيرباران مهيب صداي  ناگهان  كه ميكردم فكر و بودم  منتظر  نميبرد.
بعد و  كرد حبس سينه ام را در نفس شكست و را اوين نيمهشب سكوت 

 ۵۰ از گلولهها  شليك ۴... صداي ،۳ ،۲ ،۱ شروع شد. صداي تكتيرها
كردم نگاه سرم را پشت برگشتم شد. حاكم سكوت بعد... دوباره و گذشت
بودم بهت در هنوز كشيدهاند. دراز خودشان جاي در و بيدارند همه ديدم و
يك به خواندن كرد شروع كه شنيدم را سيمين لطيف يكباره صداي كه
دارد ميخواند. و خوابيده خودش جاي سر او ميكردم فكر لري. اول ترانة
را خودش و بود آمده كشيده است. سرم دراز پشت ديدم برگشتم وقتي
گفت اعظم، رساند بهپايان را ترانهاش اينكه از بعد بود. داده من جا پشت
رفتند، كه هم آنها براي تو بخوانم! فقط براي ترانه را ميخواستم االن اين
خوشحالم گفت خوشحالي؟! چي از پرسيدم  تعجب با خوشحالم. خيلي
حرف سيمين گفتم و شدم پريشان مي روم! آنها پيش بهزودي هم من كه
لبخند همان درحاليكه سيمين حالت و لحن اما بزني؟ نداشتي ديگري
بعد بود. شاد و در عينحال جدي داشت، را به لب هميشگي دوست داشتني
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بهپا درون من توفاني در خودش بخوابد، اما جاي رفت كه در و شد بلند
بود. شده

آنها نوچه هاي خيانتكار و پاسدارها زندانبانها، جلو چشم هيچوقت ما
شب آن من اما نميكرديم. گريه بچهها اعدام بهخاطر زندان، داخل در
دقايقي كه بچهها براي آن هم كردم. گريه و بيصدا زيرپتو كردم را سرم
او هم ميدانستم سيمين كه براي شدند و هم مظلومانه تيرباران پيش آن طور

شد. خواهد اعدام بهزودي

كه هميشه مي خنديد  دختري
مينمود كه ۱۶-۱۷ساله بود زيبايي و سبزهرو جوان دختر سيمين هژبر
و خودش بودند لرستان سيمين اهل داشت. خانوادة دلنشين و صدايي گرم
بود. شده دستگير مجاهدين از هواداري بهجرم بود. شده بزرگ تهران در
شير بود. مثل بهواقع ترس را نمي دانست، معني انگار داشت، روحية عجيبي
شالق را او استثنا بدون روز هر و مي بردند بازجويي براي روز هر را سيمين
به برميگشت، بازجويي از وقتي اما داشت. «جيره» به اصطالح و مي زدند
خندان چهرة ميگذاشت با را داخل پايش ميشد و باز دِر بند اينكه محض
هيچ انگار ميخواند. لري ترانههاي و آواز زير ميزد گرمش، صداي و
گفتم: سيمين او به يكبار در كار نبوده. شكنجهيي هيچ و اتفاقي نيفتاده
ميخندي، و آواز زير  ميزني  بالفاصله ميرسي، راه از تو كه  اينطور
زير زد جوابم در باش! ساكت دقيقه چند مي كنند، اذيتت بيشتر آنوقت
من خواندهاند، كور اما آنها مرا! يا ميبرم از رو را آنها من يا گفت و خنده
ميخوانم. هم باز بخورم، چه هزارتا، كابل چه صد تا مي برم! رو از را آنها

ديگر در يك بند كه بچهها از يكي و بودم رفته كه به شعبه يكروز
بازجويي بود، منتظر و نشسته راهرو همان در ميشناختيم را و يكديگر بود
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داشت ٢٠سال شهادت هنگام هژبر- سيمين شهيد مجاهد
رسيد بهشهادت اوين در تاريخ٣٠آذر١٣٦٠ در
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خيلي مي داني گفت بله، شماست؟گفتم  بند سيمين در اعظم! پرسيد: ازم
را او  وقتي ميخورد،  داشت شالق تمام  ساعت  دو  يكروز است! شير
هم اشل تو ميخندد. پرسيد دارد ديدم نشاندند، من بند كنار به براي رفتن
مثل دارم، سهميه يك روز هر من آخر گفت چيه؟ اشل گفتم خوردي؟
حاجي آمد مي خورم! غذا و بند توي ميروم بعد مي خورم را اين غذا! اول
و نميشود؟ ميخوري رويت كم كتك اينقدر گفت دختر تو سيمين به و
را او جا كه هر چون ميشناختندش، شعبه توي همه برد. را او كرد و بلندش
جديدي خبر تا جواب، و و سؤال به حرفزدن مي كرد شروع مينشاندند،

بگيرد.
بچهها خيلي همة كرده بود. مجذوب خود همه را سرشار آن روحية با
از يكي در هم را  سيمين بزرگ برادر هژبر سيروس داشتند.  دوستش
يك بچهها بودند، كرده شهيد شكنجه زير ساري- -شهر شمال زندانهاي
بوسه آن به و ميپوشيد را آن بودند. او هميشه آورده سيمين براي را او بلوز
من وفا كرد خود عهد به او ميكنم. افتخار برادرم به من و ميگفت ميزد

گرفتهام. را خودم تصميم كرد خواهم را كار همين هم
به  را او اول نبردند. اعدام براي بند۲۴۰ مستقيم از را سيمين دژخيمان
دادند.  شديد قرار شكنجه هاي زير ماه يك به مدت كردند و بند۳۱۱ منتقل
يك مقاومت نتوانستهاند اينكه از فقط نبود. مطرح بحث اطالعات اصًال
هم آنجا سيمين اما بودند. برآشفته درهمبشكنند، را ۱۶-۱۷ساله دختر
نام خودش غريد و آخر تا لحظة او هم چون شير كوبيد. به سنگ سرشان را
از پس يكروز صبح كرد. ثبت مجاهدين قهرمان رديف شهيدان در را
راديو بوديم، شنيده سحرگاه در را بچه ها  تيرباران رگبار صداي آنكه
در ميان هژبر هم سيمين اسم خواند. بودند، شده اعدام كه اسامي كساني را

آنها بود.
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كه ميكردند پخش  بند بلندگوي  از روزهايي  فقط  را راديو
احمقها ميكردند. خاموش را آن بعد ميكرد و را اعالم اسامي اعدامشده ها
درهمميشكنند. را بقيه روحية اساميتيرباران شدهها، اعالم با ميكردند خيال
مي شديم. استوارتر عهد خود بر ما مجاهد، مرد زن و هر اسم اعالم با اما
او مراسم براي تصميم گرفتند بچهها خواندند سيمين را اسم آنروز وقتي
سيمين ياد گرفتيم.  مراسم او  براي حلوا و پخش نماز با خواندن بگيرند.
گويي كه است زنده برايم چنان هميشه مهربان و فروتن و پرصالبت شجاع و
با شهيدان تحقيق واحد ميان اسناد در به تازگي است. نشسته كنارم در االن
از جمله مواجه شدم. او اعدام شب زندانيان از ساير از خاطرات خالصه هايي
با و  بود هشترودي دبيرستان پرشور دانش آموزان از هژبر «سيمين اين كه
لبخند از لبانش دور سختيها در هيچگاه داشت، عمل تمام جديتي كه صحنة

انتخابات  عليه تبليغي فعاليتهاي  جريان در سال۶۰ و مردادماه در نمي شد.
ولي داشت زيادي اطالعات دستگير شد. با اين كه رجايي رياستجمهوري
آوردند. مجاور ما اتاق به قبل از اعدام او را شب بود. حرف نزده كالم يك
اعدام فرداشب يا امشب را او ميكردكه تعريف مادري براي بلند صداي با
مادرش براي را پيراهنش شود، آزاد وقتي ميخواست، مادر آن از و ميكنند
ناخنهاي و بود مجروح شكنجه شدت از سيمين بدن تمام ببرد. يادگاري
و صورتم دستهايم, پاهايم, با ببينيد ميگفت، خودش بود. افتاده شصتش
نتوانسته شايد  و بايد كه آنطور ميترسم هم باز ولي چكار كردند بدنم
سيمين اعدام قبل از شب در خانم جواهريان كه از انجام دهم. كاري باشم
شكنجه شدت از سيمين بدن تمام كه كردهاند نقل بوده سلول يك در او با
اعدامش شروع از روز قبل عصر بود. افتاده ناخنهاي شصتش و مجروح بود
خواند و قشنگ بسيار مرا ببوس را شعر عاشورا كرده و زيارت به خواندن
وقتي صدايش نگاه مي كردند. را با تعجب او كه همه خنديد و آنقدر گفت
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باي!». باي حافظ، خدا گفت: خوشحالي و باخنده و بود آماده كردند

زندان اوين ۱۹بهمن در
ميكردند پچِِ پچ بازجوها در حاليكه با هم و پاسدارها غروب آن روز،
رو بهروكردن براي مرا همان روز ميزدند. به ما حرفهايي طعنه و تمسخر با

بند۲۰۹  به او شناسايي براي و شريفپور» «سيبا نام به همرزمم خواهر يك با
كامًال  بهنحوي مزدوران ديدم كه بودم ايستاده راهرو۲۰۹ در بودند. برده
حرفهايشان، بين در ميزنند. اما حرف هم با آهسته دارند و بروبيا غيرعادي،
بودم بگيريم. مضطرب شده جشن بايد ميگويند و با قهقهه ميخندند ناگهان
سر ميكردم نگاه چشمبند از زير هرچه است؟ اما خبر چه خدايا ميگفتم و
كار فعًال گفتند برگرداندند و سلول به مرا موضوع چيست. درنميآوردم
دوستانش سراغ برود بگذار حاال گفتند طعنه با و ميآوريمت بعد داريم،
همة داشتم چون آنشب خيلي دلهره آنها شركت كند. جشن هم در او تا
به مدام ميكردند و چندشآوري خندههاي بودند كه كجا در هر مزدوران
بودند، برگشته بازجويي از كه ديگر بچههاي صحبت از ميزدند. نيش ما
بازجوها است.  بوده بازجويي شعبههاي  همة  در داستان اين شد  معلوم
يكديگر از بچهها  همه و  بدهيم شيريني بايد ميگفتند  و ميخنديدند 

است؟ افتاده اتفاقي چه ميپرسيدند
تازه فهميديم و يارانشان موسي و اشرف خبر شهادت شنيدن با بعد،  روز

است. بوده چه بهخاطر جالدان دلقك بازي همه آن
براي ميدانستند، شده تمام كار سازمان را خودشان بهخيال كه دژخيمان

و  آوردند اوين بند۲۰۹  حياط به را شهدا اجساد زندانيان، درهمشكستن
۴۰نفره، دستههاي در را زندانيان و گذاشتند آنجا خاكريزهاي روي بر
فرزند الجوردي جالد، «محمد» ميآوردند. اجساد ديدن براي صفبهصف
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با ميخواست دژخيم آورد. شهيدان اجساد باالي و گرفته بغل در را اشرف
كند. بچهها را خرد روحية مشمئزكنندهاش و كريه و با قهقهههاي اينكار

كه بودند گذاشته طوري را شهيدان اجساد الجوردي، دستور  به 
داشت. حالت اّالكلنگي كه قرار گرفته بود يك تيرآهن روي سرهايشان
اين تيرآهن ديگر سر روي را پايش بچهها بيشتر عذابدادن الجوردي براي
صورت به همان مدتي شود. بلند شهيدان سر تا ميداد فشار و بود گذاشته
ميافتاد تيرآهن ديگر سر برميداشت. را پايش ناگهان و نگهميداشت
قهقهة الجوردي ميشد. كوبيده تيرآهن روي محكم شهيدان سرهاي و
را ببينيد كه چطور سرفرازتان شهيدان بياييد ميگفت كريهي سر ميداد و
را آنها واكنش  بچهها تكتك در چشم نگاهش با رسيده اند! به هالكت 
هرچه را بچهها ميخواست كارهايش اين با ميكرد. الجوردي ارزيابي
شماست. عزاي و ما جشن قهقهه ميگفت امروز، روز با كند. متشنج بيشتر
عاقبت از كه مي كردند نگاه او به طوري خشمآلودشان نگاههاي با اما همه

رفت. رو
اهانت شهيدان به ميخواست زندانيان از رذيالنه همچنين  الجوردي
به صورت و كردند احترام اداي شهيدان به برعكس بچهها عموم اما كنند،
تيرباران اعدام و كه را هم آن بهاي البته و انداختند  الجوردي تف خود
را آن ميخواست آخوندي رژيم كه چيزي بهاينترتيب، پرداختند. بود،
روحية زندانيان مجاهد و تضعيف جهت در عاملي خود و به نمايش قدرت
مجاهد زندانيان براي برانگيختگي به صحنه يي برعكس كند، تبديل مبارز
به ديدن را همة زندانيان ميخواستند ابتدا كه آنچنان كه جالدان شد. تبديل
سر باالي بچهها و آوردن شده منصرف كار اين ببرند، از شهيدان پيكرهاي

كردند. شهيدان را متوقف اجساد
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بندها در ۱۹بهمن انعكاس
شد، پخش  بند  تلويزيون از  موسي و  اشرف شهادت خبر  وقتي 
هيچ كس و فرا گرفت سكوت  را بند  همة بعد  نكرد.  باور هيچ كس اول 
و بود آمده بازجويي از  آن كه با حائري  پروين  نميكرد.  حركتي هيچ
سرحال هميشه كه برخالف شده، پخش تلويزيون از خبري چه نميدانست
هيچگاه و ميرفت راه بند در خندان و مصمم چهره يي با راستقامت، و
رنگي با كشيده باشد، بو را نمي آورد، انگار فاجعه ابرو خم به چيز هيچ از
چه پروين گفتم او به بود. وسط بند ايستاده آشفته و نگران چهرهيي و پريده
است؟» حق با ساكت همهجا چرا بگو «تو گفت: نگراني؟ شده كه اينقدر
از پر بند هميشه بايد دليل بههمين بود پاسدارها قانون سكوت، آخر بود. او
حيرت و بهت در همه لحظات، در آن آنروز و اما ميبود. جنبو جوش
هاجر دكتر  را سكوت نياورد. دوام زياد سكوت اين اما ميبردند. بهسر 
بودند، بقيه از  جاافتاده تر و مسنتر قدري كه آصف فاطمه و  رباطكرمي
است. رژيم خواست سكوت گفتند بيرون آمدند و اتاقشان از آنها شكستند.
تمامشده همهچيز را و بكشاند بهسكوت را همه ميخواهد است كه رژيم اين
به سرعت ميزد، در راهرو قدم تا آن موقع ساكت هم كه پروين كند. اعالم
كه بعدها مي گويم. اين سهنفر، را همين هم و گفت من رفت طرف آنها به
به شروع كرد هاجر ابتدا شكستند. را بند سكوت رسيدند، به شهادت هرسه
كسي با دشمنم من رسيد كه به آن قسمت وقتي عاشورا و زيارت خواندن
را صدايش بدارد، دوست ترا كه كسي با دوستم و دارد دشمن را تو كه
كينة و خشم آتش به را جايش اوليه ماتم  و سردي آن بهزودي برد. باال
محبتي بچهها شعله ميكشيد. و شده افروخته دلها  در كه داد صدچندان
ميكردم مثل زنجير احساس ميكردند. احساس بههم از پيش نسبت بيش
كند. جدا هم از را ما نمي تواند هيچكس ديگر كه شدهايم پيوستهيي بههم
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بند۲۰۹ فيلم  حياط در شهيدان اجساد تكاندهندة صحنههاي از دژخيمان
بچه ها را درهم روحية خود بهخيال تا بدهند نشان بندها در را گرفتند تا آن
بچهها همة ايجاد شد. در هر بند انفجاري دادن آن فيلمها، با نشان اما  بشكنند.
بچهها ببينند. حالت را شهيدان تصاوير تا بودند آمده بند به راهرو اتاقها از
گريه ميكردند و ميخواندند، سرود نيست. لحظات وصفكردني در آن
همان در آخر تا كه ميبستند با هم عهد و ميگرفتند درآغوش را يكديگر
و استوار بمانند. ثابتقدم كردند، نثار را خونشان و موسي كه اشرف راهي

اعدامها موج
مجاهد زندانيان از ۱۹بهمن جريان در كه را سختي تودهني دژخيمان
بود، شده پيش از وحشيانهتر كه شكنجههايي و بازجوييها در خوردند،
تمام روز دو «مهدخت»(۴)، شد. شروع كينهكشي و ميكردند. تالفي تالفي
روز چند نيز صميميمطلق و زهرا هم چنين فاطمه داشت. قرار شكنجه زير

گرفتند. قرار شكنجه زير
نظري زهرا بعد و و زهرا صميميمطلق فاطمه و ترابي فرح كه روزي
ميدانستيم داشتيم. همه چهحالي كردند، صدا ما بند را از عروجي الهه و
براي كه خوب ميدانستند خودشان هم بچهها است. آن راه در چهچيزي

_________________________________________________________
در زندان مسئول  بود. ُارتوپدي رشتة در پزشكي دانشجوي ۴- مهدخت محمدي زاده،
در ميكرد. رسيدگي بيمار زندانيان به بسيار عشق و دلسوزي با و بود شده ما بند امداد
او اسناد واحد تحقيق شهيدان با قسمتي از خاطرة يك زنداني سياسي ديگر دربارة ميان
رضازاده و سودابه مهدخت با زندان  «يك روز در نوشته بود: از جمله كه شدم مواجه
ايران بروم روستاهاي دارم به دوست چقدر مهدخت ميگفت: بوديم. مشغول صحبت
كوچكشان بچههاي به  بهخصوص ندارند امكاناتي هيچ كه دور افتاده جاهاي همة و
را در بشناسند». مهدخت را خود دشمن و دوست تا بدهم. درس به آنها و كمك كنم
اعدام اوين زندان  در  شده قتلعام زنداني مجاهد  شمار ٣٠هزار ٦٧ در سال مردادماه

كردند.
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غسل و رفتند بهسرعت كردند، اعالم را اسمشان  وقتي  ميروند. اعدام 
شهادت كردند و آماده شدند.

نخواهم فراموش هيچ گاه چهرة معصومش آن با را صميميمطلق زهرا
هميشه نميشد. گويي محو لبانش از شيرينش لبخند هيچ شرايطي در كرد.
وقتي ميكرد. استقبال باز از هر حادثهيي روي با است. شنيده خوشي خبر
به را لبخندش همان آرامش،  كمال در  خواندند، اعدام  براي را اسمش
موقع گريستيم. و گرفتيم آغوش و در بوسيديم را او همه، داشت. چهره
من مگر اعظم گفت است، سرازير اشكم ديد وقتي زهرا، با خداحافظي
انتخاب را  بهترين سرنوشت من ميكني؟ گريه تو كه  بدي مي روم جاي
بتوانم اميدوارم ميرسانم. سرانجام به را آن كه خوشحالم چقدر و كردم
همراه و كرد خداحافظي جمله اين با او بربيايم. آخر تا مسئوليتم عهدة از
را قرآن فرد) (مادر توانايان حاج خانم شدند. بند خارج از ديگر بچههاي با
و لبخند با و را بوسيدند قرآن آنها كرد. رد قرآن از زير را آنها همة و آورد

ميروند. خوش سفري به گويي شدند، خارج بند از شادي

زندان نوروز در عيد
تصميم  اسفند آخر روزهاي در بودم، بند۲۴۰ اوين اتاق۱ در نوروز۶۱
سال عيد و مراسم داشتيم، محدودي كه در اتاق امكانات همان گرفتيم با

را برگزار كنيم. نو
چيزي آن با بشود داريم كه چيزي چه ببينيم شديم كه جمع هم دور همه
ميكرديم درست زندان در چيزي ما عادي مواقع در كرد. درست عيد براي
بچههايي كه از شكنجه به از آن و گذاشته بوديم اسم آن را سوختجت كه
بياييد گفتند شوخي به بچهها بگيرند. كميجان كه ميداديم برميگشتند،
مي شود همه يك بار با چه مگر بدهيم. بههمه را سوختجت يك بار اين
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مواد، دنبال بنابراين كنيم. را جور مواد شيريني اول شد قرار كنند. پرواز هم
مختلفي چيزهاي برگشتيم، كاسه هايمان با وقتي و رفت اتاق يك به كس هر
و خرما خشك انجير از بوديم، كرده جمع بود، توجه قابل شرايط در آن كه
خوب هم را با آنها گرفتيم، پايين بند از هم كاكائو شيرخشك. مقداري تا
دو بود، خوشسليقه خيلي كه  حائري پروين ابتكار  با و كرديم مخلوط
يكي آن و بود شده سوهان عسلي شبيه كرديم، يكي درست شيريني جور
و داديم قرار نخودچي يك شيريني هر وسط خشك. شيريني شبيه چيزي
وقتي گذاشتيم. شيريني روي اين هم را معروف تهران قناديهاي از يكي اسم
خائنان و جاسوسها از چشم دور  كه تمامًا را شيرينيها جمع شدند، بچهها
و را خوردند آن لذتي با چه همه وسط آورديم. به كرده بوديم، درست
سلول داخل و زندان در شيرينيسازي اين اولين محصول صنعت از چقدر

كردند! تعريف

كيست؟ «منافق»
عيد، برگزاري از جلوگيري بهمنظور دژخيمان اقدامهاي همة به رغم

آن جاكه  تا و اتاقها درساير و اوين بند۲۴۰  اتاق۱ در نوروز۶۱ مراسم 
برگزار داشتند،  حضور زندانيان مجاهد اوين كه بندهاي همة ميدانم در
ازجمله محلي، چند رقص انجام شد، اجرا ما اتاق كه در برنامههايي شد.
داشت كردي رقص  كه  زماني بود. آذربايجاني رقص  و  كردي رقص
پاسدارهاي زن ازجمله اجرا ميشد، ناگهان كرد يكي از خواهران توسط
كوتاه هم زندان در را كه خواهر آن زيباي موهاي ريختند و بند به عليزاده
را او ميخواست و پيچيد دستش دور به ميرسيد كمرش تا و بود نكرده
اعتراض مقاومت و با كه ببرد بند بيرون به شكنجه و كتك كشانكشان براي
و از ميكشيدند را او پاسدار سه آن يكطرف از شد. مواجه همه بچهها
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و ببرند خود  با را او نشدند موفق پاسداران باالخره بچهها؛ ديگر طرف
نيستند آنها دستبردار كه ميدانستيم ما اما زبون رفتند، و شكستخورده
ميخواست پيش كه هرچه بهرغم اما بپردازيم. را كارمان بهاي بايد ما  و
بود نشده شاخص نفر يك جريان اين در چون بوديم، راضي همه بيايد،
شد، هم همينطور كنند. تنبيه را زيادي تعداد بودند مجبور زندانبانها و
براي را ۱۵نفر بود كه بلندگو اسم نگذشته پاسداران هنوز دقايقي از رفتن
را آنها است. كار در كتك سختي و تنبيه مي دانستيم كه خواند. بازجويي
زير آنها روز دو تمام مدت اين در دو روز برنگرداندند. تا و بردند بند از
را برگرداندند، پاسدار وقتي آنها شكنجههاي وحشيانه بودند، بازجويي و
مجروح و خونين كه همه را بچهها كه درحالي و كرد را باز بند دِر عليزاده
بند داخل به شده بود؛ رنگصورتشان زرد چشمهايشان گودرفته و و بودند
اگر منافقها كه به مجاهدين داشت گفت: و كينة خاصي حقد با و داد هل

اجرا كنيد! عيد برنامه هم باز ميخواهد، دلتان پذيرايي
ميدانند همه گفتم باشد، بيپاسخ نمانده حرفهايش ميخواستم كه من
چيزي چه ميدانستم رفت. كرد و نگاه من خيره به او است. ''منافق'' كي
از را اسمم و رفت او نكشيد، دقيقهيي بيشتر طول انتظار است. انتظارم در

در راهرو  بسته چشم با به۲۰۹ بردند و بازجويي خواندند. مرا براي بلندگو
لگد و مشت ميآمد با كه بازجو و پاسداري هر آنجا نگهداشتند. در آن

ميخوردم. ديوار به من ميكوبيد و من به محكم خود
دستدرازي رذيالنه درعينحال من، تحقير بهمنظور «نرينه» مزدوران
كتكزدن به شروع ميشدند مواجه من واكنش با وقتي و مي كردند هم
ميگذاشتند گوشم كثيفشان را دِر دهان بعضيهايشان هم ميآمدند ميكردند.
ناشي آخوندي فرهنگ از است و خودشان كه شايستة را حرفهايي و فحشها و
من واكنش با آنها از وقتي يكي ميزدند. و قهقهه ميكردند نثارم ميشود،
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تا آرام زد كميزنجير اين سگ وحشي را بايد گفت ديگري به مواجه شد،
كه كارهاي رذيالنهيي تا درمقابل بستند از پشت را دستم به بعد آن از شود.
كردند من با را اين كارها تمام يكروز باشم. واكنشي داشته نتوانم ميكنند
به بازگشت برگرداندند. موقع بند مرا به نيمه شب از دوونيم بعد ساعت و
هم باز خواست اگر دلت كن، نگاه گفت: و كرد به من رو بازجو سلول،
دادن حساب پس موقع بعد اما منافقبازي درميآوريد،  ميتواني بخندي.

شكنجهگر. ميشويم ما ميرسد، كه
جمعي  كار و شادابي، خنديدن گونه هر دژخيمان ضدبشر اين نظر  در
وجه شديدترين به را آن كه جرمي نابخشودني بود و «منافقبازي» زندانيان
هم بچهها را راهرفتن حتي كمترين تحرك و تحمل مجازات ميكردند.

نداشتند.

نميزند» غر «مجاهد
به مي كردند، رذيالنه  آزارهاي  و بودند برده شعبه به مرا كه  يكبار
را ميكني؟ از كارها اين نداري كه و مادر خواهر تو آنها گفتم يكي از
و عقب رفت ميزد، كه نعره درحالي شد، انگار ديوانه يكباره غيظ، فرط
ندارم! تو... مثل اما دارم، خواهر و مادر گفت و شكمم روي پريد جفتپا
و واقعًا احساس ميريزد بيرون دهانم از روده هايم تمام ضربه، انگار اين با
چقدر نميدانم از مدتي كه بعد وقتي رفتم. از هوش ميميرم و دارم كردم
تهوع حالت و ميپيچيدم خودم  به درد دل از هنوز  آمدم، بههوش بود،
آخر خدايا كه كردن خدا دعوا زدن و با دلم غر در كردم شروع داشتم.
جوابشان ميكنند. چرا ظلم اين قدر اينها كه چهكارهيي پس تو كجايي؟ تو
كشيد و را چادرم آمد و مزدوري كه بودم زدن درحال غر را نميدهي؟!

به  درد از و بودم خوابيده سلول در در يك سلول بند۲۰۹ انداخت. برد و
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شكايت و رازو نياز خدا با و مي زدم حرف خودم با و ميپيچيدم  خودم
بلد كميمورس رسيد. به گوشم صدايي ديوار پهلويي از ناگهان ميكردم.
ميكني چهكار داري پرسيد معصومه! گفت هستي؟ كي تو پرسيدم بودم،
و غرمي زدم ميكردم شكايت جالدها به خدا از اين داشتم هيچي! گفتم
مجاهد كه داد: جواب او بزنم. حرف او با كه نكردم پيدا را چون كسي
و كردم سكوت كردهايم. انتخاب خودمان كه است راهي بزند، غر نبايد
براي ابزار آخوندها كه با آنچه برخورد زبونانه خودم بهخاطر واكنش از
اين خواهر خيلي چندكلمة همان كشيدم. خجالت است، درهم شكستن زن
بعدًا هر چه صبوري گرفتم. مقاومت و او درس از گذاشت و تأثير من روي
بودند، چون برده بازجويي به را او حتمًا نيامد. جواب ديگر زدم مورس
از و رفتم  بند به كه بعدًا نشنيدم.  او  سلول از  هيچ صدايي يكديگر بعدًا
معصومه او بود؟ گفتند كي مشخصًات اين با معصومه كه كردم بچهها سؤال

است. بوده عضدانلو
در  مقاومت  ساعت چندين از سال۶۱ پس  فروردين ۱۳ روز معصومه
تهران درحاليكه در اقامتش به پايگاه محل پاسداران تهاجم مسلحانه برابر
ابتدا رژيم بود. شده دستگير بوده، افتاده بيهوشي حالت به و تيرخورده
او ابتدا ولي از همان شده كشته درگيري طي بود كه معصومه كرده اعالم
مورد اصابت دست فك و گردن، از درحاليكه برده بودند. زير شكنجه را
نبوده پايش راه رفتن روي به قادر ديگر مدتي از قرارگرفته بود، پس ۴گلوله

بود. شده برايش سخت و غذاخوردن هم صحبتكردن و
معصومه ها شكنجه اعمال وحشيانهترين با كه بوده اين دشمن هدف

قدرت  حاليكه ۸ مهرماه ۶۱ در تاريخ در انجام سر بكشاند. مصاحبه به را
كرده، نمي حركت هم گردنش و نداشته غذاخوردن و تكلم رفتن، راه

بودند. كرده تيربارانش
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عضدانلو معصومه شهيد مجاهد
(اوين) تهران ٨مهر١٣٦١- شهادت تهران، -١٣٣٨ تولد
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نوشته و معصومه مورد در مشاهداتش از عوضپور فتانه كه در گزارشي
كه است آمده ازجمله شدم، مواجه آن با شهيدان تحقيق واحد اسناد در من
را او بوده باردار آنكه و با شده بهشدت زخمي دستگيري موقع «معصومه
همسر خواهر كه كرماني ايزدخواه ناهيد شهيد بودند. برده ها شكنجه بهزير

مي گفت  بود، رفته معصومه بند۲۰۹ پيش انفرادي سلول در و بود معصومه
خرداد در اواخر نشناختم. را او ابتدا كه بود كرده تغيير معصومه چنان قيافه

به  را  معصومه بودند، كرده پاسدارها كه اشتباهي اثر بر  تيرماه۶۱  اوايل يا
در  اتاق۳ برده بودند و به را معصومه فرستادند. به به بند۲۴۶ جاي بند۲۰۹
دوران كه از صنعت، و علم دانشگاه دانشجويان از ناهيدپور شهيد زري آنجا
را برخي جزييات با معصومه خيلي نزديك بوده، سراغش رفته و دانشگاه
ميخواهند را «مريم» خواهرم آدرس بود، گفته معصومه بود. پرسيده او از
من كه ميدانند آنها هستم. فشار تحت بهخاطرش كه اطالعاتي مهمترين و
به را روزي كه او تا نخواهم گفت. و آخر ايستادهام به تا و من هم ميدانم

ميكردند  همه تصور نكرده بود، صحبت با او زري بودند و بند۲۴۶ نياورده
و شدند اشتباهشان متوجه به سرعت پاسدارها  است. شده شهيد معصومه

برگردانند». به۲۰۹ را معصومه
بود، نظر زندانبانها ممنوع از جمعي برنامة كار و كه هرگونه آن جا از
ميكردند سعي بچه ها زدن با و ميريختند بند به بهانهيي به روز هر پاسداران
حوصلة و حال اصًال كسي نگذارند و كنند ايجاد وحشت رعب و فضاي
براي آنها رذيالنة اقدامهاي  از يكي  باشد.  داشته جشن  و عيد برگزاري
شالقزدنشان و آنها به اتهامهاي اخالقي زدن  مقاوم، بچه هاي خردكردن
به را يكروز نيمكتي منظور بههمين آنها بود. جمع حضور اتهام در بههمين
ازجمله بچه ها از تن اساميچند و گذاشتند اتاق وسط را آن و آوردند بند
همان در را آنها تا خواندند را شيرازي آيتاهللازاده و رضيه عيناليقين زهره



۹۷ ۹۶۹۷ ۹۶

روز ٢٦ساله- كارمند، ناهيد ايزدخواه كرماني- شهيد مجاهد
رسيد بهشهادت اوين زندان در ٤شهريور١٣٦١
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گفت اگر شد و بهشتي تبار بلند حوريه بزنند. شالق همه چشم جلو و اتاق
اين اما شماست. شغل اين بكنيد، كنيد، شكنجه و بزنيد شالق ميخواهيد
به اين بزنيد و اخالقي اتهام و هم شالق بزنيد هم كه نيست تحمل قابل ديگر
به نداشتند، را حرفها اين كه انتظار شنيدن پاسداران شويد! متوسل شيوهها
درنده حيوانهاي مثل با اينها همدست هستي! بعد هم خودت پس گفتند: او
اثر در كه حوريه لگد گرفتند. و مشت زير او را و كردند حمله حوريه به
را عينكش كتكخوردن حين بود، رفته خيلي باال عينكش نمرة شكنجه،
دست را او مزدوران نميديد. جايي را چشمش ديگر و داد دست از هم
با و ميكردند پرتابش آنطرف بهاين طرف و توپ مثل و بودند انداخته
صالبت همچنان حوريه اما ميدادند. عذاب را بچهها كريهشان قهقهه هاي
زور خواباندند به را اين آزارها، دژخيمان حوريه از بعد حفظ کرد. را خود
و بچهها را برانگيخت بچهها همة حوريه، عمل و اما حركت شالق بزنند. كه
حاضر هيچكس و برگرداندند ديوار طرف به را رويشان اعتراض بهعنوان
اين از كه دژخيمان كند. تماشا را همرزمانش خوردن شالق نشد صحنة
سركردگي را به ضربت گروه بودند، شده عصباني بچه ها به شدت واكنش
فرستادند. بند به حلوايي مجتبي نام به اوين جالدان قسيالقلب ترين از يكي
همراه با گروه ضربتش بوديم، گذاشته گوريل را اسمش جالد كه ما حلوايي
خائنان، با و همراه شدند سرازير به بند قلچماق، ۲۰-۳۰پاسدار از متشكل
را بهسمت ما تا روي افتادند بچهها بهجان لگد و و مشت باتون كابل و با
كنند. شالق خوردن دوستانمان صحنة تماشاي به وادار و برگردانند نيمكت
چند باتون آنها فاصله اين در و ميزدند را بچهها مداوم دو ساعت آن كه با
و شكست  بچهها از بعضي سرودست با همراه ضربهها شدت اثر بر هم 
ميخواستند كه چيزي به دژخيمان اما افتادند، اغما بهحال بچه ها از چندتن
همرزمانشان تماشاگر شالقخوردن و شاهد بچهها حاضر نشدند و نرسيدند
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درآوردند. بهزانو جالدان را مقاومتشان با و باشند

جوان يك دختر غم انگيز ماجراي
دردناكترين از يكي بهصورت جوان دختر يك ماجراي اما دوران، اين در
است. شده حك خاطرم در براي هميشه ديده ام، زندان در كه سرنوشتهايي
شدم دختري متوجه زدم، بند قدم مي در نمي برد و خوابم كه شبها از يكي
ساكت بهشدت چون نميشناختمش و بودم، آمده آن بند به تازه چون كه
زيبا فوقالعاده قدبلند، دختري  بود. كرده جلب  را توجهم بود، آرام و
ديدم شب كه آن مي كرد. كدر را زيبايش چهرة سنگيني و درد غم ولي
به خصوص بشوم،  او آشنا با  گرفتم تصميم راه مي رود، بچهها سر  باالي
به را دستهايش حاليكه در بود. غيرعادي شب نيمه آن در رفتارش كه
باالي است. مشخصي فرد پيداكردن دنبال رسيد مي نظر به بود زده كمرش
نگاههاي تعجبآميزي ميكرد مي شد و خم تا كمر رسيد هركس مي سر
به كردم پشت سرش شروع مينمود.  ۱۶يا۱۷ساله حداكثر ميگذشت. و
و شد خم بچهها از يكي روي ناگهان ديدم كه بودم مواظبش و قدمزدن
با من گرفت. را او خفهكردن حالت و گذاشت او گلوي روي را دستهايش
زدم او را بغل و گرفتم دستهايش را كرده بودم، وحشت كه به شدت حالتي
با و ببرم خودم با را كردم او تالش و بوسيدمش و و صدقه او رفتم قربان و
داد فشار بهشدت را دستهايم اول و گرفت آرام بهسرعت كنم. صحبت او
چند كرد. گريه و شانه ام گذاشت روي سرش را يكساعت حدود فقط و
كار او اين سوژه بيدار شدند. ازجمله مريم گلزاده غفوري كه بچهها نفر از
نفهميدم كه كردند اشارهيي من به و كردند ما به نگاهي طاقدره، اعظم و بود
چنين وجود با مي شناسند را اگر او بود كه عجيب برايم چيست؟ منظورشان
من اما خوابيدند؟! بدهند دوباره نشان اينكه واكنشي بدون چرا حادي، مورد
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حرف را به او كردم تالش بودم، گرفته قرار او تاثير وضعيت تحت خيلي كه
او و ازتوصيفهايي اسمش نادره است كه سرانجام برايم تعريف كرد بياورم.
باقي ذهنم در براي هميشه زنداني دختر يك غمانگيزترين داستان كه بود
فشارهاي ناشي اثر ۱۷ساله، بر دختري جنون و درهمشكستن ماجراي ماند.
كرده طاهره خواهرش به او چشمان مقابل در كه تجاوزهايي مشاهدة از
بستهاند مي بند  داخل شوفاژ  به را خواهرش كه صحنهيي  تداعي  بودند.
ميگشت و خواهرش دنبال ميان بچهها مي رساند. در حالتي چنين به او را
سر بر بالها را آن كه دژخيماني با ميكرد تصور ناگهان يافت، او را نمي
گلوي كرد مي تالش قول خودش به  و رو شده  روبه آوردند خواهرش

دژخيم را از هم بدرد!

محاكمه!
محكوم و محاكمه بهاصطالح و رفتم به«دادگاه» سرانجام سال۶۱ در
يك بود. خميني معروف جالد گيالني محمدي آخوند شرع حاكم شدم.
شاهد! بهعنوان  ظاهرًا هم وحشتناك  قيافهيي و  غولآسا هيكل  با پاسدار
بود. ايستاده آنجا متهم ترساندن براي ميكنم فكر اما داشت. حضور
مشت و فحش  بيشتري مقدار و كلمه  چند از  بيش البته كه محاكمه يي
از بيش قانوني!  تشريفات اين  تمام و نبود ديگري  چيز كتك لگد و و

۱۰دقيقه طول نكشيد.


