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!جنايت سازمان داده می شود   

دادن . تا اطالع ثانوی کليه مالقات ها قطع می شود
تلويزيون های بندها . روزنامه ها به بندها قطع می گردد

جابجايي زندانيان که آغاز شده بود بيشتر . را می برند
قطع ارتباط کامل زندانيان با محيط بيرون از . می گردد

صدای تيراندازی .  می گيردبندی که در آن بودند انجام
خبرهايي مبنی بر صف . و تير خالص قطع نمی شود

های طوالنی از زنان و مردان زندانی پشت در دادگاه 
 در مدتی ٦٧در تابستان و پائيز سال . به بندها می رسد

ت رهبران و مسئولين اصلی رژيم در زندان ها به کمتر از سه ماه ، جنايتی فراموش نشدنی با برنامه ريزی قبلی و به فرمان مستقيم خمينی و با شرک
 .                                                                                    وقوع می پيوندد

آمار    کشتار اين . شونددر سالن آمفی تئاتر ، کارگاه توابين ، حسينيه زندان و سالن تمرين تيراندازی پاسداران ، هزاران نفر به دار آويخته می 
 .                                                                          فاحعه ملی هنوز پس از گذشت بيش از چهارده سال هنوز دقيق نيست

نيری ماموريت می .  می شودفتوای رسمی خمينی مبنی بر پاکسازی زندان ها و اعدام هر آن کس که شکی روی او وجود دارد به گزمگان داده
اشراقی در سمت دادستانی ، رئيسی در مقام معاونت دادستانی ، پورمحمدی به عنوان نماينده . بپردازد» ضد انقالب « يابد تا به فوريت به امر 

 .                   وزارت اطالعات و مشابه همين تيم برای زندان های شهرستان ها کشتار را آغاز می کنند
 

 
 اما شور بود و اميد

 زهره معينی
 

مالقات ها قطع شده . بود ٦٧مرداد سال 
آخرين نامه همايون که بيشتر شبيه . بودند

 مرداد به دست مادرم ١٥وصيت نامه بود 
ما دقيقا نمي دانيم که همايون قضيه . رسيد

 را مي دانست يا نه ، ولي آنچه مسلم بود با
توجه به تجاربش در زندان وقطع بدون 
دليل مالقات ها وتغييررويه زندانبانان 
وبازجويان در زندان وبيرون که براي  ما 
عجيب بود قطعا براي زندانيان نويد خوبي 

تا اواخر مرداد هر بار به در زندان مي .  نبود
مالقات ها به د ليل : مي گفتند. رفتيم

 وکمبود »مرساد «حضورنگهبانان در جبهه
پرسنل قطع است ودرآخر نيز کلي فحاشي 

تعداد پاسدارها کم . وتوهين مي کردند
اواخر . شده بود وافراد هميشگی نبودند

شهريورماه بودکه صداي انفجارمهيبی را از 
تقريبا همه خانواده ها . زندان اوين شنيد يم
هيچ اتفاقي : گفتند. به در زندان رفتيم

انفجار در پشت نيافتاده وفقط يک حفاري و
اما همان موقع بود که با . است زندان بوده

خبر شد يم  عده اي از زندانيان اعدام شده 
 نفر بوديم که تصميم گرفتيم ٨حدود . اند

گورها در منطقه . به  محل دفن آنها برويم
اي به نام خاوران ،  پشت کليساي ارامنه در 

 به ٦٠از سال .  جاده خاوران قرار داشت
انياني که عمدتا در درگيري کشته بعد زند

شده و يا وابسته به گروه های چپ بود ند، 
در اين محل دفن مي شد ند که همه بدون 

فقط خانواده هاي آ ن ها . سنگ قبر بود ند
مي دانستند که کجا هستند و من به د ليل  
دفن شوهر خواهرم دراين گورستان،در 

در ضلع شرقي .   ،آنجا را بلد بودم٦٤سال 
اين قبرستان ، کليمی ها به خاک سپرده 

آنها  اجازه نداشنند که در . شده بودند
قبرستان های عمومي مرد گان شان را دفن 

شايد به خاطر همين مسئله، آن جا به .کنند
به محل که . قبرستان يهودي ها معروف بود
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. رسيديم متوجه کانال هايي حفرشد ه شديم
.  ديم بد ون وسيله وبا د ست زمين را کن

اجساد کامال زير زمين دفن نشده بودند و 
بعضا از روي خاک، لباس هايشان رامي شد 

وقتي کانال را باز کرديم . تشخيص دا د 
متوجه شديم چند نفر روي هم در آنجا 

همه با لباس واعدام شده . دفن شده اند
بودند چون روي گردن آنها کبود ي طناب 

دوربين يکي از بچه هاکه . دار وجود داشت
در . همراهش بود از آن ها عکس گرفت

همين حين متوجه شديم يک ماشين سپاه 
سريع به سمت خانواده . وارد محوطه شد

هاي يهودي رفتيم و در ميان آنها پنهان شد 
در آن زمان ما .يم و از آنجا گريختيم 

. نتوانستيم هويت بچه هارا تشخيص بد هيم
 ازآن بعد از دو سه هفته خبر رسيد که يکي

بچه ها،  کامبيز گل چوبيان از اعضاي 
سازمان  فدائيان خلق ايران و هم بند هبت 

من بارها او را در مالقات ديده .  بوده است
چهره متين وخندان او در ذهنم نقش . بودم

اما آن روز نتوانسته بودم او را . بسته بود
با وجود آن که از فاجعه ای که . بشناسم 

 نبوديم  اما احساسمان به رخ داده بود با خبر
. ما می گفت که  قضيه بسيار جدي است 
جلوي دادستاني دست به تحصن زديم و 
آن تجمع شايد  بزرگترين گردهمايي 

پاسداران .خانواده هادر آن چند ماه  بود
وحشيانه به ما حمله کردند و با ضرب و 
شتم خانواده ها و دستگيري چند نفر، تجمع 

به خانه منتظري مي رفتيم بيشتر .را بهم زدند
که اين اواخر با خميني در افتاده و در خانه 

اش محبوس شده » بيت « يابه قول معروف
تا اواخر مهر به هر کجا که فکر می . بود

کرديم که  خبري از بچه ها بتوانيم پيدا 
کنيم مي رفتيم اما بي نتيجه وخسته تر از 

در اين مدت چند . روز قبل بر مي گشتيم
ز خانواده ها به خاوران رفته بودند و تن ا

خبر دادند که تعداد بيشتري کانال حفر شده 

همه به اوين . و تعداد زيادي اعدام شده اند
: نگهبانانی که آنجا بودندبه ما گفتند.  رفتيم

هيچ اتفاقي نيافتاده و به زودي مالقات داده 
مي شود و پول گرفتنند ورسيدهم دادند که 

د و چون در باور ما نمي بعضا با امضا بو
گنجيد که فاجعه اي به اين عظمت رخ داده 
باشد ساده لوحانه قول مالقات را قبول 

بعضي ها اصرار داشتند همان جا .کرديم
اخباري از خارج حاکي از آن که . بمانيم 

هر . تعداد زيادي اعدام شده اند رسيده بود
روز بر ترس و دلهره خانواده ها افزوده مي 

 دادستاني رفتيم و هر چه تهديدمان به. شد
آنقدر مانديم . کردند محل را ترک نکرديم

تا يک نفر آمد و شماره تلفنی داد و 
آنجا به . با اين شماره تماس بگيريد:گفت

شما در مورد وضعيت زندانيان اطالع 
بعد از تماس چند خانواده، به آنها . ميدهند
 که که به اوين بروند و به بعضي هم:گفتند 

کسري .همان موقع خبر اعدام را داده بودند 
     اکبري کردستاني، شوهر خواهرم از آن 

تجمعات و ديدارخانواده ها .جمله بود
بيشتردر مراسم بزرگداشت بچه هاي 

هر روز خبر اعدام . اعدامي انجام مي شد
عزيزي به خانواده اي  داده مي شد ومراسم 
 .ها در ناباوري کامل برگزار مي گرديد

ساک  لباس اعدامي ها را به خانوا ده ها 
تحويل داده  مي دادند و حلقه ازدواج 
هر .اعدامي ها به نفع دولت مصادره مي شد

مراسمي دلهره و اضطراب  بقيه خانواده 
هايي که هنوز از سرنوشت زندانيشان خبري 

همه از اين . نگرفته بودند را افزايش مي داد
ند هراس که به آن شماره لعنتی زنگ بزن

شايد قابل تصور نباشد ولی .  داشتند
اضطراب آن دوره به خانواده ها فشار 

چهره ها همه درهم .سنگيني وارد آورده بود
و شکسته شده بودند تا جايي که گاها 

ما هنوز .شناختن آنها دشوار بود 
هنوز اميدهايي . خبرهمايون را نگرفته بوديم

در مراسم ها شرکت مي . در دل داشتيم
نگاه ها چنان سنگين بود که می .رديمک

ترسيديم به چهره کسي نگاه کنيم ودر 
من . نگاهش خبر از اعدام هاي جديد باشد

و خواهرانم به همراه مادرم به مراسم يکي 
ديگرجاني . از رفقاي همايون رفته بوديم
تازه وارد . براي هيچکدام مان نمانده بود

. دشده بوديم ، نزديکان و دوستان مي آمدن  
 
 
 
 
 
 
يکي از آشنايان وارد آنجا که شدتا 
چشمش به من و مادرم و خواهرهايم افتاد 
بدون اين که به ما چيزي بگويد از خانمي  

مگرمراسم هبت هم اينجاست؟ من : پرسيد 
او . شنيدم وسراسيمه به سراغش رفتم 

متوجه شد که چه آتشي در جان من 
سيدم با بي جراتي از او پر. انداخته است

: گفت. چيزي شنيده اي؟ ترسيد و لرزيد
بعد از اين اتفاق ، !به جان همايون نه! نه 

. عليرغم ميل باطنيم به دادستاني زنگ زدم
هم . اسم همايون در ليست نيست: گفتند

احساس خوبي داشتم وهم برايم باور 
وقتي کشتاری چنين عظيم . کردني نبود

ون اتفاق افتاده چگونه ممکن است که هماي
 آذر با ١٦روز . در اين سالخی نباشد

خواهرم تصميم گرفتيم بدون اطالع پدر و 
شايد ديگر تاب . مادرم به در زندان برويم

به باجه زندان . آن همه اضطراب را نداشتيم 
اوين که پشت لونا پارک قرار داشت و 
محلي بود که هميشه براي مالقات به آنجا 

اری که از پاسد. مي رفتيم مراجعه کرديم
آنجا بود وچند دفتر بزرگ روي ميز 

اومديم در : جلويش پهن کرده بود پرسيد م
: اسم؟ گفتم: گفت.مورد مالقات بپرسيم 
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بعد از چند لحظه  هبت اله معيني چاغروند
بريد تو صف  اتاقک همين بغل ،  : گفت

. اونجا بهتون ميگن   
يي شامل يک سالن اتاقک موردنظر فضا

کوچک و يک اطاقک در انتهاي آن بودو 
بخاري کوچکي در گوشه ای از آن قرار 

با اين که هوا آنچنان سرد نبود .  داده بودند
.  ولي تعدادي دور بخاري کز کرده بودند

ياد . لرز عجيبي در تنم احساس کردم
روزهاي مالقات افتادم که با چه شور 

م که بعد از وهيجاني لحظه شماري مي کرد
گدشتن از هفت خان چهره هميشه خندان 

چه لحظه شيريني بود وقتي . هبت را ببينم
که با لبخند هميشگي اش زودتر از ما پشت 
شيشه ايستاده بودو براي ما دست تکان مي 

براي اين که ما متوجه نشويم که .داد 
دستش ديگر قادر به حرکت نيست يا اونو 

روي ميز، توي جيبش مي کرد يا آهسته 
جلوي شيشه اتاق مالقات مي گذاشت و در 
حالي که گوشي رو مي گرفت با تک تک 
ما  با آرامش و متانت خاصش حرف مي 

چشمانش هميشه به د نبال خبر . زد
اخباری که معموال ما به شکل هاي .بود 

تمام اين .  مختلف به او مي رسانديم 
در همين وقت . تصاوير از ذهنم مي گذشت

غ مادري که  بلند بلند و با زجه صداي جي
. چرا ؟ چرا؟ مرا به خود آورد: مي گفت

برگه اي در دست . زير بغلش را گرفتيم
من که . داشت که تاريخ تحويل ساک بود

هميشه دنبال خبر بودم نمي دانم چرا نمي 
هيچ کس !  خواستم هيچ سوالي بکنم

فقط نگاه ها پرازخشم و . حرف نمي زد
شايد . ي ريخته نمي شدحتي اشک. درد بود

آن قدر درد زياد بود که ديگر جايي براي 
گريه نمي ماند و يا شايد قيافه کريه حاج 
کربال يي که قبال مسئول مالقات ها بود، با 
آن لبخند کثيفش آ دم را وادار مي کرد که 

حاج !١٨شماره .نوبت ما رسيد. گريه نکند

کربال يي که تقريبا همه را مي شناخت 
پدرم نيست من : گفتم.درت بياد توپ: گفت
پدرم : خواهرم گفت!تو نه: گفت.ميام

بعد در را ! بيا تو: گفت.مريضه، من ميام
جيغ خواهرم را بعدازچند دقيقه که . بست

توان . طوالني تر از يک سال بود، شنيدم
بر خود . اين که يک قدم بردارم را نداشتم

.  نهيب زدم که جلوي اين ها بايد قوي بود
همه چيز تمام . ي احساس عجيبي داشتمول

کابوس وحشتناک به پايان رسيده . شده بود
اين کابوسی بود .  هبت را کشته بودند . بود

که تو اين چند ماه بارها در خواب ديده 
صداي حاج کربال يي را شنيدم که به .بودم 

زود برو بيرون، بي خود : خواهرم مي گفت
 به طرف انگار نيرويي مرا.جيغ و داد نکن

از پشت پيراهن حاج کربال يي . جلو کشوند
کثافت چرا اينارو : رو کشيدم و فرياد زدم

؟!کشتيد  
اگر زياد پررويي کني :  با خونسردي گفت

چند نفر از خانواده .تو را هم مي کشيم
. هايي که آنجا بودند منو کنار کشوندن 
خواهرم ديگرتوان حرکت نداشت وفقط 

وقتي با .را مي خواندمرثيه اي به زبان لري 
زحمت تا جلوي در زندان آمديم چند 
خانواده ديگر هم که خبر اعدام عزيزانشان 

چند . را گرفته بودند آنجا جمع بودند

هم .  مادرهم روي زمين نشسته بودند
دردهايي  که دوران های رنج آور و سختی 
را با هم طي کرده  وحاال ديگر همديگر را 

اين بار زخمی اما .  خوب مي شناختيم
کاري بر قلبمان نشسته بود ، داغ سنگين از 
دست دادن بهترين هاي مان ، خوب ترين 

چه جنايت . همه بهت زده بوديم.هاي مان 
تازه از ما تعهد گرفته ! کثيف و وحشتناکي

بودند که حق برگزاري مراسم هم نداريم و 
محل دفن آنها را هم به ما نگفته 

 فرزندش را ٢ام مادری که خبر اعد.بودند 
گرفته بود با صداي بلند شيون وگريه مي 

جلوي اين کثافت ها « : يکي فرياد زد.کرد 
گريه نکنيد اون ها مي خوان خواري وذلت 

بچه هاي ما ايستاده وسربلند پاي . ما راببينن
چوبه دار رفته اند، ماهم با يد جلوي اين ها 

خواهرم يک مشت سنگ .»سر خم نکنيم 
زمين برداشت وبه شيشه باجه وشن از روي 

از بلند گو شروع کردند به تهديد و . زد
از ما خواستند که هر چه . توهين 

اصال يادم نمي .  زودترآنجا را ترک کنيم
من . آيد چه کسي ما رو تا خونه رسوند

وخواهرم عالوه بر زخمی که بر قلبمان 
نشسته بود به اين فکر مي کرديم که چطور 

. سرش وپدر ومادرم بدهيماين خبر را به هم
خبري چنين سنگين نياز به توان وآمادگي 
. ای داشت که نه در من بود و نه درخواهرم   

تمام راه چهره هبت ولبخند شيرينش جلوي 
چشمم بود، به ويژه آن گاه که با دختر 
کوچولويش از پشت شيشه اتاق مالقات 

از همه تلخ تر اين که روز . بازي مي کرد
صادف با سالگرد ازدواج تحويل ساک م

همه . هبت بود سه روز مراسم داشتيم
خانواده هايي که روزهاي قبل ، ما در 
مراسم آ نها شرکت داشتيم حاال آمده 
بودند که باز هم در کنار هم تلخ ترين 
روزهاي مان را با هم باشيم و غم هاي مان 

هر کدام با عکس و يا . را تقسيم کنيم
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همه . مدندعکس هاي عزيزانشان مي آ
بعضي از . مادران لباس سفيد می پوشيدند

مادران نيز گل سرخي بر سينه يا عکس 
کوچک فرزندانشان رابر سينه هايشان نهاده 

همايون هميشه از رنگ سياه متنفر . بودند
به همين خاطر ما نيزلباس سفيد پوشيده . بود

بعد از يک هفته، به گورستان . بوديم
نا همه بر خاک بدون استث. خاوران رفتيم

طبق قرارقبلی ، شاخه های .آنجا بوسه زديم 
گل وعکس هاي بچه ها را همراه خود 

پدران و مادران در شوک و . آورده بوديم
آخر در خاوران نه . ناباوري اسفناکي بودند
بيابانی که تنها رد .  گوري و نه نشاني بود

. چرخهاي بولدوزر  را روي آن می ديدی
مي کنار بزني تا بدن کافي بود خاک را ک

نمي . صحنه وحشتناکي بود .بچه ها را بيبني 
چون تعداد جوان . توانم آن را توضيح بدهم

ها کم بود نمي توانستيم مادران وپدران را 
که هر کدام در يک گوشه مشغول کندن 
زمين بودند تا نشاني از عزيزان خود بيابند را 

در يک لحظه مادرم را ديدم .کنترل کنيم
در حالی که يک تکه پارچه کرم رنگ که 

را که فکر مي کنم تکه ای ازشلوار يکي از 
: بچه ها بود را در دست داشت فرياد مي زد

نمي دانم شايد يک نوع ! اين شلوار هبته
شوک بود، چون هيچ کدام باور نمي 
کرديم که با اين سرعت همه چيز تمام شده 

اين همه جوان را بدون  هيچ حکمي . باشد
در .دگاهي به جوخه اعدام سپرده بودندودا

آنجا مرد ژنده پوشی را ديديم که مي 
شبي که اين ها روآوردن من اينجا : گفت
همه را با ماشين هاي بزرگ آوردند . بودم

جاي کانال ها را به . و توي کانال ها ريختند
 . ديگر هيچ وقت ا و را نديديم.ما نشان  داد 

سرم گيج . پر بودکانال ها نا منظم و تقريبا
حتي نمي توانستم بر اين همه درد . مي رفت

در باورم نمي . و رنج مادران گريه کنم
گنجيد که يک روز بعد از همايون زنده 

هيچ کس . باشم و داغ او را تحمل کنم
فريادي که . فقط فرياد بود .گريه نمي کرد

. تا بحال در گلوهای مان خفه شده بود
ران، خواهران و فريادي که سينه همه ماد

همان جا بود .فرزندان قربانيان را می سوزاند
که همگي تصميم گرفتيم ديگر زمين را 

چون اجساد به دليل آب و آهکي . نشکافيم
که روي آن ها ريخته شده بود و مدت دو 
سه ماه از دفن آنها می گذشت کامال تجزيه 
شده بودند و ديگرقابل شناسايي 

ن بچه ها در چون همه اي: گفتيم.نبودند
زندان با هم بوده اند و همه با هم به جوخه 
اعدام سپرده شده اند، در اين جا هم 

در همين .بگذاريم در دل خاک با هم باشند
حين چند ماشين گشت سپاه با سرعت به 
داخل قبرستان آمدند و بدون هيچ حرفي 
با . شروع به حمله به جمع خانواده ها کردند

ي جمع را از فحاشي و کتک جوان ترها

بقيه جدا کردند و قاب عکس ها را به زور 
از مادران مي گرفتند و مي شکستند و 
: عکس ها را پاره مي کردند و مي گفتند

چه کسي به شما گفته است که بچه هاي 
اين جا هيچ چيز نيست و . تان اين جا هستند

شما حق نداشته ايد به اين محل 
در مادران قاب عکس ها را چنان .بيائيد

آغوش مي فشردند که انگار فرزندان عزيز 
فقط . دست رفته شان را در آغوش داشتندو از 

عکس ها را محافظت مي کردند نه سر و 
صورتشان را که در زير مشت و لگد پاسدران 

جوان تر ها را به طرف ديگر قبرستان . رژيم بود
من . بردند، اما مادران و پدران همان جا نشستند

 با آن ها بود در يک لحظه  که تمام حواسم
مادرم راديدم که  بي حال و هوش روي زمين 
نشسته و قاب عکس همايون را به دست پدرم 

پدرم ، قاب عکس .داد که از آن محافظت کند 
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. را چون چيزي گران بها زير کتش قايم کرد
مي . پاسداري او را ديد و به طرفش رفت

پدرم را . خواست قاب عکس را از او بگيرد
: او به زمين افتاد و در همان حين گفت. هول داد

مگر مرا بکشيد که بتوانيد عکس را از من جدا 
هر . مي خواستم جلو بروم اما نگذاشتند.کنيد

چند که اين صحنه ها بارها و بارها تکرار شد اما 
اين صحنه را تا آخر  عمرم فراموش نخواهم 

با وجود آن که خانواده ها در کنار غم  .کرد 
نگين از دست دادن عزيزانشان هميشه در س

معرض هجوم و فشار نيروهاي رژيم بوده و هم 
اکنون نيز هستند، ولی هيچ گاه پرچمي را که 

فرزندانشان برافراشته بودند به زمين نگذاشته اند 
و با برپايي مراسم ها و بزرگداشت ها، آرمان و 

بارها دستگير . اعتقادات آنها را نگاهبان بوده اند
ساعات زيادي زير فشار و توهين . مي شدند

پاسداران رژيم مقاومت مي کردند و هر بار 
مصمم تر از قبل در مراسم ها شرکت مي 
کردند و خاوران را با ياد آنان گلباران مي 

هر بار به خاوران مي رفتيم زمين چند متر .کردند
آن قدر آب و آهک مي ريختند . باال آمده بود

ما ديگر دنبال .سفت شده بودکه زمين مثل بتون 
آن قدرسر . پيدا کردن و شناسايي اجساد نبوديم

در گم در آن جا مي گشتيم تا عاقبت هر کس 

بعضي گريه مي کردند و . گوشه اي مي نشست
بعضي مثل اين که واقعا زمان مالقاتشان بود مي 

هيچ کالمي گوياي . نشستند و گريه مي کردند
.  نيست آن همه درد ورنج خانواده ها

فرزندانشان که حاال ديگر بزرگ شده اند تمام 
هر وقت به آنجا .آن جا را پراز گل مي کردند

مي رفتم تمام تصاوير ديدارهاي بچه ها و 
شور و هيجان ما . همايون در ذهنم زنده مي شد

و لبخندها و خنده هاي شيرين بچه ها همه و 
هر چند . همه فضاي زيبا و گرمی را می ساختند

آنها در بند بودند و زير فشار، اما شور بود و که 
. اميد  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دستی ميان دشنه و ديوار است
 دستی ميان دشنه و دل نيست

 کيومرثکيومرثکيومرثکيومرث
فرازهاي کوچکی از ستم بزرگی را که بر 

بی شک ابعاد . ما رفته است باز می نمايم 
اين جنايت ضدبشری آن قدر وسيع و 

 سال بگويند گسترده است که اگر سال های
و بنويسند باز هم نمی تواند همه آن رنج و 
مشقتی را که بر جوانان برومند و از جان 

 .گذشته نسل ما رفته است باز بگويند
درباره اين کشتار دسته جمعی و عواملی 
که باعث وقوع آن شد تحليل های 
گوناگونی از سوی جريانات مختلف 

پذيرش قطعنامه . سياسی ارائه شده است

ح سازمان ملل متحد و حمله مجاهدين صل
از جمله عوامل اصلی در همه تحليل ها 
قلمداد شده که البته تا حد زيادی هم 

اما نبايد عوامل مهم داخلی را . درست است
که در همان دوران در مرکز برخوردهای 
رژيم با نيروهای سياسی قرار داشت را در 

 .اين معادالت دست کم بگيريم
بار با نيروهای سياسی رژيم خمينی دو 

اولين بار ، . تصفيه حساب کرده است
 بود، که در اين يورش در ٦٠خرداد 

مجموع با نيروهاوجرياناتی که به سرنگونی 

و مبارزه مسلحانه با رژيم اعتقاد داشتند 
تصفيه حساب کرد و با موج خشونت و 
سرکوب و اعدام های دستجمعی نيروهای 

 ، سربداران سازمان مجاهدين خلق ، اقليت
و ديگران ، اين تصفيه از پيش برنامه ريزی 

بدون اين کار . شده را به انجام رساند
خمينی نمی توانست به راحتی به هشت سال 
جنگ خانمان سوز و ايران بربادده ادامه 

بعد از آن که اين جنايت انجام گرفت . دهد
نوبت به جرياناتی رسيد که به کار سياسی 

پائين جامعه را به مشغول بودند و از 
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مخالفت با جنگ و رژيم خمينی تحريک و 
هر چند متاسفانه بخشی از . تهييج می کردند

اين نيروها ، چند سالی بر اقدامات کثيف و 
ضدانسانی رژيم خمينی در ارتباط با 
سرکوب خشن ديگر نيروهای سياسی چشم 
فرو بستند و هم به چشم خود و هم به چشم 

 .ديگران خاک پاشيدند
رژيم که می ديد تصفيه بزرگ سياسی ، 
مزاحم جدی ندارد ، يکی دو سال ديگر در 
فضای خفقان آور آن سال ها، سرکوب 
پراکنده نيروهای طرفدار مبارزه مسلحانه را 

سرکوب دوم نيروهای سياسی . به پيش برد
با يورش برنامه ريزی شده به حزب توده و 
سازمان اکثريت آغاز گشت و با کشتار 

 .جمعی به پايان رسيددست
هدف اصلی در يورش دوم ، آغاز مرحله 
ای بود که در آن می بايست سران و کله 

که البته بعضی از آن ها ( های تشکيالتی 
زده . ) نشان دادند که چندان هم کله نيستند

می شد تا بدنه خود به خود از هم بپاشد و 
به موجوديت جريانات دگرانديش و عمدتا 

آنان نقشه شان را مو . ه شودچپ پايان داد
به مو به اجرا گذاشتند تا فضای سياسی 
کشور را در خفقان مطلق و تاريکی فرو 

 .برند
در اين شرايط الزم است که به خود 
برگرديم و سئوال کنيم که ما خود چه می 
کرديم؟ متاسفانه اختالفات سياسی تا مدت 
ها درون زندان ادامه داشت و اگر درايت و 

ی رفقای باتجربه و زندان کشيده خردمند
قديمی جنبش نبود چه بسا به جاهای 

بسياری از اين رفقا جان . باريک می کشيد
خود را نهادند تا توانستند فضايي را که در 
اثر مصاحبه و توبه نويسی های رهبران 
حزب توده به وجود آمده بود را در هم 

در بيرون از زندان و به ويژه در . بشکنند
شور نيز کارکرد نيروهای سياسی خارج ک

. در دفاع از زندانيان سياسی قابل دفاع نيست

با اين که همه می دانستند که رژيم خمينی 
چه جانور موذی و نابکاری است ، به جای 
دامن زدن به يک کارزار تبليغاتی و سياسی 
به تصفيه حساب های قديمی مابين خود 
 پرداختند و هر کدام به نوبه خود کوشيد
ديگری را عامل اصلی اوضاع به وجود 

 .آمده معرفی کند
با وجود آن که برای همه روشن بود که 
مسبب اصلی تمام جناياتی که بر مردم ايران 
رفته رژيم خمينی بوده و هست اما برای ما 
بسيار دردناک بود که در پشت ميله های 
آهنی وتاريک زندان می شنيديم که رفقای 

بليغاتی برای دفاع از مان به جای کارزار ت
جان زندانيان سياسی و خواسته های اساسی 
توده ها ، به نبردهای تبليغاتی عليه يکديگر 
مشغولند و می خواهند مسائل ايدئولوژيک 

 .کل بشريت را يک شبه حل نمايند
به نظر من اگر جريانات سياسی در خارج از 
کشور، کارزاری گسترده را بر عليه نقض 

حقوق انسانی در ايران و در ابتدايي ترين 
دفاع از زندانيان سياسی با هر فکر و انديشه 
ای پيش می بردند تا حدی قادر بودند که 
از  فاجعه ای که توسط رژيم دنبال می شد 
جلوگيری و يا حداقل ابعاد آن را کاهش 

 .دهند
در شرايطی که توطئه بزرگ قتل عام 
زندانيان سياسی از سوی رژيم در حال 

 بود ، متاسفانه نيروهای سياسی هيچ تکوين
کدام درک روشنی نسبت به آن نداشتند و 
شايد نمی دانستند که رژيم بعد از شکست 
مفتضحانه در جنگ ، انتقام خود را از 

آن ها . نيروهای سياسی خواهد گرفت
زمانی به اين توطئه بزرگ پی بردند که 
ديگر دير شده بود و رژيم جنايت خود را 

آن کارزار تبليغاتی . رسانده بودبه پايان 
گسترده و جانانه نيروهای سياسی بعد از 
کشتار زندانيان ، تنها در حکم نوشداروی 

چه دردناک بود . بعد از مرگ سهراب بود

که بر خاک افتادن آن همه عزيز را ببينی و 
بعد بشنوی که در خارج از کشور ، 
جرياناتی بر سر اين که فالن شهيد متعلق به 

زمان من بوده يا نه با يکديگر به مبارزات سا
قلمی برخيزند و بر سر هر چه باال بلندکردن 
ليست شهيدان شان به رقابت با يکديگر 

 .برخيزند، گويي که مرگ خريدنی است
قصدم اشاره به جريان و نيروی معينی نيست 

چرا . و نمی خواهم کسی را محاکمه کنم
ايان که دوران محاکمه و محکوم کردن به پ

همه ما به سهم خودمان در به . رسيده است
وجود آوردن چنين اوضاعی سهيم بوده و 

بياييد کاله مان را قاضی کنيم و از . هستيم
تک تک هم بپرسيم که آيا از اين همه 
تجربه های تلخ درس های الزم را آموخته 
ايم ؟ آيا اين اتفاقات بار ديگر و به شکلی 

ن به نوبه خود ديگر تکرار نخواهند شد ؟ م
هنوز يک تحليل و جمعبندی دقيق و قابل 
اتکا از اين ستم بزرگی که بر مردم ما رفته 

 .است را نديده ام
ما ، وظيفه داريم که به عنوان شاهدان امروز 
اين جنايات هولناک ، آيندگان را از تمامی 
عواملی که بانی و پديدآورنده آن بوده اند 

  زندانيان دختران و پسران. مطلع سازيم
اعدام شده بايد فردا بدانند که چه برسر 

 .مادر و پدرشان رفته است 
بياييم فراتر از بزرگ داشت ها که به جای 
خود قابل احترام و سپاس گذاری است 

ما هنوز به . کمی ژرف تر به قضييه بنگريم
عنوان شاهدان زنده اين جنايات وظيفه مان 

 .را به پايان نرسانده ايم
ازم به شرح گوشه ای از دورانی که می پرد

من خود شاهد و جان به در برده آن هستم 
و تا زنده ام اثرات وحشتناک آن بر زندگی 

 .ام باقی خواهد ماند
بنديان فارغ از کارهای روزانه ، خسته و 
. پراکنده در راهروی بند ايستاده بودند

گوشه آسمانی که به . ساعت هواخوری بود
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از ديوارهای بلند زندان سختی هر روز از فر
خود را به ما نشان می داد ، اميد نفسی بودو 
روشنايي به سوی آزادی ، امروز اما 

نگاه ! نه . برخالف هميشه ديگر منظر ما نبود
چند پاسدار عبوس . مان ميخ در بند بود

مسلح بی آن که کالمی بگويند ، وجودشان 
سايه سنگين مرگ بر ذهن های خسته در 

 هرگاه در آستانه در ظاهر می .حصار بود
شدند ناقوس مرگ  برای يکی از ما  بود 

طنابی بر گردنمان . که به صدا درمی آمد
تنها لحظه فشردنشان مانده بود که . بودند

لحظه ها به . انگار هزار سال طول می کشيد
حس مشمئزکننده ای . کندی می گذشت

دلم می خواست . در درونم دوران می کرد
شنوم اگرچه گوشم انباشته از صدايي را ب

پرسش های هم بنديان بود و مخاطب نيز 
همه می . در اين ميان معلوم نبود کيست

پرسيدند چه شده ؟ حکم تازه ای صادر 
شده ؟ امروز نوبت کيست ؟ در تمام طول 
چندين سالی که يک نفر زندانی است 
همواره و شايد هرلحظه ناخودآگاه منتظر 

وز حکمی را اعالم آيا امر. تغييری است
خواهند کرد؟ کدام يک از بچه هايي که 
بالتکليفند حکم خواهند گرفت ؟ آيا امروز 
زندانی جديدی به ما اضافه خواهد شد؟ آيا 
بخش ديگری از تشکيالت ضربه خورده 

 است ؟

صدای فريادی که بيرون از بند به گوش می 
رسد گويای آنست که کسی دستگير شده  

اما از تو . رد درد می کشدو زير شکنجه دا

شنيدن صدای . هيچ کاری ساخته نيست
گريه کودکان شيرخواری که همراه 
مادرانشان در بندها به سر می برند ، شنيدن 
خبر مرگ رفيقی که به بازپرسی برده می 
شود و خود را از طبقه پنجم ساختمان 
بازپرسی به پايين پرتاب می کند و ديگر به 

 يا ديدن تن آش و الش بند باز نمی گردد و
يک زندانی که به حدی با کابل به سرش 
زده اند که قادر به حرف زدن نيست و زجر 

 .می کشد ، چقدر دردآور است
نفس ها هنوز . لحظه ها به کندی می گذرد

حبس است و تو در ذهنت جستجو می کنی 
که امروز قرعه به نام کيست ؟ در بند ما 

ين سال حبس تعدادی از بچه ها بعد از چند
هنوز در بالتکليفی به سر می برند و خبری 

در ماه گذشته دو نفر . از حکم شان نيست
از بچه های بند را اعدام کرده بودند ، قادر 

ما هنوز در سوگ . جرار و علی اکبر مرادی
اين دو رفيق بوديم و حاال نگران بقيه که 

امروز نوبت کيست ؟ . بالتکليف بودند
 مجتبی محسنی ، رضا اسفنديار قاسمی ،

 ...سيف يا 
به همين سادگی رفيقت را که سال ها با او 
زندگی کرده ای و می دانی برای چه و 

عليه چه کسی مبارزه می کند صدا می زنند 
و تو به يک باره می فهمی که اين از 
. آخرين لحظه هايي است که تو با او هستی

معموال در گذشته کسی که قرار بود اعدام 
ين ساعت چهار تا پنج بعدازظهر ، شود ب

اسمش را برای مالقات صدا می زدند و اين 
نوع مالقات ها نشان دهنده اين بود که 

اما آن . احتماال اين آخرين مالقات اوست
همه بچه ها . روز انگار وضع فرق می کرد

پچ . منتظر واکنشی از طرف پاسدارها بودند
 همه ما. پچ ها بين بچه ها شروع شده بود
نعره يکی . داخل راهروی بند ايستاده بوديم

 .از پاسدارها بچه ها را به تکاپو واداشت
همه ، وسيله هايتان را جمع کنيد وبه صف 

 .به ايستيد
فقط می . برای چی ؟ هيچ کس نمی دانست

بايست وسايل را مچاله کرد و توی کيسه 
شايد مثل هميشه می خواهند بند را . ريخت

 .بازرسی کنند
دست . رها رنگ هايشان پريده بود پاسدا

هايشان می لرزيد و می شد فهميد که هيچ 
يکی . کدام بر اعصاب خود کنترلی ندارند

از آن ها فرياد زد که اگر کسی بخواهد 
حرکتی برخالف فرمان برادرها انجام دهد 

 .مغزش داغان می شود
با کسی شوخی . می بايست مواظب بود

 می کنيم ، وقتی می گويند شليک. نداشتند
بارديگر فرياد کشيد که می . می کنند

 .خواهيم از بند خارج شويم
 .به کجا ؟ کسی نمی دانست
خسته و تکيده . ما سيل اسيران جنگی بوديم

، زير بارعصبی گدشته و حال قرار 
اس . نگهبانان مسلح ، الشخوران اس.داشتيم

بودند که ما را دسته دسته به کوره های 
بی هيچ . بردندمرگ آدم سوزی می 

. تفاوتی ، آن هم در پايانه قرن بيستم
 .دانستيم که توحش زمان نمی شناسد

 .لحظه ها به کندی می گذشت
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بعد از عبور از راهروهای باريک زندان از 
مقابل سلول های دربسته و زندانيانی که 
روی صندلی به حالت چشم بسته نشسته 

بدون آن که بدانيم که . بودند عبور کرديم 
صدای نگهبانی که . به کجا می برندمان

 .فرمان ايست می داد را شنيديم
کيسه هاي تان را از روی دوشتان پايين «

هيچ کس هم حق سئوال کردن . بياوريد
 ».کيسه ها بعدا تحويل داده می شود. ندارد

موقعی که . ما را به بند ديگری می بردند
وارد بند جديد شديم با تعدادی از دوستانی 

 از قبل هم ديگر را می شناختيم و حاال که
پس از چندسال  بار ديگر در کنار هم قرار 

رسم بر اين بود که هر کسی . گرفته بوديم
سعی می کرد تخت خود را دراطاقی 
که هم خطی هايش در آن بودند پيدا 

دالئل . حرف برای گفتن زياد بود. کند
دستگيری ها ، رفقايي که اعدام شده 

يي از ديگر زندان ها و بودند، خبرها
 ...مقاومت رفقای اوين و 

هر چند نفس ها رها شده بود اما هنوز 
چندين روز بعد . بغض گلو را می فشرد

از نوشيدن جام خفت بارزهری که 
عصاره خون صدها هزار هموطنان مان 
بود ، تعدادی ديگر از بچه ها را به بند 

همه منگ و گيج . جديد اضافه کردند
بر . بوديم که اتفاق می افتاداز حوادثی 

خالف سال های اول زندان که عده 
ای از زندانيان مطالعه روزنامه های رژيم  و 
نگاه به تلويزيون را تحريم می کردند ، پی 
گيری دقيق اخبار راديو تلويزيون و روزنامه 

اما مطالعه روزنامه ها . در دستور کارمان بود
 به و بحث های طوالنی ما نتوانست کمکی

تحليل درستی از اين وقايع و برنامه ای که 
ما طبق معمول . رژيم در سر داشت بکند

هميشه اخبار را از طريق تلويزيون می 
اخبار آن شب ، خبر حمله . شنيديم

مجاهدين را که از خاک عراق تا نزديکی 

. کرمانشاه آمده بودند اطالع می داد
چگونگی آن حمله در صدر اخبار و توسط 

ی ، يکی از سران سپاه پاسداران شمعخان
او در حالی که از روی نقشه . داده شد

چگونگی حمله را توضيح می داد به اين 
صورت عنوان نمود که مجاهدين سعی 
داشتند از طريق خاک عراق به کرمانشاه و 
بعد تا تهران ادامه دهند و بر اين باور بودند 
که مردم شهرها يکی پس از ديگری به آن 

يوندند و به اين ترتيب تا تهران ها می پ
او اضافه کرد که ارتش عراق بنا شده . بيايند

بود که در اين حمله مجاهدين را ياری 
 .کند

روز بعد ضمن تکرار اين خبر به اين نتيجه 

رسيديم که احتمال اين جابجايي ها و 
. برخوردها در ارتباط با اين حمالت باشد

واهد اما ازاين که به چه نحو رژيم می خ
 .عمل کند تحليلی نداشتيم

اکثر بچه ها به اوضاع به هيچ وجه خوشبين 
نبودند ، چرا که روز بعد از گزارش 
شمعخوانی ، مقتدايي سخنگوی شورای 

: عالی قضايي در مصاحبه ای چنين گفت 
دادگاه ها و دادسراهای انقالب بايد در 
مورد گروه های محارب و ملحد با قاطعيت 

اين ها ضديت خودشان را چون . عمل کنند

با اسالم و ملت ايران به ويژه با حمله نظامی 
 .به ميهن اسالمی نشان داده اند

چند روز بعد خامنه ای در نماز جمعه تهران 
البته قرائتی وجود دارد که : چنين گفت 

بعضی از عوامل گروهک ها در داخل 
حتی . کشور هم به آن ها همدستی داشتند

مسئولين اطالعاتی و در داخل زندان ها 
قضايي اين جور قرائتی دارند و مدعی 
هستند که از داخل زندان ها هم با آن ها 

 .ارتباطی در مواردی برقرار بوده
به اين صورت در تکميل حرف های 
شمعخوانی ، مقتدايي ، خامنه ای ، موسوی 
اردبيلی رئيس ديوان عالی وقت چنين اظهار 

ست که قوه قضائيه تحت فشار ا: داشت 

چرا . چرا ما اين ها را محاکمه می کنيم
برخی از اين ها زندانی شده اند و چرا تمام 

مردم می گويند . اين ها اعدام نمی شوند
تمام اين ها بايد بدون استثنا از دم اعدام 

 .شوند
حاال ما چکار می توانستيم بکنيم ؟ دو روز 

اين قضيه . ديگر مالقات با خانواده هاست
ه اطالع آنها رساند و يا خبرهايي را می شد ب

اما اين که تا دو روز . را از بيرون گرفت
. ديگر چه اتفاقی خواهد افتاد معلوم نيست
: به طوری که فردای همان روز به ما گفتند
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همه بروند توی هواخوری ، حرکت های 
عصبی نگهبانان نشان می داد که بايد منتظر 

هر کسی پيش . واکنش های بعدی هم بود
خود تحليل خاص خود را داشت اما 
فشارهای روحی روانی اجازه نمی داد که 

بعد از يک ساعت . همه جانبه فکر کرد
موقعی که به بند برگشتيم ، تلويزيون از بند 

از روزنامه ها خبری . بيرون برده شده بود
کيسه ها را به هم ريخته بودند و معلوم . نبود

 آن روز فردای. نبود دنبال چه می گشته اند
درهای ميله ای بند قفل شد تا راه ارتباطی 
ما با هواخوری هم قطع شود و اعالم کردند 

بعد از . که تا اطالع ثانوی هواخوری نداريد
قطع مالقات ها ، هر روز چند نفر از بچه ها 
. را صدا کرده و از بند خارج می کردند

ابتدا از مجاهدين شروع کردند بچه هايي 
 می شدند ديگر به بند باز که از بند خارج

يعنی حدود دو هفته هر روز از . نمی گشتند
صبح همه ما می بايست منتظر باشيم که 

 .امروز چه کسی را صدا خواهند زد
به اين ترتيب حدود هفتاد نفر از بچه ها را 
از بند خارج کردند بين بچه هايي که از بند 
خارج کرده بودند ، کسانی هم بودند که يا 

داشتند و يا از تاريخ حکمشان حکم ن
گذشته بود و به قول معروف چند سالی بود 
که ملی کشی می کردند مثل حسين شفيعی 
و يا افراد بالتکليف مثل رضا سيف و يا 
مجتبی محسنی ، آن ها به مرور جيره غذايي 
را به حداقل رساندند و برنامه غذايي را 

به طوری که بيشتر مواقع يا . تغيير دادند
حدود . ب زمينی بود با نان  يا هندوانه سي

يک ماه و نيم بعد از اين تغييرات به طور 
ناگهانی تعدادی زندانی را چشم بسته به 

زندانيان جديد . داخل بندمان ريختند
همگی از اهواز به اصفهان آورده شده 

آن ها همگی عصبی ، خسته و بهت . بودند
 اولين سئوال آن. زده و بی خبر از همه جا

ها اين بود که ما را به کجا آورده اند؟ بقيه 

کی هستند؟ آن ها از هم بندی هاي 
جداشده شان هيچ گونه خبری نداشتند 
همان گونه که ما از همبنديان خود بی خبر 

قبل از اين که ما : آن ها می گفتند . بوديم
را جدا کنند ، چند نگهبان با يک آخوند 

دين به بند ريختند و سئوال هايي را ب
 :صورت طرح کردند
 آيا مسلمان هستيد ؟

اگر جواب مثبت بود ، 
 .سئواالت بعدی می آمد

هم چنان به حزب و 
 سازمانت معتقد هستی ؟

آيا حاضری در حضور 
زندانيان ديگر سخن رانی 

 ...کنی ؟ و 
و يا اگر مجاهد بود ، 

آيا : سئواالتی از قبيل 
اهدين را حاضری مج

محکوم کنی ؟ هنوز به 
سازمان مجاهدين اعتقاد 

 ... داری ؟ و 
سرنوشت آن ها بستگی به 
. جواب های آنان داشت

بدين ترتيب آن ها را به 
حالت چشم بسته از اهواز در اتوبوسی 

بعد . ريخته و به زندان اصفهان آورده بودند
از دو ماه اين عده دوباره به اهواز برگردانده 

عدها مطلع شديم که بيشتر آن ها ب. شدند
فشارهای روحی و روانی هر . اعدام شدند

آن روزها مصادف بود با . روز ادامه داشت
روزهای عاشورا و تاسوعا ، آن ها با پخش 
دعای کميل با صدای بلند از طريق بلندگو 
و با آوردن زندانيان عادی به بند به مدت 
 چند ساعت در روز و با سينه و زنجير زدن

و شعار مرگ بر مجاهد ، مرگ بر 
کمونيست ، سعی در تضعيف بيشتر روحيه 
ها داشتند و در ادامه به دنبال بهانه های 
ديگر مثل زدن سبيل ها و يا کوتاه کردن 

موی سر ، سعی در آزار و کتک زدن بچه 
بين ما بحث ها و اختالف نظرها . ها داشتند

هم چنان ادامه داشت و بعضی مواقع درد 
رک يعنی زندانی بودن را فراموش می مشت

تعدادی از بچه ها مطرح می کردند . کرديم
که ما هم بايد در مقابل حرکت های 
مسئولين و نگهبانان از خود واکنش نشان 

ما بايد دليل کم کردن جيره غذايي ، . دهيم

قطع مالقات و هواخوری ، بردن تلويزيون و 
عتقد اين نظر م. قطع روزنامه  را دنبال کنيم

بود که بايد دست به اقدام عملی زد و طرح 
از طرفی . يک اعتصاب را مطرح می کرد

عده ای از بچه های ديگر مخالف اين نظر 
بودند و می گفتند بر چه اساسی دست به 
اعتصاب بزنيم ، در صورتی که ما هيچ 
گونه اطالعی از بيرون نداريم ، از سرنوشت 

ده اند هيچ بچه هايي که از بند بيرون برده ش
ما حتی با خانواده ها . خبری در دست نيست

مالقات نداريم که اگر دست به اعتصاب 
که . زديم آنها را در جريان بگداريم

. اعتصاب مان انعکاس بيرونی داشته باشد
آن ها با حرکتی که مسئولين زندان را به 
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واکنشی بدتر در مقابل ما قرار بدهد 
ب بين بچه به اين ترتي. مخالفت می کردند

ها به خاطر شکل اعتراض درگيری های 
لفظی و دل خوری های سياسی هم به 

اما در آخر نتيجه بحث . وجود می آمد
ها اين شد که نامه اعتراض آميز به 
مسئولين زندان و حاکم شرع نوشته 
شود و همگی اعتراض خود را نسبت 
. به شيوه برخورد آن ها اعالم کردند

القات با خانواده هم چنين ما خواستار م
ها ، برقراری هواخوری ، آوردن 
روزنامه و دانستن دليل کم کردن جيره 

جواب آن ها هم اين بود . غذايي شديم
که بعدا خودتان همه چيز را خواهيد 

بعد از اين پاسخ بود که بچه ها . فهميد
. از خوردن صبحانه خودداری کردند

مسئولين زندان از اين اقدام باخبر شدند و 
چند نفر از بچه ها را به زير بازجويي 

اما با توجه به اين که حرکت . کشيدند
اعتراضی ما ادامه نداشت و تعداد زيادی از 
بچه ها مخالف ادامه آن بودند برای 
. مسئولين زندان هم چندان اهميتی نداشت

آن ها کاری را که می بايست بکنند انجام 

داده بودند و ماموريت خود را تا حدود 
 .يادی به اتمام رسانده بودندز

برای نمونه . اعدام ها هم چنان ادامه داشت

اسفنديار قاسمی را در همان دوران و بعد از 
چهار سال و نيم بالتکليفی از بند خارج 

با خبر شديم که به پدرش تلفن زده . کردند
و گفته بودند فردا آخرين باريست که می 

القات بعد از م. توانی پسرت را مالقات کنی
هم می توانی اصفهان بمانی و فردای 
. مالقات جسد پسرت را با خودت ببری

شرط تحويل جسد هم خودداری از 
 .برگزاری مراسم بود

بعد از گذشت چندين ماه ، بچه هايي که از 

بند به بيرون برده شده بودند به جز دو نفر ، 
 .همگی اعدام شدند

مردم ما را از حضور بهترين و شريف ترين 
به اين ترتيب . فرزندانشان محروم کردند

اين ماموريت جنايت کارانه که از طرف 
باالترين مسئولين رژيم اسالمی و شخص 
 .خمينی طرح ريزی شده بود به انجام رسيد

 
 

 

 گر عاشق صادقی ز مردن مهراس        مردار بود هر آن که او را نکشند
 

بعد از احوال پرسی اين شعر را برايم خواند و ديگر .  را ديدم از پشت پنجره در هواخوری بودآخرين باری که علی صدرايي اشکوری نجفی
 .اورا نديدم

. در ابتدا هر دو از هم می ترسيديم ، چون گذشته هم ديگر را خوب می دانستيم. با علی در سال شصت و يک در زندان قزل حصار آشنا شدم
در بدو ورود او را به اطاق ما فرستادند و شايد همين برای هر دوی ما عجيب . ب بازی شديد شده بوددر جوی هم ديگر را ديديم که بازار توا

علی کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه بود و ظاهرا او را در ارتباط با مسائل صنفی دستگير کرده بودند و به دو سال حبس محکوم . بود
 .شده بود

 .اه از دردهای توده هاانسانی راستين ، بلندپرواز و آگ
 !از عشقش به مردم و همسر و دخترش ! از آشتی ناپذير بودنش با دشمنان خلق ! از کدام خاطراتش . نمی دانم راجع به او چه بنويسم

همسرش  بعد از هر مالقات هم خوشحال بود که دخترش ، مريمی را ديده  و توسط او نامه ای را به بيرون رد کرده است و غمگين از وضع 
. من هم هميشه بهش می گفتم که اشتباه می کنی ! علی هميشه می گفت که اگر روزی نباشم ، نازی هم خواهد مرد ). نازی قائم مقامی ( نازی 

 !انسان ، پوست کلفت تر از اين حرف هاست 
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 .جوابم را هميشه با لبخندی می داد
با علی خيلی صحبت کردم که از چه نقطه .  داوود ، رئيس زندان موافقت نمی کرداما حاج. حکم علی تمام شد و دستور آزاديش از اوين آمد 

 .ضعف های حاج داوود می شد برای راضی کردنش استفاده کرد
در وصيت نامه اش نوشته بود . آن روزها مصادف بود با سال گرد مرگ مصطفی خمينی و وصيت نامه او را روزنامه اطالعات چاپ کرده بود

 ).پدر علی ( نيا به هيچ کس مقروض نيستم به جز آيت اهللا اشکوری نجفی که در اين د
خيلی با هم بحث کرديم که درست آنست . گفت ولش کن ، گور پدر بابام و حاج مصطفی و آزادی من. گفتم علی از اين می شه استفاده کرد

عد از کلی چک و چانه زدن که چرا او را آزاد نمی کنيد ، حاج ب. باالخره راضی اش کردم و رفتيم پيش حاج داوود.  که از اين جا بيرون بری
روزنامه را به او نشان دادم و به قول معروف تو . اين جا خيلی اذيت کرده و برنامه ريزی کرده. اول وآخرش باز فردا اين جاست: داوود گفت 

 .رودروايسی ماند و موافقت کرد که علی را آزاد کنند
با اعدام هايي که شده و خواهد شد ، وقتی رسيدی بيرون ، حتما برو خارج از کشور چون : به علی گفتم . زديمآن شب تا صبح با هم گپ 

به من قول داد و شايد هم همان موقع به ريش من می . خواه ناخواه داستان ها رو می شوند و به قول حاج داوود فردا دوباره برت می گردانند
 .خنديد

حدود يک سال بعد خبر دستگيری . ه ها تماس گرفته بود و تا جايي که توانسته بود مشکالت شان را حل کرده بوددر بيرون با اکثر خانواد
اغلب بچه ها از اين که علی ، انسانی که اين همه شکنجه شده و ديده بود ، دوباره در آتش پای نهاده  و فرار نکرده ، . مجدد علی را شنيدم

کاش : هميشه می گفت . ستم که او دنبال هويتی بود که بروزش نداده بود و از شکنجه و اعدام هم ترسی نداشتولی من می دان. انتقاد داشتند
 .و ايستاد. آدم با يک اتهام درست و حسابی دستگير می شد تا جلوی اين آشغال ها بايستد

نازی کنار گوشم . آغوش گرفتيم و من زار زار گريه می کردمهم ديگر را در . اولين بار که نازی را ديدم زمانی بود که از زندان آزاد شده بودم
 : زمزمه می کرد

 گر عاشق صادقی ز مردن مهراس     مردار بود هر آن که او را نکشند
نازی هم کارشناس ارشد سازمان 

بعد از اعدام . برنامه و بودجه بود
علی حتی برای يک روز هم از 
کارش غيبت نکرد و حدود چهل 

سری سفيد به سرکار می روز با رو
هميشه از علی صحبت می . رفت
. از عشقی که به هم داشتند. کرد

بارها به او يادآور شده بودم که االن 
تو دو تا بچه داری و بايد به فکر آن 

همه : در جوابم می گفت . ها باشی
بچه های اين مملکت بچه های من 

 .و علی هستند
با هم . آخرين باری که او را در اسالم ديدم روز جمعه ای بود و پنج سال از اعدام علی می گذشت. يديم تقريبا ماهی دو بار هم ديگر را می د

سراسيمه به بيمارستان . مامان بيمارستان است: چهارشنبه زنگ زدم ، دخترش گفت . قرار گذاشتيم که جمعه هفته بعد بچه ها را به گردش ببريم
. نازی را آن جا نيافتم. رفتم به اطاقش. چقدر از اين عدد بدم می آيد. وحشت کردم. اطاق دويست و نه: پرستار گفت . اطاقش را پرسيدم. رفتم

نازی بود و در عرض چند . به سمتش رفتم ولی نشناختمش. آن خانم باشما کار دارد: ديدم مردی به دنبالم آمد و گفت . از اطاق بيرون آمدم
خوشحالم که دارم : گفت . دوباره همان شعر را نجوا کرد. صدايش در نمی آمد. ر آغوشش گرفتمد. روز ، بيست کيلويي وزن کم کرده بود

 .پيش علی می روم
 .اين دو چقدر عاشقانه هم ديگر را دوست داشتند و به هم وابسته بودند

 .بعد از پنج روز که در بيمارستان بستری بود ، نازی که به  سرطان خون  مبتال شده بود ،درگذشت
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همه سکوت کرده . داشتند نبش قبر می کردند. نازی را قرار بود که در قبر مادرش به خاک بسپارند. ود هزارنفری به بهشت زهرا آمده بودندحد
 !برای شادی روح خانم قائم مقامی و آقای علی صدرايي ، فاتحه : ناگهان صدايي از ميان جمع بلند شد . بودند

گفتند که آبدارچی بازنشسته سازمان برنامه و . جويای آشنايي او با اين دو نفر شدم.  مسن و کمر خميده بودمردی. همه به دنبال صدا می گشتند
 .بودجه است

 

 
 

در سال گرد قتل عام زندانيان سياسی ، ياد تمامی جان باختگان  راه     
 !آزادی ، دموکراسی و سوسياليسم را گرامی می داريم 


