
  "فريب خوردگان قرآن"فرازهايی از کتاب  

   نوشته آزاده ايرانی

 

 انتخابات و            ٣رويای بند 

   

هايي درشت و اثيري  اندامي متوسط، پوستي لطيف و خوشرنگ، سيمايي مهربان و چشم. هاي چيني بود زيبا چون عروسک

هاي غذا زير شير آب زندان  بود، تا شستن ظرفتر  هاي پيانو مناسب اش براي نوازش پرده هاي بلند و کشيده دست. داشت

انگيزي به  اسمش رويا بود ولي در پانزده سالگي به کابوسي دچار آمد که در هجده سالگي از نوبهار زندگانيش، پاييز غم! اوين

ه سالگي اسالم در پانزد. گذشت وقتي من وارد اوين شدم، رويا هجده ساله بود و سه سال از دوران زنداني شدنش مي. وجود آمد

  !را به خطر انداخته بود

  

گشود، اما هيچکس حرف زدنش را  هايش را از هم مي گاهي لبخندي تلخ لب. با هيچکس دوست نبود. زد با هيچکس حرف نمي

ها  ساعت. ماند ها به يک نقطه خيره مي ساعت. رفت هدف راه مي ها بي ساعت. کرد مي" کز"ها در کنجی  ساعت. نديده بود

افتاد که اگر چه  خوابيد بي آن که باالپوشي روي خود بيندازد و گاهي نيز، هر از چند هفته هوس فرار به سرش مي اي مي گوشه

  . شد مي" ازما بهتران"همواره قرين ناکامي بود، اما موضوع تفريح و مسرت بعضی از 

  

اني که به هواخوري آمده بودند، اتفاق سناريوي فرار همواره به يک صورت، در روز روشن و در برابر چشم همه زنداني

اعتنا به ديگران، در حالي که اين وسايل را  بي. دو قابلمه و يک کاسه فلزي وسايل مورد نياز در فرار رويا از اوين بود. افتاد مي

ن و سرانجام کاسه تر را روي آ تر را زير، قابلمه کوچک زير بغل گرفته بود به کنار ديوار حياط هواخوري مي آمد، قابلمه بزرگ

خواست از ديوار بلند اوين  رسيد، مي متر مي  و آنگاه از ارتفاع آن که به زحمت به پنجاه سانتيگذاشت فلزي را باالي آنها مي

  .شا بنشيندباال رود و آزادي را به تما

  

رساندند، رويا را به  دادند، سراسيمه خود را به کنار ديوار مي خواهران پاسدار در حالي که به نشانه تاسف سر تکان مي

بستند و با خنده زهرآگيني به  اش را به رادياتور شوفاژ مي هاي ظريف و کشيده گرداندند، با دستبند فلزي دست سلولش باز مي

  :گفتند ديگران مي

  .ز ديوانه شده است با

  .گفتند دروغ هم نمي

کسي حاضر نبود فکر کند که پانزده . انديشيد در عقل باختگي رويا کسي ترديدي نداشت، اما کسي هم به علت ديوانگي او نمي

سالگي، سن تحمل زندان شکنجه، زير ضربات کابل رفتن، شيلنگ خوردن، فحش و بد و بيراه شنيدن و تحقير و توهين شدن 

کسي حاضر نبود خود را به اين واقعيت نزديک کند که به کار گرفتن يک دختر پانزده ساله به عنوان يک عنصر سياسي و . تنيس

  !طلبانه است که کار برادران حزب هللا، در شکنجه دادن و آزار رساندن به او پيکارگر، همانقدر زشت و فرصت

  

هاي نوشکفته طراوات و سرسبزي يک  ر مذهب بر آن نيفتاده باشد، غنچهاي که بختک انقالب و آوا ها در جامعه پانزده ساله

پانزده سالگي، سن نشاط، خرمي، طراوت، آشنايي با الفباها و سن آغازيدن براي تماشاهاست، نه سن . جامعه انساني هستند

ن باالي سي و چهل، فريب خورده وقتي ما مادران اوين در سني!  ها پناه بردن "ايسم"انتخاب کردن، سياسي شدن و به زير چتر 
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توان مقصر  ثمر از آب درآمدند، مي بوديم، آيا رويا و بسياري ديگر را که اگر ديوانه هم نشده بودند، عليل و ذليل و بيهوده و بي

  شناخت؟

  

دادن راي از هاي ظريف رويا را براي  فرداي يکي از اين فرارها، روز انتخابات بود و خواهران پاسدار آمده بودند تا دست

هللا و ظنز تاريخي  هاي مسخره حزب اين هم يکي ديگر از بازي. رادياتور شوفاژ باز کنند و او را به پاي صندوق انتخابات ببرند

هاي تلويزيون سراسري  آنروز، من و فاطمه که به طور اجبار، برنامه .ديگري از عملکرد نخستين حکومت هللا بر ارض بود

يکي از برادران پاسدار به عنوان گوينده تلويزيون داشت در باره نامزدهاي انتخاباتي رژيم سخن . ديمکر اوين را تماشا مي

شمرد و زندانيان عزيز را براي  گفت و سابقه مبارزات آنها را در دوران پيش از انقالب و خدماتشان را بعد از انقالب برمي مي

  .اجباري بودراي دادن     .کرد دادن راي به سود آنان تشويق مي

  

سبب بازداشت و زنداني شدنمان، مخالفت و مبارزه با تماميت اين نظام سرکوبگر و ضدايراني . ما زندانيان سياسي رژيم بوديم

ما را . دانستند زيرا با موازيني که سردمداران حکومت براي خود نوشته بودند، سازگاري نداشتيم بعضي از ما را نجس مي. بود

ا زير فشار شکنجه اعتراف کنيم که قصدمان از مبارزاتمان، سرنگوني و سقوط اين نظام ضد بشري، ضد عقل دادند ت شکنجه مي

دانستند، با اين همه وقتي پاي  گفتيم آنها پيشاپيش ما را دشمن خود و موجوديت نظام مي حتي اگر ما نمي. و ضد تمدن بوده است

کردند  که به نامزدهاي مورد عالقه آنان راي  خواستند  يا مجبورمان مي يم ميانتخابات در ميان بود، از ما به عنوان دشمنان رژ

  !بدهيم و بخشي از نظامي را که در کل قبول نداشتيم، تاييد کنيم

: تر بود راستي چه کسي ديوانه  رويا، يا سردمداران رژيم؟

  

هاجري که حکم اعدام او صادر و تاييد شده .  بودنوبت هاجر .ساعتي بعد همه را به ريختن راي در صندوق انتخابات فرا خواندند

االختيار هللا بر کره خاکي به   نمايندگان تام .کرد نظيري براي اجراي آن ثانيه شماري  مي شد که با قدرت روحي کم بود و ماهها مي

هال از . ي راي گذاشته شده بودها در طبقه بااليي بند، صندوق. ها باال رفتيم از پله  !ها هم چشم اميد دوخته بودند  راي اعدامي

زد زندانياني که همگي دشمن حکومت بودند، اما بايد به اجبار براي انتخاب نمايندگان پارلمان همان حکومت  زندانيان موج مي

  .دادند راي مي

  

ي روي آن نوشته اي که نام نامزدان انتخابات هاي چاپ شده يکي از ميزها به توزيع برگ .در صف ايستادم تا نوبت به من رسيد

هاي تاييد شده انتخاب کنم و رايم  حاال نوبت آن بود که نامزدهايي از ميان نام. يکي را هم به من دادند. شده بود، اختصاص داشت

بنا بر اين همانگونه که . توانست مورد انتخاب من باشد طبيعي است که هيچيک از آنان نمي. را به سود آنان به صندوق بيندازم

انديشيده بودم و ريسک آن را هم پذيرفته بودم، بي آن که حتي نگاهي به نام نامزدان جمهوري اسالمي بيندازم، يک از قبل 

بعد با آرامش تمام . ام مخفي کردم درنگ برگه راي را از سجاف پيراهنم در سينه ضربدر بزرگ روي ورقه انتخابات کشيدم و بي

  .اندازم  برگ راي را در صندوق ميبه کنار صندوق راي آمدم و وانمود کردم که

  

  .که مسئول صندوق راي بودند، سبب شد که کسي از آنچه کرده بودم، آگاه نشود" زينب خواهران" توجهي شلوغي محيط و کم

هاي طبقه همکف پايين  به محض آن که از کنار صندوق راي دور شدم، نفسي به راحتي از سينه بيرون دادم و شتابان از پله

اند به دستشويي بروم و هر چه  درنگ تصميم گرفتم تا ديگران پايين نيامده بي  .رخالف طبقه بااليي، زندان ما خلوت بودب .رفتم

هيچ . وارد راهرو شدم، هاجر را که کنار ديوار ايستاده بود، ديدم .ام پنهان بود، نابود کنم زودتر برگ راي را که هنوز در سينه
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ام بيرون آوردم، آن را  رفتم، برگ راي را از سجاف سينه ي که به سرعت به طرف دستشويي ميدر حال. کس بجز او آنجا نبود

درنگ  خنديد، بي هاجر نيز در حالي که به پهناي صورتش مي .درنگ مشغول ريز ريز کردن آن شدم به هاجر نشان دادم و بي

از سينه بيرون کشيد و پيش از آن که آن را ريز ريز اي بعد برگ راي را  دستش را به زير پلووري که به تن داشت کرد و لحظه

  !کرده بود“ باطل”رژيم را “  نامزدان انتخابات ”يک ضربدر بزرگ  .کند، نشانم داد

  

ها رفتيم و نامزدان ريز ريز شده رژيم  هر يک به درون يکي از آن کابين. ها قرار داشت، شديم اي که توالت با هم وارد محوطه

که آن روز تا ! شگفتا .آنان همان جايي رفتند که سزاوارشان بود: براي يک لحظه انديشيدم .ها ريختيم توالترا به درون چاهک 

ها روشن  شان را با نامزدان انتخاباتي رژيم در همين توالت اندکي به غروب مانده کسان ديگري جز من و هاجر، هم تکليف

اي سر داده بود که هيچ طنزي در تاريخ  ها پايين مي آمد، غش غش خنده پلهو شگفتي برانگيزتر آن که وقتي رويا از ...  !کردند

  .ها تا آن حد گويا و گزنده نبود استبدادها و خودکامگي
 
 

  .شدم من بايد از زندان آزاد مي

 تنها سال نو و بهار تازه نبود که از راه مي  .رسيد، من نيز راهي راه ديگري بودم

  !هاجر آغاز شده بود، بي آن که پايانش را بتوانيم تصور کنيمهاي فرزندم  راهي که با توصيه

  

  .کرد مي" شوخي" با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي" هم با ما " هللا حزب"

  

گرفته بودند و هايي که زمام سرنوشت حکومت، ملت و مملکت ما را به دست  هللا هللا، شکل گرفته بود و آيت حکومتي که به نام

بر جامعه " مشيت الهي"و " قانون آسماني"دادند که به نام هللا هر بدي را خوب و هر خوبي را بد، به اسم  به خود حق مي

مساله " ها را هم داشتند که به حجره و مدرسه نرفته، به غمزه يک سرنيزه و تدبير انواع شکنجه اللهي تحميل کنند، حزب

ده  ساختند و از زبان او اي مي ه ميل و سليقه خويش در يک چشم بهمزدن خداي تازهصد مدرس بودند و ب" آموز

کردند، تا يکهزار و چهار صد سال پس از حرکت شتابان کاروان تاريخ به سوي تکامل  ها را نازل مي ها و قرآن انجيل ها، فرمان

   .انندباز گرد" صدر اسالم"تمدن بشري، مردمان خوب و صبور ما را به روزگاران 

  

به روزگاراني که . جزيره العرب جز جهل و خرافات و ناداني و به غير از خشونت و فقر و فاقه نبود به روزگاراني که در شبه

به . هاي جنگي ها و غنيمت به روزگار غزوه. کردند و خانواده معنايي جز پريشاني نداشت دخترها را زنده زنده در گور مي

   !تر، ساالرترروزگاراني که تيغ هرکس برا

  

احکام الهي و  در شوخي خداياني که پس از يکهزار و چهار صد سال از جزيره العرب به سرزمين آريايي ما کوچيده بودند، همه

توانست از سوي پاسداران اسالم ناديده گرفته شود، همانگونه که عکس آن هم به سادگي  همه موازين مذهبي و شرعي مي

انداخت و استخوان شهيدان  ل گيسوي يک زن، اگر ميل آنان بود اسالم ناب دمحمي را سخت به خطر ميديدن شال. افتاد اتفاق مي

لرزانيد، اما در همان حال پيچاندن همين گيسوان به دور دست يک برادر حزب هللا و به عنوان تعزير، اسالم  زنده را در گور مي

   .داد را از خطر نابودي نجات مي
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اميال  شديم، برادران براي آن که از وسوسه همراهي با يک زن نامحرم دستخوش  بازپرسي احضار ميوقتي به بازجويي يا 

دادند و سر ديگرش را خودشان به دست  زن نامحرم مي نفساني نشوند، سر يک قلم خودکار و يا خط کش پالستيکي را به دست

گين پاسداران دين مبين، روي سينه و دهان همان زن نامحرم داد که هيکل سن گرفتند، اما هنگام کابل زدن، اسالم اجازه مي مي

  .اش از شدت شکنجه به گوش مسلمانان ديگر برسد اراده قرار گيرد، مبادا که فرياد بي

  

  .افتاد شوخي برادران با احکام دين، روز انگشت نگاري و عکسبرداري در اداره تشخيص هويت اتفاق مي ترين و مسخره... 

اي برادران از ديدرس حساب رسان بهشت و جهنم و نيز پروردگار عالم که هيچ چيز از نظر مبارکش پنهان اين اتاق به فتو

اينجا ديگر اگر يکي از برادران دانه دانه هر ده انگشت دستان يک زن نامحرم را ميان دست . توانست باشد، مخفي شده بود نمي

گذاشت، اسالم در خطر نبود و گناه و معصيتي هم صورت  ري مينگا کرد و بر برگ کاغذ انگشت گرفت، مرکبي مي خود مي

   .گرفت نمي

  

رسانيد که در مقابل دوربين عکاسي زندان، بايد  شوخي برادران با شريعت، هنگامي نفرت و انزجار زن نامحرم را به اوج مي

اي در اين باب در احکام  الي، تبصرهبه قولی بايد خداوند تبارک و تع. قرص صورت از زير چادر بيرون مي آمد کمي بيشتر از

در برابر همين دوربين، هنگامي که نوبت عکس گرفتن از نيمرخ زن زنداني  .دين نوشته باشد که از چشم ما پنهان مانده بود

محرک غرايز نفساني  شهوات حيواني و رسيد، گوش زن نامحرم که تا دقايقي پيش نزد پارسايان شريعت مقدس آتشفشان مي

  .گرفت، تا کارت عکس زن نامحرم قابل استفاده باشد ايد بيرون از حجاب در معرض ديد قرار ميبود، ب

  

هاي احکام اصيل دين  ها حاضر نبودند در باره اين يک بام و دو هوا بودن هللا هيچيک از برادران و ارشاد کنندگان و حتي آيت

  .ان بدهندپاسداران اسالم، توضيحي به ديگر درآوردي مبين و مقررات من

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

پاسداران اسالم با کودکان   اگر اين شوخي با شريعت، در اداره تشخيص هويت زندان، مايه تفريح و خنده بود، شوخي وحشتناک 

هنوز مورد " بهشت زير پاي مادران است" البته .آورد يالب بهاري به ديده نميهاي کم سن و سال، جز س شيرخواره و بچه

سربازان گمنام امام زمان قرار نگرفته بود و هنوز چه بر فراز منبرها و چه در  ها و پاسداران اسالم و هللا تکذيب آيت

اما، برادران حزب هللا، ابايي . شد تحسين ميهاي تلويزيوني شبکه سراسري اوين، از مقام واالي مادر در اسالم تجليل و  برنامه

اش در يک زندان نگاه دارند و کودکان  نداشتند که همان مادر مسلمان را همراه با کودک شيرخوار و يا فرزند يکي دو ساله

  .شان محروم کنند ترين حقوق کودکانه بيگناه را از طبيعي

  

ده، در حالي که بچه خود را در بغل داشتند، يا دستشان را به دست گرفته مادران شکنجه ديده، با پاهاي باندپيچي ش هنگامي که 

بهشت زير پاي چنين مادراني چه ارزش و اعتباري  رفتند، بودند، به جبر و زور روي پاهاي مجروح خود در زندان راه مي

 زير پاي همه مادران بهشت وجود تعزير را به جاي شکنجه نام گذاشتن، اين پيام را با خود داشت که توانست داشته باشد؟ مي
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  !پاي انقالب بماند شود و خاطره چنين دوزخياني بايد تا ابد در خاطر نسل تازه ندارد و نوع جهنمي آن نيز زياد پيدا مي

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

عروس هم چشم و چراغ . اللهي، حرمت در حفظ خانواده نبود، در از هم پاشيدن و ويران کردن آن بود بهاي حز شوخي ر ايند

انتقال صديقه منصوري به بند عمومي زندان  .ترحم آن باشد توانست قاتل بي خانواده نبود و مي

روس صديقه منصوري ع .خدايان قرن بيستم بود هاي اين خدايان، يا بي اوين، از بدترين شوخي

خود صديقه هم از يک خانواده . فهاني بود و پدر خانواده دکتر شفايي نام داشتصيک خانواده ا

هاي سياسي ضد رژيم روي مي آورند و پس  صديقه و همسرش به فعاليت. پزشک برآمده بود

صديقه با نخستين توپ و  . مي افتادندها فرار و خانه به دوشي، به دام پاسداران از مدت

گشايد و تمام  شود، زبان مي شنود و به دنبال تحمل چند ضربه کابل تواب مي  که ميتشرهايي

گناه آنان اعتقاد به آزادی و دموکراسی و کمک به  . دهد اعضاي خانواده شفايي را لو مي

  . کردند بودکسانی که در راه آزادی مبارزه می

  دکتر مرتضی شفايی                                                                                                                                     

  

از ديدگاه دادرسان اسالمي پدر و مادر و خواهر و برادر در  .هايي در قاموس دکانداران دين، سزايي جز اعدام نداشت چنين کمک

آنان بايد همان کاري را انجام بدهند . برادر خود بشتابند دد فرزند، خواهر و ياهايشان نبايد به هنگام گرفتاري به م عاطفه گستره

  !سپردن عزيزانشان به دست خونريز جالدان .خانواده، صديقه انجام داده بود که عروس

د داشت  اگر از ميان خوانندگان سطورم برای کسی اين امکان وجومتاسفانه عکس بقيه اعضای خانواده را نتوانستم تهيه کنم«

  ».لطفا مرا ياری کند که سپاسگزار خواهم شد

  

)" جليلی پروانه(مريم شفايی"دخترش " عفت خليفه سلطانی"و همسرش خانم " مرتضی شفايي"و چون پدر خانواده دکتر ... 

ند، چنين نکرده بود" جواد شفايی"و پسر ديگرش، همسر صديقه تواب " مجيد شفايی"پسرش " حسين جليلی پروانه"دامادش 

صديقه زنده ماند، تا فرداي  . دادگاه عدل اسالمي همه آنان را به مرگ محکوم کرد و همه آنها را در مقابل جوخه آتش گذاشت

  :تيرباران شدن خانواده شفايي، بر باالي سر همسرش که هنوز زير شکنجه قرار داشت برود و به او بگويد

  !تا جانت را نجات داده باشيام، تو هم همه چيز را بگو   من همه چيز را گفته

صديقه به بهاي اعدام پنج نفر و مرگ انتخابی همسر سرافرازش، زنده ماند، اما شوهر او جواد شفايی، شرافت انساني را بيشتر 

  .قربانيان عروس خانواده به شش نفر رسيد .دوست داشت و خود را در اوين حلق آويز کرد

  

او کوچکترين عضو خانواده بود که در شب هجوم پاسداران .  دوازده ساله زنده مانداز خانواده دکتر شفايي، تنها يک کودک

 .شود گريزد و تا آن زمان، هرگز هيچکس از سرنوشت او آگاه نمي شان وحشت زده و پريشان از خانه مي اسالم به خانه

يدوار نبود و اعدام خود را ناشدني ها ام هللا ها، صديقه زبون، چندان به عفو و اغماض آيت عليرغم همه اين خوش خدمتي

  . هر چند بعد از آزاديم از زندان، يکبار او را که در آزمايشگاه برادرش کار می کرد، مشغول به کار ديدم. دانست نمي
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  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

هايي که به پاسداري از آن برخاسته بودند و سن بيشتر آنها از بيست و پنج  شش سال تجاوز  للهيا اسالم در دست حزب

مهرانگيز  .ها بود دليل مهرانگيز از آن فاجعه مرگ بي .توانست هرگز اتفاق نيفتد هايي مي آفريد که مي کرد، گاهي فاجعه نمي

به فاصله کمتر از دو ماه هر دو برادر را . ازداشت و زنداني شدندحامله بود که به اتفاق مادر و نيز شوهر و برادر شوهرش ب

مهرانگيز خبر تيرباران شدن همسر و برادر همسرش را در زندان شنيد و . جرم آنها منافق بودن آنان اعالم شد. اعدام کردند

براي جنيني که در شکم هايش  قراري تابي و بي هاي پزشک زندان به او که بي توصيه. روزهاي سختي را پشت سر گذاشت

   .شد تر مي دخترک روز به روز تکيده. دارد، خوب نيست گوش شنوايي نيافت

  

   .همه ما و بيش از همه مادرش، نگران جواني خودش و جان کودکي که در شکم برآمده داشت، بوديم

 درد و مشقت و يکي دو باره به عالوه بر آن چند بار دردهايي مشابه درد زايمان به سراغش آمد که پس از تحمل چند ساعت

آن روز  يک روز سرد زمستانی  از غروب، درد زايمان به جان مهرانگيز  .بهداري منتقل شدن، خبري از زايمان زودرس او نشد

دکتر بند او را معاينه کرد و به صراحت گفت که اين بار درد زايمان جدي است و بايد او را به سرعت به بهداري يا . افتاد

  .خبر به اتاق خواهران پاسدار رسيد، تا او را از بند به بهداري منتقل کنند، مدتی به طول انجاميد .رستان زندان متقل کردبيما

اين آخرين ديدار ما با مهرانگيز بود، زيرا ديگر هرگز به بند .مهرانگيز را بردند، بي آن که مادرش بتواند او را همراهي کند

در . اي آرام و قرار نداشت، اما بازنگشتن او به بند، تا چند روز باعث تعجب کسي نشد و لحظهدر حالي که مادر ا .بازنگشت

  .هاي ديگر زايمان که زنان زنداني داشتند، تا يک هفته بازنگشتن را هم تجربه کرده بوديم نمونه

  

ديد  ي قضيه هم کسي وظيفه خود نمياما در آن سو. از روز چهارم، اندک اندک ما نيز شريک نگراني شديد مادر مهرانگيز شديم

گاهي به راست يا . گرفت گذشت، نگراني و اضطرابمان فزوني مي هر روز که مي. خبري توضيحي به ما بدهد تا در باره اين بي

شد که چون زايمانش بسيار دشوار بود، هنوز در بيمارستان اوين بستري است و گاهي نيز به  دروغ از زبان توابين گفته مي

  .اند شد که به سبب وضع حمل غيرمتعارف، مهرانگيز را به بيمارستان مجهزي بيرون از زندان برده ت يا دروغ گفته ميراس

نکات ديگر . تنها نکته درستي که در اين دو روايت مختلف وجود داشت، زايمان بسيار سخت و غيرمتعارف مهرانگيز بود

  .دليل اين زن زجر کشيده نبود گ بيها، در حقيقت جز الپوشاني کردن ماجراي مر روايت

  .آدم کشان خمينی، اين بار مرتکب دو قتل در يک لحظه شده بودند

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

گيرد و  خورد، قرآن بر سر مي ها مي  مادر قسم و آيه.ريزند تا پسرش را دستگير کنند  پاسداران شبانه به خانه مادر طاهره مي

و يک سال است شب و روز نگران سالمتي او است، اما  کند که يک سال است از پسرش خبري ندارد کالم خدا، سوگند ياد مي به 

همان شبانه او را . گذارند کنند و نه به گيسوان سفيدش احترام مي جان بر کفان اسالم، نه حرف و سخن و سوگندش را قبول مي
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پاهاي پيرزن آش و الش . دهند هيچ درنگي، زير ضربات کشنده کابل قرارش مي کنند و همان شبانه بي به زندان منتقل مي

رود و فردا با پاهاي باندپيچي شده، بي آن که اتهامي متوجه شخص او باشد به زندان  زير ضربات کابل از حال مي. شود مي

  .افتد مي

  

مادر طاهره را مانند ديگراني . تر از آن بوده است که با پمادمالي و باندپيچي درمان يابد دريدگي کف پا، عميق خمها و ز جراحت

االسالم زاده وزير بهداري دوران شاه که اينک سرپرست بيمارستان اوين بود  که به اين روز افتاده بودند، به دست دکتر شيخ

االسالم زاده، از زير بغل يا کشاله ران زنداني  دکتر شيخ .ود، در مورد او هم به کار بنددسپارند، تا روشي را که ابداع کرده ب مي

مادر . افتاد که اين پيوندها نگيرد کمتر اتفاق مي. داد داشت و به کف پاي زنداني شکنجه شده پيوند مي قطعه پوستي را برمي

  .ريدگي کف پايش را ترميم نکرداالسالم زاده هم د طاهره اين بخت را نداشت و پيوند دکتر شيخ

  

برادران به دو کشف اطالعاتي جديد توفيق يافتند، اول آن که مادر طاهره به آنها دروغ نگفته است و يازده ماه  دو ماه بعد از آن،

که او را کرد  عدل و داد و قسط اسالمي، حکم مي بنا بر اين، .پيش از هجوم پاسداران به خانه او، پسرش از ايران گريخته بود

توانست تعزير را رسوا کند، مانع از  کشف دوم برادران که مي در حقيقت چنين قصدي هم داشتند، اما آن. درنگ آزاد کنند بي

کشف دوم برادران جز اين نبود که پاهاي مادر طاهره هنوز خوب نشده بود و به همين سبب از ترس  .تحقق اين آزادي شد

  .شد اول بايد زخم پاهايش خوب مي. توانست از زندان پا بيرون بگذارد  مرزهاي ايران، نميرسوايي و بي آبرويي در خارج از

اللهي توضيحي براي ديگران نداشتند که اگر تعزير حکم اسالمي است و نام  ها و نه برادران حزب هللا اين بار هم نه خدا، نه آيت

  نده از تعزير را ديگران نبايد ببينند؟هاي وحشيانه آنان شکنجه نيست، چرا آثار به جا ما کابل زدن

  

مادر طاهره خوب نشده بود و يعني آن که هنوز در زندان انقالب  هاي پاي گفتم، هنوز زخم وقتي من زندان را ترک مي

داد، به چشم، با پوست و گوشت و استخوان، به حيرت و  عدل و دادي را که خميني از نوفل لوشاتوي فرانسه وعده مي اسالمي،

  .کرد جاب تجربه مياع

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

اگر از چند استثنا مانند مادران و پدران سالخورده که در حقيقت به صورت گروکان فرزندانشان به اسارت در آمده بودند، صرف 

  .دادند گون تحصيلي تشکيل مي  مجموع کساني بودند که بيشترشان را دانش آموختگان مدارج گونهنظر کنيم، زندانيان اوين، در

پزشک، داروساز، جراح، چشم پزشک، دندانپزشک، پرستار، مهندس ساختمان، مهندس معدن، مهندس صنايع الکترونيکي، 

جامعه شناس، تاريخ نگار و دانش آموزاني در دان، استاد دانشگاه، دبير، دانشجو، آموزگار، اقتصاددان،  فيزيکدان، شيمي

توانست با خدمات  شد اين نيروي عظيم انساني مي با هر محک و معياري که سنجيده مي .هاي تحصيالت متوسطه باالترين سال

  .تخصصي خود، در خدمت امروز و فرداي ايران باشد و در سربلندي آن بکوشد

  

هات سياسي بازداشت و زنداني شده بودند، زندانبانان، برادران بازجو و قاضيان شرع، در برابر اين نيروي افتخارآفرين که به ج

ميانگين سني برادران . کردند ها قرار داشتند که بجز جهل و خرافات و ناداني، مکتبي را نمايندگي نمي هللا حجت االسالم و آيت
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آنان نه از دانش روز . هم و به زحمت ديپلم دبيرستان بود سال بود و حداکثر سواد آنان ششم ابتدايي يا ن٢۵بازجو و بازپرس 

ها را، قدرت  فضيلتي ها و بي اين ناداني. توانستند يک آيه قرآن را بدون غلط بخوانند اي برده بودند و نه حتي مي بهره

چنين  .کرد ن ميوحشيانه حکومت و کابل برق و شيلنگ آب و مشت و لگد و توسري و ضربه فنداق تفنگ و دستبند فلزي جبرا

به نظر مي آمد که جهل و ناداني بر دانش و آگاهي پيروز شده بود و کهتران اجازه يافته بودند تا مهتران را از شکنجه تا اعدام 

  !سياست کنند

  

کی را معرفي خواهد کرد، اما تا به آنروز برسيم، من ماهيت ي" حکومت ننگ"شوخي طنزآلود تلخي که اگر نه آن روز، در آينده 

همو که مردم اعتماد و اطمينانی . نبود" شيخ علی تهرانی"اين دستاربند کسی جز . کنم از اين دکانداران دين را برايتان فاش مي

به او داشتند و جمعی از مردمان خوب مشهد، پشت سرش نماز می خواندند، بسياری از دانشگاهيان مشهد، از جمله باقر ايزی 

البته در همين جا بايد اعتراف کنم که . ها حضور می يافتند و سخنانش را به گوش جان می پذيرفتندما پشت سر او در راهپيمايی 

منهم تا قبل از ديدارم از ايشان و حانواده بسيار با شخصيت ايشان، به فکر کوچکم خطور نمی کرد که داماد رئيس جمهور 

مردی چنين بی خرد باشد که حتی در خانواده خودش هم " ایعلی خامنه "حجت االسالم ولمسلمين "آقای ) در آنروز(کشورمان 

  ! عدالت را بين پسران و دخترانش رعايت نکند

  

شيخ علي تهراني هنوز به عراق نرفته . به اتفاق چند تن از دوستان به مشهد رفته بويم. بهار سال هزارو سيصد و شصت بود

ما هم به دليل مخالفت مان با خمينی و سردمداران . برد ير سئوال ميبود و مغضوب و خانه نشين بود، زيرا استادش خميني را ز

يکي از ياران که با خانواده شيخ علی .  رژيم، هر کس با آنها به مخالفت بر می خواست سعی می کرديم به گونه ای حمايتش کنيم

هاي بسيار که شنيديم و   از زهد فروشيدر اين ديدار، پس .دوستی و آشنايی داشت، ترتيب ديارمان را با او و خانواده اش داد

در ميان فرزندانشان، دختر ده  .خريداري هم نداشت، شيخ ما را با همسر و تعداد زيادی بچه ريز و درشت تنها گذاشت و رفت

  . نگريست دوازده ساله او، غمگين و نگران به ما مي

  :گفت. از مادرش، سبب غمگيني او را پرسيديم

در پنج سالگي آمادگي اين . دختر بسيار با استعدادي است. گذارد فل معصوم، حال و روز خوشي برايم نميديدن حال و روز اين ط

ها کردم، اما آقا شيخ علي اصرار داشت که دخترمان را  گريه و زاري. را داشت که به مدرسه برود، پدرش به شدت مخالف بود

سرانجام موافقت . ي هم، بايد کمي سواد خواندن و نوشتن داشته باشدطگفتم، حتي براي ياد گرفتن خيا. به کالسي خياطي بفرستم

رفت مدرسه و ... کرد که فقط سه سال به مدرسه برود و به محض آن که کمي خواندن و نوشتن ياد گرفت، برود کالس خياطي

 کرد که دختر من نبايد به امتحانات کالس سوم را که پشت سر گذاشت، دوباره آقا پايش را در يک کفش. شاگرد بسيار خوبي شد

داند چه زجر و مشقتي کشيدم تا آقا را راضي کردم که با ادامه  خدا مي... مدرسه برود، همان کالس خياطي برايش بهتر است

هاي بسيار خوب قبول شد، پدرش ديگر به هيچ  اما اين بار وقتي دخترمان با نمره. تحصيل دخترمان تا کالس پنجم موافقت کند

خيلي فکر کردم و سرانجام به مدير مدرسه . از دست من هم ديگر کاري ساخته نبود... رفت بار ادامه تحصيل او نميوجه زير 

ها در باره هوش و استعداد  مدير مدرسه که آدم باخدا و باصفايي بود، آمد و ساعت. متوسل شدم و حقيقت را برايش تعريف کردم

ماه پيش اين دوره، تمام شده است و از حاال، هم، اين طفل ... راهنمايي را هم بگذرانداين دختر تعريف کرد تا آقا راضي شد دوره 

اي که  اين غم و غصه. شود، پدرش را براي ادامه تحصيل او راضي کنيم معصوم و هم من، در رنج و غذابيم که چه طوري مي

   به مدرسه رفته ای؟پدرش می گويد مگر تو که مادرش هستی... دخترم از آن رنج می کشد همين است

  

آيت هللا سيد " می گويم زمان من ديگر گذشت و امروز زمانه عوض شده، تازه آن موقع هم، خدا توفيق دهد به برادرم علی آقا 
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همه ما را بهت و حيرت فرا . که در خانه به من درس می دادند و گر نه منهم می بايست بی سواد می ماندم" علی خامنه ای

  : سرانجام من تاب نياوردم و پرسيدمگرفته بود، اما

  آيا او هم با پدرش همين مشکل را دارد؟...  پسرتان چه طور؟

رسد اما دارد درسش  البته هوش و استعداد پسرمان به پای دخترم نمي...  نه، خوشبختانه آقا با تحصيالت پسرمان مخالفتی ندارد

  ...دهد و تا حاال رفوزه هم نشده است را ادامه مي

... !آه  !تشکيل دهند" ايران"را بر روي کره زمين  و در " نخستين حکومت هللا"ما به چه کساني راي داديم، تا 

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

وزي سه بار بر فراز اوين به تماشا مي آمدند تا رو به رسد که روح سرگردان مارکس، لنين و استالين دست کم ر به گمانم مي

  .اين هم شوخي تلخ ديگري با زمين و زمان و زمانه زندان بود .قبله ايستادن و نماز گزاردن پيروان خود را به چشم ببينند

  .نماز خواندن در زندان اجباري بود

ها،  اي انگيخت، اما توده نشان تعجبي را برنميها و مجاهدين خلق مسلمان بودند و نماز گزارد ها، ارشادي فرقاني

دانستند، نه به دلخواه بلکه به فرمان  ها مي فداييان اکثريت يا اقليت که تا پيش از دستگيري دين را افيون توده ها و مارکسيست

کشيدند و روزي   ميگرفتند، مسح مقدس شرع مبين که توسط برادران و خواهران پاسدار به آنها ابالغ شده بود، بايد وضو مي

  .گفتند ايستادند و خدا را شکر مي سه بار به سوي قبله، در صحراي خشک و تفته عربستان، مي

  .ترديد دارم که در نزد هللا اين نمازهاي اجباري قبول افتاده باشد

  

به دليل . (ي خود پرداختبندي نشان دهد، بهاي سنگيني براي باورها الهام که تصميم گرفته بود به عقايد مارکسيستي خود پاي

پوشي گفت که اهل  هيچ پرده نوزده سال داشت و از همان روز اول ورود به زندان، بي )فراموشی نامش، او را الهام می نامم

شان که جاسوسي کردن و خبرچيني بود، عمل کردند و ماجرا را  توابين به وظيفه الهي .نماز خواندن و دوال و راست شدن نيست

باال، دستور رسيده بود  از  .آن روز تنها روزي بود که الهام نماز نخوانده بدون مجازات ماند . پاسدار گزارش کردندبه خواهران

صراط مستقيم  اي که الهام به اقامه نماز نپردازد، بيست ضربه تازيانه به او زده شود، نا شايد به گانه که در ازاي هر وعده سه

سرانجام الهام هم قبله مسلمين جهان  .گرفت  در بند عمومي و در برابر چشم همگان صورت مياجراي اين دستور الهي .باز گردد

  .قبله کرملين را فراموش کرده باشد را شناخت، بي آن که

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

حاال نوبت آن بود که جالد  !ها و دژخميان با ما شوخي کنند

 آغاز شده بود و تا آن زمان ادامه داشت، مجاهدين خلق خود را دشمن سوگند ١٣٦٠اين شوخي تلخ از کشتارهاي شبانه خرداد 

 ها و فداييان خلق هم در اين دشمني با اي ها، توده کمونيست. دانستند امپرياليسم و در راس آنها، امريکاي جهانخوار مي خورده
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نظيرش حکومت اسالمي را، برکشيده به قدرت توسط همان امپرياليسم  از اين سو، ملت ايران در داوري کم .آنها هم باور بودند

   .امداد آن پيروزي انقالب را باور نداشت دانست و بي جهانخوار مي

  

اي که از  ه آنان را ابتدا درون کيسهشوخي جالدان رژيم با دخترکان چهارده پانزده ساله محکوم به اعدام، يکي هم اين بود ک

پيچيدند، آنگاه درحاليکه بسياری از آن نو جوانان مادرشان را به کمک می خوانند و فرياد می  پرچم آمريکا دوخته شده بود مي

  .کشانيدند بستند و به خاک و خونشان مي دژخيمان رگبار مسلسل را بر پيکر نازکشان مي! مامان! کشيدند، مامان

ها مي  ها که از شهرستان ي از اين دختران و زنان جوان هنوز حتي يک دهم خاک کشورشان را نديده بودند و بعضيبسيار

کردند، اما قاضيان شرع هم شرمي نداشتند که آنان را مزدوران  اسالمي تجربه مي" القراي ام" آمدند، نخستين سفرشان را به

  !هاي ساخت همان آمريکاي جهانخوار ندهند رگبار مسلسلشان را به  امريکا ندانند و به اين جرم حواله

  

  :آري

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

ود رسيد حق خ اسدهللا الجوردي يک بازاي تمام عيار بود و حاال که از درون انقالب به مقام معظم رياست کل زندان مي

اي  در اوين، زندان عدل و داد اسالمي، اگر طفل شير خواره .هاي جور داشته باشد جنس دانست که نظير بازار در زندان هم مي

زنداني پنجاه و شصت . کرد، زنداني هفتاد و دو ساله هم داشتيم که در همان زندان به دنيا آمده بود، در کنار مادرش زندگي مي

  .ساله هم داشتيم

  

 با مادر قدسيه، در اوين آشنا شدم، پيرزن هفتاد و دو سال داشت و چهار سال از عمر زنداني بودنش در اوين وقتي من

بنا به گفته خودش، او را در شصت و هشت سالگي به اين سبب دستگير . روزي هم که آزاد شدم، هنوز در اوين بود. گذشت مي

پيرزن با پيروي از  .اش پناه داده بود وز و فقط چند روز، در خانهکرده بودند که دو برادر زاده مبارزش را براي چند ر

پاسداران جان بر کف دين مبين، بيم از آن داشتند که آزادي يک  اش، بد جوري اسالم ناب دمحمي را به خطر انداخته بود و  عاطفه

  ! پايان دهدپير زن هفتاد و دو ساله باز هم اسالم را به خطر اندازد و به دوران خودکامگي آنان

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

مسجد هم که پيش از انقالب . دانشگاه محل برگزاري نماز جمعه شده بود. نام زندان هول برانگيز اوين را دانشگاه گذاشته بودند

دانشگاه اوين انواع و  در .هاي صنعتي تبديل شده بود ل توزيع کوپن و مواد غذايي و فرآوردهخانه خدا، به حساب مي آمد، به مح

با . هاي شکنجه بر پا شده بود و تنها دانشگاه جهان بود که دانشجويان آن، هيچيک، تن و بدن سالمي نداشتند آزمايشگاه اقسام

گران اين دانشگاه، تخصص و مهارت بيشتري از همتاهاشان  نجهگفتيم که شک را سپاس مي" هللا قاصم الجبارين"اين همه بايد 

هاي شهرستاني آن وحشتناک  نمونه. کردند که ضايعات کمتري داشت ها داشتند و شکنجه را به روشي اعمال مي در شهرستان
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 مهناز شنيديم، شهناز بيست ودو ساله که ما هرگز او را نديديم ولي شرح حالش را از زبان مادرش رباب و خواهرش .بودند

  .داد گران شهرستاني را به روشني بازتاب مي ناشيگري شکنجه

  

مادر رباب به زحمت پنجاه سال داشت، مهناز بيست و چهار ساله بود و . اين خانواده از زندان کرمانشاه به اوين آمده بودند

اللهي  گران حزب شکنجه.  شده بودگران، براي هميشه عليل شهناز در بيست سالگي به دليل ناکافي بودن تخصص شکنجه

شهناز جز در بهداري جاي ديگري . گران تهران قرباني خود را شکنجه کنند کرمانشاه نتوانسته بودند به خوبي شکنجه

او را آنچنان شکنجه داده بودند که قدرت تفکر، انديشيدن و تعقل را از دست داده . توانست زندگي گياهي خود را ادامه دهد نمي

هاي الزم به هنگام عادت ماهانه  توانست ادرار و مدفوع خود را کنترل کند، همچنان که قادر به انجام مراقبت او حتي نمي. بود

  .خود نبود

مادر رباب سواد نداشت، اما شهناز و مهناز هر دو از سال اول . گناه اين خانواده سه نفري، کمک رساندن به مبارزان کرد بود

مقصد بعدي اين دو خواهر دانشگاه بود، اگر گذارشان به . هاي کالس بودند توسطه، همواره شاگرد اولتحصيل تا پايان دوره م

مادر رباب، با آن که سواد نداشت، شعر  .جايي نام دانشگاه و زندان بود دانشگاه اوين افتاد، گناه از آنان نبود، در تغيير و جابه

يک بار، به هنگام  .کرد  آن ستمکاري رژيم واليت فقيه را فرياد ميهاي زيبايي داشت که هر واژه چهار پاره. گفت مي

  ها دراز کرد  هاي اوين، ميعادگاه آخرين اعدامي هواخوري، دستش را به سوي تپه

          :و چنين خواند

  هاي اوين  تپه  

  فراز تپه اين خانه خراب آباد

  هزار شعله آتش به رقص برخيزد

  هزار جان گرامي ز تن برون آيد

  ريزد ار قطره خون بر زمانه ميهز

  

  جهنمي است در آن تپه ستم آباد

  که دود آن ز نگاه زمانه پنهان است

  درون سينه من از عذاب کينه شيخ

  دلي شکسته به جا مانده است و بريان است

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

هاي بسيار، به اميد مالقات با عزيز  ترديد، پدر و مادرها و خواهران و برادران، يا همسراني که پس از تحمل مشقت اما بي

هاي طوالني و پر دغدغه انتظار، همراه با خستگی وهزاران تحقير و توهين از  زنداني خود به اوين مي آمدند و پس از ساعت

کردند و  يدار با اسير خود وسايل شخصي و وصيتنامه او را از سوي مردان خدا دريافت ميطرف پاسداران بی سر وپا، به جاي د

اگر چه بودند کسانی که . شدند که عزيزشان شب پيش، هفته پيش و يا ماه و سال پيش به جوخه اعدام سپرده شده اند آگاه مي

هللا را جز جنايت  هللا و حزب آيت هاي هللا، ن شوخيسعادت ديدار جگر گوشه گان را چند روزی قبل از اعدام می يافتند، اينا
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  .دانستند کشي، از بهترين فرزندان ايران نمي نسل و

شان  اين محکومان، حتي مجاز نبودند، با کسان. کرد اسالم ناب دمحمي حتي آخرين تقاضاي يک محکوم به مرگ را برآورده نمي

  .حرف آخرشان را که حرف دلشان بود، با آنان در ميان بگذارند نهديدار داشته باشند و در آخرين ديدار بتوانند آزادا

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

لي خريدار هايش به پيشگاه باريتعا  کرد، زاري و استغاثه   مادر مشهدي، اگر فريب قرآن را نخورده بود، دست کم گمان مي

خواهد داشت و کسي در آن باالها خواهد بود که ناله و فرياد و زاري و التماس او را بشنود، غم جانگداز يک مادر را درک 

پسر جواني که اينک . درنده خويان مسلمان نجات دهد  کند، دل بر او بسوزاند و پسر جوانش را از درد و عذاب و آزار

ته شده بود و پشت در همان اتاق مادر مشهدي را محکوم به شنيدن فريادهاي درون اتاق شکنجه به تخت فلزي بس

  .خراش پسر جوانش کرده بودند  گوش

  .االختيار او پرداخت دلي بهاي سنگيني به باريتعالي و نمايندگان تام مادر مشهدي براي اين خوشباوري و ساده

  :اين حکايت هم شنيدن دارد

  

پسر . سواد، از مال جهان ز کهنه و نو، عالوه بر فقر و مسکنت، سه فرزند داشت ساني بيمادر مشهدي، اين زن ساده دل خرا

در زمان رژيم سلطنتي به زندان رفته بود و پس از . بزرگش، آغازگر راه سياسي و پيکار در اين خانواده کوچک شهرستاني بود

  .ار گرفت و همراه با خواهرش به خارج گريختانقالب نيز به دليل وابستگيش به سازمان مجاهدين خلق  مورد تعقيب قر

اينک مادر مشهدي مانده بود و کوچکترين فرزندش علي، که نوزده سال داشت و او نيز در ادامه راه برادر و خواهرش قدم 

  .داشت برمي

  

 مورد حمله اين خانه. اندازد مي" طاهره ب"هللا، سر و کار علي را به خانه  حزب رو در رويي سازمان مجاهدين خلق و

گيرد و در جريان يک حمله متقابل، دمحم ظابطی يکی از فرماندهان سازمان مجاهدين به همراه يکی از يارانش  پاسداران قرار مي

پيکر مجروح و خونين علي را به اوين . بيند شود و از ناحيه ران آسيب مي به قتل می رسند، علي مورد اصابت گلوله واقع مي

  .آورند درنگ به اوين مي  مادر مشهدي، طاهره و فرزند شيرخوار او ياور را نيز دستگير و بيمي آورند و هم زمان

نشانند، که علي بر تخت فلزي آن بسته شده بود و ضربات کابل بيرحمانه کف  مادر مشهدي را پشت در همان اتاقي به انتظار مي

  .درانيد پاهاي گلوله خورده و مجروح و خونينش را از هم مي

  

مادر مشهدي، نظير هر مادر ديگري که بهشت زير  کند و ي، هم از درد گلوله و هم از شکنجه کابل، فرياد به آسمان بلند ميعل

هاي جگر خراش فرزند را نمي آورد و در مقابله با سپاه ظلمت و زور، دست دعا به درگاه  پاي او قرار دارد، تاب تحمل نعره

قسمش می دهد تا فرزندش را در پناه گيرد و پاسداران  " موسی ابن جعفر"و پسر " رسول هللادمحم "کند و به  باريتعالي بلند مي

پاسداران  گيرد و هاي مادر مشهدي پاسخ مي ساعتي بعد، ندبه و زاري و دعا و استغاثه .را از آن همه ظلم و شکنجه باز دارد

  .دارند شريعت دست از شکنجه فرزندش برمي

  : گفت مادر مشهدي مي
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ها، همه جا ناظر و حاضر است و عدل الهي باالتر و   وقتي صداي فرياد علي خاموش شد، باور کردم که خداي آسمان« 

همانجا، با چشمان بسته، خم شدم و زمين . هايي اين چنين ظالمانه و بيرحمانه، دوام داشته باشد  واالتر از آن است که ستم

هايش،   خدا را با همه بزرگي.  او را از آن همه آزار و اذيت نجات دادخوب خدا را بوسيدم که به کمک پسرم آمده بود و

  »...اما. هميشه شکر کرده بودم، اين بار باورش داشتم

مادر مشهدي اطالع می دهد که علي همان شب  تنها، سه روز بعد بود که طاهره در دستشويی اطاقهای بازجويی به... آري، اما

  . و براي هميشه تنهايش گذاشته استاول در زير شکنجه جان باخته است

او، همانجا، زير ضربات کابل و به خاطر خونريزي شديد در محل اصابت گلوله کشته شده بود، تا مادر مشهدي، حتي براي چند 

  ! ساعتي هم که باشد باور کند خدا همه جا حاضر و ناظر است

 حالت با دست محکم بر زانوانش می کوفت و با صدايی لرزان وقتی اينها را برايم می گفت اشک امانش را بريده بود و در آن

ام را می  هاي علي، جگر گوشه مادر آزاده از آنشب تا به امروز از گوشهايم متنفرم زيرا که بيشتر اوقات صداي نعره« ادامه داد 

زاده حاال می فهمی چه دردی بر مادر آ. شنوم که از من کمک می خواهد و من ناتوان تر از آنم که کوچکترين کمکی به او بکنم

  » جگر دارم؟

  به جز نگاهی حزن آلود، چشمی تر و قلبی رنجور چه داشتم تا هديه اش کنم و کمی از بار سنگين غمش را سبک نمايم؟ 

  ... مادرترا می فهمم

  ...افسوس

   

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي "هم با ما" هللا حزب"

  

  .الجوردي دستور داده بود فاطمه را در دفتر کارش، حاضر کنند

خواهرش، خودش و همسر و فرزندانش با هم به . بيست هشت سال داشت و مادر دو فرزند بود. فاطمه در بند ما زنداني بود

شوهرش سيد رضا سيدزاده  .  بودندهر سه از هواخواهان سازمان مجاهدين خلق. چنگ خون آشامان حزب هللا افتاده بودند

فرسا  هاي طاقت سيدزاده را پس از دستگيري، سه شبانه روز زير شکنجه .مهندس و فاطمه معلم وزارت آموزش و پرورش بود

 توانند درک کنند که اند، بهتر مي اند، يا شرحش را شنيده هللا و اوين و شعبه هفت بازپرسي آن را ديده آنان که حزب. گذارند مي

گران شعبه هفت يعني چه و حتي پس از سه ساعت تحمل و مقاومت چه از شکنجه  روز شکنجه زير دست شکنجه سه شبانه

  .ماند شده باقي مي

گذاري و اجراي يک توطئه براي  کند و روز سوم برادران حزب هللا براي دام ها را تحمل مي سيد رضا مقاوم و سربلند شکنجه

اي که کدبانويي آن در کنار دست بسياری ديگر،  خانه. برند اش مي ش او را همراه با خود به خانهشناسايي و بازداشت همرزمان

  .کرد مالل نخستين روزهاي اوين را تجربه مي

اند که دوستان و همرزمان او، به منزلش تلفن کنند و وي با آنها قرار ديدار بگذارد و به اين ترتيب  پاسداران انتظار داشته

  .اند، شناسايي، بازداشت و تحت بازجويي قرار گيرند  مهندس جوان در تماس سازماني قرار داشتهکساني که با

سيد رضا سيدزاده که به پايان خط مقاومت، به پايان خط تحقير و به پايان خط تخفيف و توهين رسيده است و با اين همه همچنان 

گيرد به دستشويي  سلخ سربازان امام زمان نفرستد، اجازه ميمايل است شرافت و آدميت خود را حفظ کند و يارانش را به م

  .برود
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کند و شير آب را تا  شود، شيلنگ آب را به نشيمن گاه خود فرو مي سيدزاده وارد دستشويي مي. کنند درنگ موافقت مي بي

  .گشايد آخرين حد ممکن، مي

هاي مقاومت ملت  مي دارد که تاريخ ايران و تاريخ حماسهترديد، اين شيوه خودکشي و از دست شيخ و مال آسودن، با خود پيا بي

  .ايران، دير يا زود آن را چون پتکي سنگين بر سر دکانداران دين خواهد زد

  اسدهللا الجوري، فرداي آن روز فاطمه را به دفتر کارش خوانده بود، تا خبر مرگ همسر مبارزش را اين گونه به او بدهد

.  داشتهمان جور مرد که لياقتش را«  »!شوهر منافقت، سرش را کرد توي چاه مستراح و آن قدر خورد تا مرد

  انا و انااليه راجعون؟: آيا، هنوز هم

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

شوخي با کل کائات و شوخي با مجموعه نظامي  د به جاي گذاشت کهو کسي پيدا شد که حتي اگر يک بار بود، سخني از خو... 

يک زن سی و شش ساله که در جامعه . نامش منير بود .هللا، ميهن ما را زير سلطه گرفته بودند هللا و حزب بود که به نام هللا، آيت

.  و بيشتر اوقاتشان در بيابانها می گذشتمنير و همسرش هر دو راننده کاميون بودند. زنان ايران شغلي متفاوت و استثنايي داشت

  :يک روز، بي آن که بيمي به خود راه دهد، گفت .شوهرش را دستگير کردند و سر و کار او هم به اوين افتاد

  !اش هستم  خاک بر سر رژيمي که من زنداني سياسي

  

منير اگر چه متفاوت با همه  . و تاريخ بسپاردبه گمانم که هيچ فيلسوفي، نتواند اين همه معنا در يک جمله ساده به دست روزگار

روزی که من اوين را ترک کردم، منير . زندانيان ديگر بود، ديری نپاييد که به رنگ ديگران در آمد و چيزهای بسيار آموخت

  .اوينيان دشمن جديدی يافته بودند. همانی نبود که روز اول ديده بودم

   

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

ها از هم جدا بود، کارها از هم جدا  ها از هم جدا بود، راه سفره .کرديم تر آن که خودمان هم با يکديگر شوخي مي دردناک... و 

  .بودند که ما را در اسارت خود داشتنداللهي  برادران و خواهران حزب بردند ها سود مي بود و تنها کساني که از اين جدايي

مسايل و مشکالت زندان و زندانيان برايشان به صورت يک مساله مشترک . هاي چپ با هم اختالف داشتند ولي با هم بودند گروه

شدند که يک ارشادي، فرقاني، منفعل و يا مجاهد  از شکنجه شدن و آسيب ديدن دوستان خود همانقدر ناراحت مي. مطرح بود

رفتار و کردارشان در برابر . گرفتند شدند، اما کينه کسي را هم آنچنان به دل نمي توهين بسيار مي. خلق به آن دچار مي آمد

در مقابل . اگر کاري از دستشان برمي آمد از انجامش دريغ نداشتند. داد زندانبانان اگر شجاعانه نبود، حقارتي را هم نشان نمي

نجس بودن، دشمن خود  ها را تا حد  اينها نه تنها مارکسيست. سلمان و اسالم زده قرار داشتندگون م هاي گونه آنان طايفه

هايي پديد آورده بودند که گاهي خودشان هم  بندي ها و دسته دانستند بلکه بعضي از آنها در ميان خودشان آنچنان اختالف مي

  .شدند ناگزير به پرداختن بهاي سنگيني براي آن مي
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جنگ هفتاد و دو ملت در ميان اين اسالم زدگان . نان ابايي نداشتند که حتي از اعدام ديگران شادماني کنندبعضي از آ

همه زنداني، همه قرباني و همه اسير در بند آخوند بوديم، اما شکنجه شدن و لت و پار شدن يک . جنگي تا پاي جان بود

خواست   توانست با واکنش مي   مي آورد و اعدام ديگري ميکمونيست مسرت خاطر بعضي از همين قربانيان را به دنبال

  .گفتند  اين را حتي محکومين به اعدام هم مي. از روز اول فکر امروزش را بکند مواجه بشود

  

اگر از راه مهرباني مايل بودند ظرف غذاي يک . ها باشند، حق نداشتند کارهاي خيس انجام دهند  ها که مارکسيست  نجس

نجس شدن ظرف غذاي آن مسلمان   علت شکنجه شدن قادر به حرکت نبود، بشويند، اين کار به معنايمسلمان را که به 

بيشتر توابين از اعضاي سازمان مجاهدين خلق بودند، اما بدون هيچ گونه عذاب وجداني گزارش دوستان و همرزمان  !بود

ها در اوين به وجود آورده بودند، بسيار  سالم زدهدوزخي که اين ا .دادند  پيشين خود را به خواهران و برادران پاسدار مي

  .کردند تر از ظلم و ستمي بود که زندانبانان بر ما تحميل مي دردناک

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

اي  هاي از پيش تنظيم شده هاي انقالب اسالمي شده بود، تا نمايش  دادگاهتعطيالت نوروزي بهانه خوبي براي اسدهللا الجوردي و

باغ زندان اوين که زندانيان را با آن سر و کاري نبود، به  .را که با همکاري توابين آماده کرده بودند، به روي صحنه بياورند

هايي که شايد  ها و درختان و زيبايي اع گلباغي خوش منظره با انو. هاي تهران دانست توان يکي از زيباترين باغ جرات مي

  .هاي بسته، فرصت تماشاي آن را نداشتند کردند، با چشم زندانيان حتي اگر از باغ عبور مي. منحصر به فرد بود

  

در نوروز آن سال، درهاي اين باغ پر گل و گياه بر روي خانواده توابين و زندانياني که رژيم گلچين کرده بود، گشوده شد تا 

هايي از ديدار و مالقات نوروزي زندانيان را با  هاي تلويزيوني و عکاسي خبرنگاران ايراني و غيرايراني، صحنه دوربين

بدر هم، در باغ زندان اوين برگزار شد، بي آن که بجز توابين و  آن سال، حتي مراسم سيزده .هاشان، ثبت و ضبط کنند خانواده

هايي که از اين ديدارها گرفته شد، همان موقع از سيماي جمهوري  فيلم .ه آن راهي باشدهاشان، ديگر زندانيان را ب خانواده

اي انتشار  اسالمي پخش شد و بعدها نيز توسط روابط عمومي دادستاني انقالب اسالمي به صورت نشريه رنگين و پرهزينه

وانست آرزو کند که بخشي از عمر خود را در ت سازي هاي الجوردي آنقدر فريبنده بود که تماشاچي زود باور مي صحنه .يافت

  .اوين بگذراند

  

  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

خبر هايي،  احضار در چنين ساعت. ترين زمان احضار بود ترين و هولناک براي احضار به بازپرسي، ساعت يازده شب نامناسب

  .پاسداری  که به دنبالم آمده بود مرا تا ساختمان بازپرسي همراهی کرد و خود  رفت .داد هاي بد  و حتي بسيار بد  مي از حادثه
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نيمساعت بعد برادر ناصر مقابلم سبز شد، نامم را پرسيد و بالفاصله قسمت پاييني چادرم را در دست گرفت و مرا به دنبال خود 

رفتيم و طبيعي بود که باز و بار ديگر وحشت و  هاي شکنجه مي ترديد من و او داشتيم به سوي اتاق بي. د مقصد تعيين ش .کشيد

  .ترس از شکنجه بر جانم حاکم شده بود

  ...برو تو

هاي کوتاهي را  ديدم ولي صداي نيم نفس وارد اتاق شکنجه شدم، اما هنوز جز منظر محدودي از زير چشم بندم، جايي را نمي

  .دم که مردانه بود و بي هيچ ترديدي از بيني يک شکنجه شده بيرون مي آمدشني مي

  شناسي؟  بدون اين که پشت سرت را نگاه کني، چشم بندت را باال بزن و ببين اين مرتيکه الدنگ را مي

  ! واي خداي من، خداي بي خبر از همه جاي من

چرا از اين همه شکنجه دادن، فحش و ناسزا گفتن، آش ... انمردند؟پاسداران اسالم  تو، چرا اين قدر وحشي و نامرد و ناجو اين

  برند؟ و الش کردن و تحقير و توهين ديگران خوششان مي آيد و لذت مي

  مگر کر شده  شناسي يا نه؟ گفتم ببين اين مرتيکه الدنگ پفيوز را مي... اي منافق کثيف؟

رنج آور بود، چشم بندم را تا روي پيشاني باال بردم و از آنچه در برابرم شبهه  اي که بي با دستان لرزان و در انتظار ديدن صحنه

  :ديدم به حال تهوع افتادم مي

متري زمين بود و چون نگاهم را باال و باالتر بردم، مرد  يک صورت خون آلود و ريشدار، به طور وارونه در فاصله سي سانتي

. هايش را هم با دستبند فلزي از پشت بسته بودند دست. بي آويزان شده بودجواني را ديدم که با پاهاي بسته، از يک قناره قصا

  .سعي کردم بر اعصابم تسلط داشته باشم

  .بي اختيار قدم پيش گذاشتم و با دقت به قرباني چشم دوختم

   شناختيش؟

  ...هم صورتش خوني است و هم وارونه است.  نه برادر، خيلي مشکل است

سيد، تو هم بازش کن، بنشانش روي صندلي و تميزش کن، ببينيم ... شم بندت را دوباره بزنتو چ...  يک دقيقه صبر کن

  شناسد يا نه؟ مي

  .از ته دل احساس رضايت کردم

شناختمش که نيازي به  بيش از آن مي. شناختن او، حتي با صورت خونين، ريش نتراشيده و به طور وارون هم، برايم آسان بود

  .باز کردنش از قناره قصابي باشدتميز کردن صورتش و يا 

در آن لحظه، مساله مهم برايم اين بود که او را از آن شرايط نجات داده باشم و دست کم از آن آويختن ظالمانه رهايي دهم ولو 

  !حتي يک دقيقه و يا شايد هم کمتر. اين نجات دادن براي مدت کوتاهي باشد

  ...ن دوباره چشم بندت را بزن باال و خوب نگاه ک

  ... چشم برادر

هاي کوتاه نبود، از زير  هنوز تنفسش جز نيم نفس. چشم بندم را دوباره تا روي پيشاني باال بردم و به کيومرث نگاه کردم

فروغش، جز دو  هاي کم ها جريان داشت و چشم موهايش جويبار کوچکي از خون تا روي پيشاني و از باالي ابرو تا روي گونه

  :پيام برايم نداشت

  .متشکرم که نجاتم دادي! آزاده. کنم مرا نشناس خواهش مي!  آزاده

  .هايم روي هم افتاد اختيار پلک بي

   شناختيش؟

  ... متاسفانه، نه برادر
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  .کرد مي" شوخي"با ما " هللا"

  .کرد  مي" شوخي" با ما" هللا آيت"

  !کرد مي" شوخي"هم با ما " هللا حزب"

  

  .اين ده ارديبهشت با هيچ ده ارديبهشت ديگري قابل مقايسه نبود .ها باقي ماند صه بندها و سلولمثل هميشه واقعيت در مالل غ

  !بزرگترين رخداد رنج آوري که براي من، در فاصله نخستين روز بهار تا دهم ارديبهشت اتفاق افتاد، اعدام هاجر بود

هاي خشم و  رفت تا سينه فراخش را هدف گلوله ي، ميهاي پايدار مل هاجر اين اسطوره شهامت و پايداري، اين آزاده غيرت

اي که حرمتش را نداشت و قدرش  قرار دهد و روح بلند خود را از زندان تن و از محبس جامعه" فرزندان راستين آل عبا" کين

  .را هرگز ندانست، آزاد کند
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