
 

   سیامک نادری. زنجیرناپذیران سلول دژم «۶۷طوقیان سربدار»                                       

  این سطور:درنگارش  دلم موزیک متنآوا و

 وقتی گریبان عدم، با دست خلقت می درید

  وقتی ابد چشم تو را، پیش از ازل می آفرید 
 وقــتی زمـــین ناز تـو را، در آسمانها می کشید

 وقــتی عـــطش طعم تو را، با اشکهایم می چشید
 مـــن عــــاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی

 چــــیزی نـــمی دانــم از این، دیــــوانگی و عــــاقلی
 یک آن شد این عاشق شدن، دنیا همان یک لحظه بود

 آن دم کـــــه چـــــشمانت مــــرا، از عمق چشمانم ربود
 وقــــتی که من عـــاشق شدم، شیطان به نامم سجده کرد
 آدم زمــــینی تــــر شــــد و، عـــــالم بـــه آدم سجده کرد

 مــــــــــــن بـــودم و چــــشمان تـــو، نــــه آتشی و نــه گلی
 چـــــــیزی نـــــــــمی دانم از ایـــــــن، دیـــــوانگی و عــاقلی

 با این نوشتاربه پیشواز»طوقیان سربدار«۶۷می رویم. وخاطراتی چند...ازنام ویادشان، تا مجالی دیگربه تحقیق وبررسی جنایت هولناک سال۶۷. 

 

 بهرام طرزعلی

 چشم بادامی،ساله ایی، سبزه،  ۱۵درزمین خاکی سراسیاب) مهرآباد جنوبی( دیدم. پسرجوان  بهنگام بازی فوتبال بهرام را۱۳۵۳اولین باردرسال 
تیپ لباس یکدست  واستیل زیبایش جذبم کرد. با اینکه . رنگ شورت آبی، سفید وزانوبند با پیراهن وساق فوتبال مؤدب وبا وقار، ، متین، مو فری

یکسال بعد من هم به محله بهرام انداخت.  می را بیادم سبک فوتبال بازیکنان آلمان بازیشپا بود اما درپست دفاع چپ بازی می کرد.  تراس
ساخت پست دروازبانی را ، اورا ناگزیرویدنومشکل درد درنوجوانی ربا بهرام آشنا شدم. بیماری قلبیمی رفتم وازآنجا بیشت ۲درزمین شماره 

 به تیم ملی جوانان هم دعوت شده بود.  ۵۴درسالبرادرانش بهزاد وبهروزهم فوتبالیست بودند، وبهروز انتخاب کند. هردو

خت. حسین فالح همراه با جواد گرامی بهرام نیزهوادارسازمان مجاهدین گشت وبه فعالیت حرفه ایی درتشکیالت پرداپس ازپیروزی انقالب 
به سمت جواد گرامی  پس ازپیروزی انقالببودند، وشاخص فعالیتهایی سیاسی ومذهبی بسیارفعال  ۵۷درانقالب درمحله ما با تمایالت مذهبی 

بامربی گری محمد صالحی قهرمان   ۵۶هدین. حسین فالح هم بازیکن تیم فوتبال افشین بود که درسال خمینی رفت وحسین فالح به سمت مجا
همیشه یک بازیکن درتیم  ماخیز  . محله فوتبالگشتتیم تاج) استقالل( جوانان باشگاههای جوانان تهران شدند. محمد صالحی درسالهای بعد مربی 



اصغرنوری ودرزندان قزل یکباره دیدیم  نیزاصغرنوری کاپیتان تیم ملی جوانان بود. ۶۱ینکه درسال کما اداشت. یا جوانان تهران جوانان ملی 
 ( کاپیتان تیم ملی جوانان است ومسابقه پخش مستقیم را می دیدیم. اصغرجیغیل)

... بسیاردوست داشتنی بود. یادم می سال داشت اّما بدلیل شخصّیت واال ، متین وبا وقار ودرعین حال محجوب  ۱۹برغم اینکه  ۵۸بهرام درسال 
ازبچه ها بنام حسن  یآید جلو ساندویچی روبروی زمین فوتبال شماره دو بحث موافق ومخالف سازمان مجاهدین بین دوستانمان درجریان بود. یک

. ن مجاهدین ورجوی بیان می کرددرنفی سازمارا ونظرات تند خود ود، با سازمان مخالف ب چند سال ازما بزرگتر ماکویی احتماال اهل ارومیه
تا اینکه یک . بودند، حسن ازنظراتش کوتاه نمی آمددرآنجا محترمی هم ودیگر دوستان  سابقه واطالعات بسیاری داشت برغم اینکه حسین فالح

سالح شد. یک لحظه  یی خلعبا نام بردن ازبهرام، حسن ماکو« اگرتو سازمان را قبول نداری، بهرام هم هوادارسازمان است!.» ازبّچه ها گفت:
. هرچه بهرام بگوید را قبول می اما سازمان را قبول ندارم من بهرام راقبول دارم! وبا خجالت گفت: »ام گفت:احتر وباه و شرمگین زبانش بند آمد

درواقع این سازمان نبود که وزن واعتبارش را به بهرام بخشیده بود، بلکه  .است مالکی برای سنجشبهرام چنان وزنه ایی بود که گویی نام « .کنم
بهرام . تنها حسن ماکویی نبود که چنین ارادتی به بهرام داشت، بلکه تمامی محّله بهره می برداین رجوی بود که ازاعتباروارزش های انسانی بهرام 

 . ومی ستودند درا چنین می شناختن

همکاری می کرد. شروع به نواختن کرد وبعدها با خواننده ایی بنام افشین هم  گیتاری که توسط برادرش به خانه آورده بود، بابهرام درنوجوانی 
اما پس  ارکسترایشان شرکت داشت.در ارکسترایشان نیامده بودند بهرام هم «سوسن». یکی دوبارهم برای خانم افشین درجوانی درگذشت

 یکی دوباردرعروسی ها برای دوستان درارکسترشرکت کرد.تنها رگذاشت و راکناازهواداری دیگراین کار

با بهرام رفتیم خانه شان  برسد. آنروز بدستمان درباره بهشتی)آلمان( ازهامبورگ  یک افشاگریقراربود نگذشته بود  ۵۷دوسه ماهی ازانقالب 
آشنا می  واطالعیه درباره سوابق آیت هللا بهشتی درآلمان وشهرهامبورگ وزندگی مرفه و...را ازبهرام گرفتم. برای اولین باربود که باسوابق بهشتی

ین فالح و...تأسیس شد ویک شدم، وسریع به توزیع آن پرداختیم. درماههای بعد انجمن جوانان مسلمان مهرآباد جنوبی هم تحت مسئولیت حس
 کتابفروشی هم دایرشد که مکان تجمع بّچه ها بود. 

 فوتبال به شهرهای شمال برویم.مسابقه . تابستانها دعوت میشد برای به بابل وبابلسررفتیمبرای بازی فوتبال  ۵۸تابستان سال 

 درامجدیه را طی گزارشی انتشارداده بودم.م حذفی باشگاهای تهران درجا ۵۹سال بازی ومسابقه باشگاه ایزدمهراباد جنوبی با تیم استقالل)تاج( 
شق دراین سفریک بازیکن دسته دوم تیم آژآکس هلند نیزهمراه ما بود. خسروناصربا زیرپیراهنی رکابی الجوردی با نوارزرد دیده میشود. خسروعا

ان وسپس ماشین سازی تبریز دوست بود، باگیتارش به سفرآمده بچه های جنوب شهربود وبدلیل اینکه با علی ربیعی عضوتیم ملی جوانان ایر
می کرد. خسرو بهترین بازیکن مسابقه تاج ومهراباد جنوبی بود، پدیده ایی که همه باشگاهها پس ازاین بازی بدنبال جذب اوبودند. علی وبازی 

 ربیعی با پیراهن سیاه درکنارخسرو درازکشیده است.

 

 .۵۸راهن سفید بهرام طرزعلی درکنارزمین فوتبال بابلسر تابستان یایی سیامک نادری وسمت چپ پسمت راست پیراهن سرمه  

 این عکس را حسین فالح گرفت وبه همین دلیل خودش درعکس حضور ندارد. 

 پس ازسی خرداد



فردای آنروزباخبرشدم که بهرام را دستگیر وبه کمیته بود شنیدم بهرام دستگیرشد. ۶۰سال مرداد ماه پس ازسی خرداد دیگربهرام راندیدم. 
درشرایط  برده اند. درجا طرح عملیات ریختم برای آزادی بهرام ...زیرا تمام محله را مثل کف دستم می شناختم. درسراسیاب  ۱۹کنارکالنتری 

گویی زهری بکام من ریخته « بهرام را ازکمیته بردند. »:و...، فردای آنروز شنیدم تا بتوانم این موضوع را به سازمان خبربدهمدشوار آنروزها 
بهرام هم » به مادرم گفتم:ازم بود، با شکایت ودرد وبرافروختگی آنروزصبرم تمام شد. درخانه مان کف حال نشسته بودم، مادرم محرم رشد. 

میشن یا دستگیرمیشن. دیگه نمی  ه ها دارن اعدامهمه بچ نمی شه هرروزیکی دستگیربشه ومن هنوزاینجا باشم. دستگیرشد، من دیگه نمی مونم،
اما مثل همیشه سکوت می کرد، اّما می فهمید که آتشی از درون مرا فراگرفته.  مادرم هیچ حرفی برای زدن نداشت،« خوام زنده باشم.

  بند دو اوین خواهم دید. را درحیاط بهرامسپس اوین خواهم بود و درزندان دستگیر و ۶۰مهرماه ۵درهرگزفکرنمی کردم کمتراز که دوماه بعد 

داشت ودرحیاط می دوید. وقتی نوبت هواخوری اتاق ما به تن رنگ  ازدیدن بهرام درحیاط بند دو خیلی خوشحال شدم، یک زیرپیراهنی صورتی
عات بیرون وبّچه ها رابه اودادم. مقابل پنجره اتاق پنج رفتم وهمراه با تکاندن پتو با بهرام صحبت کردم واطال شد من به بهانه تکاندن پتوبه

چشم بند را »وهمچنین ازپرونده خودم ...که هیچ چیز را نمی دانند ونگفته ام... واینکه اصغرمجنون را به اتاق بازجویی من آوردند وبازجوگفت:
 ن بود.ازصدای تودماغی اش شناختم که اصغرمجنو« بله خودشه» وازیکی پرسید:خودشه!، اوهم گفت:« کمی باال بزن

 

 وازدوستان وهم محّلی های ما بود.یم فعالیت میکردباهم درانجمن مسلمان مهراباد جنوبی  ۶۷یکی ازطوقیان سربداراصغرمجنون 

شدم ومرا ازحیاط به درکنارم  یکباره متوجه او و آمد شده بود وتا نزدیکی من ۵من با اتاق متوّجه صحبت های ازپشت پنجره اتاق کشیک پاسدار 
با هیچ کسی تماس نمی گرفتم، پتومی » گفتم:«. با چه کسی دراتاق تماس می گرفتی؟، بهمدیگرچی می گفتین!» زیرهشت برده ومی زد ومی گفت:

توداشتی صحبت می »گفت:« گفتم نمی دانم چه کسی بود.« به چه کسی گفتی؟»گفت:« تکاندم، گفتم پنجره را ببندید گردوغبارداخل اتاق نیاید.
برای اینکه مسئله را عادی کنم وکاربه شعبه و بازجوی من نکشد. چون هیچ اطالعاتی نداده بودم وگفتم « ن رسیدم، چطورنمی شناسی؟کردی م

 ،زیرپیراهن صورتی مانندی داشت کنارپنجره نشسته بود چهره اش یادم نیست»به بعد دیگررابطه ایی نداشتم. به پاسدارگفتم: ۵۸بودم ازدی ماه 
نفر دراین اتاق زیرپیراهنی ۷-۸پاسدارمرا با اتاق پنج برد ودر را بازکرد وگفت کدامیک بودند. من که می دانستم بیش از« کردم.نگاه نمی 

محمل ام را همانجا درست کردم. پاسدارهمه را نشان میداد ومی گفت کدامیک بود؟  ،که اززندان می خرند روفته ایی پوشیده اند ور صورتی رنگ 
ناسم. فقط یک رنگ صورتی دیدم. دراین حین همزمان که پاسدارنفرات اتاق رانشان می داد ومی پرسید من با چشمک به بهرام می گفتم نمی ش

این مسئله را به بازجویت می » سه چهاربارصورت گرفت. پاسدارگفت: برای تآکید به بهرام،  چشمک زدن واشارات من« هیچ چیزنگویید!» گفتم:
مانعی ندارد چون من جرمی دردرپرونده ام ندارم که پتوتکاندن هم برای من مشکل ایجاد کنه. خود بازجو هم می داند که من کاره ایی »گویم. گفتم:

بلوف زد، ومحکم هم بلوف زد. ازهمان چیزی قدرت برای پاسدارها وبازجوها  بامن همین رامی دانستم که باید «. نیستم. حتماً برو به بازجو بگو
ازبازجویی ها ورکب  ممن با همین شیوه توانست« بهتراست بروید درهمین مورد ازمن تحقیق کنید!» که می ترسانند باید با بازجو وپاسدارگفت:

راستی اگربازجو اطالعای دارد پس چرا نیازمند من است؟. میتوانی  نم.هایی که می زدند، روی دست آنها بلند شوم ومن هم بلوف قوی تری بز
شود، چون اگرتحقیق میشد، درهمان گام نخست به سهولت  ...سریع  این تنها راهی بود که بتوانم مانع تحقیق اطال عات وبرگ هایت را روکنی؟.

اطالعات من حتی جنسی داشت که سوختنی نبود، ترسی پیداکنند. د دسچندین سرنخ مهم بدست می آوردند که می توانستند به همه اطالعات وافرا
سال ونیم همیشه انتظارمی کشیدم ۷داشتم، درطی این گسترده یی این نقطه ضعف من پس ازسی خرداد بود، چون مخفی نبودم وارتباطاعات علنی 

   که روزی اطالعاتم لو برود و...مراببرند اوین. 

چرا آنقدرچشمک می زدی؟. »قزلحصارآمدیم وبهرام هم درهمین روزبه به قزل آمد، به من می گفت:بند چهار به  ۶۰ بهمن۱۹چند ماه بعد وقتی در
. درحالیکه من می که بهرام آنجا بود کسی متوجه صحبت های من با بهرام نشده بود ۵گویا ازاتاق « این چی می گفت؟» همه اتاق می گفتند:

 .وکاربه بازجویی نکشد بداند من چیزی نگفته امخواستم محکم کاری کنم بهرام 

 

 حسین فالح

 وجودمانگار همه چیز وقتی بهرام به من گفت حسین فالح دستگیر واعدام شد،وقتی به قزل رفتیم فردای آنروز دربند چهار   ۶۰بمهن ۱۹در 
ازحسین مشخصاً مهر وسالح و...خانه تیمی و...۵مسلحانه بغیرازتظاهرات راازمن گرفت. هیچوقت نمی خواستم چنین خبری بشنوم. دربازجویی 

. نسبت به حسین فالح خیلی حساس بودم درزندان هم فکرمی کردم اگرحسین را بگیرند با ناخنگیر ذره ذره پوستش را فالح ازمن سوال می کردند
بار باهم قرارداشتیم و... وحسین کانال ارتباطی بود  وچندینبه بعدهم حسین رادیده بودم، ۶۰ مردادمی کنند، واقعیت این بود که حتی درنیمه 

وتمام درصورت ضربه و قطع ورابطه تشکیالتی...، حسین نیزدرجریان تمام اطالعات و کارهایی که می خواستیم انجام دهم قرار داشت... 
مرا فهمید سعی کرد آرامم کند. وقتی ازبهرام زنده است. بهرام وضعیت دستگیرنشده وقزلحضار این بود که حسین  ام زیربازجویی ها تاخوشحالی 

پس ازبازجویی ها ابتدا به اتاق مسجد در بند  پایین بود، حسرتی همیشه دردلم ماند. زیرا اوین درطبقه ۳ودراتاق  ۲همان بند شنیدم حسین فالح هم 
. عجیب بود هیچوقت حسین را ازپشت پنجره رفتم ۷و۲، ۱، وبترتیب به اتاقدو برده شدم که مخصوص اعدامی ها وشکنجه شدگان شدید بود

اما  را برای من تعریف می کرد، ۳زاتاق بهرام خاطرات حسین اشاید حسین کمتربه هوا خوری می آمد تاشناخته نشود. ندیده بودم.  درحیاط بند
 ح برایم بفرستند.چنین حسرتی تا اینک وامروزبردلم مانده است. کاش بچه های سراسیاب ومهراباد جنوبی عکسی ازحسین فال



 سهراب وزیری

جوانی ازنازی آباد بنام سهراب وزیری که براثرشکنجه ها  ۱۴. دراتاق ۶ومن دراتاق ۱۴سئول تشکیالتی من بود.اودراتاق مدرقزل حضار بهرام 
وجود داشت وسهراب اجازه نمی ومقاومت قهرمانانه اش دیوانه شده بود. هنوزآثار زخم های پاهای کابل خورده اش به شکلی که عفونت کرده بود 

نباید به زخم ها رسیدگی »اودردنیای خودش می گفت: میشد،ودردناک داد تازخم ها وچرک های پاهایش را مداوا کنیم. این چرک وعفونت بیشتر
ها   شکنجهاودرمان ورسیدگی به ود. روح ستیزه جوی کرد. بگذارباشد تا همه بدانند چه برسر ما آمد...، ازطرفی دیگرنمی خواست خم به ابرو بیار

 نفر بودیم حرف نمی زد،۵۰۰که بیش ازی هایی وهمه بند  را مانع مبارزه می دانست. سهراب با هیچکس ازافراد اتاق وزخمها وعفونت ها...
ی شرکت نکرده وتکی غذا می !. می گفت باید درمقابل اینها ایستاد وازمبارزه مسلحانه دفاع کرد. حتی درسفره جمعپنداشتاوهمه را سازشکارمی 

 خورد. 

 

 ! دروسط بند سهراب

 ؟ لخت مادرزاد، برهنه واینچنین 

درود برسازمان  »شعارمیداد:درهوا باتمام قدرتش گره کرده ی لخت مادرزاد وسط بند آمده بود وبا مشت ها یکباربدون هیچ لباسی،
 بچه ها سریع اورا گرفتند وبردند داخل اتاق... «پرافتخارمجاهدین خلق ایران، مرگ برخمینی

 حاج داود رحمانی رئیس زندان این مسئله را ازطریق توابین وبریده ها شنیده بود. روزی به بند ما آمد وباهمان لحن لمپنی گفت:

شعار درود برخمینی بگه(. ما ازخنده دیونه بشه)  میشن!، همشون اون ورکی دیونه میشن، یک نیست این ورکیهم که دیونه  حتّیپدرسوخته ها، » 
چرا منوباخشم انقالبی  »همیشه بهترین حرفهارا خود حاج داود می زد. وقتی جلو اومی ایستادیم وازحرفهایش نمی خندیدیم. می گفت:ُمرده بودیم. 

 «.، کینه انقالب به من دارین، نه؟می خندنجلومن ن نه؟. پدرسوخته ها می رن اون طرف، بعدش می خندن،نگاه می کنین؟. حرفهام خنده دارنیست،

بیا حموم سهراب داروی نظافت گذاشته داره می سریع سیامک » آمد و گفت:۶ماه ششم بود که درقزل بودیم یکباره بهرام با سرعت وعجله به اتاق 
دربین دیوارهای یک دوش حمام غضبناک ایستاده حمام، سهراب برهنه داخل ودوید ورفت...، من هم دنبال بهرام دویدم انتهای بند ورفتیم « سوزه

 داروی نظافت زده وازمدت زمان دارو گذشته بود وسوزش داشت، خودش هم درمقابل درد این سوزش وسوختن ازچانه به پایین بود، تمام بدنش را
 مقاومت می کرد. با فشاردادن دندانهایش بهم

دارو ازسرتاپای بدن او زمان می برد ونمی  هپس زده وممانعت می کرد. پاک کردن اینهمبا خشونت مارا خواستیم کمک کنیم تا زیردوش برود، 
. بهرام اورامحکم بغل کرده ش را بازکردم وبزور بردیم زیردوشکنم. شیردو  تا من پاک، با زور اورا نگه دارگذاشت. یک لحظه به بهرام گفتم 

با  مظلوم وزجرکشیده ایی . دلم می سوخت به چنین انسانیوما راپس میزد ردومانع میشدمیک مقاومتاوم به شستن آثارداروها...، بود وشروع کرد
که چنین ستودنی بود، حتی به ما هم غضبناک نگاه میکرد...وکینه هایش سهراب  من شود، برایش احترام قائل بودم، زور واجبار وادارش کنم تسلیم

امی دیدم...خوب میدانستم ودیده بودم که دراتاق سوم شکنجه دراولین چه بالیی برسربچه معصومیّتش ر درپس این غضب، ومنجلو اورا گرفته ایم 
شایدمن اشتباه می کنم، نگاهش غضبناک بود اما هرگزدرقلبش با ما چنین نبود، اونمی خواست ما مانعی دربرابرمقاومت اوشویم. ها می آورند...

زدم. وقتی رسیدم به قسمت زیرشکم اوتا بخواهم این قسمت راه پاکسازی کنم،  چندین بارمقاومت نشان داد ومن هم با قاطعّیت پس می
که هیچ ثانیه ایی رانباید ازدست بدهم چون آثارسوختگی را دربدنش می دیدم. وقتی دست های مرا پس زد، ومن واقف بودم  ع شرم،اینبارازموض

سخت بیرون می داد و یکباره را بغض درگلوسهراب  تمام شد. بهرام با احترام سهراب را رها کرد.  ،کارم تمام شد به بهرام گفتم، رهایش کن
اولین باربود که چیزی نگفت واجازه داد اینطوربه اشک بنشیند...سهراب را بوسیدم ... ردن... خیلی دردناک بود غروریکی شروع کرد گریه ک

شت اما را بخودش گرفت. قسمت هایی ازبدنش سوخته بود...درد دا )رژیم(دشمندربرابرناک ببوسیمش...، اما بازسریع همان حالت خشم وغضب
خوشبختانه کسی متوجه نشد تابه حاج داود بگوید. بعدازآن تنها بعضی وقتها فقط بهرام یکی هیچ واکنشی نشان نمی داد وهمین رنجمان می داد...

ها هم داده بود استفاده نمی کرد. روزهای پابرای چرک  بند بچه هایرگز داروهایی راکه دوکلمه با اوحرف می زد وبرایش غذا می برد. سهراب ه
آخربعضی وقتها بهرام میرفت سراغش وبه آرامی سعی می کرد پاهایش را پانسمان کند اما سهراب، همیشه چنین ماند. بهرام تنها کسی بود که 

اگرچه هرگزجوابی نمی داد ولی  ون اینکه با اونگاه کند به گوشه ایی خیره می شد،سهراب به او اجازه میداد بعضی حرفها رابزند وسهراب بد
چند روزپس ازاین  .حرفهای بهرام رامی شنید. این حرمت بهرام بود که سهراب بناگزیر تسلیم چنین انسان متین وباوقار ومحجوبی می ساخت

 رفتم تاکناربهرام باشم. ۱۴تاق به ا ۶مسئله من هم بدون اینکه به زندانبان بگویم به ازاتاق 

 

است ، من باید  ۹۷تیرماه ۲۶نیمه شب دوشنبه  ۳:۵۶ساعت آنها بود... «مظلومیت»درطول زندان دیوانه های بسیاری دیده ام. تنها ویژگی آنها 
بروم، اما حجم  ۶۷به پیشوازطوقیان ، ازخودم شرمگینم که باید ازیکماه پیش آماده کنم ... را «۶۷طوقیان سربدار»گزارش های  برای فردا یکی از

رامی نویسم، اشک مجالم نمی دهد...مظلومیّت یک کلمه است اما با چیزهایی که ازآنها می بینیم  «مظلومیت»وقتی کلمه کارها مجالی نمی دهد...
ناگفته ونانوشته جهان پیش روی ما  ازآنچه شاهدش بودیم تصویرهای ناتمام دارد.مان ندرروح و روا وحّسش می کنیم این کالم مکث های سنگینی

 ۶۷من هرگزنمی توانم بنشینم وازبیرون نگاه کنم وبنویسم، همیشه گویی همان لحظه همان جا هستم وهنوزنمی توانم درک کنم که سی سال ازاست. 
 گذشت...برای من همه چیززنده است... 

  روزموعود تصفیه حساب



قرل حصار، وقتی از مراسم حج برگشت، تعدادی اززندانیان را که بقول او منافقین شماره یک  حاج داود رحمانی رئیس زندان۶۱شهریور سال 
صبرکنید برم »گفته بود:خط ونشان کشیده وازتمامی بندها به زیرهشت می کشید ومی زدند ومی بردند. ازاّول هم  ومسئول تشکیالت زندان بودند.

 «حج برگردم حسابتان را می رسم!

نفرراخواند بهرام هم در میان آنهابود. بهرام به زیرهشت رفت وحاج داود بالحن لمپنی گویی که ارکستررا  ۱۴تا۱۰د ما آمدو اسم شهریوربه بن۱۴
ران باهرچه که دردست داشتند اززنجیر ،کابل وچوب و... زندانی را اویکباره پاسد« برادرها بنوازند. »هدایت می کند خطاب به پاسدارانش گفت:

شبیه گاردی که محمد علی کلی  –سریع گارد دفاعی گرفت) مثل بوکسورها  داختند ومیزدند. بهرام وقتی رسید به زیرهشت،وسط می ان
حاال برای ما  .که گارد می گیری گرفته، مگرمسابقه ست -گارد اینو ببین،»دربرابرجرج فورمن گرفته بود( حاج داود با همان لحن خودش گفت:

 «گاردمی گیره

وبطوریکه کلمات می کند. حاج داود که فردی الت ولمپن وبیسواد بود، هایی نیز  سوالازوی دید پاسداری همراه با زدن زندانی،  هد یکبارحاج داو
 می کنی ، سوالچرا وقتی می زنی»منطقی گفت:فیلسوف منشانه، بظاهرتعّجب آمیز وبرگشت به آن پاسدار با لحن را مقطع مقطع ادا می کرد 

درک وفهم حاج داود بود که کتک زدن را شکنجه نمی سطح این « فقط بزنشون!. ما شکنجه گریم که سوال می کنی؟! سوال نکن، ؟ مگرمیزنی
 ، شکنجه محسوب می شود.اگرسوال کنند وبزنند دانست؟.

بهرام همیشه حماقت های حرف های حاج داود را با خنده به من تعریف می کرد وازسفاهتش می خندید. ازجمله آنکه :» حاج داود رئیس زندان 

قزل حصار یکبار به بند ما آمد وخواست دریک نطقی ازآیه قرآن هم استفاده کند، آیه را به اشتباه می خواند:» أَِشّداُء َعلَى َبْینَُهْم! « آیه روباعث 

 خنده ومضحکه همه ماشده بود. بله حاج داود آیه » أَِشّداُء َعلَى الُكفّ اِر ُرَحماُء بَینَُهم«  اشتباه می گرفت. 

درزندان همه چیزخنده داراست.۳ماه پیش ازاینکه من به این بند بیایم  روزی حاج داود تصیم به سرکوب می گیرد آنروزرابچه های بند بنام 

روز»لیله الحسن « نام گذاشته بودند. یک جوان ساده ای که درماهشهرگوسفند می چراند حاج داود به پاسدارن گفت:»۴۰ ضربه بنوازیدش« حاج 

داود بسته به جرم؟ به هرکسی یک میزانی حکم شالق می داد. اورا به تخت بستند تا ۴۰ ضرب رابزنند. یکباره ۸-۷ پاسداری که شالق وکابل 

وزنجیربدست حضورداشتد همزمان باسرعت تمام شروع می کنند به شالق زدن...، جوان روستایی ماهشهری دید که بی حساب وکتاب می زنند، 

سرش راازتخت برمی گرداند وبا لحن ماهشهری درحالیکه نفس نفس می زد به پاسدارها می گوید:» یکی بشماره، یکی بشماره« ما همیشه پس 

 ازهرشکنجه وکتک زدن کارمان این بود که طنزهای آنرابیان کنیم، نمی دانم چرا خنده اینقدردراین شرایط به آدم می چسبه.   

رفتم، عینکم راازچشم  ۱۸بروند، فرصت نبود من به اتاق  به اتاقها هباز به بند ما آمدند وگفتند همشهریور۱۵پاسدارها وحاج داود فردای آنروز
همینکه ازاتاق  خوردن داشتم،ازاتاق بیرون آمدم، تجربه کتک « تو بیابیرون! »گفت:درجا برداشتم وآماده بودم که مراهم صدا میکنند. پاسدارآمد و

 شده فرصت ندادم وبا سرعت دویدم به سمت زیرهشت، چهارتا از پاسداران لگدها  وکابل وزنجیرشان روی هوا پرتاب به چهارپاسدار خارج شدم
یم محمود عزیزی براه افتاد درراهرو اصلی .که کتک بزنند چکس درزیرهشت نبودهیبرخالف دیروزمانده بود اما به سرعت من نمی رسید. 

یک لتشن قوبا آن هیکل رفت سراغ محمود و وباسرعت جلومن با عصا راه میرفت. یکباره حاج داود ازپشت یک لگدی به من زد وبعد مراکنارزد
هیچ او و پرتاب می کرد ودرواقع پاهایهم نثاراوکرد. پاهای محمود لمس بود وهمیشه باکمک گرفتن ازباسن وکمر پاهایش را به جل یلگد محکم

آنروز برای اّولین بار صحنه دردناکی دیدم  با چنین لگدی یکباره پاهای محمود به هوا پرتاب شد وبا پشت به زمین افتاد، وزنی جزاستخوان نداشت،
اهرواصلی زندان وقتی رسیدم زیرهشت درر این صحنه هرگزازیادم نمی رود. که چنین افرادی نمی توانند ازخود حفاظت کنند وشدیداً آسیب پذیرند.

یک لگدی به من زد  دست کردوطالبی خورد وسپس با پاسدارنش آمد سراغ ما، کناردفترحاج داود، یک کاسه بزرگ طالبی با یخ روی میزبود،
دن من دیدم که محمود توان کتک خوردن ندارد، واگرکسی درکتک خور ،نشست روی زمینخودش  ،با یک لگدورفت سراغ محمود، واینبارمحمود 

 درمعرض آنها بعنوان سوژه قرار دادم.خود را سریع خودم را کشاندم وسط کتک واززیرچشم بند  بهترین سیبل برای زدن است، بزمین بیفتد،
فوتبالیست بودم  من می دانستم که با کتک ولگد و...هیچ مشکلی ندارم، ،هم ناراحت شدم هم دلم سوخت« محمود با حاج داود صحبت میکرد...

« مثل سنگ می موندوقتی دست میزدی شکم تو آنقدرسفت بود که  »بقول خواهرم وقتی درآلبانی به دیدنم آمده بود می گفت: وبدنم آماده بود،
ارد جلو صورت وآبگاه وپایین تنه را داشتم وتنها می توانستد ازپشت لگد خوشحال بودم که سراغ محمود نرفتند. هرچقدرزدند زمین نیافتادم وگ

 بزنند، که برای من مثل آب خوردن بود. وضرباتشان به پشت هیچ تأثیری درمن نمی کرد.

 

 محمود عزیزی



ازشّدت  ه به مالقات میاد،سمیّ وقتی » ود درگوهردشت می گفت:ساله بود محم ۴-۵ه داشت، حسین وسارا وسمیّه . سمیّ  محمود عزیزی سه فرزند
وقتی منو می خوان بیاران پیش تو، » . پاسدارها بّچه ها راترسانده اند، سمیّه میگه:سوزش گرفته به همین خاطر پاهاش، ترس لباسشو خیس می کنه

 «لباسهامو می گردن وشورتمو

دروسط پله ها  برای مالقات ازپله ها تاریک پایین می بردند،ودست روی شانه همدیگر کرده  ردیف سمیّه راست می گفت. یکبارکه مارا ستونی
کودکان سرشان را باال گرفته وبه دیوارکنارپله ها چسبیده اند و با چشمان درشتشان به عموهای چشم بند زده  .صف بچه ها را اززیرچشم بند دیدم

ن دست تکان می دادم تا نترسند اّما فضا آنها راگرفته بود. حتی ترسیده اند. من لبخند می زدم وبرایشاخیلی نگاه می کردند. معلوم بود که 
درحالیکه هرموقع می آمد شاد وسرزنده بود. یکباره ُکپ کرد ودیگرهیچ حرفی درمالقات نمی زد؟. با دیدن این صحنه  سالگی۴-۵پسرخواهرم در 

ردین که اینهمه می ترسه وحرف نمی زنه؟.  پاسدارآمد ودرگیری ازپسرخواهرم، همانجا درکابین مالقات با خشم فریاد زدم چی برسراین بّچه آو
اگرسروصدا کنی مالقات قطع میشه. گفتم: این مالقات  اینجا جای سروصدا راه انداختن نیست لفظی شروع شد...، پاسدارگفت: ما کاری نکردیم!...

نکارها را بکنید. سه سال توانفرادی هرکاری خواستین با ما کردین، می خوام ، جواب بدین برای چی ترسوندینش؟، حق ندارین با بچه ها اینشما را 
 آنروزمالقات به جنگ ودعوا گذشت. آخرش چی شد؟، چرا بچه ها رو می ترسونی؟.

 )کابین مالقات( وحتی« خونه عمو شیشه ایی»ساله شده بود. همیشه می گفت:۶حادثه گذشت تا اینکه اززندان آزاد شدم، علی پسرخواهرم این 
من تعجب کردم همه چیز را می دانست « اگراذّیت کنی میگم ببرندت زندان کابل بزنندت»سربه سرش گذاشتم برگشت به من گفت: ییکبارکه خیل

علی بگو پاسدارها تورا درمالقات ازچی ترسوندند که دیگه درمالقات ها » کروز علی را به اتاقم بردم وگفتموازهمه مهمتر جواب بامزه اش. ی
وعلی را کشیدم  روی سینه اما هیچ چیزنگفت. بازدرازکشیدم  وبعد نگاهش را به نقطه ایی دوخت، علی ُزول زد به چشمان من،« نمی زدی؟حرف 

را می توانستم بر روی قلبم حس کنم، شدت داشت تپش قلبش »به عموسیا بگوپاسدارها چکارکردند، هیچ چیزی نگفت:»نازش کردم وگفتم: ام،
 « همچنان باقی بود، هرچه پرسیدم هرگزجوابی نداد. کابوس برای کودکان چنین است، سکوت میکنند. رسودرچشمانش ت

د، تا ما می دانستیم که همسر وفرزندان محمود درمشکالت اقتصادی بسرمی برند، پولهایی که ازمالقات می آمد تشکیالتی به محمود داده میش
هم گفته بود که پاسدارها قبل وبعد مالقات سمیّه را می گردند!. محمود پولها برای خرجی خانه  شود. محموددرمالقات خرج زن وبچه اش تأمین 

درواقع سّمیه  برای من می گفت.درگوهردشت همه اینها را محمود چون پاسدارها جیب هایش را می گشتند.. شتپولهارا درشلوار... سمیّه می گذا
 حمودکند، درچنین شرایط پاسدارن هرفشاری به سمّیه می آورند تا مانع انتقال پول شوند وممی باید بتواند خرجی خانه را اززندان خارج 

 ۶۸سال زیرفشارهای خانواده درهم بشکند. پس ازآزادی من همسرش بخانه ما آمد ومن گفتم که محمود هم بزودی آزاد می شود و....محمود
چقدربامحمود شاد بودیم کاش می توانستم  می گذارم. ۶۷درکنارطوقیان سربداراززندان آزاد وپس ازیکسال بدلیل سکته درگذشت. محمود را 

   خاطراتش رابنویسم...

 

داخل توالت روی ازقبل . (متر۵/۱در۱نفردریک توالت کوچک ۱۲تا۱۰)بودیم وحبس درتوالت قزل حصار حاج داود پس از شکنجه و کتک کاری
وگفتیم که:جای واقعی رجایی وباهنر...چسبانده بودند. این عکسها برای ما خیلی با ارزش بودند، های رنگی خمینی ومنتظری وبهشتی ودیوار عکس

سریع دست بکارشدیم وخواستیم  زندانی ازهرامکانی بهترین استفاده ها رامی کند،این عکسها هم درتوالت است، دراین مورد اشتباه نکرده اند!. 
روح  آنهاازهمین عالئم می فهمیدند، ا تمیز کرده وبپوشانیم، نظم ونظافت اصلی ترین کارزندانی است،کاشی های دیوار وتوالت ایرانی کف زمین ر

وشروع کردیم با همان عکسها به نظافت ...، والنهایه تمام  نثارعکسها کردیم واز روی دیوارکندهچند متلک  زندگی ومبارزه درما جریان دارد.
این را نشان خواهد داد که  هم تاریخمیدانستیم ما گذاشتیم. تعلق داشت که همانجا به توالت. جای عکسها  عکسها رامچاله کردیم وگذاشتم درسوراخ

عکس آقای منتظری هرگزچنین کاری نمی کردم ونمی کردیم. من برای آقای منتظری با  همان شرایط پیش بیایدما اشتباه نکردیم. اما اگراکنون 
اق شده را دید، وبربازکرد، کاشی های توالت سفیدوقتی پاسداردر توالت را احترام قائلم هستم.ن وصداقتش وجدا ستادن درمقابل خمینی،بدلیل ای

وبعنوان وعده غذایی روزانه یک قرص نان به اندازه کف دست داد. بچه ها با  «نجا رسیدین، جاتون خیلی خوب شده!معلومه خیلی به ای» گفت:
، نان راگرفتیم وباخنده نان را تکه کردیم ویک لقمه را گفتیم این صبحانه ، این تکه «همین همه براتون زیاده» پاسدارگفت: اعتراض گفتند این کمه،

 ی روزمبادا، ومی خندیدیم.برای نهارواین هم شام. یک مقدارهم ذخیره می کنیم برا

سانتیمتروبود نشست. راحت ترین جا  ۵۰در۵۰که  وهواکش طاقچه روشناییروی  درتوالت جا برای نشستن نبود یکی ازبچه ها رفت باالی دیوار 
هیچ کدام نمی دانستیم پای  همرنگ هم بودغالباً ه بود وچون لباسها هم دپا روی هم افتا ۲۰بود. وقتی نشستیم بیش ازدراین قصر، طبقه دوم توالت 

شده بودند، با دست یک پا رامی گرفتیم ومی گفتیم این پای کیست؟. شوخی وخنده بی حس و ِسر خودمان کدام است، پاهایی که زیرهم مانده بودند 
هم برسد وآنوقت مشخص می شد  حرکت پا به قسمت باال تنهمان امان نمی داد، بعضی وقت ها پایی را بلند می کردیم اما صاحب نداشت، تا اینکه 

ایی باید سرپا جا برای نشستن نبود وعده  نفررسید،۱۲۰درآذرماه به  ۲بند ۷که صاحب پا کیست. مشابه این داستان را دراوین هم داشتیم وقتی اتاق 
است که هرجاباشد شادیها وبازیها وسرزندگی  زندانی همیشه مثل کودکی می ایستادند وهمین تلنبارشدن پاها روی هم یکی ازسوژه های خنده مابود.

فقط مکان  ت تحمیل شده شرایط می آفریند. به همین دلیل درسخت ترین شرایط هیچگاه احساس نمی کند که زندانی است،خودش را جدای ازواقعی
 .ادیاست حتّی سلول انفر مکانی گریزناپذیرازجنب وجوشزندان مبارزه اش عوض شده ونه چیزدیگری، والبته 

اززندان قزل خارج شدیم. درمسیرتعدادی بدلیل نرسیدن هوا دچارتنگی نفس شده ویکی دونفر  داخل یک کانتینردربسته توسط الجوردیدوروزبعد 
نافق ش داد مکمی هوا آمد اما یکباره یک پاسدار باالی ماشین بود وفح سانتی کوچک باالی سقف را بازکرد۱۰دریچه یکی به حالت اغما افتادند... 

من خوشحال شدم که به  «به سمت گوهردشت می رویم.»گفت: کرجی که می شناخت درمسیریکی ازبچه هادریچه رابست.  سگ پدر وبا لگد زد
» منتقل شدیم، الجوردی ازمن پرسید:انفرادیهای گوهردشت اوین نمی رویم زیرا کارم به بازجومی کشید وپرونده ایی که هیچ چیزی درآن نبود. به 

ودراین حین یک پاسداربا کف پوتین ازپشت به  برواین تو،« معلومه منافقی»سکوت کردم. وگفت:« پس مجاهدی؟»سیدگفتم؛: نه. بازپر« فقی؟.منا
نه ده نفردریک اتاق بودیم. گفتند لباسهایتان را دربیاورید وفقط شورت تنتان باشد. اولین باربود چنین صح«. ...هری برو تو»باالی کمرم زد وگفت:

خوشحال شدم که هم اتاق هستیم.  سپس همه لباسها رابردند برای چک...، من اززیرچشم بند بهرام را دیدم که درمقابل من است، ایی داشتیم.



 پاسدارگفت چشم بندها را بردارید. وقتی برداشتیم من خنده ام گرفت، این مشکل رامن همیشه داشتم که نمی توانستم جلو خنده ام رابگیرم،
، خودتو )بهرام(ینبارشورت پارچه ایی بهرام ازجلو پاره بود وخودش متوّجه نبود که همه چیزپیداست. هرچی به بهرام اشاره می کنم ومیگم: بهیا

حرف . پاسدارها گفتند حق ندارین با هم انتخاب نکرده امبپوشون، بهرام ازدست من ناراحت شده بود که زمان خوبی برای شوخی وخنده  نگاه کن،
وضعیّت خودش را  باباشورتت پاره است. بهرام سرش راپایین برد ویکباره بزنید.صدای الجوردی هم ازپشت درمی آمد، ناچارشدم به بهرام بگویم:

ور، دربیاشورت رو » ذیرباشد. به بهرام گفتم:خواست خود رابپوشاند اما پارگی زیاد ترازآن بود که امکانپبا خجالت  گرفت و، لبش راگازدید
. بهرام نمی توانست چنین کاری کند احتماال درمقابل در اتاق پاسدارن ایستاده بودند. برای من این مهم بود که پاسداران وبپوش وپشتش را بیارجلو

. ؟کند داشته باشند. پس ازاین پاسداری آمد وخواست داخل شورت ماراهم چک توهین آمیزی و موضوع با بهرام تکه پرانی مزخرف نیایند سراین
وامکان چک نبود. پاسداربا خشونت  محکم پیچاندمیک دورمن نفر دوم بودم. تا دستش راآورد، سریع با کف دستم کش شورت را گرفتم و

یک لحظه چک کرد. برای من توهین آمیزبود که چنین اجازه ای با کلی بحث النهایه « توبا اینجا چکارداری؟!»منهم گفتم:« دستتو بردار»گفت:
 همه چیزمتفاوت بود. ازاین پس درگوهردشت  باشند که اینطورچک کنند. داشته

ویا عواقب همان  فکرکردم بیماری گرفتمبرابرشده، سیاه وخونی.  ۵-۶متوجه شدم بیضه ام  دوروزبعد وقتی برای اولین باربه حمام رفتیم،
اوگفتم هیچ دردی بگذارببینم. به  ام گفتم واوگفت:به بهرمسئله را. با خجالت خونریزی ادرارناشی ازشکنجه باکابل... دربازجویی های اوین باشد

خوب می شود. تازه فهمیدم لگدهایی که حاج داود به پشتم زده بود، وهیچ  تأثیری باید صبرکنی . بهرام گفت وتکان نخورم ندارم اگرراحت بنشینم
 ران می زند، باالیبه پشت وبصورت مستمرا پوتینی که نوکش آهنی است وبا نوک پا درمن نداشت، یک جای کاراشتباه کرده ام. وقتی حاج داود ب

    توشه ام شد برای آینده.تجربه اول  ،چنین عواقبی دارد. درحفاظت کامل ازلگد ازپشت

 .«جنسی( بلحاظ)هستید! پاکی آدمهای ها شما »گفت: می اوهم اّما ،زد می ما به تهمتی هر حصارکه قزل زندان رئیس لمپن داود حاج حتّی 
 باد توپ کنید می درست تلمبه ظرفشویی ازقوطی دارین، خاّلقیت ،)هستین(این سرموضع که تاوقتی شماها »وگفت: آمد ما بند یکباربه ۶۱ودرسال

 تولید آبگرم ،خورشیدی نرژیوا حلبی، و...وپیت نوشابه ازقوطی کنین، می تولید مقوا کنین، خمیرمی کنین، می روجمع بند یآشغالها زنین، می
 ازاین وما زد. می داود حاج را حرفها بهترین همیشه مفعول(. ) !ایی بنهاُ  شه می ،ما طرف ومیاد بره می ازشما هرکسی همینکه اما کنید، می

  بردیم. می لّذت شبدیل بی سفاهت دراوج اعتراف

 توسط که چیزی اولین به ودراشرف، درسازمان بعد سال۱۰ بود، گران شکنجه و زندانبانان زبانزد که ومقاومت پاکی همین که دانستیم نمی وما من
 مسائل ودرعمل جنسیّت) متهمان درجایگاه ما همه پس ازاین است. بودن خمینی وتفاله بریدگی و ناپاکی ازقضا شویم می متهم  ورجوی مریم

 کردم. می حفظ ومن گفت می من به طرزعلی بهرام قرل زندان درحیاط آنرا وترجمه البالغه نهج۱۳۰ خطبه قرارداشتیم. وبریدگی وفردیّت ی(نسج
 مسئولین وهم او وهم من هم نوشتم. می رجوی به خطاب آنرا کامل متن ویا کردم می اشاره آن به ها تعهدنامه همیشه که است ایی خطبه همان این

  بود: «رجوی» به خطابم ومن میدانستیم آنرا گفتار شأن تشکیالتی،

تو ترسیده اند و تو  تو براى خدا خشمگین شدى ، پس  امید در کسى بند که براى او خشمگین شده اى . اینان به خاطر دنیاشان ازهمانا اى ابوذر، »
خاطر آن از تو ترسیده اند به ایشان واگذار و آنچه را که به سبب آن از ایشان از آنان ترسیده اى . اینک ، آنچه را که به  ن وآرمانتبه خاطر دی

  .ترسیده اى برگیر و رو به گریز نه
انست که اینان چقدر نیازمند چیزى هستند که تو آنها را از آن منع مى کردى و تو چه بى نیازى از آنچه تو را از آن منع کرده اند. فردا خواهى د

 .و چه کسى فراوان رشک مى بردچه کسى سود برده 
با تو انس نمی وند برایش راهى خواهد گشود. پس داشته باشد، خدا وپرهیزبربندند و آن بنده تقوا به روى بنده اى اگر درهاى آسمان و زمین را 

برای خود د و اگر از دنیا چیزى ، تو را دوست مى گرفتن !. اگر دنیایشان را مى پذیرفتىنیفکندو چیزى جز باطل تو را به وحشت گیرد مگر حق 
 «.تو را در امان مى داشتندمی خواستی، 

 و... والجوردی خمینی وجنایت ازپلیدی یکدست فقط نکن. آلوده رجوی وعملکرد سخنان به را ها وبچه زندان سیامک»:زنم می نهیب خودم به 
  بنویس...

گرامی نوشته  جوادشهید درباره تمام به سلولهای انفرادی بدهند یکباردرروزنامه اطالعات یاشایدکیهان یک صفحه  هوقتی قرارشد روزنام ۶۳سال 
فته بود. جواد همبازی فوتبال ما بود وبا حسین فالح فعالیت مذهبی وسیاسی داشت، اما بسمت خمینی رفته بود. درروزنامه خواندم که دروصف اوگ

 ) بیشترشان بازجو وشکنجه گربودند ( همکاری داشت ایدئولوژیک می نوشت، وباسازمان مجاهدین انقالب اسالمیبودند: اومقاالت تئوریک و
مدیریک دبیرستان درتهران و...بود توسط منافقین به شهادت رسید. سریع خبر به بهرام که چند سلول با ما فاصله داست با مورس زدن منتقل 

برپیشانی این معلم اموربی تربیتی روزنامه اطالعات نوشته:......توسط تیم های عملیاتی یک صفربزرگ د: این خبررا به بهرام برسانی» کردم: 
بدلیل اینکه خانواده »حدسم درست بود روزنامه ایی که بهرام می گرفت احتماال کیهان بود ودرآن چاپ نشده بود. اگرچه بهرام گفت:«. گذاشته اند

من به حسین آهنگرنازنین) پدرم( گفته بودم برای من دوتومانی بفرست. چون اگرپول  «ر روزنامه پولی نداشتیمکم بضاعت بودند برای خرید مستم
 خرد نداشتیم گاهی روزنامه نمی داد می گفت باید پول خرد بدهی.

تشکیالتی من بود. بدلیل تشکیالتی بودن ودرچهارچوب عمل کردن بهرام بعنوان مسئول برخورد  لدرگوهردشت ها هم مسئو۶۳بهرام پس ازسال 
ازبند ما بردند. اوتنها کسی بود که ازبند ما جدا کرده وبردند، زیرا  ۶۶با پاسداران بند شد وبه همین خاطر روی اوحساس شدند وبهرام را درسال

همان افرادی بودند که  ۶نمی آوردند وکسی راهم ازبند ما به بند دیگری انتقال نمی دادند. بند  بندما حکم قرنطینه را داشت وکسی را نزد ما
 است. ۶۷درانفرادی بودند. بهرام هم یکی ازطوقیان سربدار ۶۳تا ۶۱ازسال



 

 

 به بهرام طرزعلی تقدیم                  ۰۰/۹/۱۳۹۲بهرام "             "

  وقتی یک قطره بود هنوز 

 یک فرشتۀ پُر ُحجب 

 با شبنم کوچه ها می دوید 

 و عشق 

 آمین گویش بود .

 

 وقتیکه 

 قطره نماند 

 ستاره شد 

 و چکید .

 آسمان کوچه 

 خیس گریه شد                

 قطره ای 

 روی گونه ام 

 دستی بر شانه ام                 

 و اسب سپید خیال 

 بهانۀ پرواز می گرفت -هر بار

 تا باران -تا ابرها 

 تا بهرام بچکد 

 

 یک طراوت نجیب 

 در ادراک محّله می دوید ...

 همیشه با بهرام ...    

 سیامک نادری«عشق خواهرمن است»ازکتاب:



 

  

 هستند. « زنجیرناپذیران سلول دژم» ، «۶۷طوقیان سربدار» از شورانگیز داستانی هریک است آمده درسطورفوق که هایی نام

 رضاسلیمانی فر

بازجویی ها من را به اتاق مسجد بند دواوین بردند. اتاق مسجد به زندانیانی اختصاص داشت که وحشیانه ترین شکل و ۶۰مهر۵دستگیری درپس از
. رضا دراتاق مسجد ازسقف آویزان کرده بودند« جوجه کباب»را به شکل  نها اعدامی هستند. رضاسلیمانی فردرصد آ ۹۵شکنجه شده اند وبیش از

ازمن اطالعات می خواستند وشکنجه می کردند...با زجومرا به اتاق شکنجه برد. دراتاق شکنجه درحالت نشسته میله ایی ازمیان  »من می گفت:به 
وپشت زانوهای پا کمترزخم کشده، رد کردند و بعد ازسقف آویزانم کردند، تمام وزن بدنم افتاده بود روی قسمت ساعد وبازوها،   دست ها وپا

می چرخاندند آجدار. بازجوها مرا بهنگامی که آویزان بودم مرا روی میله کند شده بود پوست ها، مروی میله آویزان  بسته شده بودریل اینکه بوبدل
 ...درحین بازجویی بازهم درحالیکه جوجه کباب آویزان بودم با کابل می زدند وفحاشی می کردند...االن دستهایموهمین شدت زخمها را بیشترکرد

داستان بی پایان نسلی است که دربزم های شبانه اتاق مسجد وطنین ترانه هاش در اما صدای گرمای شدیدی داشت...هزخمرضا  « کمی بهترشده....
سال این ترانه را مثل رضا ضمضمه می  ۳۷ومن هنوزپس از می خواند سرازپا نمی شناسند. رضا چنین  «آزادی »دل انسان برای ترانه تاریخی

 :کنم

 مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید    که زانفاس خوشش بوی کسی می آید 

 ازغم هجرمکن ناله فریاد که من        زده ام فالی وفریاد رسی می آید

 

۱۳۶۷ -۱۳۳۵فر یرضاسلیمان  



 

 جابرحبیبی

اززندانیان تبریزرا به اوین آورده بود ازجمله جابر. با آن دراتاق مسجد بند دو اوین جابرحبیبی هم بود. موسوی تبریزی دادستان کل کشور تعدادی 

ان هیکل تنومند ومحجوب وخندان نشان نمی داد که سن اش کم باشد. پاهایش بشدت کابل خورده بود. کسانی که دراتاق مسجد بودند اکثراً پاهایش

تا جایی شکنجه می شود که پوست وگوشت کف پایش دریده نی محسن ساما د.متالشی شده ویا قسمتی ازگوشت پا براثرضربات کابل ازبین رفته بو

نفرکنارهم چیده شده اند!، ۴ساعته با پاهای آویزان کرده روی تخت خوابیده، برروی تنها تخت ویژه مجروحین شدید، ۲۴شده وبه استخوان می رسد،

ا کول گرفته وبه نوبت به توالت می بردند، زمانبندی وبه هنگام دستشویی، یکی دونفری که کمی سالم تربودند محسن وچند مجروج مشابه اور

شدند ویا توان راه رفتن نداشتند وباید روی باسن خود را به توالت بکشند ویا یک برابراتاق های دیگربود، زیرا یاباید حمل می ۳توالت اتاق مسجد 

، هر روزچهارنوبت بودیک انسان واقعاً وزیربهداری بختیارگوشت کف پایش رفته بود وعفونت شدید داشت دکترمفیدی پایی لی لی کنند.   

پس ازیکماه چرک وخون، تازه داشت کف پایش ترمیم میشد وگوشت می آورد وروی که خود زندانی بود اورامداوا می کرد. اوراپانسمان می کرد.

محسن » :رحین پانسمان پاسدارآمد اسامی را خوانداستخوان رامی گرفت ودکترمفیدی مثل بچه خودش به اومی رسید وخیلی خوشحال بود، آنروزد

دستانش لرزید واعصابش  آنقدرمنقلب شده بود که کلیه وسایل یعنی اعدام. دکترمفیدی« سامانی، مجید بهاروخسرو دانش باکلیه وسایل بیایند بیرون.

نمی خواهد. فکرمی کنید  »بی تفاوتی بی رحمانه ایی گفت: پاسداربا« صبرکنید پانسمان کنم! بعد اوراببرید»خراب شده بود وبعد به پاسدارن گفت:

وبرای آخرین بارپانسمان کرد، اشک درچشمانش  «تاپانسمان نکنم نمی گذارم برود.» اما دکتر مفیدی باحالتی عصبانی گفت:« کجامی خواهد برود

که تاکنون روی پاهایش نأیستاده بود، ازروی تخت بلند شد جمع شدودستانش می لرزید وبه بّچه ها نگاه  می کرد، وقتی پانسمان تمام شد محسن 

وبا سه گام بلند لی لی کنان بطرف درب شتافت، ما باورنکردیم وپاسدار بادیدن این صحنه دیوانه وغضبناک شده بود. « بّچه ها خدا حافظ»وگفت:

محسن بدلیل پخش اعالمیه شورای ملی مقاومت بدست  محسن همیشه آیات قرآن را با صوت دلنشین اش می خواند صدای گرم وپرطنینی داشت.

 پدرش که رئیس کمیته بود دستگیرشده بود.

بجای وفا به این  .می خواندهمه چیزرا  و که چه عاشقانی دارد این خاطرات را برای سازمان ورجوی نوشته بودم، رجوی می دانست همن هم

درکراچی پاکستان، درپایگاه ثریا ابوالفتحی ۶۷غیر ازنوشته های دی ماه گشت. شیفتگی ها، چنین عاشقانی باعث خودشیفتگی جنون آمیزش 

که ازلیبرتی بهمراه آورده ام ضمیمه است:۶۷اسفند ۵دربغداد نیز دستنوشته ها ادامه داشت. متن دستنوشته درباره محسن سامانی در  



 

 



     

 محمود حسنی درصف رژه میلیشیا                          محمود حسنی یک کالم

ماه دریک اتاق ودررابطه باهم کارمی ۶بردند، مسئول اتاق محمود حسنی بود. بمدت  ۶وقتی به قزلحصارآمدیم من را به اتاق  ۶۰بهمن ۱۹در
دراتاق بود که می توانست افراد مختلف درهمه سطوح را محمود وزنه ایی « مادرم یک نسبت خانوادگی با الجوردی دارد... » کردیم. می گفت:

اطالعات وآگاهی بسیاری داشت. محمود  وخانواده اش، آشنایی با مجاهدینسابقه بدلیل درخواندن قرآن ونهج البالغه ازاوکمک می گرفتم. ، جمع کند
 است.   ۶۷نیزیکی ازطوقیان سربدار

 محمد رضا شهیرافتخاری

ان روزدوم بطرف من آمد وگرمکن ورزشی سرمه ایی رنگ دانشجویی اش را به من داد. لباس گرم نداشتم باپوشیدن این وقتی به قزل آمدیم درهم
گرمکن همه فکرمیکردن من دانشجوی ...هستم. بعضی ها هم می گفتند این گرمکن رانپوش، حاج داود خیلی روی دانشجو حساس است و...، اما 

هستند. داشتن سواد ازنظرحاج  با سوادبود ومی گفت اینها سیاسی و چون حاج داود به عینکی ها هم حساسدارم اگراینطورباشد باید عینک راهم بر
نوشتم چون ازنظررجوی داشتن سواد جرم است. وسریع رجوی را حذف ونام حاج داود را نوشتم. این قرینه  به اشتباه داود جرم بود. درحین تایپ

، دراشرف نیزازنظررجوی سواد داشتن ومطالعه جرم بود. خواستم شما هم بدانید که درروح وروان من درحین ها به اشتباه نوشتاری برنمی گردد
 چه مسائلی خودجوش واتومات به نوشتاردرمی آیند بدون اینکه من بخواهم مطرح کنم. نوشتن، حتی وقتی می خواهم اززندان خمینی و...بنویسم،

، رابطه فامیلی داشت وازعلی اصغروشیوه دستگیری و...سخن می قی که درزمان شاه جان باخترحقیبا علی اصغرمنتظشهیرافتخارمحمد رضا 
این شاگرد کالس آموزش » گفت. الزم به توضیح است که علی اصغرمنتظرحقیقی با مسعود رجوی بود ومسعود رجوی دربازجویی ها گفته بود:

 . وبدین شکل حساسّیت ساواک راپایین آورده واورا آزاد کرده بودند« زبان انگلیسی من است

  . ۶۷ازطوقی سربدار . شهیر افتخاربهنگام خنده می شد تمام دندانهایش رادید درمقابله چشمان من استچهره شادی که 

 

 

 علی حق وردی ممقانی

https://news.mojahedin.org/i/martyrs/6665


 

 عکس نوجوانی علی 

با او  بندچندین باردرراهراست.   ومهربان درهمان اولین نگاه وازدور دربند چهار می توان چهره اش، فردی رایافت که مقاوم، خاکی ، صمیمی
 سه راهی های انفجاری که مانند نارنجک  عمل می کرد.  صحبت می کردم. او دریک شرکتی سه راهی تولید می کردند،

 ازقضا بهرام طرزعلی هم یکبارقبل ازدستگیری به تورپاسدارها می افتد ودرتعقیب وگریز بهرام یک سه راهی بطرف پاسدارها پرتاب می کنند،
 راهی منفجرمی شود، اما بهرام که نمی خواست دستگیرشود نأیستاده تا آثارپرتاب سه راهی وکشته شدن یا نشدن را ببیند، چون هدف او انجام سه

 عمل تأخیری برای گریزازچنگ آنان بود.  

 اتاق شدم. وعبدالرحمان درویشی...هم علیرضا رجایی، علی حق وردی  ،بهرام طرزعلیبا ۱۴ماه بعد دراتاق ۶ پس از

 

                     

               

اهل حق و ازگروه عیاران بود. درقزل من مسئول تشکیالتی عبدالرحمان بودم.  عبدالرحمن درویشی  

ایران تشکیل می دادیم. نغمه ایی دررؤیای رنگین کمان مردم وقتی عبدالرحمان یا چنین افرادی که خارج ازسازمان مجاهدین بودند برای من   

علی آرنگ   

ران که هاله نوری درعکسها دارد برق میزد. بی اش مثل پیامقزل همیشه فردی بود بسیارتمیز، وقتی ازحمام برمیگشت پیشان ۶علی آرنگ دراتاق 

 همیشه بااین حمام رفتن سربه سرش می گذاشتم. علی تُرک مهاجربود با همه خصوصیات اصیلی که دارند. 



 

 

حبیب هللا اسالمی        

می کرد: اینطور رابرای من تعریف ۶۰صحنه اعدام حبیب هللا اسالمی درشهریورسالآرنگ علی   

همه :» هیچکس حاضرنشده بود والجوردی گفت « هرکسی می خواهد صحنه اعدام یک جانی راببینه دستش را باال ببره»الجوردی گفته بود:» 

با چشم بند به صف کردن وبه سمت خارج راهرو دادسرای اوین روی پله ها بردند وگفتند هیچ کس حق نداره همه رو« ایناروجمع کنید بیارید

چون همه زیربازجویی بودیم ونمی خواستند بدانیم چه  «حاال چشم بند ها رو بردارین.»این گفتند:  از بعد برگرده و پشت سرش رو نگاه کنه،

حبیب معلوم بود که دستش شکسته است، شکنجه شده بود، قرارداشتند.  ت سر ماکسانی دستگیرشدند واحتماال بازجوها وشکنجه گران نیزپش

ارن جانی اورا هل داد وحبیب حلق پاسدارها حبیب را روی سکویی بردند وحبیب خودش سرش را به حلقه طناب دار انداخت. ویکی ازپاسد

  «دو روز به همان شکل حلق آویز باقی مانده بود  یآویزشد. حبیب را ازطناب دارپایین نیاوردند وتا یک

الجوردی ُگرازدندان جغد  انچشم  

سلول های انفرادی حصار و، تا حیاط اوین وداد سرا وحتی درقزل ی ها ی خودم تادیگرانبارها با الجوردی رودررو شده بودم، ازبازجویها 

سربی رنگ ته  مردمککور ، بدسگال ونحس و، چهره به تنها چهره ایی که نمی توانستم نگاه کنم، تا اینک وامروزدرطول عمرم گوهردشت، اما 

با  را، دریدهچاقویی این چاک دهان لبانی که  ، روی گونه هاشعجین ، مث کفتار چین چین چندشی نفرتجغدواری که چشمهای  کاسه یچاله 

 دندان ان، زیرنیش وچشمومفاهیم با ارزش ترین واژه هابل  ،کرده که نه تنها هرکالم خلقدهانی  کریه گشادبرای پستی بلندی ممکن  ترین بدشکل

حیوانی کف  درنده ی منی شهوت لب گوشهروی مگس ها  می کرد. تُفتفاله کلمات طاعون گرفته اش رابه بیرون  کفتارگرازش می جوید و جغد

.مشغول تخم ریزی بودندکرده دهانش   

نمی دانم خدا و دست خلقت، پشم های ماتت کدام  .ننگ هستی وحیات چنین آفرینشیذات نشستم از تکفیر به لعنت را یخدااما مسلمان بودم،  

اثری نهاده است. اما ازوکاسه سرتهی کده اش  تهی چنین موجودی برفرقکنده  وچسبیده به آن را تاپاله هایش  توأمان سیاهجانورناشناخته تاریخ را 

   . شاهکاری درکریهی نوع ضد بشر.افرین دادم ۲۰، به خدا  الجوردی نفرین کریه وذات نیافرین ضدآفرینشوترسیم کثیف چنین 



 یا دست خلقت، کثافت وپلشتی ...کناردستمان نبود. خدا یارانماننسل ما و وتیرباران  وسالخی شکنجه ناحساس من جوشش کینه های وحشیانه تری 

خمینی والجوردی یک تن واحد  نشسته بود.نیستی وُمرداب درچهراو، اینچنین به نقاشی بی اب ورنگ  تمامت چرک وچروک وعفونت تاریخ را و

بودند، یکی قصاب روح ودیگری قصاب جسم.عذاب آفرینش انسان   

 

الجوردی جالد        

 ۱۲/۵/۱۳۹۲"                * " بایقوش 

 چشمهای الجوردی دهلیزها 

 چشم در چشم هیچ کس نیست 

 چشمی نه برای دیدن 

 برای دریدن           

 برای ندیدن 

 تا چشمۀ " خون کاسۀ " چشمهانش 

 جغذ دهلیز پیما 

 در هوای ُکشتن نور.

  

 : ُجغد به زبان تُرکی  بایقوش* 

سیامک نادری«قرارمان عشق بود، نه کین!»ازکتاب:  

شاهد اعدام  لی آرنگ درمیان زندانیانعکس ع  

شنیده بودم پس ازجدا شده ازسازمان دنبال عکس صحنه اعدام بودم زیرااحتمال می درقزلحصار  ۶۰درسال  ازآنجاکه من خاطره علی آرنگ را

 دادم علی آرنگ رانیزدراین صحنه پیدا کنم. بله علی آرنگ دراین صحنه حضور دارد:



             

 علی آرنگ  صف اول ازراست نفر سوم

باغبانان سوگ –تقدیم به مادران      

۰۰/۰۰/۱۳۹۲            "حلق آویز ) در مالءعام ( "  

 

 شب " خیره " ای چنین 

 پنجرۀ سحرانگیز می خواست تا برچیدن دار 

 تاریکی عظیم 

 زعیم ِجهل است 

 تارای بربر ُسم کوب 

 تاتار                         

 

 درخت لرزان باغ 

 چوبۀ دار                      

 چشم وحشت آور شب 

 باغبان سوگ 

 و خیابانها 

 چون بادگیرهای اعدام            

 " میدان " 

 معنی باغ " عدم " .            

 نعره های جالد 

 پُراز نفسهای جنگل وحش 

 از جنون دستهای ریسمانی "دار " 

  آسمان همرنگ با داس و هراس

 ُسربی و مات                                    



 دل مادر 

 " باغبان زندگی "، می لرزید .       

 درخت لرزید 

 میوۀ خاک و " مادر " 

 از رسن آوای مرگ 

 لغزید                       

 آخرین نفِس " هستِی " باغ مادر 

 سیّال مانده در هوا 

 خشکید ! .                     

 

 و چکید 

 قطرۀ اشکی 

 ازچشم مردمان 

 خوناب                  

                   

 لبها لرزید 

 پلکها افتادند 

 تا شرم را              

 غم را                         

 اندوه را                                

 نگاهبان باشند                                        

 سرها

 چو غروری که شکست         

 افتاده بزیر                                     

 و زمین ُسربی و مات 

 چشمها بسته 

 -اّما  -   

 چشمان خیال 

 ناتمام مانده                

 به دار ...!                             

 

 سیامک نادری« قرارمان عشق بود، نه کین!»ازکتاب:

                         



 

 

 

 

 

 است ۶۷سربدار ازطوقیان خودنیزیکی آرنگ علی

زخمی ترازستاره صبح، بی هیچ کفن ودفن،  درشمین گل و پرنیان سنگ خاوران، آرام وبا وقارخفته اند.  ،۶۷سربدار وطوقیان ۶۰ دهه نسل اینک
گلرخ ایرانی مقاومت و ایستادگیالی آزادی بازنأیستاده واینچنین است که هر روزیران سلول دژم تا اینک وامروز ازسزنجیزناپذنسل برآمده ازاما 

 .درتپش استدائماً  مردمان، نسرین ستوده، هرروزستودنی تر، وآتنا دائمی درقلب رخ می نمایاند

 دژم. زنجیر ناپذیران سلول ،۹۷شیران برون تاخته ازچلهٔ کمان درسال سالم برو  ۶۷برطوقیان سربدار ودرود سالم

 

 نادری سیامک – ۹۷ تیرماه۷۲ -مانا حقیقت سایت

 

 

 

 

 

 

 

 


