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 ! يک خاطرهئیبازگو
  

 مشتی و بودم شده آزاد اصفھان دستگرد زندان از بتازگی و بود ١٣۶۶ سال نکنم اشتباه اگر
 ،نکنم تشکيالتی کار و نگيرم تماس ديگر سياسی زندانيان با و نکنم ديگر سياسی کار که تعھد
 ھم هب چشم يک در !نکشم نفس کالم يک در و کنم معرفی سپاه مرکز به را خودم مرتب و

 جيب در و کندم بود ام سينه روی شماره با که ام پرونده روی عکس زندان نگھبان زدن
 می ديگری بوی آزادی اين که دانستم می ھم پيش از .آمد کار هب بعدھا عکس اين .گذاشتم
 .بودم کرده تجربه نزديک از را سرکوبش و اطالعاتی ھای دستگاه و رژيم اين سوابق .دھد

 بھانه به شان آزادی از پس که بودم ديده را بسياری .بودم شاھد دستگرد زندان سه بند در را شان جمعی دست اعدامھای
 قتلعام ليست در مجدد بازداشت از پس که شنيدم بعدھا را بسياری .بودند آورده زندان به و بازداشت دوباره مختلف ھای
 .گرفتم پيش در را مخفی زندگی سرعت هب آزادی از پس اينرو از ھم .داشتند قرار ١٣۶٧ سال
 يا و بودند رفته لو يا و بودند شده بازداشت کشور از خروج مسير در يا که بودند مجاھدين سازمان ھای آزادی اغلب
 تنھا نزديک ۀتجرب اين حال ھر هب .داشتند سازمان به مجدد شدن وصل برای تالشی يا و بودند کرده پھن دام آنھا برای
 مالقات آنھم و شد حل پيرم مادر مشکالت از يکی .شدن تبعيد راھی و کشور از روجخ آنھم و بود گذاشته برايم راه يک
 .نبود او مشکل تنھا اين .شد برداشته او دوش از اصفھان به تھران راه پيمودن رنج .بود اصفھان زندان در من با

 .بردند می سر هب مختلف زندانھای در خانواده عضو ۶ ھمزمان
 گرمای و سرما در و رفت می کرج و اوين به بايستی می ھنوز فرزندانش به عالقه و شقع سراسر اما تنھا و پير مادر

 را آنان تا کرد می التماس و اعتراض مختلف دادسراھای و زندان جانيان به و کرد می مالقات را فرزندانش سوزان
 .کنند آزاد
 باز کمی سياسی زندانھای فضای که بود شده قرار است سطور اين ۀحوصل از خارج که دليلی ھر هب و سالھا از پس
 که چيزی تنھا آن از پيش .بگيرد قرار سياسی زندانيان اختيار در ھا روزنامه و شود سھلتر کتاب به دسترسی .شود

 که بود دست اين از و کميل دعای و ذانأ ھای عربده و جمعه امامان ۀورزان کينه ھای خطابه بود دسترس در ھميشه
 .شد می تحميل

 حتی ،است خارج من روزشماری ۀحوصل از که کمتر يا بيشتر کمی ٢٠٩ بند در انفرادی يکسال طی در که دارم ياد هب
 شده فراموش من سلول دليلی ھر هب و کردند می دريافت سلولھا ۀھم .نگرفت قرار من اختيار در ھم دولتی ۀروزنام يک

 جا( حمام در را خيس ھای روزنامه و بود شده متوجه ام ھمسايه را موضوع اين .بود ھا انفرادی ميان در حتی ترينھا
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 را ھمسايه .شدند خارج دنيای از ام اطالعاتی منبع تنھا و وردمآ می سلول به و کرده پنھان را آنھا منھم و )گذاشت می
 .نديدم ھرگز
 اقدامات از يکی که مدآ می نظر هب حال ھر هب .کرديم می دست هب دست تختی زير را ھا کتاب دستگرد زندان در
 از ليستی گذاشتن اختيار در شود انجام بود قرار الجوردی رفتن با گويا که ءفضا کردن باز برای اوين زندان ولينؤمس

 که بود يک درجه ھای خانواده با حضوری ھای مالقات امکان ديگر اقدام .داشتند !شرعی مانع ًقبال که بود ئیکتابھا
 مرا بند چشم با ھا تر پيش که ئیجا بود جالبی احساس .فتمر نزديکان از يکی مالقات هب و کردم قاطی را خودم منھم
 کرده فراموش را خورشيد شکل و بودم کرده عوض پوست رنگ و بودم برده سر هب انفرادی در يکسال قريب و برده
 و کردم می نگاه اطراف به تمامتر چه ھر ولع با .شوم وارد مالقاتی عنوان هب بند چشم بدون توانستم می امروز ،بودم
 .کردم می ثبت را ويرتصا
 ھم زندان رئيس .شد انجام حضوری مالقات و شديم وارد بزرگ سالنی به باالخره آزاد ای محوطه از گذر از پس

 مسلح مجاھدين سازمان زندانيان که داد می توضيح ھا خانواده از تعدادی برای و بود گرفته معرکه و داشت حضور
 مکث کمی کنيد؟ نمی آزاد چرا نبودند مسلح که چپ زندانيان که پرسيدم او از .داستانھا اين از و کردند می ترور و بودند
 .داد ادامه ديگر ھای خانواده با خودش ھای گفته به و نداشت پاسخی ،کرد داری معنی نگاه و کرد
 يک من و بوديم شده رد سياسی زندانی مردان )یئ شيشه( نیولفيت مالقات نوسال کنار از مکان اين به آمدن از پيش
 اگر .کرد نگاه من هب لحظه ھمان نيز او .ديدم مالقات صندلی روی نشستن حين در را رودسری پور حسين رحيم لحظه
 ھمان از اين .کردم حک ذھنم در الغر و شده کوبيده درھم بسيار را او اما بود نگذشته اتفاق اين از ای ثانيه چند شايد چه

 توسط ١٣۶٧ سال قتلعام در که است خاوران بيدار خفتگان از نيز رحيم .رود نمی يادم از ھرگز که است لحظاتی
 به ديگر سياسی زندانی ھزاران ھمانند نيز او .شد آويخته دار هب اسالمی جمھوری حکومتی دستگاه امروزی سردمداران

 او انسانی و ويژه خصائل شناختند می را رحيم که آنھا ۀھم برای .گفت نه زندان و شکنجه ،اعدام جمھوری مرگ تأھي
 .آشناست برابری و سوسياليسم به تعھدش و

 کرده ثبت خود مبارزاتی ۀتاريخچ در را بسياری شھيدان که بود کارگر راه سازمان عضو رودسری پور حسين رحيم
 .است
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