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ايران غرق بالست،  پر از صداست
در اين شبهاي ما،

       همه جا خون خداست
آفتاب فردا از رگبارها

 و آتش سالح تو طلوع مي كند

بايد برخاست، بايد برخاست
نبايد نشست، نبايد نشست

بايد با خون عهد و پيمان بست

از سروده هاي احمد در زندان





در سي امين سالگرد قتل عام ۱۳۶۷

تقديم به:
برادر مسعود كه پاكترين، زيباترين، شورانگيزترين و 
بزرگترين عشق زندگي احمد بود. او كه مي گفت: «ما 
چه نسل خوشبختي هستيم كه رهبري چون مسعود 

داريم».
و

يامده  يا ن تقديم به نسل جواني كه آن زمان هنوز به دن
سرخ  گل  ۳۰هزار  و  احمد  خونخواه  اكنون  و  بودند 

پرپرشده هستند.
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پوالد آبديده، در كورة گدازان انقالب

يك  در  آستارا  در  شهريور۱۳۴۳  در  رئوف بشري دوست  احمد  شهيد  مجاهد 
خانوادة اهل رشت به دنيا آمد. بيماري طوالني و عمل جراحي در پنج سالگي باعث 
شد كه از همان طفوليت با سختيهاي زندگي آشنا شود. به رغم همة مشكالت، 

احمد كودكي بسيار حساس، باهوش، با استعداد، خالق و خوش سخن بود.
استعداد  و  عالقه  به علت  احمد  راهنمايي،  و  ابتدايي  تحصيالت  پايان  از  پس 
رشت  صنعتي  هنرستان  الكترونيك  رشتة  در  الكترونيك،  و  فني  كارهاي  در 
ثبت نام كرد. ورود به هنرستان آن هم هم زمان با انقالب ضدسلطنتي مردم ايران 
احمد ۱۳ساله را با مبارزه و فعاليت سياسي آشنا مي كند.  از اين پس او در تمامي 

حركتهاي اعتراضي و تظاهرات عليه شاه فعال است.

آشنايي با مجاهدين
شده  شعله ور  دلش  در  مبارزه  شوق  ديگر  كه  احمد  انقالب  پيروزي  از  پس 
اما  هنرستان به فعاليت مي پردازد.  اسالمي  ابتدا در انجمن  از پاي نمي نشيند.  بود 
به سرعت با پي بردن به ماهيت خميني از انجمن اسالمي خارج مي شود  و به جنبش 



۱۱احمد رئوف بشري دوست

ملي مجاهدين در رشت مي پيوندد.  از اين پس ديگر احمد سر از پا نمي شناسد و 
در كسوت  يك ميليشياي مجاهد خلق با عشق مسعود به ميدان مي شتابد.

دو سال و نيم مبارزة سياسي با ارتجاع از احمد يك مجاهد آبديده و كارآمد 
مي سازد. او طي اين دوران پرتالطم با فعاليت در بخش دانش آموزي رشت موفق 
دشوارتر  شرايط  براي  را  خود  و  صيقل زده  را  خود  انقالبي  انگيزه هاي  مي شود 

آينده آماده كند.

دستگيري و شكنجه در فاز سياسي
احمد كه آن هنگام ميليشيايي ۱۵ساله بود به خاطر فعاليتهايش عليه رژيم براي 
فاالنژها و پاسداران چهره شناخته شده يي بود. او بارها و بارها مورد اذيت و آزار 
مزدوران رژيم قرار گرفت و چند بار نيز توسط پاسداران دستگير، شكنجه و به 

زندان سپاه برده شد، اما هر بار مصمم تر از پيش به راهش ادامه داد.
در يادداشتهاي يكي از هنرجويان هنرستان صنعتي رشت كه آن زمان با احمد 

همكالس بود، آمده است:
گروهي  با  بهار۱۳۵۹  در  رشت  فاالنژهاي  سردسته  اباذري  «فرشيد 
از  ۱۳تن  و  كرد  حمله  رشت  صنعتي  هنرستان  به  اوباش  و  اراذل  از 
دانش آموزان هوادار مجاهدين را در مقابل چشم همه و از جمله مدير 
و دبيران هنرستان ربوده و به نقطة نامعلومي منتقل كرد. فرشيد اباذري و 
دارودسته اش دستگيرشدگان را به مسجد باقرآباد كه پاتوق فاالنژهاي 
وحشي رشت بود منتقل و تا نيمه هاي شب آنان را شكنجه كرده و روز 
بعد پيكر نيمه جان آنها را در يكي از خيابانهاي رشت رها كردند. مجاهد 
مدرسه  به  بچه ها  كه  شنبه  روز  بود.  آنها  از  يكي  رئوف  احمد  شهيد 
برگشتند احمد جسورانه به افشاگري پرداخت.  او در جمع مدير هنرستان 



احمد به مادرش 
گفت:

«تمام مدت كه 
مي زدند فقط اسمم 
را مي خواستند با 
اين که مي دانستم 

اسمم را مي دانند اما 
نگفتم مي خواستم 

آبديده شدن پوالد را 
امتحان كنم» 

م 

 
ما 

 
را 



۱۳احمد رئوف بشري دوست

و  ضرب  آثار  پيراهنش  باالزدن  با  بودند  قضيه  جوياي  كه  ديگراني  و 
و  بودند  كوبيده  سرش  به  آهني  ميلة  با  داد.  نشان  را  شكنجه ها  و  شتم 
با  فاالنژها  كه  شيارهايي  و  زخمها  و  کبودی  آثار  بدنش  جاي جاي  در 
چاقو ايجاد كرده بودند، پيدا بود. از ديدن اين صحنه ها اشك در چشم 
همه حلقه زده بود و از اين همه وحشيگری، آن هم در حق يك نوجوان 
۱۵ساله كه از نظر فيزيكي هم كوچكتر از سنش نشان می داد به شدت 

متاثر شده بودند.
مادر احمد كه تمام روز پنجشنبه را در جستجوي فرزندش به زندانها و 
ارگانهاي مختلف رژيم مراجعه كرده و نتيجه يي نگرفته بود مي گفت: 
عصر جمعه بود كه زنگ در به صدا درآمد.  وقتي در را باز كردم احمد 
را  افتاد.  او  آغوشم  به  بود  داده  تكيه  در  به  و  نداشت  ايستادن  رمق  كه 
گوشه  در  اشكي  قطره  كشيد.  دراز  آوردم.  خانه  داخل  به  كشان كشان 
چشمهايش جمع شده بود. گفت «تمام مدت كه مي زدند فقط اسمم را 
مي خواستند با اين که مي دانستم اسمم را مي دانند اما نگفتم مي خواستم 

آبديده شدن پوالد را امتحان كنم».

مسيري كه احمد اما انتخاب كرده بود، براي او فراز و فرودهاي بسيار داشت 
و به راستی همان طور كه خودش گفته بود آبديده شدن پوالد را تجربه مي كرد.

و  فاالنژها  با  شدن  چنگ  در  چنگ  و  شبانه روزي  فعاليتهاي  بر  عالوه  او  
قول  به  و  سخت تر  شرايط  براي  خود  روحي  و  جسمي  آماده سازي  به  پاسداران 
خودش مقاومت در زير شكنجه هاي وحشيانه تر مي پردازد. در همين راستا احمد 
با سختکوشی و تالشي چشمگير در نزد يكي از دوستانش كه مربي كاراته بود، 

كاراته و فنون رزمي مي آموزد.



مسافر  ديار  بي قراران۱۴

زندگي مخفي در فاز نظامي 
ميليشياي  اين  براي  دشوارتري  و  پرشور  مرحلة  آغاز  ۳۰خرداد۶۰،  سرفصل 
جوان است. احمد كه مانند همه مجاهدين براي هرگونه فداكاري و جانبازي 
فعاالنه  رشت  در  ۳۰خرداد  خياباني  درگيريهايي  و  تظاهرات  در  است  آماده 

شركت مي كند.
پس از ۳۰خرداد و ورود سازمان به فاز نظامي، احمد نيز به زندگي مخفي 
روي مي آورد. او در اين دوران با استفاده از استعداد و توانايي فني خود پشتيباني 
گسترده  دستگيريهاي  و  ضربات  به علت  مي گيرد.  برعهده  را  عملياتي  تيمهاي 
قطع  كوتاه  مدتي  براي  احمد  ارتباط  شهريور۶۰  در  نظامي  فاز  ماههاي  اولين 
مي شود. در همين دوران او شبهاي زيادي را در يك ساختمان نيمه تمام بدون 

سقف، به صبح مي رساند.

در شهريور۱۳۶۰ عالوه بر قطع ارتباط و مشكالت زندگي مخفي، دستگيري 
خواهر و بيماري سرطان مادر مجاهدش از جمله تضادهايي است كه در آن روزها 
احمد با آن روبه روست. اما اين شرايط دشوار و  زندگي مخفي و دربه دري نه تنها 
در ارادة خلل ناپذير او براي جنگ با خميني دجال تأثيری نمي گذارد، بلكه او را 

در ادامة راهش مصمم تر مي سازد.
تشكيالت  به  دوباره  مي شود  موفق  مستمر  پيگيري  و  تالش  با  احمد 
راه اندازي  احمد  مسئوليت  وصل،  از  پس  شود.  وصل  رشت  در  مجاهدين 
مادر  كمك  با  دوران  اين  او  در  است.  عملياتي  تيم  يك  مسئوليت  و  پايگاه 
از  به تازگي  كه  نيز  مادر  مي كند.  كرايه  رشت  محالت  از  يكي  در  را  خانه يي 
بيمارستان مرخص شده بود، مسئوليت عاديسازي، پشتيباني و خريد مواد مورد 

نياز را به عهده مي گيرد.



۱۵احمد رئوف بشري دوست

تهاجم پاسداران رژيم به خانه و دستگيري احمد
دراوايل ارديبهشت۱۳۶۱، احمد در تهاجم پاسداران رژيم به خانه اش دستگير 
به رغم  كه  احمد  مسئوليت  لورفتن  تيم،  اعضاي  از  بازجويي  جريان  در  مي شود. 
سن كم، مسئوليت سايرين را برعهده داشته، موجب تعجب و حيرت بازجويان و 
شكنجه گران مي گردد. دژخيمان از اعمال ضد انساني ترين شكنجه ها در حق اين 
فرمانده جوان مجاهد فروگذار نمي كنند. اما احمد كه خود را از پيش براي چنين 
روزهايي آماده كرده بود بازجوييها و شكنجه ها را سرفرازانه پشت سر مي گذارد 

و  پس از مدتي به زندان باشگاه افسران رشت منتقل مي شود.
اما حادثه يي ديگر دوباره احمد را به زندان سپاه و اتاق شكنجه بازمي گرداند. 

در گزارشي به نقل از مادر مجاهدش آمده است:
«پس از مدتها پيگيري و اعتراض در بيدادگاه رژيم موفق به مالقات با 
فرزندم شدم. آخوند مقدسي فر، حاكم ضدشرع در پاسخ به اعتراض من 
كه چرا اين طفل صغير را دستگير كرده ايد با وقاحت گفته بود: كدام 
طفل صغير،  فرمانده ميليشياست. مسئول چند تا بزرگتر از خودش بوده، 

تازه به جاي آنها هم بايد تعزير شود!
مادر احمد مي گويد: اما احمد انگار نه انگار كه آن بازجوييهاي سخت 
وقتي  بود.  بيرون  از  خبرگيري  و  اطالعات  تبادل  دنبال  بود.  گذرانده  را 
خوشحالي  از  دادم  او  به  را  افسران  باشگاه  زندان  از  خواهرش  فرار  خبر 
شكر.  را  خدا  شكر.  را  خدا  مي گفت  مرتب  نمي گنجيد.  پوست  در 
مي ترسيدم  كه  بود  خوشحال  آن قدر  احمد  مي كنم!  افتخار  بهش  بگو 
احمد  رفتم  زندان  به  مالقات  براي  كه  بعد  هفتة  شوند.  متوجه  پاسداران 
ممنوع المالقات بود و دوباره براي بازجويي به زندان سپاه منتقل شده بود. 
اين بار جرم احمد، فرار خواهرش از زندان بود. چند ماه بعد كه دوباره او 
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را ديدم و راجع به بازجويي و محاكمه مجدد پرسيدم، خنديد و گفت:
مطمئن  بيشتر  مي زدند  چه  هر  مي ارزيد.  اينها  از  نبود.  بيشتر  «چيزي 
مي شدم كه دروغ مي گويند و نتوانسته  اند دوباره دستگيرش كنند و به 

خاطر همين اينطوري هار شده اند».
جالد  آخوند  توسط  احمد  شكنجه،  و  بازجويي  دوره  چند  از  پس  سرانجام 
مقدسي فر، حاكم ضدشرع خميني در رشت، به پنج سال زندان محكوم مي شود و 
به زندان باشگاه افسران رشت منتقل مي گردد. مشخص شدن حكم و انتقال به بند 
جديد با روحية پويا و پرتحرك احمد، كه سرشار از عشق به مجاهدين و بودن 
اولين  در  و  مي پروراند  ذهن  در  را  فرار  طرح  نداشت.  او  سازگاري  بود،  آنها  با 
مالقات با مادر مجاهدش قصدش ر ا با او در ميان مي گذارد. مادر عالوه بر وصل 
ارتباط او با تشكيالت بيرون زندان تالش مي كند با جاسازي، الزامات مورد نيازش 
را تهيه كند. اما در اين فاصله دژخيم نيز بيكار ننشسته است. مزدوران خميني كه 
از مقاومت زندانيان مجاهد رشت به ستوه آمده بودند در يك تصميم جنايتكارانه 
در تاريخ ۲۲اسفند۱۳۶۱، زندان باشگاه افسران رشت را به آتش مي كشند. شب 
حادثه پاسداران به سوي زندانيان سياسي كه در حال فرار از محاصرة آتش بودند، 
تيراندازي كردند و در نتيجة آن ۷زنداني سياسي هوادار مجاهدين کامالً در آتش 

سوختند. در گزارشي آمده است:
«مادر احمد كه خود را بالفاصله به محل حادثه رسانده بود، مي گفت 
با  و  بودند  شده  جمع  زندان  در  پشت  خانواده ها  همة  شوم  شب  آن  در 
چشماني اشكبار از مزدوران مي خواستند كه درها را باز كنند و نگذارند 
بيهوش  در حالي كه  نيز  احمد  بسوزند.  آتش  در  زنده زنده  فرزندانشان 
شده بود، توسط يكي از همرزمانش از ميان شعله ها بيرون كشيده شد و 

به طور موقت نجات پيدا كرد».
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در گزارش ديگري از زندان رشت آمده است:
دژخيم  خرداد۱۳۶۲  در  رشت،   زندان  به آتش كشيدن  از  پس  ماه  «چند 
محسن خداوردي، دادستان رشت، به خاطر اين که نمي توانست مقاومت 
داخل زندانهاي رشت را بشكند تصميم گرفت حدود ۴۰تن از زندانيان 
مقاوم رشت را تبعيد كند. مجاهد شهيد احمد رئوف بشري دوست نيز 
يكي از همين زندانيان بود. رژيم زندانيان تبعيدي را ابتدا از زندان رشت 
به اوين و سپس به گوهردشت كرج برد. آنها ابتدا دو هفته در اتاقهاي 
دربسته بودند. سپس صبحي، رئيس زندان و داوود لشكري، از دژخيمان 
گوهردشت پس از رجزخوانيهاي مفصل و تهديدهاي فراوان آنها را به 
بند۱۸ فرستاد. بند ۱۸ به زندانيان تبعيدي از شهرستانها اختصاص داشت. 
اما اين انتقال و تبعيد اثري در روحية اين زندانيان مقاوم نداشت و آنها 

هم چنان روحية انقالبي و مناسبات تشكيالتي خود را حفظ كردند».

دست  فعاليت  از  نيز  زندان  در  و  نمي شود  تسليم  احمد  ديدند  كه  دژخيمان 
برمي آيند.  احمد  براي  شكنجه  از  دردناكتري  و  جديد  نوع  درصدد  نمي كشد، 
پاسداران تصميم مي گيرند اين بار او را به صورت تنبيهي به بندي منتقل  كنند كه 
تعدادي ازخائنان پيوسته او را زير كنترل دارند، اما احمد دلير نه تنها تسليم شرايط 

نمي شود بلكه از كوچكترين روزنه يي در جهت مقاومت استفاده مي كند.
در گزارش ديگري از زندان گوهردشت در مورد مقاومت سرسختانة احمد 
براي جلوگيري از انتقال به سلول خائنان آمده است: «يکبار در سال۱۳۶۳ پاسدار 
محمود، سرشيفت پاسداران مي خواست مجاهد شهيد احمد رئوف بشري دوست 
را به اتاقي كه خائنان و توابين بودند انتقال دهند اما آن چنان مقاومتي كرد كه از 
انتقالش پشيمان شدند. احمد با وجود اين كه سنش نسبت به بچه هاي ديگر كمتر 
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بود اما خيلي با انگيزه، تيز و باهوش و از چهره هاي محبوب زندان بود».
تابستان ۱۳۶۳ اما احمد ابتالي ديگري در پيش دارد. فوت مادر مجاهدش. او 

خود در نامه يي دربارة آن روزها نوشته بود:
«از دست دادن مادر كه يار سخت ترين سالهايم بود، در زندان بر من بسي 

گران آمد».

نسيم انقالب ايدئولوژيك
سال ۱۳۶۴ نسيم انقالب ايدئولوژيك مجاهدين خلق كوير ظلمت خميني را 
پيمود و از ميله ها گذر كرد و پيام و سالم مسعود و مريم را به قهرمانان در زنجير 

رساند. در گزارشي مي خوانيم:
احمد  به خصوص  بچه ها  روي  شگرفي  تأثير  ايدئولوژيك  «انقالب 
گذاشته بود.  آن موقع جمع بچه هاي رشت در گوهردشت به ميزان دركي 
كه از انقالب ايدئولوژيك داشتند، انقالب كردند و احمد از بچه هاي 
انقالب كرده بود كه خيلي هم براي جمع مسأله حل کن بود و انرژي آزاد 
را  او  و  صيقل زده تر  را  احمد  انگيزه هاي  ايدئولوژيك  مي كرد.  انقالب 
محكم و استوارتر كرده بود.  جمع ما شاهد تغييرات احمد بود.  او هميشه 
در جمع عشق و عالقه اش را نسبت به مسعود و مريم بيان مي كرد و از 

آنها انگيزه مي گرفت».
شور و شيدايي احمد در برابر رهبران عقيدتيش در مقاومت هر چه بيشتر در 
مقابل دژخيمان تبلور مي يابد.  مجاهد شهيد احمد رئوف در ماه رمضان سال۶۴ 
به همراه ديگر مجاهدان در اعتراض به تقسيم غذا توسط توابين دست به اعتصاب 
به  و  شناسايي  تك  به  تك  را  افراد  و  ريخته  بند  داخل  به  پاسداران  مي زند.  غذا 
بيرون بند برده و پس از ضرب و شتم و شكنجه هاي وحشيانه آنها را به انفرادي 
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مي فرستند. در گزارشي به نقل ازخانواده اش آمده است:
«پس از مدتها به من مالقات كوتاهي دادند.  احمد كه آثار ضرب و شتم 
و شكنجه ها از ظاهرش پيدا بود، خيلي سريع ماجرا را برايم شرح داد و 
گفت كه در ماه رمضان با دهن روزه چطور به جانشان افتادند. احمد از 

من خواست خبر اين اعتصاب قهرمانانه را به سازمان برسانم».

تالش بي وقفه براي وصل به مجاهدين 
گذراندن  از  پس   ۱۳۶۶ زمستان  در  بشري دوست  رئوف  احمد  شهيد  مجاهد 
به  وصل  بدون  آزادي  شد.  اما  آزاد  دژخيم  سياهچالهاي  در  سال  پنج  از  بيش 
براي  راهي  جستجوي  در  به سرعت  او  نداشت.  مفهومي  و  معنا  او  براي  سازمان 

خروج ازكشور بود تا به ارتش آزاديبخش بپيوندد.

در گزارشي به نقل از يكي از نزديكانش آمده است:
زندان  برايش  هم  زندان  بيرون  گويي  بود.  بيقرار  داشت.  عجله  «احمد 
بود. نمی توانست دوري از سازمان را تحمل كند. در مقابل توصيه هاي ما 
كه كمي صبر كن ببينيم چه مي شود ، لبخندي مي زد و سكوت مي كرد 

و مرتب در فكر رفتن بود».
در آن روزها در نامه  يي به خواهر مجاهدش نوشته بود:

«هر لحظه به خودم مي گويم من اين جا چكار مي كنم؟ جاي من اين جا 
نيست!»

در گزارش ديگري آمده است:
«احمد قبل از حركت براي خروج از كشور به سراغ يكي از زندانيان 
آزادشده مي رود و از او مي خواهد كه با هم به ارتش آزادي بپيوندند اما 
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دوستش گفته بود عجله نكن فرصت داريم اما احمد كه به خاطر عشق 
ارتش  سوي  به  كند،  صبر  نمي توانست  رهبري  و  سازمان  به  بي پايانش 

آزادي پر مي كشد».
خارج  رشت  از  آزادي  ارتش  به  پيوستن  قصد  به  دلير  احمد   ۱۳۶۷ بهار  در 
و  دستگير  دوباره  راه  نيمة  در  بود،  دشمن  اطالعاتي  تور  در  كه  او  مي شود.  اما 
مجدد  دستگيري  چگونگي  و  دقيق  تاريخ  از  كسي  مي شود .  شكنجه گاه  راهي 

احمد اطالعي ندارد.
خواهر مجاهدش در گزارشي نوشته است:

اطالع  خانواده ام  به  را  آزادي  ارتش  به  احمد  نرسيدن  گرفتم  «تصميم 
بدهم.  به پدرم زنگ زدم و سراغ احمد را گرفتم.  با تعجب گفت: مگر 
پيش تو نيست؟ از همة ما خداحافظي كرد كه بيايد پيش تو! اگر پيش 

تو نيست پس؟!
پدر حدسش درست بود.  بعد از آن راه افتاد زندان به زندان به جستجوي 
احمد.  اما هر چه گشتند كمتر يافتند. نه نامي، نه نشاني، نه مزاري... احمد 

ستاره يي در كهكشان ۳۰هزار مجاهد سربه دار شده بود...»

شقاوت و قساوت دژخيمان زندان اروميه
مجاهد  زندانيان  قتل عام  جريان  در  دوست  بشري   رئوف  احمد  شهيد  مجاهد 
در مرداد۱۳۶۷ در زندان اروميه به شهادت رسيد. در مردادماه سال۶۷، پاسداران، 
زندانيان سياسي را كه اغلب آنان از مجاهدين خلق ايران بودند را با دو ميني بوس 
اروميه  درياچة  اطراف  تپه های  به  و  كرده  خارج  تبريز  زندان  به  انتقال  بهانة  به 
بردند. در آن منطقه که از قبل تحت کنترل پاسداران قرار داشت تعدادی پاسدار 
با انواع آالت قتالة سرد از قبيل چاقو، قمه، چماق، تبر و ساطور منتظرشان بودند و 
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زندانيان را درحالی که دست و پايشان را از قبل بسته بودند مورد حمله قرار داده و 
به معنای دقيق کلمه سالخی کردند. فريادهای مجاهدان آن قدر بلند بود که برخی 
از روستاييان به آن منطقه سرازير شده ولی با تهديد و سالحهای پاسداران مسلح 

مواجه شده و از منطقه دور شدند.
سال۱۳۷۰ مزدوران وزارت اطالعات به پدر احمد گفتند كه او را در زندان 
اروميه اعدام كرده ايم اما حتي از گفتن محل دفن او به خانواده اش دريغ كردند.

آري احمد دلير همان گونه كه خود در ترانه هايش سروده بود، پس از آزادي 
دمي ننشست، برخاست و بر عهد و پيماني كه براي پيوستن به ارتش آزادي بسته 

بود وفا كرد،  تا آفتاب فردا از عزم و رزم مجاهدان طلوع كند.

ياد مجاهد قهرمان، شهيد سربه دار احمد رئوف بشري دوست گرامي و نامش 
زيب پرچم شير و خورشيد نشان ايران باد.
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نگاه كن چه فروتنانه برخاك مي گسترد
آن كه نهال نازك دستانش

از عشق
خداست

و پيش عصيانش
باالي جهنم
پست است.

......
قلعه يي عظيم

كه طلسم دروازه اش
كالم كوچك دوستي است.

شاملو 





شرح اين هجران و اين خون جگر.....
معصومه رئوف

وقتي اسفند۱۳۶۶، اولين بار آن هم بعد از سالها نامه اش به دستم رسيد، اولش 
نفهميدم. هنوز چند جمله را نخوانده بودم كه مثل برق گرفته ها خشكم زد. بعد 
پشت سر  دوتا  دوتا  را  پايگاه  پله هاي  به سرعت  پريدم.  جا  از  منگ  آدمهاي  مثل 
گذاشتم و نفس نفس زنان به اتاق مسئولم رفتم. نمي توانستم درست حرف بزنم. 
مقطع و بلندبلند مي گفتم: «آزاد شده! آزاد شده!». مسئولم خنديد و گفت: «كي؟ 

کی آزاد شده؟» گفتم: «احمد! احمد، برادرم»...

سالها بود منتظر چنين روزي بودم. آخرين بار كه ديدمش حس می كردم كه 
براي آخرين بار است. ۲۰شهريور۱۳۶۰ بود. سر پيچ كوچه يي از هم جدا شديم. 
بدرقه ام  نگاه  با  و  بود  ايستاده  هنوز  كردم،  نگاه  را  سرم  پشت  و  برگشتم  وقتي 
می کرد. دو روز بعد من دستگير شدم.... مدتها ممنوع المالقات بودم. بعد از چند 
ماه بسته يي از خانواده به دستم رسيد وقتي دست خط احمد را كه نامم را روي بسته 
نوشته بود ديدم غرق شادي شدم. اين يك عالمت سالمتي بود. وقتي از زندان 
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فرار كردم نمي دانستم كه مدتي است دستگير شده است. احمد به ۵سال زندان 
محكوم شده بود. ابتدا در رشت و سپس در اوين و گوهردشت بود. با اين که ماهها 
از اتمام محكوميتش مي گذشت هم چنان در زندان بود. همبندي هايش از مقاومت 
و روحية بااليش برايم قصه ها گفته بودند. اما من بهتر از همه مي شناختمش. تا مغز 
استخوان عاشق برادر مسعود بود. فقط همين. يك پرستوي عاشق... مي گفت ما 
چه نسل خوش شانسي هستيم. در دوراني زندگي می كنيم كه می توانيم در ركاب 
براي  راهي  جستجوي  در  به سرعت  شد.  آزاد  زمستان۶۶  بجنگيم.  مسعود  برادر 
خروج ازكشور بود تا به ارتش آزاديبخش بپيوندد. و حاال نامه اش در دست من 
بود. نوشته بود: اگر بخواهم از آن چه در اين سالها بر من گذشته برايت بنويسم 
مثنوي هفتاد من كاغذ مي شود. پس شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان 

بگذار تا وقت دگر.

ماهها بود منتظر بودم. منتظر رسيدن احمد. اضطراب قلبم را می فشرد. دلم براي 
قرار  می كردم.  حس  كنارم  در  را  حضورش  گاهي  بود.  شده  ذره  يك  ديدنش 
بود بيايد. اما چرا هيچ خبري نيست؟ سعي مي كردم به دلم بد راه ندهم. در اين 
سالها با انتظار و با اضطراب خو كرده بودم... صداي مجاهد هر روز از اعدامها 
باور  هيچ وقت  شايد  نمي شود.  باورم  هنوز  وقفه...  بدون  اعدامهاي  می داد.  خبر 
نكنم. گويي هر خبر چون پتكي بر سرم فرود می آمد. با اين كه خودم از نزديك 
لمس كرده بودم، خودم از زبان جالدان شنيده بودم كه: «اگه قيام بشه اول از همه 
ترتيب شما را ميديم». باز هم باورم نمي شد. تابستان۶۷ تمام شد و پائيز به کندي 
از راه رسيد. هنوز سراپاي وجودم از آتش فروغ جاويدان گرم گرم بود. حس 
می كردم كه تاريخ ورقي خورده و رد پاي همه ما در اين دفتر نقش بسته... حس 
گنگي به من مي گفت كه نقش احمد در اين دفتر ثبت و جاودانه شده و تو باز 
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حسرت بردل بر جاي ماندي... نمي خواستم باور كنم... تصميم گرفتم به رغم همة 
سراغ  و  زدم  زنگ  پدرم  به  كنم.  پيگيري  کشور  داخل  از  را  نيامدنش  ريسكها، 

احمد را گرفتم. با تعجب گفت:
«مگه پيش تو نيست؟ از همه ما خداحافظي كرد كه بيايد پيش تو! اگر 

پيش تو نيست پس؟!» 
جستجوي  به  زندان  به  زندان  افتاد  راه  آن  از  بعد  بود.  درست  حدسش  پدر 
احمد. اما هر چه گشتند كمتر يافتند. نه نامي، نه نشاني، نه مزاري... احمد ستاره يي 

در كهكشان ۳۰هزار مجاهد سربه دار شده بود... 

در اين سالها بارها با خودم آخرين جمالت نامه هايش را نجوا كرده ام. نوشته بود:
«هر لحظه به خودم مي گويم من اين جا چكار مي كنم؟ جاي من اين جا 

نيست!»
 نوشته بود:

«اگر بخواهم از آن چه در اين سالها بر من گذشته برايت بنويسم مثنوي 
هفتاد من كاغذ مي شود. پس

جگر خون  اين  و  هجران  اين  شرح   
دگر» وقت  تا  بگذار  زمان  اين   

وقت دگري كه هرگز از راه نرسيد و شرح هجراني كه هم چنان ناگفته ماند!





احمد رئوف بشري دوست، گل پاكي از باغ مسعود

محمدعلي حقگو، از زندانيان سياسي دهة۶۰

پيمودن  در  ما  جزم  عزم  به  جز  يادش  كه  احمد  پاك  روان  به  درود  با 
اين راه نمي افزايد. همة آنها گلهاي پاكي از باغ برادر مسعود بودند كه 
عاري از هر عنصر استثماري همه چيز را براي خلق در زنجير و محبوبمان 

می خواستند.

اولين بار سال۶۱ بود كه احمد را ديدم. چند ماهي بود كه دستگير شده بود و 
او را به زندان باشگاه افسران رشت منتقل كرده بودند. احمد كه آن موقع نوجواني 
را  او  قبل  از  من  اين که  به رغم  كه  بود  حال  سر  و  پرشور  آن قدر  بود،  ۱۶ساله 
نمی شناختم ولي سريع با هم چفت شديم. احمد با همة بچه ها به سرعت دوست 
باشگاه  زندان  در  ما  بود.  فعال  داشتيم  زندان  در  كه  جمعي  بازيهاي  در  و  شد 
افسران رشت در اتاق بزرگ بند، توري كه با دست بافته بوديم را نصب كرده و 
با جورابهاي پاره توپ درست كرده و واليبال بازي می كرديم كه رشيد و رضا 
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متقي طلب از مبتكران آن بودند. هر روز در زمان ورزش، واليبال بازي می كرديم 
كه شور ديگري در زندان ايجاد می كرد. احمد با اين که بازي بلد نبود و ريزنقش 
هم بود خيلي سريع ياد گرفت و فعاالنه در آن شركت می كرد. احمد بسيار شوخ 
كه  شب  يك  داشت.  فعالي  نقش  نيز  جمع  روحية  باالبردن  در  و  بود  باروحيه  و 
حدود  و  بزنم  ركورد  امشب  می خواهم  من  گفت  شوخي  به  بود  تخم مرغ  شام 
۳۰تخم مرغ را خورد كه حالش بد شد. در بند يك دكتر زنداني داشتم به اسم 
مينايي كه اهل رودبار بود. او احمد را معاينه كرد وگفت بايد برود دكتر بيرون كه 
آن شب همه بسيج شديم و آن قدر در زديم تا پاسداران را مجبور كرديم احمد 

را به بيمارستان ببرند.

ما در زندان باشگاه افسران تشكيالت داشتيم و احمد هم به سرعت به تشكيالت 
پيوست. ما در حال كار روي طرحهاي فرار بوديم. بعد از مدتي به علت اقدام به 
فرار يك زنداني عادي شرايط زندان محدودتر شد و ديگر امكان اجراكردن آن 
طرح قبلي نبود. وقتي با احمد مشورت كرديم طرحهاي خوبي می داد و استعداد 
خيلي خوبي داشت. در تابستان۶۱ احمد را براي مدتي از زندان باشگاه افسران 
براي بازجويي مجدد به زندان سپاه منتقل كردند. علت اين امر فرار خواهرش از 
زندان باشگاه افسران بود. احمد را خيلي شكنجه كردند تا شايد ردي از خواهرش 
پيدا كنند. اما احمد مقاومت می كرد و از حرفهاي پاسداران كه ناشيانه اين كار 
را كردند فهميد كه دارند كلك مي زنند و خواهرش ديگر رفته و امكان اين که 
اين که  از  بعد  كه  می گفت  خودش  ندارند.  را  كنند  پيدا  دسترسي  او  به  بتوانند 
كتك  و  شوم  شكنجه  برايش  اين همه  كه  داشت  را  ارزشش  كه  ديدم  فهميدم، 

بخورم.
احمد بسيار مقاوم بود و کينة زيادي از پاسداران داشت و درست در مقابل آن 
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مجاهدان رشيد و رضا متقي طلب كه هر دو در سال ۱۳۶۷ در قتل عام زندانيان 
سياسي در رشت به شهادت رسيدند
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عاشق برادر مسعود بود. همين عامل مهمي براي شورشگري او عليه وضع موجود 
بود. برايم تعريف می كرد كه در زندان سپاه، پاسداران را مجبور كرده بود كه 

هواخوري بچه هاي مقاوم را از بريدگان و توابها جدا كنند.
آتش  به  را  رشت  افسران  باشگاه  زندان  جنايتكار،  پاسداران  ۲۲اسفند۱۳۶۱، 
زندانياني  بود.  افسران  باشگاه  زندان  در  آتش سوزي  زمان  در  احمد  كشيدند. 
عراق  پل  در  سپاه  زيرزمين  زندان  به  بودند  برده  به در  جان  آتش سوزي  از  كه 
رشت منتقل شدند. به خاطر دارم كه هم زمان با تحويل سال۶۲ من همان روز از 
بيمارستان به زندان منتقل شدم. قرار شد كه با همان لباس بيمارستان و درحالي كه 
وضعيت جسمي خوبي نداشتم درست بعد از سال تحويل بلند شوم و بعد از اعالم 
اسامي شهدا كه در آتش سوزی زندان شهيد شدند برايشان درود بفرستم و يك 
دقيقه سكوت اعالم كنم كه احمد در وسط راهرو كه راهروي خيلي بزرگي بود 
قرارگرفت و با صداي خيلي بلند درود فرستاد و بعد از يك دقيقه سكوت، اول او 
شروع كرد به دست زدن. من بعد از اين مراسم حالم به هم خورد كه احمد رفت 
و  پرشور  آن قدر  احمد  ببرند.  بيمارستان  به  مجددًا  مرا  تا  درزدن،  به  كرد  شروع 
بي شكاف بود كه پاسداران مجبور شدند مرا از بند خارج كنند. قبل از رفتنم به 

بيرون، احمد به سراغم آمد و روبوسي كرد و گفت: موفق باشي.
من ديگر احمد را نديدم. چندي بعد رژيم بچه هاي مقاوم زندان رشت را به 
زندان اوين و سپس گوهردشت منتقل كرد كه احمد هم در ميان آنها بود. يكي 
از همزنجيران احمد برايم تعريف كرد كه به هنگام آزادي، احمد اين شعر را در 

گوشش زمزمه كرد:
چو از اين كوير وحشت به سالمتي گذشتي 

 به مجاهدان، به ياران، برسان سالم ما را
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 اصغر مهديزاده، از زندانيان سياسي دهة ۶۰

دقُوا ما عاهدوا اهللاََّ علَيه فَمنْهم من  من الْمؤمنِين رِجالٌ صَ
ٰى نَحبه ومنْهم من ينتَظر وما بدلُوا تَبديالً  قَضَ

نمي توانست  اين كه  به خاطر  رشت،  دادستان  خداوردي،  محسن  خرداد۶۲  در 
مقاومت داخل زندانهاي رشت را بشكند تصميم به تبعيد حدود ۴۰تن از زندانيان 
گرفت. احمد يكي از آنان بود. آنها از زندان رشت به اوين و سپس به گوهردشت 
آمدند. ابتدا دو هفته در اتاقهاي دربسته بودند. سپس صبحي، رئيس زندان و داوود 
به  را  همه  فراوان  تهديدهاي  از  بعد  داد.  ترتيب  سخنراني  يك  برايشان  لشكري 
بند۱۸ فرستاد. در بند۱۸ زندانيان شامل شهرهاي استان كردستان، آذربايجان غربي 

(اروميه)، مازندران (بابل)، بوشهر، گناوه و گيالن (رشت) بودند.
چند  اسامي  دارند.  تشكيالت  رشت  بچه هاي  كه  بودند  داده  گزارش  خائنين 
ديسيپلين  از  رشت  بچه هاي  جمع  كه  بود  اين  هم  واقعيت  بود.  گفته  هم  را  نفر 
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به  نسبت  سنش  كه  اين  وجود  با  احمد  بودند.  برخوردار  بااليي  حرف شنوي  و 
بچه هاي ديگر كمتر بود اما خيلي باانگيزه ، تيز و باهوش بود. يك بار در سال۶۳ 
پاسدار محمود، سرشيفت پاسداران مي خواست احمد را به اتاقي كه پاسداران و 
توابين بودند انتقال دهند اما احمد آن چنان مقاومتي كرد كه از انتقالش پشيمان 

شدند.

در اوايل ۶۴ بچه ها در اعتراض به تقسيم غذا توسط بريده ها تصميم گرفتند 
غذاي بند را تقسيم نكنند. بچه هاي رشت مشخصًا پشت قضايا بودند. ماه رمضان 
بچه ها  كنند  تقسيم  را  بند  غذاي  مي خواستند  توابين  وقتي  افطار  موقع  بود.  هم 
به طور جمعي اعتراض كردند. پاسداران به داخل بند ريختند در اتاقها را بستند. 
افراد را يكي يكي شناسايي و به بيرون از بند بردند و پس از شكنجه هاي اساسي 
به انفرادي فرستادند. ۱۵نفر را به انفرادي بردند فشار داخل بندها هم بيشتر شد در 
اين زمان زندان گوهردشت رئيس مشخصي نداشت، چون صبحي رفته بود به طور 
موقت فكور بازجويي سابق شعبة۷ و داوود لشكري زندان را سرپرستي مي كردند.

تابستان۶۴ آخوندي به نام مرتضوي اهل زنجان رئيس گوهردشت شد و فضاي 
زندان به مرور باز شد از طرف ديگر انقالب ايدئولوژيك تأثير مثبت زيادي روي 
را  جمهوري  روزنامة  پاسداران  كه  وقتي  بود.  گذاشته  احمد  به خصوص  بچه ها 
بچه ها   ، مي دادند  بند  داخل  به  مجاهدين  رهبري  عليه  لجن پراكنيهايش  به خاطر 

اولين مطلبي كه مي خواندند در مورد انقالب ايدئولوژيك بود.

ايدئولوژيك  انقالب  از  كه  دركي  ميزان  به  رشت  بچه هاي  جمع  سال۶۴  در 
بود  مسأله حل كن  جمع  براي  هم  خيلي  و  احمد  جمله  از  كردند.  انقالب  داشتند 
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بهروز  و  حسن پور  غالمرضا  با  زندان  در  احمد  مي كرد. (سال۶۵)  آزاد  انرژي  و 
شاهي مقني، و مسعود مشهدي رابطة نزديكي داشت. و هميشه عشق و عالقه اش 
را نسبت به مسعود و مريم بيان مي كرد به خصوص بعد از انقالب ايدئولوژيك در 

جمع خودمان انگيزه اش خيلي افزايش يافته بود.

يك مقطع كوتاه در سال۶۵ از طريق تلويزيون صداي مجاهد را هم مي گرفتيم 
و احمد از مطالب راديو نهايت استفاده را مي نمود. احمد به همراه دو نفر ديگر 
به صورت  را  گفتار  و  اخبار  سپس  و  بودند  مجاهد  راديو  به  گوش كردن  مسئول 

نوشته و غيره در اختيار ديگران مي گذاشتند.
مجاهد شهيد احمد رئوف به شعر و سرودهاي سازمان عالقه زيادي داشت، 
(به  دارم  دوست  را  قسم  سرود  همه  از  بيشتر  سرودها  بين  از  مي گفت  خودش 
سرود  هم چنين  و  قسم)  دليران  و  رزم آوران  به  قسم،  پاكان  و  شهيدان  خون 
جمع  مسئول  يا  مسئوالنش  با  برخورد  در  احمد  مي خواند.  حفظ  از  را  شهادت 
هميشه گوش به فرمان بود و كارهايش را دقيق انجام مي داد حتي مدتي مسئوليت 
آرايشگاه را به او داده بودند، او به رغم اين كه آرايشگري بلد نبود خيلي سريع ياد 
گرفت و كارها را سريع پيش مي برد. در مراسمهاي مختلف از عيد سعيد فطر، 
سال نو، ۴خرداد، ۱۵شهريور و غيره... برخورد فعال داشت. در رابطه با كارهاي 
در  بود.  كرده  درست  خرما  هستة  با  تسبيح  تا  چند  بود  فعال  هم  هنري  و  دستي 
خانواده  با  مالقات  هنگام  شد.  عربي  زبان  آموختن  مشغول  مدتي   ۶۳ و  سال۶۲ 
در رابطه با خبرگيري برخورد فعال مي نمود. با برادرش برخورد گرمي داشت و 
مدتي اطالعات برادرش را تحت فشار قرار داده بود. احمد در برخورد با بيرون 
بند و گرفتن امكانات استعداد بااليي داشت. يعني با پاسدار برخوردي مي كرد از 
موضع اصولي و امكانات مي گرفت منظورم اين است كه از موضع پايين و ضعف 
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برخورد نمي كرد.
سال۶۵ به مرور كساني كه حكمشان در حال اتمام بود را به زندان شهرشان 
بازمي گرداندند. احمد موقع خداحافظي از زحمات جمع قدرداني كرد و گفت: 
در اين سالها شما من را مثل بچه تر و خشك كرده ايد و بزرگ شده ام. اميدوارم 

قدرش را بدانم و هر چه سريعتر به سازمان بپيوندم.
فرصت  نكن  عجله  بود  احمدگفته  به  بچه ها  از  يكي  زندان  از  آزادي  از  پس 
داريم اما احمد به خاطر عشق بي پايانش نسبت به سازمان و رهبري نمي توانست 
صبر كند. او در جستجوي وصل به سازمان در اروميه دستگير و همان جا اعدام 
مي گردد. برادر يكي از شهيدان قتل عام به  من گفت كه برادرم در زندان اروميه 
مالقات  وقت  هر  كه  بشري دوست  احمد  به نام  داشت  زنداني  دوست  يك  بود 

مي رفتيم او را مي ديديم. در مرداد۶۷ هر دو را اعدام كردند.
وزارت اطالعات به خانواده اش به خاطر احمد و خواهرش كه مدتها بود پيش 
كه  بودند  گفته  احمد  پدر  به   ۷۱ سال۷۰،  در  و  مي آورد  فشار  بود  رفته  سازمان 

احمد را در اروميه اعدام كرده ايم.
شم  بود  لبانش  بر  لبخند  هميشه  و  بود  باال  فوق العاده  روحيه اش  دلير  احمد 
شاعري احمد بد نبود در زير ترانه يي كه سروده است را مي آورم. اين ترانه هر 
و  بايدآرام  گيلكي  لهجة  با  و  است  رفته  يادم  از  كه  بوده  بيت  دو  داراي  قسمت 

كشيده خوانده شود.

ياد و راهش گرامي باد
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ايران غرق باليه، پرصدايه،
خدايه]۲  خون  ميان  شام  [امي 

جنگ و بال ارمغان دشمنانه، بشكنه اونه دست كي ايرانا 
ويرانه]۲ تل  ان  [بوكوده 

آفتاب فردا درآيه در، سرزنه سر،
آتش]۲ تي  از  و  تي رگباران  [از 

وا ويريشتان وا ويريشتان، نوا نيشتن 
دوستن]۲ پيمان  وا  امرا  [خون 

آفتاب فردا درآيه در، سرزنه سر،
آتش]۲ تي  از  و  تي رگباران  [از 

 امي درد و رنج جمع بوبوسته، مردم ديال كينه پر ابوسته،
مردم كينه وا ول بگيره 

آتش بگيره]۲  كاخ  [دين فروش 
آفتاب فردا درآيه در، سرزنه سر،

آتش]۲ تي  از  و  تي رگباران  [از 
 اي اسيران اي اسيران، خلق ايران، كس با كس وا ويريشتان

فاگييفتان]۲ شهيدان  [انتقام 
آفتاب فردا درآيه در، سرزنه سر،

آتش]۲  تي  از  و  تي رگباران  [از 
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ترجمه شعر به فارسي

ايران غرق بالست، پر از صداست 
 در اين شبهاي ما،  همه جا خون خداست

جنگ و بال دستاورد دشمنان است،
            بشكند دست او (خميني) كه ايران را يك تل ويرانه كرد

آفتاب فردا از رگبارها و آتش سالح تو طلوع مي كند

بايد برخاست،  بايد برخاست
نبايد نشست،  نبايد نشست

بايد با خون عهد و پيمان بست
آفتاب فردا از رگبارها و آتش سالح تو طلوع مي كند

درد و رنج ما جمع شده، دل مردم از كينه پر شده،
آتش  به  را  دينفروش  كاخ  و  خواست  برخواهد  آتش  كينه ها  اين  از 

خواهد كشيد.
آفتاب فردا از رگبارها و آتش سالح تو طلوع مي كند

اي اسيران اي اسيران،  خلق ايران، همه با هم بايد بلند شويم؛
 تا انتقام شهيدان را بگيريم.

آفتاب فردا از رگبارها و آتش سالح تو طلوع مي كند



به ياد آن كوچك بزرگ
 حوري افضلي

خيلی سختم است از احمد سخن بگويم و باور کنم که در جمع ما نيست. ولی 
چه بايد كرد هر روز بايد از خاطرات قهرماناني سخن گفت که در عصر خود 

دشمن را ديوانه و خسته کردند و هرگز لبخند پيروزی از لبانشان محو نشد.

سال۱۳۶۱ آخرين ديدارهای من با ميرزای زمانه ام احمد رئوف بشري دوست 
مالی  کمکهای  تحويل گرفتن  مسئول  بودم.  شده  آشنا  سال۶۰  از  او  با  بود. 
جمع آوری شدة ما بود. آري از آن موقع هموطنان به سازمان برای حل مسائل مالی 

ياری می رساندند.

را  خودم  ميرزاکوچک خان  شادی  اين که  برای  هميشه  و  بود  ۱۷سالم  نيز  من 
ببينم تالش می کردم بيشترين پول را به او برسانم. ياد گرفته بودم که با خياطی 
و تزريق و کار در بوتيکها در اوقات تعطيلی مدرسه پول جمع کنم به او بدهم، 
جدای آن که همسايه ها و دوستان هم می دادند و در نتيجه پولی که به او می دادم 
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بيشتر از بقيه بود. مثل برادرهای بزرگ با آن جثة کوچک صدايم کرد و گفت 
می دانی يک قران حرام باشد گناه بزرگی است؟  اول نفهميدم ولی بعد که توضيح 
داد درحالی که چشمانم پر از اشک شده بود گفتم به خدا کار کردم درآوردم. 
(او فکر کرده بود نکند مثالً پول پدرم را بدون اجازه برداشتم). حال و روز مرا 
ديد گفت دلگير شدی؟  گفتم نه تازه دارم سازمان را می شناسم، به رغم اين که 
به شدت از نظر مالی نيازمند است ولی حواسش است يک قران حرام به صندوقش 

وارد نشود.

اذهان  در  کنيد  باور  ولی  بود  کوچک  و  سال  و  كم سن  به ظاهر  پسری  احمد 
مثل ميرزاکوچک خان بزرگ و فهميده و باصالبت بود به حدی که مردای فاالنژ 
گنده از او می ترسيدند. احمد عاشق برادر مسعود بود. می گفت ما ميليشياها بايد 
آن قدر پاک و تشکيالتی و صادق و فداکار باشيم تا عظمت مسعود را اثبات کنيم 
و به دنيا نشون بديم که رهبری يعنی اين، تا الگوی همه دنيا باشد. اين حرف او 

را هرگز فراموش نکردم.

آخرين ديدارم با احمد را به خوبي به ياد دارم. در حياط خانه بودم كه ديدم 
احمد سراسيمه بدون اين که در بزند، وارد خانه شد. تعجب کردم او هرگز تا سه 
بار در نمی زد وارد نمی شد. پرسيدم: چه شده؟ گفت: دنبالم هستند. بالفاصله او 
و  من  برديم.  خانه  داخل  به  هم  را  موتورش  کرديم.  مخفی  خودمان  اتاق  در  را 

خواهرانم بوديم و كس ديگري خانه نبود.
بگويم  است  بهتر  نه  داشت.  خاصی  حيای  و  شرم  می کشيد.  خجالت  خيلی 
معصوميت خاصی داشت. هم می خنديد هم صالبت داشت، هم آقايی. خالصه 
کالم برايم سمبلي از يک ميرزاکوچک خان واقعی بود سرشار از محبت و عاطفه.
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پاسداران درب خانه را زدند. من در را باز كردم. آنها با وقاحت و دريدگی 
موتورش  رد  متوجه  يک مرتبه  من  نيامد؟   اين جا  منافق  يک  که  می كردند  سوال 
روي لبه باغچه شدم ؛ بالفاصله گفتم نه آقا فقط يک پسربچه با موتور آمد شايد 

۱۶ سالش بود خسته بود، چای خواست به او داديم خورد و رفت.
آن پاسدار زير لب غر زد و گفت پسربچه! همان که جان ما را به لب رسانده 

مگه دستم بهش نرسه می دانم چکارش کنم.
اجازه  است،  اتاق  توی  دختر  نمی شود  گفتم  شود.  اطاق  وارد  خواست  بعد 
آخر  شدند.  متوقف  نيست؟   گناه  اسالم  دين  در  مگر  نيست  خانه  مردي  نداريد، 
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آن موقع هنوز بسيجی ها و پاسدارها اين طور وقيح و وحشی نشده بودند. بعد ديدند 
ما راحت رد پسربچة موتوری را داديم، کوتاه آمدند و رفتند.

ردشان  چطوری  پرسيد  و  آمد  بيرون  اطاق  از  شنيد  را  سالمتی  خبر  احمد 
حرفمان  اين که  برای  گفتم  که  برود  خواست  و  خنديد  گفتم  را  ماجرا  کرديد. 
همان  با  می خنديد،  درحالی که  برويد.  و  بخوريد  چای  يک  بمانيد  نشود  دروغ 
اين  بدهم.  سالمتی  خبر  بقيه  به  بروم  بايد  ندارم  زمان  گفت:  معصوميت  و  پاکی 

خوبی را هرگز فراموش نمی کنم. زنده بودم جبران می کنم.

می گفت  من  به  هميشه  که  سرداری  بود.  سردار  اين  با  من  ديدار  آخرين  اين 
هرچه را که می دانی درست است، حتی خطرناک هم باشد وقتی تصميم بگيری 

و اراده کنی می توانی به آن برسی، زن و مرد و پير و جوان ندارد.



ويولون زن سر گذر
به ياد احمد و ۳۰هزار گل سرخ پرپرشده

فروغ شکيبا

كامي تالش می كرد دستش را از ميان دستم رها كند، تازه سه ساله شده بود، 
شيرين و بازيگوش، دائم در جنب و جوش، كامي اولين خواهرزاده ام بود و من 

عاشق كامي بودم. عاشق شور و شيطنتهاي او! 
باالخره دستش را از دستم جدا كرد و چون زمين پربرف و ليز بود، سرخورد 
از زمين بلندش  او رساندم،  به  را  به سرعت خودم  ميدان و خورد زمين.  تا وسط 
كردم، چشمانش از درد، پر اشك شده بود وكف دست زخميش را به من نشان 
می داد. كف دستش را بوسيدم و درحال تكاندن برفهاي روي شلوارش، صداي 
آرام و زيباي ويولون توجهم را جلب كرد. با نگاهم دنبالش گشتم، گوشة ميدان 
بود، خودش بود! اولين بار او را سال۶۷ ديده بودم. زمستان سال۶۷ بود. درست 
همين موقعها كه كوچه و گذر پر از برف بود، آن موقع نوجواني بود شايد ۱۶ساله.

شوري  سر  در  امشب  ترانة  از  زيبايي  قطعه  داشت  بود،  پوشيده  سياه  پا  تا  سر 
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بود.  شده  دوخته  ويولون  زه  و  خودش  دستهاي  به  نگاهش  می نواخت.  را  دارم 
مردم زيادي جمع شده بودند و زير پاش اسكناس ريخته بودند. وقتي تمام كرد، 
يكي گفت: دوباره بزن؛ اما يكي ديگه شتابزده گفت: نه نه. سريع جمع كن برو. 

دارن ميان!
آن روز با مادرم بودم. از شنيدن نواي ترانه يي كه قبالً خيلي شنيده بودم، هنوز 
بهت زده بودم كه يكهو مادر قدمهاشو تند كرد و سريع به خانه رسيديم؛ چادرش 
را از سر برداشت و كنار ديوار نشست و هاي هاي گريه اش شروع شد. مي دانستم 
چرا گريه می كند اما براساس يك قرار گفته نشده، دربارة آن حرف نمی زديم. 
اما دلم طاقت نياورد، باالخره مادر بايد به جاي گريه كردن درددل می كرد. احمد، 
پسرعمه دوست داشتنيم دليل گرية او و غم پنهان همة ما بود كه با ضرب آهنگهاي 
ويولون دوباره تازه شده بود. احمد چند ماهی بود كه از زندان آزاد شده بود ولی 
کسی از او خبر نداشت. از هر كس می پرسيدم كجا رفته؟ می گفتند يك جاي 

خوب. ولي نپرس! مامان ناراحت ميشه! 
شدن؛  فاميل  هم  با  كه  هم  بعد  بود.  دوست  احمد  مادر  با  نوجواني  از  مامان 
دوستي شون مستحكمتر شد. درست مثل دو تا خواهر. چند سال پيش وقتي كه 
هنوز احمد زنداني بود؛ مامان احمد فوت كرد. آن هم در ۴۴سالگي. رنج بيماري 
سرطان و زندان و شكنجه و تبعيد احمد به گوهردشت كرج، او را از پا درآورد.

و  آبي  درشت  چشمان  با  زيبايش  سيماي  بود،  من  از  كوچكتر  خيلي  احمد 
يك  اما  هست.  در خاطرم  هنوز  نگاهش،  در  كودكانه  معصوميتي  و  بور  موهاي 
روز همين احمد دوست داشتني به جواني برومند و جسور و آگاه تبديل شد. يك 
روز يكي از برادرانم به من گفت: ميدوني احمد هوادار شده؟ نتوانستم شاديم را 
مخفي كنم، گفتم: آره البته كه می دونم! برادرم با نگاهي پرسشگر به من گفت: 
ولي او خيلي خيلي جوان است، گفتم: بله البته خيلي جوان است ولي می تواند 



مسافر  ديار  بي قراران۴۴

مسير زيباي آينده اش را تشخيص بدهد و انتخاب كند. و به راستی هم همين طور 
ماند.  پايدار  آن  بر  آخر  به  تا  و  كرد  جانانه يي  انتخاب  ابتدا  همان  از  احمد  بود. 
و  تند  شراره هايي  به  را  جايش  نگاهش،  در  هميشگي  معصوميت  آن  ديگر  حاال 
سركش از ايمان به تغيير در جامعه داده بود. احمد خيلي خوب می دانست كه با 
كالني  قيمت  روز  هر  بايستي  مجاهدين  سازمان  چون  پيشگامي  سازمان  انتخاب 
براي آزادي مردمش بپردازد. با وجود جثة ريزي كه داشت، در همان نگاه اول 
از  اين  البته  و  واميداشت  احترام  به  و  می كرد  متحير  را  همه  جديتش  و  صالبت 

چشم فاالنژهاي رشت هم دور نبود.
همين طور كه داشتم به احمد فكر می كردم، صداي گرية مامان من را به خودم 
آورد. دست مامان را بوسيدم و بهش گفتم مامان همه ميگن احمد جای خوبی 
رفته پس نبايد گريه کنی. جاي خوب كه ديگه گريه نداره. چشمان سبز مامان از 
اشك برق می زد، سري تكان داد و گفت: خودت خوب می دوني كه چرا گريه 
می كنم، من پنج تا پسر دارم؛ ولي احمد را يك جور ديگه دوست داشتم، او هم 
معصوم بود و هم نجيب. هم سرشار از شور و زندگي. و حاضر بود با همة عشقي 
كه به زندگي دارد جانش را براي راهش، براي آن چيزي كه به آن معتقد است 
از  بودن  امان  در  و  خوابيدن  براي  جايي  كه  شبهايي  شد.  هم  همين طور  و  بدهد 
دست پاسداران هار و وحشي كه در كوچه و خيابان به دنبال اين جوانان معصوم 
بودند، نداشتند، احمد به خانه ما می آمد. تو آن زمان نزد خواهرت بودي، خودت 
هم آواره بودي. پدر خدا بيامرزت با اين که می دانست احمد تحت تعقيب رژيم 
است و خطر ما را هم تهديد می کند، از بودن احمد در خانه مان خوشحال بود. 
نمی توانستي  اصالً  كه  بود  سرحال  و  شاد  آن قدر  می شد،  خانه  وارد  احمد  وقتي 
هست.  شهادتش  و  شكنجه  و  دستگيري  احتمال  لحظه  هر  كه  بكني  را  فكرش 
وقتي نامة تو می رسيد و پدرت نگران در اتاق قدم می زد و آهسته می گفت: اين 
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خواهرش  به  احمد  می نويسد!  نامه  توی  را  چيز  همه  نيست  اصالًحواسش  دختر 
می گفت  شيطنت  با  و  نوشته  چي  نامه اش  توي  باز  فروغ  نيست  معلوم  می گفت 
حتمًا فروغ خبري در نامه نوشته است. بايد نامه را به يك بهانه يي از دايي بگيريم. 
وقتي می خواست از خانه بيرون برود، دلم مثل سير و سركه می جوشيد كه كي 
برمی گردد، می ترسيدم دستگير شود؛ می ترسيدم كه مقاومت کند و همان جا توی 

خيابان شهيد شود، آخرش هم دستگيرش كردند.
يادآوري  از  نمی كرد،  گريه  ديگر  اما  می زد؛  حرف  داشت  همين طور  مادر 
خاطرات پرشور احمد در خانه لبخند می زد، و به دوردست خيره شده بود. انگاري 

تصوير احمد پيش چشمانش جان گرفته بود و او را به آرامش دعوت می كرد.
با خاطرات مادرم به ياد روزي افتادم كه فهميديم احمد براي رفتن و پيوستن 
به ارتش آزاديبخش ملي خودش شخصًا اقدام كرده بود. ولي در مسير مجددًا 
داغ  روزهاي  آن  در  آري  پيوست.  زندان  در  يارانش  و  دوستان  به  و  دستگير 
گفتن  با  و  ايستاد  شكنجه  از  زخم خورده  تني  و  بسته  دستان  با  احمد  تابستان۶۷ 
فقط يك نه؛ تسليم ناپذيري مردم ايران در مقابل استبداد مذهبي را در تاريخ ايران 

به ثبت داد.
و حاال بعد از ۲۹سال، من دوباره و هزارباره تكرار آن سرگذشت زيبا را در 

نواي خاطره انگيز ويولون زن شهر ديدم. امشب در سر شوري دارم...
ويولون زن، حاال يك مرد جاافتاده شده بود، ولي خود خودش بود. با موهاي 
را  پيش  ۲۹سال  آهنگ  همان  نداشت.  تن  به  سياه  لباس  اينبار  ولي  خاكستري؛ 

می زد. رفتم جلو سالم كردم، هم چنان كه داشت مي زد سري تكان داد.
پرسيدم اين ۲۹سال كجا بوديد؟ لبخندي زد و نگاهم كرد.

دوباره گفتم ببخشيد ولي می خواهم بدانم چرا بعد از ۲۹سال؟ اين جا و همان 
قطعه را می نوازيد؟



قبل از اين که به سوالم جواب بدهد، جواني نزديك شد و گفت دستت درد 
نكند. اين ترانه من را به ياد پدرم می اندازد كه ديگر در كنارم نيست.

يك زن ميانسال به او گفت: چقدر زيبا می نوازي؟
يكي ديگر گفت حال و هواي قديمها را آوردي مرد خدا حفظت كند!

کودکی لبة كتش را كشيد و گفت: مامانم گفته هرچند زمستونه ولي با اين 
آهنگ پيام آور بهار شدي!

بعد از اين كه دوروبرش خلوت شد، گفت فكر كنم پاسختان را بايد در اين 
با  برگشتم،  دوباره  كه  است  همين  براي  باشيد،  گرفته  بوديد  ايستاده  كه  دقايقي 
را  ديروز  ترانه هاي  مردم  نكند.  فراموش  را  ديروز  كسي  تا  ترانه؛  و  قطعه  همان 

دوست دارند، درحالي كه نمی دانند آن ترانه ها براي فردا ساخته شده است.
مردي  نيستم؛  شد،  شهيد  قتل عام  در  پدرم  كه  ۱۶ساله يي  پسر  آن  ديگر  من 
اين  با  را  آنها  پيام  و  نوا  بلكه  می كنم  افتخار  يارانش  و  پدرم  به  نه تنها  كه  هستم 

ضرب آهنگ به آينده می رسانم.
گفتم درست می گويي. من هم در نواي آن آهنگ سحرآميز كه تو نواختي، 
در  تو  پدر  كنار  در  كه  افتادم  رئوف بشري دوست  احمد  قهرمانم،  پسرعمة  به ياد 
صف قتل عام شدگان بود. سردمداران و پاسداران اين رژيم هرگز فكر نمی كردند 
كه پيام آنها و ياد آنها در نواي دلنشين موسيقي تو، در ذهنهاي زيبا و در خاطرة 

تاريخ ايران هميشه زنده خواهد ماند.

بنواز كه زيباترين نواها و يادها را برايمان به ارمغان آوردي.





به ياد مادر
معصومه رئوف

مي گيرد قفس  اين  در  دلم  تو  از  بعد 
مي ميرد دلم  تو  فراق  بغض  وز 

بودي ما  با  تو  چون  زمانه  بود  خوش 
مي گيرد پس  داده  زمانه  افسوس 

اين شعر بر سنگ مزار مادر مجاهدم فاطمه صيقلي نقش بسته است. شعري كه 
مي گويند در آخرين ساعات عمرش زمزمه مي كرد و من و احمد را صدا مي زد. 
مادر در ۴۳سالگي هنگامي چشم از جهان فرو بست كه جگرگوشه اش احمد در 

سياهچال گوهردشت اسير جالدان بود.

در  ما  دوشادوش  مادر  رشت،  در  شاه  رژيم  عليه  مردمي  اعتراضهاي  آغاز  با 
تظاهرات و حركتهاي مردمي، شركت داشت. در اوايل فاز سياسي و فعال شدن 
من او نيز با سازمان مجاهدين آشنا شد و به گفتة خودش دل به راه مسعود سپرد. 
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در همين مسير بود كه مادر به يكي از چهره هاي آشناي تشكيالت مادران رشت 
صحنه ها  همة  در  مي زدند،  صدا  رئوف»  را «مادر  او  ها  بچه  كه  مادر  شد.  تبديل 
حاضر بود. از جمع آوري كمك مالي تا توزيع نشريه در روستاهاي اطراف، از 
سركشي به خانواده هاي زندانيان و راه انداختن تجمعهاي اعتراضي خانواده ها در 
جلوي زندان، تا افشاگري و حمايت از مجاهدين در قبال حمله و هجوم وحشيانة 
اختيار  در  تا  و  رشت  محالت  در  مجاهدين  هواداران  دكه هاي  به  چماقداران 

گذاشتن خانه و امكانات و همه چيز خود. 
اولين  و  بود  ايثار  و  عشق  سمبل  كودكي  از  ـ  برادرانم  و  من  ـ  ما  براي  مادر 
درسهاي صداقت و وفا و فروتني را از او آموختيم. او بعد از انقالب و در جريان 
و  ما  بزرگ  حامي  و  همزبان  همرزم،  همراه،  به  تبديل  حاكم  ارتجاع  با  مبارزه 

به عبارتي «يار سخت ترين روزهايمان» شد.
از  يكي  در  مدتي  مري  سرطان  بيماري  به  ابتال  به علت  مادر  تابستان۱۳۶۰  در 
بيمارستانهاي تهران بستري شد. من از اولين روزهاي تابستان ۶۰ مخفي شده بودم 
و از مادر خبري نداشتم. طبعا از آن جا كه مادر خودش به تشكيالت وصل بود، 
دغدغه يي از بابت او نداشتم. اواخر مرداد بود كه مسئولم به من خبر داد كه مادر 
تهران  به  عيادتش  براي  احمد  برادرم  با  شد  قرار  و  است  شده  بستري  تهران  در 
شده  ضعيف  و  الغر  بسيار  بود.  بستري  تجريش  شهداي  بيمارستان  در  او  برويم. 
بود اما روحيه اش مانند هميشه سرزنده و بشاش بود. آخرين تحليلها و خبرها را 
برايش گفتم. تمام مدتي كه نزدش بوديم همة حرفها راجع به سازمان و بچه ها 
بود. هر سوالي كه راجع به بيماريش مي كردم، اظهار بي اطالعي مي كرد. بعدها 
فهميدم كه نمي خواست ما بدانيم به سرطان مبتال شده ، مبادا كه در روحية ما تاثير 

داشته باشد.
پس از چند عمل جراحي بي نتيجه درحالي كه مري اش مسدود شده بود و از 



مسافر  ديار  بي قراران۵۰

طريق كيسه يي كه به معده اش وصل كرده بودند، تغذيه مي شد به رشت بازگشت. 
براي  ۲۰شهريور۶۰  يکشنبه  بعدازظهر  كه  هست  يادم  بودم،  مخفي  من  آن موقع 
ديدنش به خانة خاله ام رفتم. حتي توان نشستن نداشت. از ديدنش قلبم ريش شد. 
دل كندن از او در آن شرايط برايم خيلي خيلي سخت بود. با يكي از بچه ها قرار 
داشتم و بايد به سر قرار مي رفتم. گفت: نرو، كمي بيشتر بمان. گفتم مي ترسم دير 
چشمش  گوشه  اشكي  قطره  بيفتد.  برايش  اتفاقي  و  شود  معطل  قرار  سر  او  كنم 
جمع شده بود و براي اين كه نبينم، آهسته رويش را برگرداند. بوسيدمش و رفتم. 

دو روز بعد، يعني۲۲ شهريور دستگير شدم. 
اثر  بر  مادرم  كه  بودم  شنيده  زندان  در  بودم.  ممنوع المالقات  كه  بود  ماهها 
بيماري فوت كرده است. وقتي زمستان۱۳۶۰ براي اولين بار به من مالقات دادند 
اصال انتظار نداشتم كه مادر را ببينم. وقتي از دور او را ديدم نشناختم. وقتي جلوتر 
بود.  شده  تكيده  و  پير  الغر،  كه  آن قدر  باشد.  خودش  كه  شد  نمي  باورم  آمد 
گفتم: مادر شما هستين؟ خنديد و گفت: شنيدي رفتم! اما هنوز خيلي كار دارم و 
سرزنده و بشاش شروع كرد به رد و بدل كردن اخبار و پيامهاي بچه ها و گرفتن 

گزارش وضعيت زندان...
بعدها فهميدم كه بعد از دستگيري من، او به رغم وضعيت جسمي اش جلودار 
بود.  رشت  در  رژيم  ضدانقالب  بيدادگاه  مقابل  در  مادران  اعتراضي  حركت 
مالقات  خانواده ها  به  كه  بود  شده  مجبور  اعتراضها  اين  قبال  در  رژيم  سرانجام 

بدهد.
پس از دستگيري من، مادر براي پشتيباني و حفاظت از احمد كه تحت پيگرد 
پاسداران رژيم قرار داشت؛ خانه يي را در يكي از محالت رشت كرايه مي كند. 
احمد ترك تحصيل مي كند و با اعضاي تيمش در اين خانه مستقر مي شود. در 
اين دوران مادر مسئوليت عاديسازي، پشتيباني و خريد مواد مورد نياز بچه ها را 
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به عهده مي گيرد. تا اين كه پاسداران به اين خانه حمله مي كنند و احمد و دوستانش 
را دستگير مي كنند. 

وقتي كه من در ۱۴ ارديبهشت ۱۳۶۱، از زندان باشگاه افسران رشت فرار كردم 
از دستگيري احمد بي اطالع بودم. اما رژيم با شكنجة وحشيانة احمد و دستگيري 
و بازجويي و فشار مضاعف به مادرم انتقام گرفت. با اين حال در جريان دو سال 
زندگي مخفي در شهرهاي مختلف تالش مي كردم به هر نحوي شده ارتباطم را 
با مادر حفظ كنم. مي دانستم كه مي توانم در هر شرايطي روي كمك و پشتيباني 
او حساب كنم. در مجموع سه بار توانستم مادر را مخفيانه ببينم. هر بار با شور و 
شوق و بدون هيچ گونه شكوه و شكايتي، ماجراهايي را كه بر او رفته بود، برايم 

تعريف مي كرد. 
در تابستان۱۳۶۲ در جريان يورش پاسداران به منزل مادري استاد جالل گنجه اي 
در رشت، به همراه مادرگنجه اي و دخترانش دستگير شد. هنگام يورش پاسداران 
او با هوشياري توانست پاسداران را سرگرم كند تا مجاهد شهيد حسين كريميان 
ـ داماد خانوادة گنجه اي از محاصرة پاسداران بگريزد. مادر در جريان بازجويي، 
و  غلط  اطالعات  دادن  با  و  مي گيرد  تمسخر  به  را  شكنجه گرانش  و  بازجويان 
ساختگي ساعتها آنها را سرمي دواند. مادر دربارة جريان بازجوييش به من گفت: 

بودند.  كرده  جدايم  بوديم  شده  دستگير  هم  با  كه  مادران  بقيه  «از 
چشمهايم بسته بود. ساعتها گذشته بود و من همان داستانها را برايشان 
كرد  شروع  بازجويي  اتاق  در  آشنا  صدايي  يكباره  بودم.  كرده  تكرار 
آن  صداي  احمد.  و  تو  اسامي  و  خودم  مشخصات  واقعي،  نام  گفتن  به 
را  زن داييش  حرمت  حتي  خميني  براي  تكان دادن  دم  براي  كه  پاسدار 
بي چشم و رو،  بيشرف  گفتم:  بلند  صداي  به  و  شناختم  بود،  نداشته  نگه 

فكر نكن چشمهايم بسته است و نمي شناسمت.تف بر تو!» 
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سرطان  سخت  بيماري  با  جنگ  صحنه  در  نه  كه  بود  دليري  شيرزن  مادرم 
درمي ماند و صحنه را ترك مي كرد و نه از دنائت و پستي پاسداران خميني. مادر 

مي گفت:
دستگير  دوباره  را  دخترت  مي گفت  هي  بازجو  بازجويي،  جريان  «در 
بغلي  سلول  در  االن  او  كنيم.  اعدامش  مي خواهيم  امشب  و  كرده 
بغلي  سلول  از  مي كردم  گوش  وقتي  كن!  گوش  صدايش  به  است 
صداي شالق و شكنجة دختري جوان به گوش مي رسيد. بازجو مرتب 
مي گفت مي شنوي؟ حرفهايت را بايد بزني، فايده ندارد مخفي كني، ما 
دستگيرش كرده ايم و او همه چيز را گفته». مادر مي گفت يك لحظه 
باورم شد كه دستگيرت كرده اند. قلبم ريخت. ولي بالفاصله به خودم 
نهيب زدم دخترت يا هركس ديگر چه فرقي مي كند؟ همه شان مجاهد 
هستند. و به خودم گفتم من نبايد در برابر اينها كوتاه بيايم. براي همين 
هم با خونسردي گفتم اشكالي ندارد شما كه حكم تيرش را داشته ايد 
پس حاال كه مي خواهيد اعدامش كنيد يك مالقات كوتاه به من بدهيد 
اين كه  مثل  دفعه  يك  گفتم  را  اين  تا  اما  ببوسمش.  بار  آخرين  براي  تا 
منفجر شده باشند برسرم ريختند و شروع به زدنم كردند كه مادر منافق! 

تو از بچه هايت منافق تري». 
۲۰سال  به  مرا  كه  رشت  در  خميني  ضدشرع  حاكم  مقدسي فر،  جالد  آخوند 
زندان و احمد را به ۵سال زندان محكوم كرده بود، مادرم را به جرم داشتن فرزندان 
با  درحالي كه  مقدسي فر  آخوند  كرد.  محاكمه  مجاهدين  از  هواداري  و  مجاهد 
مشت به ميز مي كوبيد به مادرم گفت «اگر دخترت را دوباره دستگير كنيم، خودم 

شخصا مغزش را متالشي مي كنم».
با اين حال، روحية رزمندة مادر چشمگير بود. هميشه و در هر شرايطي براي 



۵۳احمد رئوف بشري دوست

با  حتي  مماشاتي  و  سازش  هيچ  اهل  رابطه  اين  در  بود.  آماده  مجاهدين  از  دفاع 
نزديكترين كسانش نبود. به رغم بيماري جانكاه و زخم زبان نزديكترين اقوامش 
شتافته اند،  مبارزه  ميدان  به  او  از  پرستاري  به جاي  مجاهدش  فرزندان  چرا  كه 

رزمنده و فعال به دفاع مي پرداخت و مي گفت:
«اگر غير از اين مي كردند فرزند من نبودند. شيرم حاللشان نبود. من تمام 

افتخارم اين است كه بچه هايم مجاهدند و به راه مسعود مي روند». 

به علت  زندان  از  آزادي  از  پس  كوتاهي  مدت  صيقلي  فاطمه  نازنينم  مادر 
بيماري و رنجهاي ناشي از زندان و رنج اسارت و دوري فرزندانش در تابستان 

سال۱۳۶۳ به ديار رفيق اعلي شتافت. 

روحش شاد و يادش گرامي باد


