
  ...ست جاریدر خلوت پرشکوه عاشقان آزادی 
  
  

ھنوز . گذرد می  1و یارانشموسی خيابانی سال از به خاک افتادن  ٢٧
پس از نبردی حماسی به شصت که در نوزده بھمن  ھا آناثری از قبر 
رژیم تمامی تالش خود را به خرج داده است تا . نيست خون غلتيدند

آزادی  ميعادگاه عاشقان ،سردارمزار  مبادا این راز از پرده برون افتد و
  . گردد ميھن

در  به نقطه ضعف خوداز ھمان ابتدا پس از ارتکاب جنایت و جنایتکاران 
الجوردی تأکيد داشت که موسی و یارانش را . بودند آگاه این مورد

غافل از آنکه که با پنھان داشتن مزار  .ناشناس به خاک خواھند سپرد
  . ی ملتی بزدایند نند یاد آن سرداران را از حافظهتوا موسی و یارانش نمی

   
با یاد موسی و  رااخوان ثالث شعر  ۶٧رفت به ویژه در دوران کشتار گ ھایم وقتی بغض گلویم را می در تنھایی
  : ردمک مویه میروزھا به خاک افتادند،  که آن  و ھمه کسانی یارانش

  
  امروز ما، شکسته، ما خسته«

  پيروز،ای شما به جای ما 
  این شکست و پيروزی بکامتان خوش باد

  ! خندید ھرچه فاتحانه می
  بندید، ھرچه می زنيد، می

  بارید، برید، می ھرچه می
  »خوش بکامتان اما، نعش این عزیز ما را ھم به خاک بسپارید

  
رجز  دشمن خيره سرانه. بود» ابليس پيروز مست، سور عزای ما را بر سفره نشسته«ما در زندان بودیم، 

  : کردیم داشتيم و زیر لب زمزمه می با سيلی صورتمان را سرخ نگاه می و خواند؛ دلمان خون بود می
  
  ای که آگه نشوی ناليم به ناله«

  )ابوسعيد ابوالخير(» سوزیم به آتشی که دودی نکند
  
  :خود بعدھا جاودانه شددانست و  راز جاودانگی را میه ک  2چه خوش سرود علی خليلیو 
  
  یند مزار تو در گلزارگو«

  در سایه بار سربی شب گم شد
  ات، در بارگاه یاد خونين

  اما 
  بر گنبدان سرخ 

  » کنند  کبوتران بيتوته می
  

خيره اش   و برای لحظاتی در چھره ببينماز نزدیک را داشتم که پيکر سردار را برای آخرین بار  اقبالخوشبختانه این 
ی رمز و  که متوجه چيزی نگذشت .خواھد گذاشتر چه تأثيری در زندگی من این دیدادانستم  آن روز نمی .شوم

موسی و جان  بیپيکر . گيرد آتشی در دل من افروخت که خاموشی نمیاز ھمان موقع . شدم» وداع«راز آن 
انوھا را به زندگی روی زمرگ ِ روی ِ پاھا  گامانشو پيشکه نسل ما  این واقعيت بودقبل از ھر چيز بيانگر یارانش 
   . داد میترجيح 

  
پيکر به یاد شد  می چيرهو ضعف و سستی بر من گرفتم  سختی قرار می  وقتی در موقعيتبارھا پيش آمده بود، 

  : خواندم  می با خود افتادم و اوین می ٢٠٩در زیرزمين موسی ی  آرام گرفته
  
  این جا کسی است پنھان دامان من گرفته«

  فته خود را سپس کشيده پيشان من گر

                                                            
  : ير به شھادت رسيدندھای ز خلق به نام تن از دالوران مجاھدين ٢٠و دادستانی ، کميته، در درگيری با نيروھای مشترک سپاهبھمن ١٩در صبحگاه    1

، کاظم ، محمد معينید، عباسعلی جابرزاده انصارینژا ، تھمينه رحيمی، طه ميرصادقی، مھشيد فرزانه سا، محمد مقدم، آذر رضايی، اشرف ربيعیخيابانی موسی
، ، حسن بخشافر، فاطمه نجاريانشاھرخ شميم(، ، حسن مھدوی، ناھيد رأفتیحسن پورقاضيان، محمد ، خسرو رحيمی، مھناز کالنتری، ثريا سنماریمرتضوی

  )در درگيری با نيروھای رژيم در خيابان( سعيد سعيدپور) در پايگاه يوسف آباد
  :آمده است در آدرس زير شعر علی خليلی در وصف موسی خيابانی  2
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  این جا کسی است پنھان چون جان و خوشتر از جان
  باغی به من نموده ایوان من گرفته

  این جا کسی است پنھان ھمچون خيال در دل 
  »ما فروغ رویش ارکان من گرفتها
  . کردم که راه را ادامه دھم خاستم و عزمم را جزم می گرفتم و از جای بر می دوباره روحيه می و
  

شدم یا که قصد  ھرگاه که دچار سستی مینيز مثل روزھای سياه زندان و شکنجه، آزاد شدم  وقتی که از زندان
زدم که ھمچنان دست  میدر زعفرانيه سری به قتلگاه او  شد، و حتا وقتی دلم تنگ می داشتم تصميمی بگيرم
 .آثار گلوله روی در و دیوار ساختمان نمایان بود. نخورده باقی مانده بود

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ای که موسی و یارانش در آن به خاک افتادند نزدیک به یک دھه خالی بود و کسی در آن سکونت نداشت خانه
در کوچه بن بست باباکوھی واقع در زعفرانيه تھران را و ملک جانبی آن مزبور   ی اما در دو سه سال اخير خانه

  . اند   بينيد، بنا کرده که در عکس میبزرگی  کوبيده و به جایش مجتمع مسکونی نسبتاً 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

گاه موسی و یارانش برای ھميشه از بين  به این ترتيب قتل. شنيدن خبرش ھم برایم به اندازه کافی دردناک بود
  شود آن جنایت بزرگ را فراموش کرد؟ کنم، مگر می اما با خودم تکرار می. رفت

  
 »ھنوز مردم صحرا ، سيه پوشند، مردن ليلی گذرد از ھزار سال می «
   

یک نسل » مقاومت«ماند و در فردای سرنگونی رژیم تبدیل به سمبلی از  میھمانطور  اش کاش که خانه ای
  . شد می

  
ھای ستبر او ھستيم، اندوه یک خلق را بر آستانش  شناختيم و امروز که محتاج شانه ای کاش مزار سردار را می

  . گریستيم می
  

که از صميم قلب  اوکنم آخرین وداعم را با  ی بھمن، دوره می و ھفتمين سالگرد نوزده  یک بار دیگر در بيست
    :را ربوده است و قرارم بيست و ھفت سال است که آرام ،آرامش آخرینشو دوستش داشتم 

  
  ١٣۶٠بھمن  ١٩دوشنبه : اوین

  
ھای طاليی داشت، مرا فرا خواند و به  ی، پاسدار بند که ريشی حنا بسته و دندانمحمد  ساعت سه بعد از ظھر شاه ...«

آنان مرا سرخوشانه به اين سو و آن . آمد ی پاسداران می در راه صدای خنده و قھقھه. سرعت به سمت زير ھشت برده شدم
از شدت درد گويی دنيا دور سرم . ب شدمکو ناگاه سرم به تيزی يک در نيمه باز خورد و بر جايم ميخ. کردند سو پرتاب می

چيزی نيست : گفتند. دوباره مرا به رفتن واداشتند. برای مدتی تعادلم را از دست دادم. شيشه ساعتم نيز شکست. چرخيد می
حرکات و رفتارشان معمولی ! خواد بره مھمونی می: دوباره شروع کردند به خنديدن و ريسه رفتن. بزرگ ميشی يادت ميره

به . ھا نداشتم ديگر توجھی به آنای آن قدر سرم درد گرفت که  لحظهچند با وجود اين، برای . برانگيز بود، بسيار شک نبود
توانستم حدس  دليل کارشان را نمی. نبودم ٢٠٩من متھم . توقف کرديم ٢٠٩کنار درب ساختمان . ی زيرين برده شدم طبقه
ھايش را به دو طرف درگاه تکيه  که دست  حالی ده درزا االسالم دکتر شيخ. قرار داشت وين، بھداری ا٢٠٩در کنار در . بزنم

شده بود بندم خونی  چشم. چه اتفاقی برايش افتاده؟ بياورش تا سرش را پانسمان کنم: ی و گفتمحمد  داده بود، رو کرد به شاه
تعجب . گردد، کار مھمی ندارد الزم نيست االن بر می: ی گفتمحمد  شاه. و چون سفيد رنگ بود، از دور نيز مشخص بود

 ٢٠٩کرد تا با دادن توضيح از طريق آيفون، مسئول انتظامات داخلی  تالش می ھمچنانی محمد  شاه. کردم، اما چيزی نگفتم
  . جا ببرد، ولی توفيقی نيافت را قانع کند تا در را باز کرده و مرا به ھمراه يک زندانی ديگر به آن

جا  ما را از محوطه بيرون برد و در کنار يک تريلر که بار اسفناج و سبزی روی آن بود و برای تحويل به آشپزخانه در آن
سطح  ھم ٢٠٩زير زمين . شود منتھی می ٢٠٩ر دارد که به زيرزمين کنار آشپزخانه يک در قرا. ايستاده بود، متوقف شديم

ناگھان صدای يک ھواکش بزرگ سه فاز . جا منتظر ايستاده بودم تا او ترتيب کار را دھد، آن. ی بيرونی است محوطه
دن يک ھواکش بزرگ وسط زمستان و با آن ھمه برف که روی زمين نشسته بود، روشن بو. توجھم را به خود جلب کرد

يک ماشين بنز . توانستم ببينم بند، به راحتی می از زير چشم. آمدھای زيادی در سطح زندان بود و رفت. کرد منطقی جلوه نمی
منتھی  ٢٠٩کردند تا با ھل دادن دری که به زير زمين  چند پاسدار تالش می. روی ما توقف کرده بود سياه رنگ روبه

دادند تا از ورود  چند نفر نيز از آن طرف در را ھل می. جا برسانند از کرده و خود را به داخل آنشد، الی آن را کمی ب می
ً چيز جالب  يکبارهھا بودم،  بند ناظر اين صحنه که از زير چشمطور ھمين. ھا جلوگيری کنند آن به ذھنم خطور کرد که حتما

ام به ھواکش سه فاز  دوباره  توجه. شکنند ی ديدن آن میتوجھی در آن زيرزمين وجود دارد که اين گونه سر و دست برا
ھواکش سه فاز را . خواھند به من تعدادی جنازه نشان دھند ترديدی نکردم که می. راه داشت ٢٠٩جلب شد که به زير زمين 

سال  اه ھمانقبالً شنيده بودم در شھريور م. ی داخل ساختمان بو نگيرد بودند که محوطه  نيز به اين منظور روشن کرده
وی . آويزان بود، برده بودند ی که از درخت مقابل ساختمان دادستانیهللا اسالم ھا را برای ديدن پيکر حبيب تعدادی از بچه

سی را ممکن است شکار کرده باشند از خودم پرسيدم چه ک. را با دست شکسته و پای آش و الش شده به دار آويخته بودند
 خيابانی آن شخص بدون شک موسی. شد حدس زد، به ذھنم خطور کرد کنند؟ بدترين چيزی که می که اين گونه شادمانی می

ناگھان . و آسمان را غم گرفته بود زمين از برف پوشيده بود. اختيار بر خود لرزيدم پاھايم سست شد و بی. توانست باشد می
پاسداران را کنار زده و مرا به ھمراه سه نفر . به سوی ھمان در کذايی برده شديم. دستی به پشتم خورد و فرمان حرکت داد

   .پيچيد ھای شالق می زمين صدای ضربهدر محوطه زير. رسيد به گوش می جهصدای ضجه و شکن. ديگر به داخل بردند
ما را به . ھا ھم حاضر بودند ميرغضب. جا بود گويند ھمان جھنم که می. جا را تشريح کرد شود فضای آن دانم چگونه می نمی

ای پشت ديوار اتاق، نرسيده به  لحظه. رسيد از درون اتاق به گوش می صدای الجوردی. اتاقی در سمت چپ ھدايت کردند



تو گويی پاھايم را بسته بودند و قدرت . گرفت کابوس رنگ حقيقت به خود می. ی وارد شدن بگيرند اجازه در ايستاديم تا
خواستم شاھد آن چه که حدس زده بودم و حاال نسبت به صحت آن ترديدی نداشتم،  نمی. ھا گرفته باشند حرکت را از آن

در دلم . ه يافتمباالخره به اتاق را. شد داد، شنيده می سر می کرد و آه و ناله صدای فردی که به چيزی موھوم توھين می. باشم
پشت . خودم را باخته بودم. دانستم رنگ به چھره ندارم می. خواست از سينه در آيد می تپيد و به شدت می قلبم. غوغايی بود
قدرت تنفس . را که برداشتم، نفسم در سينه حبس شد بند چشم. بند را بردارم داد چشموارد اتاق شدم و او فرمان  به الجوردی
اتاق پر از پيکرھای پاکی بود که در سحرگاه آن روز . چرخيد اتاق دور سرم می. اختيار دستم را به ديوار گرفتم نداشتم، بی

نھيبی زد و مرا متوجه پيکر  فظ کنم که الجوردیھنوز نتوانسته بودم به خود بيايم و تعادلم را ح. به خاک افتاده بودند
بقيه پيکرھا عمود بر او قرار گرفته . بلندبااليی کرد که در سمت راست اتاق و زير يک دستشويی فلزی کوچک قرار داشت

  . بودند
درست نگاه : با تحکم گفت. شناسم نه، نمی: خورده گفتم ه و ترسشناسی؟ با صدايی خف او را می: را نشانم داد و گفت موسی
با صدايی که . شناسم نمی: گفتم. است نگاه کن موسی: از کوره در رفت و با زھرخندی گفت. پاسخم باز ھم منفی بود! کن

 چطور موسی: پرسيد. دادن سر تأييد کردم مگر تو ھوادار منافقين نيستی؟ با تکان: حاکی از خشم و عصبانيت بود، پرسيد
کمی آرام شد و بعد . صورتم را ديد که آغشته به خون بود. بينند و به سمت او برگشتم چشمانم نمی: شناسی؟ گفتم را نمی

 پيکر. ذره آب کند - خواست مرا ذره او می. شا کنمرا گرفته و بلند کنند تا من به خوبی وی را تما دستور داد زير بغل موسی
شاربش را تازه کوتاه کرده . ھيچ نشانی از مرگ در او نبود. ی بيست سانتيمتری صورتم نگاه داشتند را در فاصله موسی

ی ھای خون در آن به خوب تن داشت که رگه ای و مشکی بر بلوزی زمستانی به رنگ سرمه. بود، نوک سبيلش ھنوز تيز بود
اش بودم که به   قدر محو چھره آن. ای رنگ به پا داشت يک شلوار لی سرمه. رسيد بدنش سالم به نظر می. شد ديده نمی

ی لباسش باال رفت،  ھنگامی که زير بغلش را گرفته و پيکرش را از زمين بلند کردند، گوشه. پاھايش دقت الزم را نکردم
شد سوراخی را روی بلوزش،  به سختی می. آسمانی رنگ بود نيز پيدا شدی شورتش که آبی  تنش خونی نبود و حتا گوشه

من : به پاسداران گفت در ھمين حال الجوردی 3.باشديق فرو رفته گويی به خوابی عم. جا که قلبش آرام گرفته بود، ديد آن
 آذر ھمسر موسی: را نشانم داد و با کنايه گفت آذر رضايیسپس . را در اتاق باقی بگذارند و بقيه را به بيرون ھدايت کنند

معلوم . آذر پيراھنی نخودی رنگ بر تن داشت، موھايش کوتاه و مشکی بود. سماجتی به خرج نداد. شناسم نمی: گفتم. است
روی بدنش ملحفه کشيده . وھی پنبه قرار داده شده بودی سرش از پشت، در انب بود سرش ھدف قرار گرفته است، چون کاسه

ام  کردم تا تنه من تالش می. دستش مشت کرده به سمت باال بود، گويی که خشم و عصيان يک نسل را در خود داشت. بودند
جا که  نخواستم تا آ می. آن حالت پر از غرور و شھامت از بين برود ترسيدم مبادا دستش بيافتد و به پيکرش نخورد، می

   .باال باقی بماند ھمچنانممکن است، 
با طعنه ادامه ! است نگاه کن اشرف: سپس به پيکر زنی که در رديف انتھايی اتاق قرار داشت، اشاره کرد و گفت الجوردی

بدن او را ھم ! آيد ديگر چنين فرصتی گيرت نمی! چرا ايستادی؟ برو جلو :به مسخره گفت. پاسخی ندادم! ھمسر مسعود: داد
مشخص . ھا خون جاری بود روی موزاييک. معلوم بود به رگبار بسته شده است. ملحفه خونی بود. با ملحفه پوشانده بودند

. رسيد که آنان را بشمارم ذھنم نمیھا به  در آن لحظه. اتاق پر از جنازه بود. اند جا منتقل کرده بود پيکرھا را تازه به آن
آنان را لگد  پاسداران پروايی نداشتند و پيکرھای. کردم روزی الزم شود که مشاھداتم را جايی بيان کنم فکر نمی گاه ھيچ
من . زدند تا حرکت کنم ای به پشتم می گاه از پشت ضربهو  راندند گاه مرا به جلو می .دادند قھقھه سر می کردند و می

. شدم گويی گناه بزرگی مرتکب می. نگذارم شان ھای پاک کردم که پايم را روی خون تالش می. وب ايستاده بودمميخک
. پيکر او نيز در انتھای اتاق بود. قوام معروف بود، شناختم را که به علی محمد مقدم. ديگر کسی را معرفی نکرد الجوردی

ً ريزی که ريشی بر چھره داشت، توجه لوی در اتاق، يکی از مجاھدان با جثهدر ج ھيچ چيزی در . ام را جلب کرد ی نسبتا
دور . ی مرگ، دردی عميق و جانکاه را متحمل شده بود صورتش به شدت در ھم کشيده بود، گويی در لحظه. شکم نداشت

شان تکميل بود و ھنوز صدای  ھای جھنم غرفه. ا کشيده بودبلوزش آثار سوختگی بود، به احتمال زياد خودش نارنجک ر
  .رسيد به گوش می شکنجه

بود  منظورش محمد کچويی  !جای محمد خالی: چند بار گفت. کت و شلواری به رنگ طوسی روشن به تن داشت الجوردی
جا بودند  ھم آن و گيالنی الجوردی. قرار گرفته و کشته شده بود ی، در اوينا ليک کاظم افجهکه تيرماه ھمان سال ھدف ش

 برای زندانبانان، از موسی  یرقص ، در دوران شاه، يک بار به خاطر خوشمحمد کچويی. اما جان سالم به در برده بودند
که قدرت يافته بود، زندانيان مجاھد  در دوران فاز سياسی کچويی. سيلی خورده بود و کارش به بھداری کشيده بود خيابانی

                                                            
ی محاصره در کنار اتوموبيل  قهکردند تعريف کرده بودند که موسی در تالش برای شکستن حل ھمان موقع تعدادی از توابين که در شعبه بازجويی کار می   3

معاون الجوردی در خاطرات خود فاش ساخت که موسی از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته  بعدھا حاج احمد قديريان. مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود
  سيدحسين نبوی، محمدرضا سرابندی، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول: ، تدوين١٨٨ی  ، صفحهرجوع کنيد به خاطرات حاج احمد قديريان. بود
 



که کدام  و دادستانی رقابتی بود بين سپاه. عجله داشت الجوردی! بگوييد برويد به موسی: گفت را به ھمان صورت زده و می
داران زودتر عمل کرد و مدال وقاحت را دريافت پاس سپاه. يک خبر اين جنايت بزرگ را به گوش مردم ايران برسانند

  » 4!کرد
  

امان خود بر عليه دشمنان خلق فریاد  موسی در سرودی جاری است که رزمندگان آزادی و عدالت در پيکار بی
رسد؛ مزار موسی و یارانش در آن خلوت پر  ھای آینده می افکند و به نسل کنند و بر سرتاسر ایران طنين می می

   .فشارند که مبارزان آزادی به ميثاق خود با خلق پای می شکوھی است
  
  .و زنده خواھد ماند» موسی به ھزاز چھره زنده است«
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، ، حسن قندھاریح ترابی، فرنژاد ، محمود سيفیبھمن، فرزانه عمويی ١٩سپاه پاسداران در اطالعيه فوق به دروغ مدعی شده بود که در جريان درگيری    4

ه شھادت رسيده بودند و يا ھای ديگری ب در حالی افراد فوق يا در درگيری. اند نيز دستگير شده ز و بيژن محرابیسا ، فرزانه چيت، الھه عروجیبھمن جوادی
   .مانند فرزانه عمويی قبالً دستگير شده بودند
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