
با  نژاد انگیز سلطانی روح، گفتگوی اش رخ داد متری سال پیش در سه ۲۲زاده از قتلی که  حاجیحمید روایت همسر 

 فرشته قاضی

۱۳۹۹آذر  ۱۹  

سال،سکوتشرا۲۲بارپساززاده،براینخستینزادهومادرکارونحاجینژاد،همسرحمیدحاجیانگیزسلطانیروح

اششدوایکهقتلگاهخانوادهشکستهودرمصاحبهبارادیوفرداازجزئیاتقتلهمسروپسرشگفتهاست؛ازخانه

 .اینباشدسالهکهممکناستخواندندرحدتحملهرخواننده۹جزئیاتیازقتلکارون

ازخون.موهایپدرش.ازپشت،بابایشرابادستوکارونچشمانشبازبود.دهانودستانشپرازموبودوپر»

 .«خواستهازپدرشدفاعکندیاترسیدهبوددندانگرفتهبود.حتماًمی

اشدرکرماندرکنارپسرشباضرباتچاقودرخانه۱۳۷۷شهریور۳۱شبزاده،شاعرونویسنده،نیمهحمیدحاجی

هاضربه.وزارتاطالعاتمسئولیتقتلآن۱۰ربهبودونصیبپسرض۲۷بهقتلرسید.نصیبپدرازتیزیچاقوها

هادگراندیشونویسندهوکهقتلدهچنانصورترسمینپذیرفت،همایانجامشد،بههایزنجیرهراکهدرپروژهقتل

 .ایمشکوکامامعناداربهقتلرسیدگونهمترجمدیگررابرعهدهنگرفتکهدرآندورههریکبه

زادهکهاولینکسانیبودندکهبهصحنهقتلپدروبرادرشانرسیدهزاده،فرزندانحمیدحاجیاروندوارسحاجی

سالسکوت،چندیپیشدرمصاحبهبارادیوفردابرایاولینبارازجزئیاتشبیگفتندکه۲۲بودند،پساز

 .شانرابرایهمیشهدگرگونکردزندگی

گویدونیزازتریازواقعهمیدهندهکند،جزئیاتتکانالیکهبهشدتمتأثراستوگریهمیهادرححاالمادرآن

دانستندتاجاییکهخودشنیزدچارفروپاشیشایعاتپسازقتلوازمردمیکهاورامقصرقتلهمسروفرزندشمی

کردمکهبهدنیابیاورم؟خودمرامجرمحسابمیگفتمتوچرامرابهدنیاآوردیتامنکارونرابهمادرممی»شود:می

گفتمترسیدم،میهامیجوریازدنیابرود؟ازهمهانسانچرامنکارونرابهدنیاآوردم؟چیازدنیادیدهبودکهاین

 «.توانندقاتلباشندهامیهمهانسان



زاده  اروند و ارس خانه نبودند، ولی آقای حاجیبرگردیم به همان روزی که شما و کارون از بافت برگشتید کرمان. 

 خانه بودند. آن روز دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟

رفت،رفتماورابیاورم.وقتیرسیدیم،تقریباًکاروندهروزبافتبود،خانهمادرم،وچونبایدیکممهرمدرسهمی

اند.برادرمننانبچهبرادرشبهرفسنجانرفتهزادهتنهابودوگفتاروندوارسبرایعقدکغروببود.آقایحاجی

زادهآمدندوتادهوزادهنرفتهبود.پسرعموودخترعمویآقایحاجیفوتشدهبودوبهاحترامبرادرمن،آقایحاجی

 .کردهابرودوبچهپیشماماندوباکارونبازیمینیمشبپیشمابودند.وقتیرفتند،کاروننگذاشتبچهآن

 

زادهعادتزادهفاصلهداشت،خوابیدم.آقایحاجیروکهسهمتربااتاقآقایحاجیمنخستهبودم،رفتماتاقروبه

کرد.بهایندلیلمنرفتماتاقدیگرخوابیدم.ونیمهممطالعهمیخوابیدوتاساعتسه،سههابرگردند،نمیداشتتابچه

سنوسالکارونبود،پدرشآمدهوبردهبود.اروندوارسساعتدوونیممنخوابمبردوبچهفامیلراهمکه

گویدازباالیدررفتمودررابازکردم.رفتهبودنداتاقپدرشانکند.اروندمیزنند،کسیبازنمیبرگشتهبودند.درمی

ابرقنبود.ازتیربرقبیرونکمینورودیدهبودندکهچراغخاموشاستوکنتورراباالزدهبودند.اصالًدرخانهم

 .افتادمی

زندوحاالباچهشکلی،باپازد،بادستزد،مرابیداراند.رختخوابراکنارمیام،کشتهکندمنهممردهارسفکرمی

سرآقایکرد.وقتیمرابیدارکرد،گفتبابامرده.منباذهنیتیکهازمرگبرادرمداشتم،وارداتاقشدمدیدم

زادهطرفپنجرهبودوپاهایشطرِفدربودکهمنداخلرفتم.پایشراگرفتم.گرمبود.گفتمارس،باباتسکتهحاجی

کرده.فکرکردمسکتهکردهافتادهسرشخوردهبهپنجره،چونسرشطرفپنجرهبود.فکرکردمخونرویصورتش

 .برایهمیناست.ارسگفتکارونراهمکشتند

یکلحظهنگاهکردمدیدموحشتناککارونراکشتهبودند.دهانشپرازموبودوخون.چشمانشبازبود.دستانشهم

زدم.نتوانستمزدموکارونراصدامیپرازموبود،پرازخونبود.دیگرنتوانستمبایستم.آمدمبیرونوفقطجیغمی



کردم.خودشدرفاصلهارونرادمدردیدم.کفشکارونرابومیتحملکنمکهدوبارهبرگردمتویاتاق.کفشک

 .کردمکوتاهیبامنبود،ولیمنکفششرابومی

شناختمکیهستند.هولهاآمدند.آگاهیوپلیسوپزشکیقانونیآمدند.خانهپربود.دراینفاصلهمنکهنمیهمسایه

خواستمبیفتم.تادوسهآلودبودمومیطورخوابانمچراگیجبودم.همیندشدهبودم،دیوانهشدهبودم.گیجبودمونمی

 .روزدرهمینحالتبودم

 خاطر ماده بیهوشی که اروند گفت در خواب به شما زده بودند؟ به
ویتشکدانمپنبهبودیادستمالکاغذی،ازردانم.وقتیآقایپوررضاقلیآمدتویاتاقیکهمنخوابیدهبودم،نمینمی

کند.فکردانم.اصالًگیجبودم.دیدمهمینآقایپوررضاقلینشسته،داردگریهمیبرداشتگفتاینچیست؟گفتمنمی

اند.طرفاوحملهبردموگفتمچرابچهخوشگلمراکشتی؟گفتمنقاتلنیستم،پوررضاکردمقاتلاستواوراگرفته

 .ییگفترئیسآگاهیاستشناختم.یکآقاقلیهستم.بازهمنمی

زادهکهعقدکنانپزشکقانونیتویاتاقبود.منوارسواروندبیرونبودیم.برادرهایمنآمدند،همانبرادرحاجی

 .داشت،آمدوفامیلآمدند

تالفوآمدداشتیدوباکسیاخجنازهرابردندوماهمبرایبازجوییرفتیمپاسگاه.ازمنپرسیدندباچهکسیرفت

توانیفکرکنیباقدرخوبومهربانبودکهنمیزادهاینکساختالفینداشتیمهیچزمانی.حاجیداشت؟گفتمماباهیچ

جارفتیمخانهبرادرحمیدوبعد،ازآگاهیمراخواستند.آقایپوررضاقلیازمنکسیاختالفداشتهباشد.ازآن

 .وازدواج،ومنهمهراتوضیحدادمبازجوییکرد،نحوهزندگیماراپرسید

طورپیگیرقتلبودیم.منخودمدادگاهنظامیتهرانجنازهکردیموبافتدفنکردیموبرگشتیمهمینروزسومتشییع

دانستمجمعهکرمان؛بههرجاییکهمیرفتم.نامهنوشتم،بهنهادریاستجمهوری،نهادرهبری،استانداریکرمان،امام

گفتندماخودمانپیگیرقتلهستیم.آقایشاهرودیهمدرگفتوهمهمیکسهمنهنمیتوانندانجامدهند.هیچیکاریم

 .سفریبهکرمانآمد.نامهنوشتموجوابدادهبودکهپیگیرهستیم

 .ودش شود و فشارهایی متوجه شما می سری شایعات ساخته می ماجرای شایعات چه بود؟ ظاهراً همان موقع یک

رو]وایناتفاقبیفتد،شایعهمتریروبهایکهدوآدمدریکاتاقهستندومندراتاقیسهطبیعیاستکهتویخانه

دانمدرستشود[.حتیخودمنروانیشدهبودم.برادرمبهمنگفتموهایتویدهانودستکارونچیست؟گفتمنمی

زادهبود.چوناست؟کهکسیچیدهباشدوگذاشتهباشد؟موهایحاجیامرابرداشتمببیندآیاموهایمنوروسری

 .کارونازترس،ازپشت،بابایشرابادستودندانگرفتهبود

ازنظرقانونینه،ولیشایعاتدرشهرپربودکهخانمشقاتلشبوده.تاسهماهیاینشایعاتبود،ولیبعدنه.خودم

زدمامانیناهارچیشد،صدامیآمد،سرکوچهپیادهمیشود؟کارونوقتیازمدرسهمیگفتمیعنیچی؟مگرمیهممی

امراکاردآجینکردند،مننشنیدم.صدایشرانشنیدم.کسانیکهمتریمنبچهشنیدم.ولیسهداریم؟منصدایشرامی

 .بیایدطرفمنونگذاشتهبودندخواستهگفتنددستشازمچشکستهبود.حتماًمیجنازهکارونرادیدند،می

گفتوقتیکارونرادیدم،کارونخیلینجیببود،خیلیصورتزیباییداشت.رئیسآگاهیخیلیناراحتبود؛می

خواستهدفاعکندیاترسیدهتربود،ولیکارونوحشتناک.حتماًازپدرشمیزادهآرامهایزیبایشخیرهبود.حاجیچشم

 .زادهآمدامآمد،چیبهسرحاجیبهسربچهدانمچیبود.نمی

 هیچ پاسخی به شما ندادند و شما ماندید با اروند و ارس و آن خانه. آن خانه چی شد؟

کردیم.بنّاییهمداشتیم.منیکزنتنهابادوبچهدرآنخانهکهدیگرتحملسازبودکهتویآنزندگیمیآنخانهنیمه

 .ام.خانهیکسالبودوبعدفروختیم.هنوزهمبهآنمحلهنرفتهیکساعتشراهمنداشتم

 شان چگونه بود؟ ای که اروند و ارس در سن کم دیده بودند، وضعیت بعد از این قضیه و با آن صحنه



مکردامبدتربود،ولیبههرحالخداکمکهاروحیهتحملاست.خودمازآنخیلیسختبود.اصالًگفتنشبرایمغیرقابل

جورهاییرویپایخودمایستادم.خیلیشرایطبد،حساس،ناجورواعصابداغون.ارسخیلیضربهخوردبعدویک

 .اشراازدستدادزاده.همبرادرشراازدستداد،همهمبازیمرگحاجی

ندکهبیداریم.یکشبساعتآوردهاهمبهرویمننمیآوردموآنهانمیهابیداربودیمولیمنبهرویآنهمهشب

اند.چراغراروشنکردم.ارسگرمشزند.بلندشدمگفتمچیشده؟گفتارسراازوسطبریدهدودیدماروندجیغمی

شدهبودباپاپتوراکنارزدهبودواروندفکرکردهبودآنپتونصفبدنارساست.دستشراگرفتم.بهاوآبدادمو

 .هاگذراندندلرزید.خیلیروزهایسختیرابچهطورمیدم.گفتماینارساستآنپتوست.اماهمینارسرابیدارکر

 طور؟ برای خود شما چه

رود.یکثانیهآنصحنه،آنقتل،آنجنازهازجلویاماست.تاابدازیادمنمیترینروزهایزندگیبرایمنسخت

شودمنآنصحنهراکنم.مگرمیکنمیاهرکاریکهمیجارومیکنم،رفت.حتیوقتیآشپزیمیچشممننمی

آمددخترشترسیدم.مادرممیهامیفراموشکنم؟خودمهمشرایطروحیبدیدارم،داشتم.چهارسالاولازهمهآدم

رامرابهدنیاآوردیتاگفتمنه،تویخانهمانیا.توچرامرابهدنیاآوردی؟توچراببیند،یکدلجوییازمابکند،می

 منکارونرابهدنیابیاورم؟

جوریازدنیابرود؟یاکردمکهچرامنکارونرابهدنیاآوردم!چیازدنیادیدهبودکهاینخودمرامجرمحسابمی

توانندآدمهامیتتوانندقاتلباشند.همهدسهامیگفتمهمهانسانترسیدم.میآمدمیمثالًهرکسی،خواهری،مادری،می

گفت.زدی؟چیداشتبگوید؟هیچچیزینمیگفتماگرقراربودبکشی،بهکارونچاقومیاممیبکشند.بهمادربیچاره

 .کرد.خودمبدترساکتبود.گریهمی

شایعاتمردماتراکهکاردخوردهببینی،دوبچهافسردهراکهباباییبودندبدونپدربزرگکنی،جنازهشوهروبچه

هایدیگرهمبارتباشد؛اینسختبود.برایمنخیلیسختبود.اگرماندموهستم،بهخاطرراهمداشتهباشی،ظلم

هایشراتنهانگذاشتمودرحدتوانماروندوارسبود.یعنیفقطبهخاطرشادیروححمیدکهمطمئنباشدمنبچه

 .برایشانکوتاهینکردم؛تنها

سالبهاندازهسرسوزنینه۲۲زادهدراینهایحاجیهایخودمونهازطرففامیلازطرفمادریوفامیلمننه

شوندونکندخدانکردهچهآنفامیلوتوقعیداشتمونهکمکیگرفتم.بهایندلیلکهگفتماروندوارسفردابزرگمی

کسمابانانوکمکوحمایتمابزرگشدید.نگذاشتم.ازهیچچهاینفامیلبگویندشماپدرتبهرحمتخدارفتوش

 .هامرابزرگکردمتنهایی،بههرشکلی،باسرافرازیبچهکمکینگرفتم.خودمبه

 .شود تان بد می بینید، حال کنم اروند بود یا شاید هم ارس که به من گفت وقتی پلیس می فکر می

بینم،لرزم.یامثالًماشینپلیس،حتیراهنماییورانندگیمیخودآگاهمیبینم،ناصددرصد.اصالًسربازعادیمی

دانمچرا.حتیاالنکهشماداریدبامنصحبتآید.نمیلرزم.آنصحنهجلویچشمانممیکنممیخودشروعمیخودبه

خودیکبینم،خودبههارامیهایاینهارامسبببدانم،ولیهرجاماشینکهآنلرزم.نهاینکنید،مندارممیمی

 .آیدچیزهاییتویذهنممی

آیدکهخانهپرازسربازبود.اطرافخانهماشینپلیسوسربازبود.شایدیکدلیلهمینباشدکهآنآنشبیادممی

 .لرزمآیدکهخانهماپرازسربازوپلیسبودومیصحنهجلوینظرممی

زاده و پسرتان را کشته، اما وزارت اطالعات مسئولیت را  ود و وزارت اطالعات حاجیبعد متوجه شدید که قتل سیاسی ب

 برعهده نگرفت. به خود شما چه گفتند؟

هایاازافرادیشنیدم.هیچارگانیبهمناینکسیبهمننگفت.فقطازرسانهوقتمتوجهقضیهنشدموهیچمنهیچ

زادهخانهآمدوگفتدرچهارراهباغملییکهلروزقبلازقتل،حاجیاشراچرا.مثالًچقضیهرانگفت.سیاسی

کنیم.اینگذاری،نابودتمیماشینجلویمنایستاد،چهارنفردرماشینبودندوبهمنگفتندپایترارویدمشیرمی

هنپرسیدمکهکیبودوچیزادهاکیبودند،ولیآنروزجدینگرفتمودوبارهازحاجیتویذهنمنآمدهبودکهآن

 .بود



حرف دیگری دارید که فکر  همه سال، زنید. با گذشت این سال گذشته و شما اولین بار است در این باره حرف می ۲۲

 کنید الزم است گفته شود؟ می

توانمکارمیچهگیرباشندوبگویند.شاءهللاکهخداکمککند.ظلمیبهمارواشدهوانتظاردارمپیچهدارمبگویم.ان

 بکنم؟

 


