روایت همسر حمید حاجیزاده از قتلی که  ۲۲سال پیش در سهمتریاش رخ داد ،گفتگوی روحانگیز سلطانینژاد با
فرشته قاضی
 ۱۹آذر ۱۳۹۹
زاده،براینخستینبارپساز۲۲سال،سکوتشرا


زادهومادرکارونحاجی

نژاد،همسرحمیدحاجی

انگیزسلطانی

روح
ایکهقتلگاهخانوادهاششدو


شکستهودرمصاحبهبارادیوفرداازجزئیاتقتلهمسروپسرشگفتهاست؛ازخانه
سالهکهممکناستخواندندرحدتحملهرخوانندهاینباشد.

جزئیاتیازقتلکارون۹
«کارونچشمانشبازبود.دهانودستانشپرازموبودوپرازخون.موهایپدرش.ازپشت،بابایشرابادستو
دندانگرفتهبود.حتماًمیخواستهازپدرشدفاعکندیاترسیدهبود».
درکنارپسرشباضرباتچاقودرخانهاشدرکرمان

زاده،شاعرونویسنده،نیمهشب۳۱شهریور۱۳۷۷


حمیدحاجی
ضربه.وزارتاطالعاتمسئولیتقتلآنها

بهقتلرسید.نصیبپدرازتیزیچاقوها۲۷ضربهبودونصیبپسر۱۰
کهقتلدههادگراندیشونویسندهو

صورترسمینپذیرفت،هم 
چنان


ایانجامشد،به

هایزنجیره

راکهدرپروژهقتل
گونهایمشکوکامامعناداربهقتلرسید.
مترجمدیگررابرعهدهنگرفتکهدرآندورههریکبه 

زاده،فرزندانحمیدحاجیزادهکهاولینکسانیبودندکهبهصحنهقتلپدروبرادرشانرسیده


اروندوارسحاجی
بودند،پساز۲۲سالسکوت،چندیپیشدرمصاحبهبارادیوفردابرایاولینبارازجزئیاتشبیگفتندکه
زندگیشانرابرایهمیشهدگرگونکرد.

تریازواقعهمیگویدونیزاز

کند،جزئیاتتکان 
دهنده


الیکهبهشدتمتأثراستوگریهمی
حاالمادرآنهادرح

شایعاتپسازقتلوازمردمیکهاورامقصرقتلهمسروفرزندشمیدانستندتاجاییکهخودشنیزدچارفروپاشی

بهدنیابیاورم؟خودمرامجرمحسابمیکردمکه

بهمادرممیگفتمتوچرامرابهدنیاآوردیتامنکارونرا

میشود«:

ترسیدم،میگفتم


هامی

جوریازدنیابرود؟ازهمهانسان
چرامنکارونرابهدنیاآوردم؟چیازدنیادیدهبودکهاین
هامیتوانندقاتلباشند».


همهانسان

برگردیم به همان روزی که شما و کارون از بافت برگشتید کرمان .اروند و ارس خانه نبودند ،ولی آقای حاجیزاده
خانه بودند .آن روز دقیقا ً چه اتفاقی افتاد؟
کاروندهروزبافتبود،خانهمادرم،وچونبایدیکممهرمدرسهمیرفت،رفتماورابیاورم.وقتیرسیدیم،تقریباً

نانبچهبرادرشبهرفسنجانرفتهاند.برادرمن

غروببود.آقایحاجیزادهتنهابودوگفتاروندوارسبرایعقدک

زادهنرفتهبود.پسرعموودخترعمویآقایحاجیزادهآمدندوتادهو


فوتشدهبودوبهاحترامبرادرمن،آقایحاجی
هابرودوبچهپیشماماندوباکارونبازیمیکرد.


نیمشبپیشمابودند.وقتیرفتند،کاروننگذاشتبچهآن
زادهفاصلهداشت،خوابیدم.آقایحاجیزادهعادت


روکهسهمتربااتاقآقایحاجی

منخستهبودم،رفتماتاقروبه
ونیمهممطالعهمیکرد.بهایندلیلمنرفتماتاقدیگرخوابیدم.


خوابیدوتاساعتسه،سه

هابرگردند،نمی

داشتتابچه
منخوابمبردوبچهفامیلراهمکهسنوسالکارونبود،پدرشآمدهوبردهبود.اروندوارسساعتدوونیم
کند.اروندمیگویدازباالیدررفتمودررابازکردم.رفتهبودنداتاقپدرشان


زنند،کسیبازنمی

برگشتهبودند.درمی
ودیدهبودندکهچراغخاموشاستوکنتورراباالزدهبودند.اصالًدرخانهمابرقنبود.ازتیربرقبیرونکمینور
میافتاد.

ام،کشتهاند.رختخوابراکنارمیزندوحاالباچهشکلی،باپازد،بادستزد،مرابیدار


کندمنهممرده

ارسفکرمی
کرد.وقتیمرابیدارکرد،گفتبابامرده.منباذهنیتیکهازمرگبرادرمداشتم،وارداتاقشدمدیدمسرآقای
زادهطرفپنجرهبودوپاهایشطرفدربودکهمنداخلرفتم.پایشراگرفتم.گرمبود.گفتمارس،باباتسکته

حاجی
ِ
کرده.فکرکردمسکتهکردهافتادهسرشخوردهبهپنجره،چونسرشطرفپنجرهبود.فکرکردمخونرویصورتش
برایهمیناست.ارسگفتکارونراهمکشتند.
یکلحظهنگاهکردمدیدموحشتناککارونراکشتهبودند.دهانشپرازموبودوخون.چشمانشبازبود.دستانشهم
زدموکارونراصدامیزدم.نتوانستم


پرازموبود،پرازخونبود.دیگرنتوانستمبایستم.آمدمبیرونوفقطجیغمی

ارونرادمدردیدم.کفشکارونرابومیکردم.خودشدرفاصله

تحملکنمکهدوبارهبرگردمتویاتاق.کفشک
کوتاهیبامنبود،ولیمنکفششرابومیکردم.

هاآمدند.آگاهیوپلیسوپزشکیقانونیآمدند.خانهپربود.دراینفاصلهمنکهنمیشناختمکیهستند.هول


همسایه
آلودبودمومیخواستمبیفتم.تادوسه


طورخواب
شدهبودم،دیوانهشدهبودم.گیجبودمونمیدانمچراگیجبودم.همین

روزدرهمینحالتبودم.
بهخاطر ماده بیهوشی که اروند گفت در خواب به شما زده بودند؟
دانم.وقتیآقایپوررضاقلیآمدتویاتاقیکهمنخوابیدهبودم،نمیدانمپنبهبودیادستمالکاغذی،ازرویتشک


نمی
ً
برداشتگفتاینچیست؟گفتمنمیدانم.اصالگیجبودم.دیدمهمینآقایپوررضاقلینشسته،داردگریهمیکند.فکر

کردمقاتلاستواوراگرفتهاند.طرفاوحملهبردموگفتمچرابچهخوشگلمراکشتی؟گفتمنقاتلنیستم،پوررضا

قلیهستم.بازهمنمیشناختم.یکآقاییگفترئیسآگاهیاست.

پزشکقانونیتویاتاقبود.منوارسواروندبیرونبودیم.برادرهایمنآمدند،همانبرادرحاجیزادهکهعقدکنان

داشت،آمدوفامیلآمدند.
جنازهرابردندوماهمبرایبازجوییرفتیمپاسگاه.ازمنپرسیدندباچهکسیرفتوآمدداشتیدوباکسیاختالف

قدرخوبومهربانبودکهنمیتوانیفکرکنیبا

کساختالفینداشتیمهیچزمانی.حاجیزادهاین


داشت؟گفتمماباهیچ
کسیاختالفداشتهباشد.ازآنجارفتیمخانهبرادرحمیدوبعد،ازآگاهیمراخواستند.آقایپوررضاقلیازمن

بازجوییکرد،نحوهزندگیماراپرسیدوازدواج،ومنهمهراتوضیحدادم.
روزسومتشییعجنازهکردیموبافتدفنکردیموبرگشتیمهمینطورپیگیرقتلبودیم.منخودمدادگاهنظامیتهران

جمعهکرمان؛بههرجاییکهمیدانستم


رفتم.نامهنوشتم،بهنهادریاستجمهوری،نهادرهبری،استانداریکرمان،امام
گفتوهمهمیگفتندماخودمانپیگیرقتلهستیم.آقایشاهرودیهمدر


کسهمنهنمی

توانندانجامدهند.هیچ
کاریم 
ی
سفریبهکرمانآمد.نامهنوشتموجوابدادهبودکهپیگیرهستیم.
ماجرای شایعات چه بود؟ ظاهرا ً همان موقع یکسری شایعات ساخته میشود و فشارهایی متوجه شما میشود.
متریروبهرو[وایناتفاقبیفتد،شایعه


ایکهدوآدمدریکاتاقهستندومندراتاقیسه

طبیعیاستکهتویخانه
درستشود].حتیخودمنروانیشدهبودم.برادرمبهمنگفتموهایتویدهانودستکارونچیست؟گفتمنمیدانم

است؟کهکسیچیدهباشدوگذاشتهباشد؟موهایحاجیزادهبود.چون

وروسریامرابرداشتمببیندآیاموهایمن

کارونازترس،ازپشت،بابایشرابادستودندانگرفتهبود.
ازنظرقانونینه،ولیشایعاتدرشهرپربودکهخانمشقاتلشبوده.تاسهماهیاینشایعاتبود،ولیبعدنه.خودم
شد،صدامیزدمامانیناهارچی


آمد،سرکوچهپیادهمی

شود؟کارونوقتیازمدرسهمی

گفتمیعنیچی؟مگرمی

هممی
متریمنبچهامراکاردآجینکردند،مننشنیدم.صدایشرانشنیدم.کسانیکه


شنیدم.ولیسه

داریم؟منصدایشرامی
جنازهکارونرادیدند،میگفتنددستشازمچشکستهبود.حتماًمیخواستهبیایدطرفمنونگذاشتهبودند.

کارونخیلینجیببود،خیلیصورتزیباییداشت.رئیسآگاهیخیلیناراحتبود؛میگفتوقتیکارونرادیدم،

زادهآرامتربود،ولیکارونوحشتناک.حتماًازپدرشمیخواستهدفاعکندیاترسیده


هایزیبایشخیرهبود.حاجی

چشم
امآمد،چیبهسرحاجیزادهآمد.


بهسربچه
بود.نمیدانمچی

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


آنخانهنیمه
.هنوزهمبهآنمحلهنرفتهام.خانهیکسالبودوبعدفروختیم.

یکساعتشراهمنداشتم
بعد از این قضیه و با آن صحنهای که اروند و ارس در سن کم دیده بودند ،وضعیتشان چگونه بود؟

هاروحیهامبدتربود،ولیبههرحالخداکمکمکرد


تحملاست.خودمازآن
خیلیسختبود.اصالًگفتنشبرایمغیرقابل
ویکجورهاییرویپایخودمایستادم.خیلیشرایطبد،حساس،ناجورواعصابداغون.ارسخیلیضربهخوردبعد

زاده.همبرادرشراازدستداد،همهمبازیاشراازدستداد.


مرگحاجی
هاهمبهرویمننمیآوردندکهبیداریم.یکشبساعت


آوردموآن

هانمی

هابیداربودیمولیمنبهرویآن

همهشب
زند.بلندشدمگفتمچیشده؟گفتارسراازوسطبریدهاند.چراغراروشنکردم.ارسگرمش


دودیدماروندجیغمی
شدهبودباپاپتوراکنارزدهبودواروندفکرکردهبودآنپتونصفبدنارساست.دستشراگرفتم.بهاوآبدادمو
لرزید.خیلیروزهایسختیرابچههاگذراندند.


طورمی
ارسرابیدارکردم.گفتماینارساستآنپتوست.اماهمین
برای خود شما چهطور؟
اماست.تاابدازیادمنمیرود.یکثانیهآنصحنه،آنقتل،آنجنازهازجلوی


ترینروزهایزندگی

برایمنسخت
کنم.مگرمیشودمنآنصحنهرا


کنمیاهرکاریکهمی
رفت.حتیوقتیآشپزیمیکنم،جارومی


چشممننمی
ترسیدم.مادرممیآمددخترش


هامی

فراموشکنم؟خودمهمشرایطروحیبدیدارم،داشتم.چهارسالاولازهمهآدم
راببیند،یکدلجوییازمابکند،میگفتمنه،تویخانهمانیا.توچرامرابهدنیاآوردی؟توچرامرابهدنیاآوردیتا

منکارونرابهدنیابیاورم؟
خودمرامجرمحسابمیکردمکهچرامنکارونرابهدنیاآوردم!چیازدنیادیدهبودکهاینجوریازدنیابرود؟یا

هامیتوانندآدم

هامیتوانندقاتلباشند.همهدس 
ت


گفتمهمهانسان

ترسیدم.می

آمدمی
مثالًهرکسی،خواهری،مادری،می
زدی؟چیداشتبگوید؟هیچچیزینمیگفت.


گفتماگرقراربودبکشی،بهکارونچاقومی

اممی

بکشند.بهمادربیچاره
ساکتبود.گریهمیکرد.خودمبدتر.

جنازهشوهروبچهاتراکهکاردخوردهببینی،دوبچهافسردهراکهباباییبودندبدونپدربزرگکنی،شایعاتمردم

راهمداشتهباشی،ظلمهایدیگرهمبارتباشد؛اینسختبود.برایمنخیلیسختبود.اگرماندموهستم،بهخاطر

اروندوارسبود.یعنیفقطبهخاطرشادیروححمیدکهمطمئنباشدمنبچههایشراتنهانگذاشتمودرحدتوانم

برایشانکوتاهینکردم؛تنها.
هایحاجیزادهدراین۲۲سالبهاندازهسرسوزنینه


هایخودمونهازطرففامیل

ازطرفمادریوفامیل
مننه
توقعیداشتمونهکمکیگرفتم.بهایندلیلکهگفتماروندوارسفردابزرگمیشوندونکندخدانکردهچهآنفامیلو

مابانانوکمکوحمایتمابزرگشدید.نگذاشتم.ازهیچکس

چهاینفامیلبگویندشماپدرتبهرحمتخدارفتوش
تنهایی،بههرشکلی،باسرافرازیبچههامرابزرگکردم.


کمکینگرفتم.خودمبه
فکر میکنم اروند بود یا شاید هم ارس که به من گفت وقتی پلیس میبینید ،حالتان بد میشود.
خودآگاهمیلرزم.یامثالًماشینپلیس،حتیراهنماییورانندگیمیبینم،

صددرصد.اصالًسربازعادیمیبینم،نا
آید.نمیدانمچرا.حتیاالنکهشماداریدبامنصحبت


لرزم.آنصحنهجلویچشمانممی

کنممی

خودشروعمی

خودبه
بینم،خودبهخودیک


هارامی
هارامسبببدانم،ولیهرجاماشینهایاین


کهآن
کنید،مندارممیلرزم.نهاین


می
چیزهاییتویذهنممیآید.

آنشبیادممیآیدکهخانهپرازسربازبود.اطرافخانهماشینپلیسوسربازبود.شایدیکدلیلهمینباشدکهآن

آیدکهخانهماپرازسربازوپلیسبودومیلرزم.


صحنهجلوینظرممی
بعد متوجه شدید که قتل سیاسی بود و وزارت اطالعات حاجیزاده و پسرتان را کشته ،اما وزارت اطالعات مسئولیت را
برعهده نگرفت .به خود شما چه گفتند؟
کسیبهمننگفت.فقطازرسانههایاازافرادیشنیدم.هیچارگانیبهمناین


وقتمتوجهقضیهنشدموهیچ

منهیچ
هلروزقبلازقتل،حاجیزادهخانهآمدوگفتدرچهارراهباغملییک

قضیهرانگفت.سیاسیاشراچرا.مثالًچ

ماشینجلویمنایستاد،چهارنفردرماشینبودندوبهمنگفتندپایترارویدمشیرمیگذاری،نابودتمیکنیم.این

هاکیبودند،ولیآنروزجدینگرفتمودوبارهازحاجیزادهنپرسیدمکهکیبودوچی


تویذهنمنآمدهبودکهآن
بود.

 ۲۲سال گذشته و شما اولین بار است در این باره حرف میزنید .با گذشت اینهمه سال ،حرف دیگری دارید که فکر
میکنید الزم است گفته شود؟
کارمیتوانم

شاءهللاکهخداکمککند.ظلمیبهمارواشدهوانتظاردارمپیگیرباشندوبگویند .
چه


چهدارمبگویم.ان
بکنم؟

