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با سپاس فراوان از حبیب ریاحی عزیز، ویراستار اینند دفتننر زننی از دیربنناز یننار، 

 مشوق فعالیت های ما در سایت گزارشگران بوده است.مترجم و 
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 خواننده گرامی!

 

نویسنده و شاارر  ،از دهها فعال سیاسی سایت گزارشگران این دفتر با درخواست

نوشاتارها  ایان رزیازان باا تناو  و هنرمند تهیه شده و بدون دستبرد باه ثااار و 

زاد  بیان ماا را مزازم ث. طبیعی است که احترام به اندیشه و شودمیبسیار منتشر 

راتیا  و که رزیرغم فقدان یکتا نگار  اماا بار اساان سانن و راادا  دمک کندمی

 گاررد،می ه هفاده ساال از تاریه اه فعاا یت ضداستبداد  این رسانه که نزدی  ب

از  باار اسااان تاربیااا  گردانناادگان سااایت .نوشااتارها باشااد امیتماا  دهناادهبازتاب

 ریناا  این تنو  فکر  در میان قربانیاان کشاتار نماام حااکم در ایان دهاه  ،نزدی 

دمکراسای و رادا ت  ،ارتقااد باه دگراندیشایقه اتصال تماامی ثنهاا اما حز ،موجود

 اجتماری بوده است.

 

*** 

 

مرگ فرستاد و هنوز  به کامسان را اگر چه جنگ در اطراف کشورمان بیشمار ان

کاه خیا   ۱۹ –این منطقه مزتهب است و باا وجاود هااوم مرگباار ویارون کویاد 

اماا  ،گیاردمیرمیمی از جامعاه بشار  را باه کشاتن داده اسات و هناوز قرباانی 

وقاااایعی تااااریهی و سیاسااای موجودناااد کاااه در تاریه اااه مناسااابا  دو تهاااا باااا 

 باه رناوانی نیساتند بزکاه وجادان بیادار و ثزاد شهروندانشان نه تنها فراموش شدن

و ثگااهی نسازها  جدیاد دور نگااه  هاخاطرهی  وظیفه انسانی نبایستی ثنها را از 

 ثنان غفزت نماید. ا  از پیگیر  و دادخواهیو  حمه .دارد

 

کشااتار  بااه ویاا هو  ۶۰بااا یاااد قربانیااان فاااای  دهااه  تااوانمیهاار بااار و ایاان بااار 

فریااد دادخاواهی  ۱۳۶۷ان ساال زنادانیان سیاسای در تابساتسراسر  و هو ناا  

بازماندگان را رساتر کرد و صدا  هزاران زن و مرد  بود که حاکمیت تحار و 

 .ثنان را به کام مرگ کشاندند ،کشتار نمامفساد جمهور  اسالمی و ماشین 

 

و تنفار  و انزجاار کنیممایاین تابستان نیز با انتشار این دفتر ماااز  از ثنهاا یااد 

 .کنیممیود را از استبداد حاکم ارالم خ 
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کشتار زندانیان سیاسی از ابتدا  به قدر  رسیدن جمهور  اسالمی ثغاز شد و با 

سرکوب دگراندیشان و مها فان سیاسی نمام با . به اوج خود رسید ۶۰شرو  دهه 

 دفاا  در زنادانها  کشاور در تابساتان ساالکشتار سراسر  زنادانیان سیاسای بی

طزباناه رزیاه سیاساتها  اوج خصاومت حاکماان باا هار گوناه صادا  ح  ،۱۳۶۷

ایان سیاساتها هناوز و پا  از گرشات . ان باوددگراندیشارتااری و دشمنی ثنها با 

  .در ابعاد  دیگر ادامه دارد هادهه

 

از ثن مقط  سپر  شده است و برا  بسیار  هنوز سایه روشنها  ثن دهاه  هادهه

رماومی و  این سوال در برابار هماه ماا قارار دارد کاه حافماه. خونین باقی است

برا  نسزها  جدید که حتای در ثن دوران بادنیا نیاماده  توانمیتاریهی را چگونه 

ساا ها  پای  دفتار یاادبود قربانیاان را منتشار کاردیم کاه  بودند حفظ و ابت کرد؟ 

میاان ماا  متاسفانه برخی از رزیزانی که نامشان در ثن ابات شاده اسات دیگار در

 .دفتر را نیز در  ین  زیر مشاهده نمایندند ثن توانمینیستند. رالقمندان 

 

 .با سپان از تمامی شما رزیزان که به درخواست این رسانه پاسخ مثبت دادید

 ۱۳۹۹ام مرداد سی

 

 گزارشگران

 

 . ثزاد است  ()سایت گزارشگران انتشار مطا ب با ذکر منب  باز
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 :صفحی مطلب آنهاو  فارسی بی ترتیب حروف الفبای فهرست اسامی نویسندگان

 ۸         ثمادور نوید 

 ۹         ثناهیتا اردوان

 ۱۶             –ا 

 ۱۸          ابراهیم ثوخ

 ۲۰         بهرام رحمانی

 ۳۴         بهروز سورن

 ۳۷         میریبهزاد ک

 ۴۰         پروین اشرفی

 ۵۲         پروین ریاحی

 ۵۴          پگاه روشن

 ۶۳          جعفر امیر 

 ۷۲         حبیب ریاحی

 ۸۲       (فدو )حمیدرضا رحیمی 

 ۸۴         رسول شوکتی

 ۸۶         زهره مهرجو

 ۸۹          ژا ه سهند

 ۹۲          سرور پارسا

 ۹۶         سوسن شهباز 

 ۹۷       سیام  مهر )پورشار (

 ۱۰۲         )نیما( فریاد. ش

 ۱۰۷         طاهره کارچانی

 ۱۱۱          اابتفریبا 

 ۱۱۴         مسزم منصور 

 ۱۱۵         فرمناف فزکی

 ۱۲۴         مهستی شاهرخی

 ۱۳۷         پاری  –ناصر 

 ۱۵۲      به  دومو  به  اول –نسیم ثزاد 

 ۱۵۹          مام جال ین

 ۱۶۱         هوزان خا دیان
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 :درآمد
 .شده استها  ابتن ه خواهد ماند روایتث

 

را یکی پا  از  ۶۰دهه گرر زمان شوربهتانه شاهدان رینی ثن جنایت بزرگ در 

. ثااار شاودمیاز دسات دادن ثنهاا منتشار  بارتاسفو مکررا خبر  دبزعمیدیگر  

و جنایتکاران یکی از پ  دیگر  با نامی سراسار نناگ  بردمیجنایا  را از بین 

از ثن کشااتار هو نااا  زناادانیان  هاناگفتااهو  میرناادمی ،در حا یکااه سااکو  کردنااد

ثنست که  معی اما براین تالش ج  .برندمی به گوران را با خود دگراندیشسیاسی و 

ضمن باازگویی ثن  ،در کنار دهها کتاب و دفتر و صدها خاطره نگاشته شده دیگر

جنایا  یاد تمامی جانباختگان راه رهایی و ثزاد  و جمزه ثنان کاه باا دگراندیشای 

 در برابر ارتاا  هار هنوز حاکم ایستادند و جان باختند را گرامی بدارد.

 

 .هم را ممکن ساختندنی که این مسپان بیکران از همراها با

 

 .و هنرمندان شارران ،سپان از ت  ت  نویسندگان

 

 گزارشگران
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بنا ایند  ۱۳۶۷تاریخچی برمالشدن جنایات تابسنتان 

 و هرگز از یاد نرفت. زشف و اید تصویر آغاز شد
 

 
 

 

*** 
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 مشوق همیشگی ماومترجم همراه هدیی ای از 

 آمادور نویدی
 

 
 

 .درود و خسته نباشید

 

بدینوساایزه از زحمااا  بیاادریشت، افشاااگر  و روشاانگریها  بیاادریشت صاامیمانه 

 .کنممیتشکر 

 

و جنایاتی است که رژیم منفور  رامقت تابستان هرسال، یادثور  -مرداد و شهریور

اما با فرمان کتبی خمینی پ  از نوشیدن جام زهار و  -اسالمی در خفاء  مهور ج 

 -ساا ه باا رارا سازمان مز  جهت پایان دادن به جناگ هشت ۵۹۸ه قبول قطعنام

پیر و جوان مرتکب شده  -دفا  زن و مرد زندانی سیاسی بی ۴۰۰۰رزیه بی  از 

ما نباید بگراریم که گرد تاریخ و گرر زمان مان  از روشن شادن راامالن و . است

پاسهگو باشند، و ثمرین این جنایت ضد بشر  گردد، زیرا که باید در دادگاه خز  

 .کنیممیبهشیم ونه فراموش تا ثن هنگام نه می

 

 احترامبا 

*** 
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 آناهیتا اردوان
 .پدرم بی مد یاد داد زی با یک »قلب« زندگی زنم

 .زی با »قلبها« زندگی زنی دهممیپسرم، مد بی تو یاد 
 نینیست، فدایی خز ، از ستارگاِن انقالبی و جانباختگاِن  -رهنمود »ب. کریم«، مارکسیست

 .به فرزند پسر خود ۶۷سال 

 

 
 

 ۱۳۹۹مرداد  ۲۵

 

  را، یپرومته" به "هرم " بندۀ خادایان گفات: "مطمابن بااش! ضاه وضا  خاو"

ن یا ضنم، صادبار بهتار ثن اه خادمت ار ایسرنوشت خود را با بندگی تو راو  نما 

بایسات این ی  تراژد  است که می صهره باشم، تا غالم حزقه به گوِش زئون!"

گویان نوکر زئون هستند و خوار و ی را انتهاب کرد. ثر بین "ثر " و " نه" یک

بایست رنج ببرند و وار میپرومته گویند همراه پرومته وکه "نه" میخفیفند! ثنانی

زنند. و ی، ایان رناج و درد سر باز میسراناام جان دهند. چرا که از خوار شدن 

ن رنااج . ایاا کاهاادساات بااا چشاامها  باااز کااه همااین روشاانی از رنااج ثن میروشنی

 ست. جاودانگی

 

سات اینکاه باه جسام به گفتۀ شامزو  بزرگ، شاارر رشا  و حماساه، "جاودانگی

ایان  خزد، تا نامت ابداالباد، افسون جادویی نسخ ارتبار زمین شود."شکنندۀ تو می

ست. پرومته، رصیانگر سرضشی اسات ست که ثبستن جاودانگیگر مان انقالبیه

طشیان ضرد و به ثدمیان فانی، اندیشیدن و به ضاار بساتن ضه بر ضد ایزدان، زئون 
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رد و استفاده از همه هنرها و دانشها را ثموخت. ثدمیاان را از اندیشاه مارگ در خ 

ا  نهاان د و بارر ثتا  را ضاه در سااقهراه رهانید و امید ناپیدا را در جان ثنان نها

 بود در اختیارشان قرار داد.

 

زا چااون در اختیااار ثدماای قاارار  نده و اناارژبه ، سااوزانثتاا  جهنااده و گرماای

بهشد به ی ی از بزرگترین ام اناتی ضه قدر  و شوضت به او می گرفت، انسان را

شایفتۀ نقا  پرومتاه سهت" و "مقاوم" است. مارک  که رماهز ضرد. پرومته "س

 .نامدبود، او را واالترین جان فدا و قدی  در کارنامۀ فزسفی دوران باستان می

  

، ۶۰، قت  رهبران ترکمن صحرا و کوبیادن خزا  تارکمن، سراساِر دهاۀ ۵۸ سال

بارترین رخادادها  تااریخ از جمزاه فاجعاه ۱۳۶۷، مرداد و شاهریورماه ۶۲سال 

هاازاران هاازار انسااان مبااارز و ثگاااه از  ثینااد.می بااه شاامارمعاصاار کشااور مااا 

بی، ارضاء اجتماری، انقال -ثموز، دانشاو، کارگر، کارمند و کنشگر سیاسیدان 

ناد و حتای دوران بردمیسار  و هواداران تشکیال  متعدد که مادتها در زنادان باه

سر ثمده بود به دستور رهبران جمهور  اسالمی و توسا  دژخیماان  هزندانشان ب

 .ها  مرگ سپرده شدندوار به جوخهرا ، پرومتهوزار  اطال

  

خاایم اقتصاااد  و رهبااران و تبوریساانها  جمهااور  اسااالمی، نگااراِن وضااعیت و

طزاب و منفاور در افکاار و وجادان بیاداِر جهاان، بحرانی، معرف حکومتی جنگ

بودنااد. رااالوه باار ایاان، بااه د یاا  شکساات مفتضااحانۀ شااعار »جنااگ، جنااگ، تااا 

طزبانه«، و استیصاال و زباونی فتنه در جهان«، »سیاست توسعهپیروز ، تا رف  

زد مااردم ، بااه شااد  در ناا خانمااانی و فقااربراباار پیاماادها  جنااگر بیکااار ، بی

زندانیان سیاسی کاه تاا  رامقت  ارتبار شده بود. از همین رو، مصمم شدند که بابی

ند، تااایرا  ردفشمیثن زمان بر مواض  انقالبی و ردا تهواهانۀ خود پا  استوار 

انداز  ررب و وحشت جبران کرده و برابار هار ب  و توقف جنگ را با راهثت 

طزبانه، قد رزم کنند. ماشاین ا فت با رواقب سیاستها  توسعهگونه ارترا  در مه 

 سرکوب و ترور به کار افتاد.

 

گران، تشکی  هیبت مرگ باه کزیت دستگاه حکومتی، وزار  اطالرا  و شکناه 

بند  کاردن ساال قبا  بارا  دساتهخمینی، بر اسان شاهدان رینای، از ی فتوا  

اوین و زندانها  دیگر، فرمهاایی باه  زندانیان سیاسی، در زندانها  گوهردشت و

اند که حاو  پرسشها و تفتی  رقاید  از این دسات باوده کاه ی دادهزندانیان سیاس

ز ارتقااد دار ؟ و...  نینیست هستی؟ ثیا به مواضا  خاود  هناو –ثیا مارکسیست 

ارتباطا  و جیرۀ روزنامه و مایحتاج زنادانیان را باه میازان بسایار ثشاکار  در 
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هایشاان قطا  و حتای . مالقاا  زنادانیان باا خانوادهدهنادمید  کااه  طی این م

ند، قطاا  شاادمیصااداها  د هراشاای کااه از بزناادگوها باارا  ثزار زناادانیان پهاا  

و خونبار  از تاریخ که از جنبۀ ابعااد ددمنشای  . بدین ترتیب، دورۀ سیاهگرددمی

وران قاارون و تااوح  بااا دروان فاشیساام هیتزاار ، قاادر  کشیشااها و کزیسااا در د

 را تدار  دیدند.  باشدمیوسطی، قاب  قیان 

 

تعداد بیشمار  از سروقامتان تااریخ را باه مسازخ فرساتاده و روزاناه کامیونهاا و 

ترین زناادگان را شاادۀ راشاا ه و تیربارانکانتینرهااا  انباشااته از باادنها  شااکنا 

جرم ثن سر  در راهی گام نهاده بودند که ۶۰بارکشی کردند. زندانیان سیاسی دهۀ 

ا ح  زدند و سرفراز و استوار به هزاران هزار ستارۀ تابان بر دادن بود، کون ان

تار  تاریخ مبارزۀ طبقاتی پیوستند، خوش درخشیدند و جاودانه شدند. به راساتی 

که باه گفتاۀ کاارل ماارک ، خداوناِد تکاما  باادۀ خاود را در کاساۀ ساِر کشاتگان 

دروناد. اند، جاز کارم خااکی نمیتهم اژدها کاشتهوشد و ثنانیکه به پندار خود نمی

زیرا، پراتی  انقالبی جانباختگاِن ردا ت اجتمااری ثن دوران بار فاراز ایاران در 

و تا برچیدن تمام ریار طوماار طبقاۀ  شودمیگشت و گرار است، تو ید و بازتو ید 

 تبهکار حاکم، از پا  نهواهد نشست.

  

ام ثغااز شاده زندگی ۵۷ب، با تحوال  انقالب یز به رنوان کود  زمان انقالمن ن

طزِب سازندگی«، در نوجوانی، اصالح، دوران رفسناانی » چهرۀ ۶۸است، سال 

به اتهام جو و تشوی  راه انداختن در کاالن و فعا یات در مدرساه، داشاتن ماشاین 

 –ه و معزام پرورشای تحریر، چند کتاب و جزوه، در پی هشادارهاِ  مادیر مدرسا 

ثموز و فعال بدین ترتیب، دان  کردم. ازداشت و مدتی در زندان سپر اسالمی، ب

باشم. ا بته، از دوران کودکی در محی  خاانوادگی بازرگ می ۶۷سیاسی در سال 

و رشد یافتم که از خویشاوند دور و نزدیکم، از کنشگران سیاساِی صانعت نفات و 

اوند پدر  و مادر  گرای  داشتند، برخی از خویش  نینیسم –گاز و به مارکسیسم 

و جمهاور  اساالمی دساتگیر، زنادانی سیاسای یاا جاان  مستبِد تاجاداردر دوران 

 باختند. 

 

از خویشاوندان نسبی نزدیکم، با مدر  دکترا  مهندسی نفات در حاوزۀ مادیریت 

مناز    دیادم کاهدر کاودکی می صنعت نفت، فرهیهته، کنشگر انقالبای شاکیبایی

اش بااود، پاا  از تهدیاادها  ر  از یاااران انقالباایپیوسااته پناهگاااه تعااداد بیشااما

شوراها  اسالمی کار و دستگاه مهوف امنیتی در صنعت نفات، باه طارز بسایار 

جان باخات. یااد و خااطرۀ  ۶۰دهۀ سا گی،  ۳۸ا  در سن مشکوکی و غیرمترقبه

کااه افتهااار مالقااا  و  -ا نزدیاا ، رفیقااان زنااده و جانباختااه –خویشاااوند دور 
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نااد، نصاایبم گشاات و از کردمینشسااتهایی در منز مااان برگاازار  دیدارشااان، طاای

ام گشتند، به رنوان ثموزگااران طبقاتی -دوران کودکی بارث ارتقاء ثگاهی سیاسی

ام که واالترین سعادتشاان هماناا مباارزه همتا و فروتنم، پیوسته پان داشتهدانا، بی

 ن بود. سعادتِی انسارزیه بی

 

اشت و دوران زندان و پ   ، پی  از دستگیر ، بازداز ثن دوران خاطرا  زیاد

از ثن و هم نین رخدادهایی که برا  خویشاوند دور و نزدیا  ماادر  و پادر ، 

اند. در ایاان میااان، هرگاااه بااه ثن دوران نشاادنیثشاانایان افتاااد، دارم کااه فراموش

ا  از وابساتگان در ذهانم تاداری  هاندیشم، چهرۀ جد  و بسیار متفکار پساربمی

، بارای  ثمادمیهر زمان نیما همراه باا ماادربزرگ خاود باه منازل ماا  .گرددمی

م کاه پادِر نیماا از دانساتمیثماوختم و خواندم یا به او ریاضی ابتادایی میکتاب می

فعاالن جنب  فدایی خز  و مارکسیست انقالبی، دستگیر و به د ی  فعا یت سیاسای 

 .بردمیسا هاست که در زندان به سر 

 

هر  که نیما در حا یکه کتابی در دست داشت، دوان دوان باه ساو  مان از ظبعد 

دد. کتااب گرثمد و از من خواست کتاب را برای  بهوانم هرگز از نمرم دور نمی

را از او گرفتم و به یکباره تکه کاغر  از میان کتاب به زماین افتااد. کاغار را از 

ده بود، دنیایی ثکنده ثن نوشته شا  که رو  رو  زمین برداشتم و با خواندن جمزه

رو  کاغار باا دساته   از تعهد، بر سر رهد و پیماان باودن، برابارم گشاوده شاد.

من باه  به من یاد داد با ی  قزب زندگی کنم. پسرم،گیرایی نوشته شده بودر »پدرم 

با قزبهاا زنادگی کنای«. هنگامیکاه از نیماا جویاا  کاغار و رباار   دهممیتو یاد 

د هاره و د تنگای رمیقای را  کاردمین، شدم. نیماا در حا یکاه ساعی نوشته رو  ث

را باا بدیِ  خود، پنهان کند، پاسهم داد: »پدرم ایان جمزاه پشت اراده و سماجت بی

 «.از زندان خطاب به من و برا  من نوشته است دسته  خود

 

در راه زنادگی کاردن باا  ۶۷زنادانیان سیاسای ساال  راامقت پدر نیماا در جریاان 

یاابی رهاایی کاار و کاارگر از یاو  بهشی، بارا  کمالقزبها«ر ماموریت رهایی»

در شاعار.   جمهور  اسالمی، جان باخات و باه پسار خاود، ناه دارسرمایهنمام 

بزکه، فراتر از رم ، "به چرا مرگ خود ثگاه بودن"، ثموخت که باا قزبهاا زنادگی 

 کند.

 

برابار تکاما ، ساد ایاااد  جمهور  اسالمی همواره باا ماشاین سارکوب و کشاتار

ر چه خونها نریهتاه و چاه سارها نبریاده اسات، زبانهاا از کرده است. در این مسی

شات بکوبناد. ثن اه در سراسار تااریخ اند تا بر فار  ح حزقوم بیرون کشیده قیقات مش
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اتفا  افتاده سالخی فضیزت به دست رذیزت بوده است. اگرچاه رذیزات باا کبکاه و 

ا رراب، گاردن  را کماکاان بااال گرفتاه اسات. و ایکن، دبدبه با شمشایر ا نصار ب

نشااو داشااته و دارد. این نااین اساات کااه بااا ریهااتن خااون فضاایزت نیااز، گردناای خم

تضادها را الپوشانی کارد و  توانمیزۀ ثب و ثت  و ثفتابگردان، نفرزندان از سزس

 اندیشه و رم  انقالبی و رادیکا یسم را از بین برد.

 

تارها  سبعانه، شااهد ارتراضاا  ، پ  از مبارزا  و کشتاریخ مبارزا  طبقاتی

ماااه و گشااایِ  فصاا  نااوینی از بازتاااِب اندیشااه و رماا  انقالباای ماااه و ثباند 

گشت. پراتیا   در قا ب برخی شعارها  رادیکال و ایاابی، ۶۰دهۀ اِن جانباختگ

تر و در رشااد ثتاای دم بااه دم جااا  خااود را ثگاهانااه ۶۰دهااۀ و تبااور  انقالباای 

گشاید تا با پویۀ ظفرنمون بر ساخت کهنۀ حاکم، غزبه و قادر  تر، میافتهاختاریس

ثرایی ، صافشوندمیاقتصاد  را تصرف کند. بدین سان، تضادها تشدید  -سیاسی

، ۶۰دهاۀ ها  نوین مبارزاتی از خون زنادانیان سیاسای تر و جوانهطبقاتی شفاف

اد بین کار و تض کنندمیحرکت  طزبند،نمام جمهور  اسالمی را به هماورد  می

چشم در چشم نمایندگان تباهی، به نقطۀ ثنتاگونیستی، ارتقااء خواهناد  و سرمایه را

 .داد

  

ثیاد و حسااب میه بهشای از تااریخ مباارزۀ طبقااتی کشاور ماا با  ۶۰دهاۀ کشتار 

همانطور که رژیم جمهور  اسالمی قادر نیست با به خا  و خون کشایدن راما  

به جزو و تکام  پی  روندۀ تاریخ گردد، این بها  البی مان  حرکت سوب کتیو انق

د حربااۀ تواناا میاز تاااریخ خونبااار مبااارزه در راسااتا  تحقاا  راادا ت اجتماااری ن

رقابتها  سهیف گروهی و تاب  سیاستها  سافِ  انحصارگرایی قرار گیارد. زیارا 

ان کااه جانباختگااان ضااد سیاساات انحصااارطزبی ساااختار  بودنااد کااه جنایتکااار

ی نمایندگان ثنند و خود را ما اِ  محساوم و مسازِم نیارو  کاار و جمهور  اسالم

دانند و امروز نیز مبارزه حول محور ضدیت با انحصاار جان و مال کارگران می

 چرخد.می

  

، ارادامها و ۶۰دهاۀ بار ، ابعاد جنایت تاریهی سراسر رمر جمهور  اساالمیر 

. تااا .ماااه وراادام معترضااان د  و ثبانا و رااامقت تیربارانهااا، نمیاار کشااتار و 

کاما  و تماام مشاهخ نهواهاد  طورباهتر، »انقالب« و جایگزینی سانتز  راا ی

جنایت رزیه پاکبازترینها از دیرباز تا به  گشت. ثنگاه، رامالن و ثمران سرکوب و

اهی شاااهدان زنااده، در براباار مااردم و امااروز، در دادگاههااا  انقالباای بااا گااو

روان کناونی، ، محاکمه خواهناد شاد. انقاالب، ایان مهام، در یاِد رها بازماندگانشان

پیماند. جه  به سو  پیشرو و متعهد، نس  نیماهاست که شب را با ستارگان  می
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ا  ناوین، بای  از اینکاه از کنیاه و خویشااوند  باا سازف پاکبازشاان، ناشای ثینده

بااای، شناسااای، قاطعیااات انقالمناااتج و مزهااام از رااازم راساااخ، وظیفهگاااردد، 

تکااوینی، و ارادۀ  -هباار  رزماای مساازس بااه اساازوب تحزیزاایساااختاریافتگی، ر

شان در ایاران، جاا  دارد شان است، در بستر زندگیشان و هستی اجتماریجمعی

 که محم  حرکت به جزوست. 

 

شان از رزمی راسخ ثکنده است ثنان ثنان که جان و تن کنندمیزنده ثنانند که پیکار 

سو  هدفی راا ی ه روند ثنان که اندیشمند بوشتی بزند باال میکه از نشیب تند سرن

ا  مقاادن دارناد یااا ره مای پویناد و روز و شااب پیوساته در خیااال خاوی  وظیفاه

 .رشقی بزرگ

 

زناد گزهاا  ثتشاین« ساا ها پا  از رهاایی از زنادان و سرودۀ از خا  جوانه می

هایی کاه از هودانا ، جا۶۷و  ۶۰دهاۀ ادها  ثن دوران، در راا  جانباختگاان رخد

هایی کاه ، جاوداناهشوندمیسو  رزمندگان تیزپا  در ایران، هزاران بار ستای  

اگار شاعر را اماروز  ام.در ویرانی پیکرشان، ثبادانی جهانی نشسته است، سروده

تردیاد ثیناده گزهاا  ثتشاینک کاه بیزده است  م: ]از خا  جوانهگفتمیسراییدم، می

 .ما و رهرواِن راه ثنهاست ازثن اهداِف جانباختگان

 

 زند گلهای آتشیداز خاک جوانی می
 ۶۰دهۀ ای در رثای سروقامتان  سروده 

 

 سا ی که ثسمان در سوگ افول ستارگان ،

 دیگر خورشید را پریرا نبود

 پی یدندرزفها  هرز، به دور رگها  گیاه سبز 

 گِر مرگِ شقای ،سا ی که باغبان وطن نماره

 دافتادن سپیدارها ش

 تازیدظزمت افسارگسیهته می

 کردمیو زمین را با خون راشقان ثبیار  

 ،دانستمیپنداشت و نب  ربث می

 زند، گزها  ثتشیناز خا  دوباره جوانه می

 سا ی که درِب ثهنین زندان

 از صدا  فریاد، به  رزه درثمد

 مادران، رخِت سیاه بر تن کردند

 پدران، تا مرگ چشم به راه ماندند
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 به خز ، رش  کوچۀ

 در غربت قدمها  پا ، تنها ماند

 سا ی که خشم زیر گوش شب تهم گراشت

 و رهایی، کودک  را در ثغوش  پنهان کرد

 تازیدظزمت افسارگیسهته می

 گسترانیدو در مسیِر سحرگاه دام می

 دانستمیپنداشت و نب  ربث می

 زند، گزها  ثتشیناز خا  دوباره جوانه می

 ِی کرکسهاسال، ساِل رروس

 ...ها  بزنِد گندمساِل هاوم طوفان به ساقه

   

*** 
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 : ع –الف 

 خاوران
 

 
 

 خاوران است و دوصد چون خاوران

 مادرانگاه گاه و قبزهبوسه 

 

 خا  گزگون با حکایاتی سترگ 

 از وفا بر رهد و پیمانی بزرگ

 

 خا  طشیانگر، زمین ثهوان 

   نسزی جوانخا  پوشاننده 

 

 نس  در خون خفتهر نسزی سرفراز

 سازپاکبازانی همه اندیشه 

 

 : انعکان سا ها رنج و شکنج

 دفن نور و دفن رش  و دفن گنج 
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 رغباردر حصار سا یان پش 

 جالد را راه فرارین نیست ا

 

 ستها افروختهتا که دا  سینه 

 ! ستدیو شب در قهر ثت  سوخته

 

 ۱۳۹۹مرداد  ۲پناشنبه 

  

*** 
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 :ابراهیم آوخ 

 او ای ازیادنامی
 

 
 

هر  حمه منتمر . همه چیز به درازا کشیده شده بود ،گرشتمیبا نگرانی  ها حمه

 .دنا  بودردرزیز  را بشنوم و این بسیار  بودم خبر مرگ

 

از سرنوشات او هایا اطالرای . همان زماان در زنادان اویان باود همسرم، فریبا،

 باه شاد  ؟ گرراناد ایان ایاام راچطاور می ؟ که چگوناه اسات از فرزندم هم نداشتم

فاردا چاه  یا   حماه ثراما  نداشاتم، .مطزا  خبار بیباودم و در  نگران فریباا

 ؟ شنوممی

 

با هم  هاسال ،  سال با ثنها بودمهاسالهم که و نه تنها همسرم که دیگر رزیزانی 

بسایار یاارانی .....رزیرضاا تشاید و ،رزیرضاا زمردیاان ،ها  شاه بودیمدر زندان

  شد.می  ثنها جزوم ماسم هاچهرهدیگر، همواره 

 

نااگوار و وحشاتنا  بود و من در کردستان بودم که این خبر  ۱۳۶۷تابستان سال 

مان و دیگار رفقاایم همگای  .بسیار سنگین بود ،نا  بودبرایم خیزی درد .را شنیدم

بنابراین، تمام انرژ  خود را متمرکز کردیم رو  افشا  . زده بودیم و نگرانهتبش 
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تماام . کنادمییم کاه دیکتااتور در ساکو  کشاتار دانستمیزیرا خوب  ،این جنایت

ن جنایات را ثوریم و از طری  رادیو ای به دستخبرها را  تالشمان این بود که این

 .فریاد بزنیم

 

ناه باه : »تر از همیشه فریااد بازنماما این جنایت وحشتنا  بارث شد که من قاط 

ها  مها فات هر چند جرقاه .با هر نو  اردام ارالم کنم و مها فت خود را« اردام

پا  از ایان فاجعاه بازرگ بیشاتر از ها قب  در ذهن من بود، اماا با اردام از مد 

وجاود چناین قاانونی فقا   .ه برا   شو ماازا  اردام مصمم شادمگرشته به مبارز

ا  است در دست جنایتکاران و جاالدان و مساتبدانی کاه هار  حماه باه هار حربه

 .را بگیرند هاانسان ا  جانبهانه

 

  .شدنی نیستهرگز فراموش ۶۷ به وی هو  ۶۰کشتار دهه 

 .بهشیمو هرگز نمی کنیمهرگز فراموش نمی

 

   اندرکاران سایت گزارشگرانز دستبا سپان ا

 ۱۳۹۹دهم مرداد 

  

*** 
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 :بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com 

 آیا انقالب دیگری در راه است؟
 

 
 

ه در است کا روشن . جهان بود مردم ایران ثخرین انقالب کالسی  ۱۳۵۷انقالب 

تاا  کنندمیترین شرکت چپترین تا هر انقالبی گرایشا  مهتزف سیاسی از راست

اماا ایان انقاالب اشاکاال  و . ها  خاود ببرنادمردم را به دنبال اهداف و سیاسات

تارین اشاکاال  ثن نباود مرزبناد  باین کمبودها  زیاد  داشات کاه یکای از مهم

در یاا  کااالم مرزهااا  . ها بااودبیمااره –وی ه مزاای گرایشااا  چااپ و راساات بااه

 .برانگیز بوده بسیار هم مهدوش و توهمطبقاتی نه تنها شفاف نبود، بزک

 

خااواهی و ها و مطا بااا  طبقاااتی و ثزاد در رااین حااال ایاان انقااالب خواساات

کم سه سال پا  از انقاالب  همین د ی  جامعه ما دستطزبی کم نداشت و بهبرابر 

مارهبی در  -باا گرایشاا  مزای  دید  بین نیروها  چپها  ش، شاهد درگیر ۵۷

هللا خمینای و تاوهم باه سراناام گرای  مرهبی به رهبر  روح. ودسراسر کشور ب

رو  و همکاار  برخای جریاناا  ها  مارهبی و باا دنبا اهمرهب با همراهی توده

چااپ هم ااون حاازب تااوده و بعاادها فاادائیان اکثریاات، انقااالب مااردم ایااران را بااه 

ساارکوب و اراادام و فالکاات اقتصاااد   ف کشاااندند و بااه مساایر سانسااور وانحاارا

در یا  کاالم حکومات اساالمی در بای  از . انداختند که تا به اماروز اداماه دارد

mailto:bahram.rehmani@gmail.com
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ز ، فاجعه، سرکوب، کشاتار، جناگ، تارور روچهار دهه حاکمیت خود، جز سیه

 .هیا خدمتی به مردم ایران نکرده است... و

 

هاا  جهاان ترین حکومتحشایوترین و ر ردیف خشانحکومت اسالمی ایران، د

چون حکومت ث مان ناز  است که ساران و مقاماا  ثن در چها  ساال گرشاته، هم

زباان ساران و . شاد هیا منط  انساانی سرشاان نشاده و بعاد از ایان نیاز نهواهاد

مقاما  حکومت اسالمی ایران، زبان تهدید و ترور، سرکوب و سانسور، شکناه 

 .  و استثمار استو اردام، غار

 

تار هاا  نماامی در بی ساال پای ، فعا یت ۵۰۰۰ها حدود از ثغاز پیدای  دو ت

ورود بااارو  و سااررت گاارفتن رونااد توسااعه . جهااان بااه وقااو  پیوسااته اساات

کاانو  هندرساون در کتااب . ها  نمامی بارث ایااد جنگاور  ناوین شادفناور 

 :نویسدخود می

 ۲۰پی  از مایالد تاا اواخار ساده  ۳۵۰۰ها  ی  منب  مدری است که بین سال»

هاا جاان خاود میزیارد نفر بر اار ثن ۵/۳جنگ رخ داده و  ۱۴۵۰۰ ا  میالد  حدود

 .«سال از تاریخ بشر صزس بر قرار بوده است ۳۰۰اند و فق  را از دست داده

 

متنو  است، اما بسیار   شودمیهایی که برا  تزفا  جنگ جهانی دوم زده  تهمین

 ۲۰ها از میان ثن. اندهمیزیون نفر بر اار این جنگ جان باخت ۶۰ین باورند که بر ا

اتحااد جمااهیر . انادمیزیون نفر شاهروند غیرنماامی بوده ۴۰میزیون نفر سرباز و 

باه  تقریبا  میزیون نفر را در جریان جنگ از دست داد که این میزان  ۲۷شورو ، 

شادگان را کاه بسایار  از کشته جاانثاز . اندازه نیمی از کشتگان این جنگ اسات

میزیون نفر  ۵۰تا  ۴۵ند، جمعیت پ  از جنگ شورو ، دادمیافراد جوان تشکی   

تارین بی . شادمیده ها تهماین زتر از ثنی بود که قب  از جناگ بارا  ثن ساالکم

ثمار مرگ و میر در ی  شهر معادل ی  میزیون و دویست هزار نفار در جریاان 

 .گراد بود نین هروز ۸۷۲محاصره 

 

ها  ترن جنگترین و طوالنیجنگ خانمانسوز ایران و ررا  نیز یکی از خونین

 کننده ایاناز این که چه کسی رام  اصزی و ثغاز . گرشتهرصر حاضر بوده است

دانند که دو ت ررا  از سال دوم جنگ خواهان صزس جنگ بود اما تمام جهان می
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اما . ار  بپردازندادگی کردند که به ایران خسمحتی کشورها  رربی ارالم ث.  بود

... و« گارردمیراه قادن از کاربال »، «جنگ جنگ تاا پیاروز »خمینی با شعار 

 .رام  اصزی تداوم این جنگ بود

 

ها  مهتزاف محض این که پای  به ایران رسید هماه ثن اه در ررصاهخمینی، به 

ا به ماردم وراده داده باود، هگو با رسانهواقتصاد  و سیاسی و اجتماری در گفت 

را نه تنها کنار گراشت، بزکه شمشایر از رو بسات تاا هار کا  باا او باه مها فات 

هللا صااد  خزهاا ی تاو، ثیا . حتی انتقاد کند، سرش را از تن جدا کندبرخیزد و یا 

 .کشی داشت مامور اردام مها فین کردرا که جنون ثدم

 

حکومت پهزو  را اردام کارد و ساپ   خزها ی نهست تعداد  از سران و مقاما 

هاا  دو ایاران، مهاا فین را در دادگاه ها  صحرایی در همه جا پایی دادگاهبا بر

مااموران هماراه او، قربانیاان خاود   بالفاصزها  به اردام محکوم کرد و سه دقیقه

رالوه بر ایان، خمینای فتاوا  تارور مهاا فین در . را فرد  و جمعی اردام کردند

 . خارج کشور را صادر کرد داخ  و

 

حاااب و کارانه خمینی، تمامی نداشت، از جمزه فتوا رزیه زنان بیفتواها  جنایت

کردساتان، ثذربایااان، خوزساتان،  اجبار  کردن حااب اسالمی، فتوا رزیه مردم

ها، پافشار  در ادامه جنگ ایاران صحرا، بزوچستان، فتوا  بستن دانشگاه ترکمن

تار هزاران زنادانی سیاسای در پایاان جناگ ایاران و رارا ، شو ررا ، فتوا  ک

 .را ارالن کرد... فتوا  ترور سزمان رشد  و

 

طول  ۱۹۸۸تا  ۱۹۸۰سال  گر ایران و ررا  ازجنگ خونین، فرسایشی و ویران

واقعیات ایان اسات کاه حکومات . به پایان رسید ۵۹۸نامه کشید که با پریرش قط 

و پایان دادن باه جناگ باا  ۵۹۸نامه د پریرش قط صاسالمی ایران، به هیا وجه ق

حاادود یاا  سااال پاای  از  ۵۹۸قطعنامااه . راارا  در ثن مقطاا  زمااانی را نداشاات

منیت سازمان مز  متحد، به تصاویب رسایده پریرش ثن توس  ایران، در شورا  ا

یا  ساال پای  ) اما در همین مقط . بود و ررا  نیز بالفاصزه ثن را پریرفته بود

شرای  برا  نیروها  ایرانای کاه جناگ را باه داخا  قزمارو ( نامهقط  شاز پریر

ررا  کشانده بودند و شهرها  بزرگی چون بصره را در ررا  در تیررن حتای 
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 .ها  کوچ  خود داشتند، تشییر کردسالح

 

هاا  دفاا  بنیاد حفظ ثاار و نشار ارزش»از سو   ۱۳۹۳ثمار رسمی ایران سال 

میزیاون ایرانای در جناگ شارکت  ۵ارش، ایان گاز نبار اساا. منتشر شد« مقدن

 .هزار نفر ماروح شدند ۶۷۲هزار نفر کشته و  ۱۹۰داشتند که 

 

شارو  شاد و در  ۱۳۵۹شاهریور ساال  ۳۱ساا ه ایاران و رارا  در جنگ هشت

بعد از پریرفتن قطعنامه سازمان مز  از سو  ایران باه پایاان  ۱۳۶۷تابستان سال 

 ۱۳۰میزیاون و  ۲هزار نیرو  ارتا ،  ۲۱۷ران، یبر اسان ثمار رسمی ا. رسید

هزار نیرو  ساپاه، شاهربانی و ژانادارمر  در  ۲۰۰همراه هزار نیرو  بسیج به

 .اشتندسا ه شرکت د ۸جنگ 

 

، کاه بعاد از پایاان «ها  دفا  مقدنبنیاد حفظ ثاار و نشر ارزش»بر گزارش  بنا

سزس ایران قارار دارد، مجنگ با ررا  تشکی  شده و زیر نمر ستاد ک  نیروها  

 .هزار ارتشی کشته شدند ۴۸هزار بسیای و  ۸۵سا ه با ررا  در جنگ هشت

 

دانشاو نیاز کشاته  ۵۰۰ثموز و سه هزار و هزار دان  ۳۳در این جنگ بی  از 

در دوره جناااگ . روحااانی بودنااد ۳۳۱۷شاادگان جنااگ، در میااان کشته. شاادند

زرتشتی نیز در جناگ باا رارا   ۹کزیمی و  ۱۸مسیحی،  ۸۸سا ه با ررا  هشت

سا ه کشاته هزار تبعه غیرایرانی نیز در جنگ هشت ۲رالوه بر این، . کشته شدند

 .جنگیدندهمراه با نیروها  ایرانی میشدند که 

 

هازار  ۴۲هازار نفار باوده اسات و  ۶۷۲ثمار کسانی که در جنگ ماروح شدند، 

اقای درثماده بودناد بعاد از رنفر از نیروها  ایرانی هم که به اساار  نیروهاا  ر

 .جنگ ثزاد شدند

 

 پ  از پایان جنگ، سازمان مز  متحد میازان خساار  وارده باه ایاران را حادود

میزیارد دالر برثورد کرده بود که ررا  با این رقم خسار  موافقت نکارد و  ۲۰۰

 ۹۷ها  اناام شده میزان نهاایی خساار  وارده باه ایاران در نهایت با کارشناسی

 .ر تعیین شدرد دالامیزی
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ها  حکومت اسالمی برا  ماردم ایاران و رارا ، به این ترتیب، یکی از ارمشان

 .گر و هو نا  بودویراناین جنگ 

 

و « صادور انقاالب»هللا خمینی در تحری  دو ت وقت ررا  و با شاعار نق  ثیت

  هللا خمیناای بااه دالیاا ثیاات. در ثغاااز جنااگ بساایار برجسااته بااود« اسالمیساامپان»

در رارا  « انقاالب اساالمی»اناداز  را  دراو  باه راهمتعدد  انگیزه باالیی با 

در ایران با انگیزه اسالمی اناام شده و محدود  ۵۷از دید او، انقالب بهمن . داشت

در حا یکه این انقالب مردمی نه برا  اسالم، بزکاه بارا  . به مرزها  ایران نبود

باه « انقالب اسالمی»گفتمان ندیشه بس  اخمینی در !« نان، مسکن و ثزاد  بود»

 .ک  جهان اسالم و احیا  خالفت اسالمی بود

 

ترین کشاور باه در این مسیر ررا  را به د ی  حضور قو  مراج  شایعه نزدیا 

رو، خمینی سعی کرد تا شایعیان رراقای را بارا  تکارار از این. دانستمیایران 

ینای از نمار شهصای حاال، خم در رین. تشوی  نماید« حکومت اسالمی»تاربه 

ین بود کاه او را نیز، همواره به فکر انتقام از حکومت ررا  و شهخ صدام حس

 .از ثن کشور اخراج کرده بودند

 

توضیس داد تا مردم را بسایج و ثمااده « نعمت ا هی»جنگ را  رزنا  و  رسما  خمینی 

انقالب بیرون  لها  اجتماری که از داو در رین حال، مها فین خود و جنب  .کند

قزا  و  ناد را شادیدا  کردمیمقاومات  ثمده بودند و در مقاب  حاکمیت اساالمی جدیاد

 .قم  کرد

 

با ، بارا  ایان کاه از ساازمان مزا  و ثت  ۵۹۸نامه امضا  قط از خمینی پ  

ا  کشتار زندانیان سیاسی را صادر ها  احتما ی جزوگیر  کند، نهست فتوخیزش

در بریتانیا « ثیا  شیطانی»زمان رشد  نویسنده کتاب سکرد و سپ  فتوا  ترور 

 ...و

 

ها  در زنادان« اساییان سیها  دسته جمعی زنداناردام»ا ی« انهیکشتار مهف»در 

ن هازار تان زنادانی کاه ی، چناد۱۳۶۷ز ییران در تابستان و پاایحکومت اسالمی ا
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تشاااان اراااالم شاااده باااود و حتااای برخااای از ثناااان ماااد  یان دوران محکومیااا پا

 .ده بود، را به کام مرگ فرستادیان رسیها قب  به پاشان روزها و ماهتیحکومم

 

ور ، در یا ویخ دانشاگاه نیاساتاد تاار تباار ورانییگر اان، پ وه یرواند ثبراهامی

عنی ده سال پ  از این واقعاه، کشاتار ی، ۱۳۷۷شماره تابستان « مهرگان»ه ینشر

 :ده استرابی کیشهیگونه رنیزندانیان سیاسی را ا

باارا  . اتفااا  افتاااد ۱۳۶۷ران امااروز در تابسااتان یاا داد ایاا ن رویثورترشااگفت»

ه باه خادا، جهاان پا  از مارگ و ن کا یا ران صادها نفار بارا  این بار در اینهست

باه « محارب»تر  به نام ز ارتقاد ندارند، اردام شدند و حتی شمار بزرگیرستاخ 

 «.ها  دارسپرده شدندچوبه

 

ر سار و انه باا فتاوا  پاش یها  مهفن اردامیا»گر، ن پ وه یا  هابر اسان نوشته

پاساخ واقعای . ی در محکوم ساختن سزمان رشد  به جرم ارتداد مقاارن باودیصدا

وجاو د در فع  و انفعااال  درون حکومات جسات یها  جمعی را بادرمورد اردام

ا کاه باه ی ریاربهسمان پش یافت رینی ناگهان دریهللا خمتیب ، ثرش ثت یبا پر. کرد

افتاه بودناد، از دسات داده یوناد یروان او باا هام پیا ها  نااهمگون پزه ثن گروهیوس

 .«است

 

 :به گفته ثبراهامیان

  یا   غس  خاون باشاد و هام ین هدف برپا شد که هم یز  با این همه خونریا»

رنوان هللا منتمار  باه اساتعفا باهتیا ن هدف با مابور شدن ثیا. ساز  درونیپا 

 .«وستینی به تحق  پیهللا خمتیث نیجانش

 

مالقاا  . ندبردمیخبر  به سر ها در بیان اردام شده تا ماهیها  زنداناما خانواده

 شادمیند، گفته کردمیی که پافشار  یهاان قط  شده بود و گاه به خانوادهیبا زندان

 .داردنگر  منتق  شده است و تا اطال  اانو  مالقا  یزندانی ثنان به زندان د

 

ورماه، یهاسات کاه در شاهر، دهه۱۳۶۷انه و جمعی ساال یبازماندگان کشتار مهف

ند تا یثگر گرد مییکدیها  ها در خانهشهرستاندر گورستان خاوران تهران و در 

ار  از ثناان یدر حا ی که بسا  .شان را گرامی بدارندزانیاد رزیسوگوار  کنند و 
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گرد ن ساالیهی ندارناد و از هماان نهساتاز خود ثگی  رزیسپار  دقاز مح  خا 

 .انددهرو بور  و بازداشت روبهید و ثزار و گاه دستگیها  جمعی با تهدن اردامیا

 

چنین فتوا  قت  سزمان جمعی هزاران زندانی سیاسی، همپ  از فتوا  اردام دسته

بریتانیاایی را نیاز صاادر  -شهروند هناد  « ثیا  شیطانی»رشد  نویسنده کتاب 

تردید یکی از اهداف خمینی در جهت صدور فتوا  ترور سزمان رشاد ، بی. ردک

طور کزاای نگاران، هنرمناادان و بااهروزنامااهزهاار چشاام گاارفتن از نویسااندگان، 

روشنفکران سکوالر و مستق  جامعه ایران بود که جرا  ارترا  و انتقااد از او 

 .اش را نداشته باشندو حکومت

 

ران، دهه وحشت، تارور، حاکمیت جمهور  اسالمی ای به این ترتیب، دهه نهست

اصار ریاز و درشات و ا  که هماه رنهدور. اردام، سنگسار، تااوز و غار  بود

مااردم ایااران و کشااتارها و  ۵۷هااا  حکااومتی در ساارکوب انقااالب همااه جناح

چنین از این دهه تا به امروز، صدها تن فعال سیاسی هم.  ها سهیم بودندگر ویران

ت ها  تارور حکوما گی و هنر  در داخ  ایران و خارج کشور در جوخهنو فره

 .انداسالمی به قت  رسیده

 

ساد اقتصاد ، گرانی و تورم، فقر و بیکار  و صادها فااای  دیگار از اقتصاد و ف

هاا  حکومات ترین دستاورها و ارمشانجمزه فاجعه رمیم زیست محیطی، از مهم

ها و رمزکردهاا  تااکنونی ایان سیاساتون نا اک. اسالمی برا  جامعه ایاران اسات

زمیناه را حکومت، اکثریت شهروندان جامعاه ایاران را باه خاا  سایاه نشاانده و 

تر اقتصاد ، سیاسی، اجتماری و حتی نماامی داخزای و برا  بروز فاای  بزرگ

 .خارجی فراهم کرده است

 

ا همه قوا تفساد اقتصاد  در همه نهادها  حکومت اسالمی از بیت رهبر  گرفته 

ر برگرفته و هیا مقام و نهادها  سیاسی و نمامی و امنیتی ریز و درشت ثن را د

شاید باه . ها از این فساد، مبرا نیستندو اطرافیان و نزدیکان ثن رنصر حکومتی و

طور رزنی و جد  همین د ی  هیا مقام و نهاد حکومتی جرا  ندارد مفسدین را به

هاا فقا  در  فافاه و در ثن.   میاز محاکماه بکشاانندابه جامعه معرفی کنند و باه پا 

د نهادینااه شااده در رقاباات بااا هاام و سااهم بااردن از ساافره خااونین، گاااهی بااه فسااا
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هاا بدون این که اقدام جد  در پشت سهنان ثن کنندمیشان اشاره و اقرار حکومت

 .وجود داشته باشد

 

ه کشور  کرونا تها  حکومتی، دکتر مسعود مردانی رضو کمیبه گزارش رسانه

به احتمال شیو  شادیدتر کروناا در فصا  وگو با ایسنا با اشاره در ایران، در گفت

 :زمانی ثن با ثنفزوانزا  فصزی، گفتپاییز و تبعا  هم

ناپاریر باوده بروز موارد ثنفزوانزا همه سا ه در شارو  فصا  سارد ساال اجتناب»

ارد، چراکاه تماام دنیاا درگیار دا  و ی پاییز امسال با سایر پاییزهاا تفااو  رماده

 «.است ۱۹بیمار  نوپدید کووید 

 

بارا  ثگااهی از : ها  سارو وژ  گفاتی  تستاو با اشاره به اهداف اپیدمیو وژ

که در همین  شودمیدرصد ابتال  افراد ی  منطقه به کرونا، از این تست استفاده 

وجاه شادیم کاه تاا تندوم اناام شاده و ماراستا در ایران نیز این تست به صور  ر

درصد جمعیت کشور به این بیمار  مباتال  ۲۰میزیون ایرانی یعنی حدود  ۱۸ االن

 .اندشده

 

رساانی وزار  پور، ریای  سااب  مرکاز روابا  رماومی و اطال کیانوش جهاان

بودن ثمارها شده بهداشت، اسفندماه گرشته، در واکن  به انتقاداتی که به غیرشفاف

 :بود، گفته بود

 «.را باور کنند دهیما  که ارایه میاریم افراد ثمارها  روزانهر ندااصر»

 

سیما سادا  الر ، سهنگو  وزار  بهداشت، درمان و ثموزش پزشکی دوشانبه 

بار اساان معیارهاا  قطعای تشاهیخ  ساارت گرشاته ۲۴تیر ارالم کارد در  ۱۶

نیمی از این  .اندنفر به این بیمار  مبتال شده ۶۱۳، دو هزار و ۱۹بیمار  کووید 

بر همین . اندشدهها  کشور بستر  بیماران به د ی  مشکال  تنفسی در بیمارستان

گیر  ویرون کروناا در ایاران تعاداد مبتالیاان باه اسان در مامو  از ثغاز همه

 .نفر رسیده است ۵۱هزار و  ۲۴۳به  ۱۹کووید 

 

 ۱۶۰ساارت گرشاته،  ۲۴بر اسان گزارش سهنگو  وزار  بهداشات در طاول 

جان خود را از دست دادند و مامو  جانباختگان این بیمار  باه  ۱۹بیمار کووید 
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نفار باود کاه باه رناوان  ۱۶۳روز گرشته این تعاداد . نفر رسید ۷۳۱هزار و  ۱۱

 .به ابت رسید« مرگبارترین روز»

 

ااباا   ۱۹هاا باه کوویاد بیانگر کسانی است که ابتال  قطعی ثن صرفا  این ثمارها 

محساانی نماینااده چااا ون و نوشااهر در مازاا  در مصاااحبه بااا رزی دمحماا . شااده

 :گفته است« ۲۴رویداد»

هاا  بینیاد ثمارکشته نیز از کرونا داشتیم و اگر می ۳۰۰ها ما در برخی از روز»

ها از این است که ثمار به خاطرتر است ارالم شده از سو  وزار  بهداشت پایین

  و سپ  جان خود را از دست دادناد، اماا رها بستافراد  است که در بیمارستان

هاا ایان ثمارا در مسیر انتقال به بیمارستان فاو  شادند در کسانی که در منزل و ی

 .«اندحساب نشده

 

برخی مناب  مستق  خبر  داخزی و خارجی و حتای مقاماا  حکومات اساالمی از 

ان ناشای از گا باختاناد کاه شامار مبتالیاان و جانجمزه چند نماینده ماز  خبر داده

 .تر از ثمارها  رسمی استکرونا در ایران بسیار بی 

 

انون بازنشستگان، از کاانون نویساندگان تپه گرفته تا کجامعه ما از کارگران هفت

کزای جناب  کاارگر ، جناب  زناان، جناب   طورباهگرفته تاا کاانون معزماان، و 

انی دارناد از وها و مطا با  فرادانشاویی، جنب  زیست محیطی و غیره خواست

ها و جمزه افزای  دستمزدها، ثزاد  بیان و اندیشه بارا  همگاان، ثزاد  ساازمان

، برابر  زن و مرد، تامین زندگی و ثموزش و بهداشت کودکان ها  مستق تشک 

کار و خیابان، توجه به زندگی شایسته بازنشستگان و ثزاد  همه زندانیان سیاسای 

نااونی کزیااه خاادما  بهداشااتی در عیتی کضاا در و بااه رااالوه. اجتماااری اساات و

روندان رایگان در اختیار همه شاه طوربهگیر  از کرونا به وی ه ماس  باید پی 

مرین و رامالن کشتار معترضی به افازای  ساه ثنین معرفی   هم. قرار داده شود

 ...ها وها و محاکمه رزنی ثنبرابر  بنزین در خیابان

 

 ۲۲. کننادمیتپه جنب  کاارگر  را نماینادگی اکنون کارگران شرکت نیشکر هفت

گو  ، اماا کسای پاساخگارردمیتپاه روز از ثغاز ارتصاب کارگران نیشاکر هفت

تیاار پاا  از تاماا  مقاباا   ۱۶کااارگران روز دوشاانبه . هااا نیسااتمطا بااا  ثن
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ها  در خیابان« ایم، گرسنهایم، گرسنهتپهکارگر هفت»فرماندار  شوش، با شعار 

 .یی کردنداشهر راهپیم

 

کارگران که از ابتدا  ساال . ثغاز شده است ۹۹خرداد  ۲۶دور تازه ارتصاب از 

اناد، خواساتار پرداخات مطا باا  معوقاه، بازگشات باه کاار جار  حقاو  نگرفته

کارگران اخراجی، خز  ید از ما کان فعزی شرکت و به  خصوصی و واگارار  

 .را اداره کنند نثن به خود کارگران هستند تا به شیوه شورایی ث

 

بیگی، متهم ردیف اول ی  پرونده اختالن ی  و نایم  اسدمدیررام  شرکت امید 

ها  شارکت از پرداخات او به بهانه مسدود بودن حساب. میزیارد دالر  ارز است

بیگای قصاد  اما قاضی پرونده معتقد است اساد. کندمیدار   حقو  کارگران خود

ان کاارگر. ان، دادگااه را تحات فشاار بگاراردردارد با گروگان گرفتن حقو  کارگ

 .ها را به سپر انسانی خود تبدی  کرده استبیگی ثن گویند اسدنیز می

 

پناشنبه هفته گرشته در هادهمین روز ارتصاب، خبر پرداخات حقاو  فاروردین 

اکثار کاارگران . ماه کارگران ارالم شد، اما تنها حقو  چند صد نفر پرداخات شاد

یار خبرگازار  دو تای ت ۱۶دوشانبه . اناددین را دریافات نکردهرهنوز حقو  فرو

االختیاار شارکت نیشاکر به نق  از حسین ثمزی نماینده تام( ایرنا)جمهور  اسالمی

 .شودمیشنبه واریز تپه، ورده داد حقو  فروردین کارگران سههفت

 

را  با هاا یکی از کارگران در تام  امروز مقاب  فرماندار  طی سهنانی گفت ثن

 :گفتاو . اندکسب مطا با  خود مصمم

متاسافم بارا  ممزکتای کاه بار . گویناد کاه اوباشایمبه ماا کاارگران معتار  می»

دنبااال ! مااا کااارگریم! مااا اوباااش نیسااتیم. گااراردفرزناادان خااودش اساام اوباااش می

تپه را با چنگ و و نیشکر هفت کنیممیمان هستیم، گردن مقاب  کسی خم نمطا با 

 .«کنیممی ظدندان حف

 

ی کاه تااخیر در پرداخات دساتمزدها بارا  کاارگران و رالوه بر مشکال  معیشت

. کنناادمیهاا بااا کروناا نیاز دساات و پنااه نارم هاا ایااااد کارده، ثنهاا  ثنخانواده

هایی است کاه از  حااظ گساتردگی شایو  کروناا در وضاعیت خوزستان از استان
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دا کارده تپه شیو  پیا در نیشکر هفت پی  از ارتصاب نیز کرونا. قرمز قرار دارد

 .اندها قرنطینهتن از ثن ۴۰مبتال و حدود  ۱۹تعداد  از کارگران به کووید  و

 

تپااه در تزگاارام، در حااین هااا  خباار  کااارگران نیشااکر هفتگاازارش کاناله باا 

 ۱۹ارتصاب نیز تعداد  کارگر از جمزه دو نماینده کارگران، باه بیماار  کوویاد 

اما کارگران به ناگزیر با مایه گراشتن از جان خود ارتصاب، تاما   .اندمبتال شده

 .کنندمیو راهپیمایی 

 

، «تپه، اتحاد اتحاادکارگر هفت: »نددادمیها در هادهمین روز ارتصاب شعار ثن

، «شاهیه اختالن کم بشه، مشک  ما حا  می»، «پریردمیرد، ذ ت نمیکارگر می»

 ...و« مرگ بر روحانی»، و «خوایممینخوایم، ا  نمیاستاندار رشوه»

 

ها  گرشاته کارگران که در ارتصااباسماری  بهشی و برخی دیگر از نمایندگان 

. امنیتی محاکمه و زندانی شدند -  قضاییا  داشتند با تشکی  پروندهنق  برجسته

 هاا راتپاه ثن اند اما مدیران هفتاسماری  بهشی و محمد خنیفر از زندان ثزاد شده

ه ها  امنیتای کا کارفرماا و دساتگاه. اندهمراه تعداد  دیگر از کار اخراج کردهه ب

کوشاند باا شان باخبرند، میاز توانایی و محبوبیت این کارگران در میان همکاران

 .داشتن این کارگران از شرکت، راه مبارزا  کارگر  را سد کننددور نگه

 

و بارا   گارددمیموقا  پرداخات ن در شرایطی که دستمزد ناچیز کاارگران را باه

گرفتن ح  خود باید ارتصااب کنناد و زنادان بروناد، حقاو  و مزایاا  نمانیادگان 

حسین جال ی، نماینده رفساناان و اناار در . ماز  شورا  اسالمی بسیار باالست

 :ماز  یازدهم گفت

 نمیزیون توما ۲۰۰ به رالوهمیزیون تومان واریز شده  ۱۱او ین حقو  نمایندگی »

 .«ها به حساب ما واریز شدون تومان هم برا  سایر هزینهمیزی ۲۰بابت مسکن و 

 

نین قطعه زمینی در   متر  در قم و هم ۲۲۵ا  جال ی به ایسنا گفته است که خانه

 . پردیسان این شهر دارد

 

یکای حقاو  . شاودمیمامو  پرداختی به ی  نماینده ماز  از دو به  تشاکی  
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ها  ایاران پای  از ایان رساانه. هابرا  سایر هزینه ماهانه حقو   دیگر ،ماهانه

 ۲۸۰و میزیاون  ۹ارالم کرده بودند که حقو  ماهانه سال گرشته نمایندگان ماز  

 ۶۰۰و میزیاون  ۱۱ها باه هزار تومان بود و امسال، میزان حقو  ماهاناه مازسای

 . هزار تومان رسیده است

 

هازار توماان  ۲۰۰و زا  دو میزیاون اناه مبهده مانین هار نماینا   بر این اسان، هم

ایان باه جاز یا  دساتگاه . کنادمیها  ایااب و ذهااب خاود دریافات برا  هزیناه

پارن و سهمیه بنزینی است که در اختیار تمامی نماینادگان مازا   خودرو  پ و

با این حال شناسایی میزان حقاو  نماینادگان . وثمد قرار داده شده است برا  رفت

میزیاون توماان  ۲۳۱واره دشاوار باوده اسات، اگار چاه مبزا  ران هما یدر ا ماز 

 .هاست زنیحقو  ماهانه دور از گمانه

 

اق  دستمزد  حد: محمد شریعتمدار  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماری ارالم کرد

شریعتمدار  . هزار تومان تعیین شد ۸۳۵ی  میزیون و  ۱۳۹۹کارگران در سال 

ورا  را ی کار، افازای  پایاه حقاو  کاارگران به ترکیب ش ه با توجهکبا بیان این

 ۱۵باارا  سااایر سااطوح دسااتمزد  افاازای  : درصااد تصااویب شااد، افاازود ۲۱

هم ناین حاداق  دریاافتی . هزار تومان باه ثن اضاافه شاد ۹۱درصد  تصویب و 

 .تومان است ۴۲۷هزار و  ۶۰۵میزیون و  ۲کارگر 

 

زیاان، فعاال مادنی و قسپیده . اندین کردهاکارگران را دوباره زندزیان حامی قسپیده 

که اکناون زنادانی شاده « تپههفت»یکی از محکومان پرونده ارتراضا  کارگر  

 :اخیرا از زندان نوشته است ،است

م دیگار زناده کاردمیحا  . شاب زیار کتا  باودیم ۱۰ظهار تاا  ۱۲از سارت »

 کنممایان سا اح . بیان حا  و حاا م کاافی نیساتوحشت اصال  برا  . نهواهم ماند

م تاوانمیزنناد، نحتای وقتای کاتکم می. الل ال م. شودمیمای  داغی از بدنم خارج 

را خواهند کشت و این سیاهی دیگار تماامی نهواهاد « اسماری »مطمبنم . نا ه کنم

 .ایستدرویم، کمی بعد ماشین می مانند باال می از ی  راه سرباالیی. داشت

 

. برنادمی کشاند واساماری  را رو  زماین می شوم کاهاز رو  صداها متوجه می

از . زننادو دوباره کاتکم می کنندمیسمتم حمزه ه ام؟ یکدفعه بمرده است؟ من مرده
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 "!ماشین را با خونت نا  کرد ": زنند کهسرم داد می. شومماشین پیاده می

 

. کننادمی، باه سامت دیگار  هادایت دهنادمیبعد مرا با تکه مقوایی کاه باه دساتم 

کاه از  دانممایفقا  ایان را . م راه را تشهیخ بدهمتوانمیند دارم و درست نبمشچ 

 .ی  سراشیبی مرا می برند به سمت ی  اتاق 

 

زن چارا؟ ": دهنادمیتا ی  زن بیاید اما فریادها جاواب  کنممی رزم و ا تمان می

 «...و "!میر جا میتو این

 

*** 

 

و سارکوب در جامعاه خانمانی بیکار  و بی تاکید کرد که فقر و توانمیدر پایان 

ترین وظاایف و دو ت و ساایر نهادهاا  حکاومتی باه کوچا  کندمیایران غوغا 

 .جز زورگویی و قزدر  و غار  کنندمیخود رم  ن

 

اکنون نه تنها اکثریت مردم ایران، بزکه مردم ثگاه جهان، کزیت حکومات اساالمی 

، امنیتاای، قضااایی، ایاادئو وژیکی و یایااران و همااه دم و دسااتگاه سیاساای، نمااام

طزب، فاسد رنوان نهادها  ترور، وحشت، شکناه، اردام، جنگهای  را بهرسانه

  برکنار  ثن و برپاایی یا  دالی ، برا به همینشناسند و ست اسالمی میو فاشی

 .کنندمیجامعه رادالنه، ثزاد، برابر و مرفه مبارزه و روزشمار  

 

رد و دیار و یاا زود انفااار چنادان دوام نهواهاد ثو تشکی نیست کاه ایان وضاعی

چارا کاه کاارد باه . بزرگ ارتراضی در جامعاه ایاران باه وقاو  خواهاد پیوسات

 .استهوان مردم رسیده است

 

هااا  فاارد  و جمعاای، ثزاد  ایااران، دشاامن درجااه یاا  ثزاد حکومات اسااالمی 

بهار و  ،اندیشه ثزاد  تشک  و ارتصاب و دشمن رش  و دوستی، شاد  و سرور

حکومت اسالمی ایاران، نمااد و سانب  تااریکی و بیاداد و . شکوفایی طبیعت است

 .بربریت است
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جتمااری، ها و رمزکردهاا  اقتصااد ، سیاسای، ابا در نمر گارفتن کزیاه سیاسات

بینی کرد کاه انقاالب پی  توانمیفرهنگی، نمامی و دیپزماسی حکومت اسالمی، 

 !دیگر  در راه است

 ۲۰۲۰ششم ژوئیه    - ۱۳۹۹هم تیر  د دوشنبه شانز

 

*** 
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 :بهروز سورن

 در اهمیت ثبت خاطرات و یادها!
 

 
 

و دادخاواهی قربانیاان ثن  ۶۰دهاه انداختن بر حاواد  هیا انقالبی بدون روشنایی

دهه در کشورمان صور  نهواهد پاریرفت و هایا مردمای بادون نگااه باه تااریخ 

جواناان و فرهیهتگاان . خیا  رمیمای از دا  درخاور بساازنند ثینادهتوانمیخود ن

 جو و ثرمااانهواه در ایاان دهااه قربااانی خشااونت ماارهبی حاکمااان شاادند.تراادا 

وهااا  مردماای اساات کااه باارا  ثینااده خااود ثرمااانهواهی پاااره ا  از انسااان و ثرز

شک  رزمای و تاربای محای  ه کشند بدون ثنکه به زوایا  ثن بها  خوب مینقشه

 باشند. 

 

تر ایساتادند. در ثزادتار و رادالناه ،برا  دنیایی بهترها تا پا  جان نبا این وجود ث

د سرفصااازی بااارا  سااانا  دوران توانااا میایااان دوره خونباااار و تااااریهی کاااه 

خون کشایده شادند ه هزاران ثرزو ب ،هزاران ثرمانهواه،باشد میاسالور پساجمه

سات وانتیمو تنها و تنها رش  به زنادگی و ثرزوهایشاان بارا  ماردم کشاورمان 

ا  از مقاومت را رقم زند و امروز تالش برا  مبارزه باا فراموشای چنین حماسه

از اهمیتاای  ،از ایاان دوره تاااریهی ساارکوب و مقاوماات هادهااهپاا  از گرشاات 

 .دوچندان برخوردار است

 

کافی نیست درباره ثن حرف بزنیم و روایت از ثن دوران تیره و خونبار موضو  

افی نیست که در سا گرد هر ی  از این قربانیان دور هام کمحاف  ما باشد و حتی 
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ز را ابت کنیم و منتشر کنیم و ثماران و جم  شده و یاد  از ثنها کنیم. باید همه چی

مزین انها را بی  از پی  افشا کنیم. ابعاد جنایا  رفته در این دهه ثنقادر رمایم را

متمرکاز شادن افکاار  نگفت هی گونه تحو ی بنیادین بدو توانمیاست که بارا  

د اتفا  افتد. بعاد از ساپر  شادن بای  از توانمین ،ن بر این وقای رمومی در ایرا

دوران سنین متفاو  هنوز با قربانیاان ثنچهار دهه از این وقای  بسیار  از ما در 

. هنوز ایان زخام بااز اسات. کماکاان چهاره ثن نازنیناان در برابار کنیممیزندگی 

 .ادخواهی برپاستدماست و هنوز بانگ 

 

فشرده  طوربهسا ها پ  از سپر  کردن زندان و خروج از کشور با اصرا رفقایم 

شاکناه نوشاتم. پا  از یا  دهاه  به خاطراتم نقب زدم و ثنها را در کتاب سیما 

رفیقی تزفن کارد و دربااره یکای از زنادانیان ارادام شاده پرساید. حافماه اماانم را 

 .شدمیا  زده نشار ثوردم دیگر جرقهفگرفته بود و هر چه به مشزم 

 

به او گفتم ناچارم کتاب خودم را به یار  بگیرم زیرا پای  از ثن باه هماین دالیا  

بودم. شکی نیست که انسانهایی هساتند کاه گرشاته را در تماامی رو  کاغر ثورده 

 جزئیا  ثن به یاد می ثورند

 

ار شده بودیم. بارا  احض نپاربه کمیته تهران ۱۳۶۷یاد می ثورم که در سال ه ب

پور رودسار ( باه شدگان )رحایم حساینگرفتن کیسه  وازم شهصی یکی از اردام

زنادگی و زنادگی  ،مان سا  رو  ساا ساخت داخ  کمیته برده شدم. در راهرو 

 .رام هم انباشته بودفربانیان قت 

 

گاان تو ثن ه بر جوانان جویاا  راه ازاد  و برابار  و فرهیه  ۶۰دهه بازخوانی 

د یاا  دادخااواهی و مااازا  مسااببان ان کشااتار رمایم نیساات بزکااه ه رفات تنهااا با 

است. بادون ابات پیشگیر  از تکرار ثن جنایا  نیز از اهمیت وافر  برخوردار 

خواسات نسازی ثگااه و بیادار را از ثن ه بر مردم کشورمان رفت و بیداد  کاه می

جهی به حقیقتی است که بار وتبی ،ارتنایی به داد استبی ،صحنه تاریخ حرف کند

 .پدران و مادران و رزیزمان رفته است ،ما

 

افساون کاه تشانه پیار شاویم و کااهیم باا اینکاه رفتاه رفتاه پیار میاز یادشان نمی
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بارادر و  ،دادخاواهی و مااازا  قااتالن فرزناد ،شویم. تشانه ثزاد  و رادا تمی

یااابیم. پاا  اباات   مییپاادر و مااادر و رزیزانمااان. نادیااده داد امااا فرسااا ،خااواهر

 .ثن ه هنوز در خاطر داریم کنیممی

 

نها بند  مشکال  و معضال  ثدر  اوضا  زندانیان سیاسی در زندان و او ویت

باا جنایتکاارانی درگیار اسات کاه ثنهاا را هر روزه ضرور  است. زندانی  کامال  

نساانی باا اگویا پیشاترها  ربیندا  میشان تنها شمارهصرفنمر از گرایشا  سیاسی

هاای  نباوده و احساسا  و رواطاف و رالیا  و انگیزه ،وی گیها  انسانیتمامی 

چوبه اردام یاا  در صحن خیابان کشتن باتنها شایسته نابود  است. زیر شکناه یا 

تیرباران اصال اهمیتی برایشان نداشت. هادف خااموش کاردن صدایشاان و بساتن 

 .شان از هوا  تازه بودراه تنف 

 

ساالخی و جنایاا  را مااال دوبااره بارا  ظهاور  ید تکرار ثنهمهالم نباکدر ی  

 .پریرش رموم استداد. این درسی است که بدون بحث و مااد ه قاب  

 

تا چهره و هویت خاود را پنهاان کنناد اماا  کنندمیقاتالن بی  از چهار دهه تالش 

انمار رمومی  راراده رمومی برا  دادخواهی تاکنون بسیار  از ثنها را افشا و د

 .رسوا کرده است. تهیه این کتاب ه و کوش  نویسندگان  نیز در همین راستاست

 

 ۶۰دهاه وقاای   ،طزبانشانان رژیم و ثن به  از اصالحبر خالف تبزیشا  وابستگ

سات از تااریخ کاه از ی  پارگراف تااریهی نیسات بزکاه سرفصزی ۶۷و تابستان 

 .گرشت وانتیمکنار ثن برا  بنا  ی  زندگی نوین ن

 

در ایران فردا و ازاد هیا تحو ی بنیادین بدون در دسات داشاتن پارچم دادخاواهی 

ممکان  ،انادازاد  و دمکراسی کاه جاان خاود را هزیناه کردههزاران قربانی راه 

امروز  ،اگر نمرده باشند امروزه هنوز بر اریکه قدرتند ۶۰دهه نیست. ثن جانیان 

 .زنندبه خودفروشی و ارو  اندوز  می مهنوز بر مسند قضاوتند و یا قز

 !کاهیمخواهیم و از یادشان نمیایم! و داد میما هنوز زنده

  

*** 
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 :بهزاد زریمی

 !یا نی؟" برگردیم"
 

 
 

بود که با وضعی درب و داغون از ساوا  تبریز به زنادان  ۵۰اوای  ثذرماه سال 

ساال قبا  ثن را نیاز ثنااا  قدیم شهربانی شهر منتق  شدم که سه ماهه تابساتان ساه

هنوز بند  برا  زندانیان سیاسای وجاود نداشات و تهصایخ یا  . گررانده بودم

بعد رسم . شودبند  موکول به زندان جدید، که قرار بود سه ماه دیگر افتتاح چنین 

 ،رئای  زنادان ،ها  محترمانه سرگرد قز بااش"توصیه"تحوی  زندانی و استما  

سار نگهباان و چناد پاسابان   مقررا  محب  که پای  افادر رابطه با  زوم مرار

زندانیان رااد  بدانگوناه کاه  ۴بند . فرمانبر اجرایی شد، روانه یکی از بندها شدم

تاا داخا  بناد شادم از . ام جاگیر در بندها  دیگارا پروندهپرونده و غیرهمچند هم

شد  رامزی مشدده مبزن بهادر زندانیان احتراماتی دیدم و این خود به گمان" سران"

 !را کناکاوتر بنگردبرا  ثنکه ثجان گروهبان بند ایناانب 

 

در میاان باه حاب  باا حقاو  و مزایاا  شاهربانی در ارش ی  روز ک او که روز

و تاور  در قاران  ، بیشتر وقت  را باه خوانادن درااگرشتمیاتاق  ته سا ن بند 

خدا بود کاه اصاال   فق  مرا .گرراند که ثن را در جیب بش  خود داشتکوچکی می

تنها چیاز  کاه بارای  از ایان رااد  روزاناه و ! نه؟  فهمید یاچیز  هم از ثن می
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این کتابت کریم بود هم " قرائت"شاید شبانه جنبه یقینی داشت، سود تکرار مکرر 

" ابزاه"گون، رینهاو باا صاورتی ثبزاه! برا  جهان فانی و هم اواب در جهان باقی

چاه مشاکزی در زمیناه ث ارژ  جسامی و  دانممین! ماندا میرداستان داستایفسکی 

ید هم رنج بردن روحی داشات کاه همیشاه خادا دسات راسات خاوی  از پشات شا

تا با  یز داددن ثن در سراشیب بدن سو  کمر و رو به  کردمیگردن تو  پیراهن 

 !را حسابی بهاراند پائین، بتواند هیک  م ا ه زیر اونیفورم شاهنشاهی

 

نگاهی سراپا ظن، بنده را   گرشته بود که در تنهایی گیرم ثورد و با از حب چند 

 :زیر کمند سبوال پیا خود برد و پرسید

 برا  چه دستگیر شد  و چه کرد  که به این وض  افتاد ؟ 

 !گویند قدغنههایی خواندم که میکتاب: گفتم

 !گوئیدتان که همین را میهمه :تمسهر نگاهم کرد و گفت با

 !گوئیمالبد، همگی هم جز راست نمی: متگف

خواناد  و افازود مگار خاود مان کتاب حاال بگو چه خواند  کاه نبایاد می: پرسید

 !خوانم؟ ادریه کم می

حین ماموریت شده باشاد کاه  پی  خود گفتم نکند بی اره دچار ترن از کتابهوانی

ناام  الفیات را ااار ژان" گردیم گ  نسرین ب ینایمبرمی"از ثن چند تطاول ساوا  

بااه ثن معصاایت کبیاار،  پسااندپاای  ایاان ساارکار خارشبااردم و بااا ارترافاای مااادد 

گاوش کارد و بعاد زل زدنای خوفناا  در مان ! کاردم" مضاره"دیگربار یاد ایان 

 .برگشت اشراصی، به اتاق  نگهبانی

 

او فرارساید کاه دیادم دارد باا حاا تی پرساان  پ  فردا شد و دوباره نوبت کشای 

 :ا  هراسان گفتبا رازهاینور و ثنور را نگاهی کرد و . ثیدیطرفم م

  فکر کردمر چیادن گا  هایا اشاکال نادارد، هرچای درباره کتابی که خوانده بود

ایان، خطار دارد و برگشات از دیان و ! اسات" گردیمبرمی"هست زیر سر همان 

جا  خائن به جقه ارزیحضر  جاائی جاز اینااا ! وطن است، و نه جرمی کوچ 

 !یستن

ح  اما با ثن سرکار ! خندیدیممیان خود گفتیم و ی د نشین را ه" گردیمبر می"این 

هماه مسابزه، بار ! پاسبان ساده دل و ی رند بود که کنه مطزب را خوب گرفته باود

از ثن اه رسامیت دارد و " برگشات! "هاهاست و برگشتن"گردیمبرمی"سر همین 



39 
 

اویان  –حیاف کاه بعاد ثزاد  از قصار ! دها د به ثن ه که تشییر را نوید" برگشت"

 !یا نه؟ " برگردیم"الخره ا، نشد ثن بینوا ثجان را ببینم تا از او بپرسم ب۵۷

 

 بهزاد کریمی

 ۲۰۲۰ژوئیه  ۸

 

*** 
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 :پروید اشرفی

 آمیز و نابرابرنمای جامعی تبعیضآینی تمام ،زندان زنان
 

 
 

 مقدمی

هاا ابساترا  وی گی ایان. اختنشا هاا  خاصای دارد کاه بایاد زندان زنان وی گی

هاا  درون ثنهاا از وی گی. نیست که بهواهیم جداگانه مورد بررسای قارار بادهیم

. کندمیکه نیمی از شهروندان جامعه را متأار ها  وی گی .گیرندمی  اجامعه نش

ثمیز در ها  حکومتی، در رواب  تبعیضهایی که خود را در نمام و سیستموی گی

د جامعه به امر ح  زن و حتی در برخورد خاانواده باه در برخور جامعه ودرون 

کزای و  طورباهدر همین راستا است کاه پدیاده زنادانی . نمایدمسبزه زن متبزور می

اغزب . گیردمیها شک  وی ه، با همین خودوی گی طوربهپدیده زندانی سیاسی زن 

ها و ، همااان سااتمدوشا میال رماا ها اِ هایی کاه باار زنااان در زناداناجحافاا  و سااتم

هایی هایی و باا شاد  و ضاعفا بته با تفاو  -مصائبی هستند که زنان در جامعه 

مصائب و اجحافاتی که تحت ی  سیستم  به ربار  دیگر. شوندمیبا ثن مواجه  –

نیاز  هازنادان، در گیاردمیو ی  ساختار اجتمااری مشاهخ و متعینای صاور  

  .یابدمیرمزکرد 

 

در درجااه اول مااا بایااد بااه تبییناای از واقعیااا   زنااان در بنااد، بررساای شاارای در 
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جامعه، از نق  قوانین حاکم بر ثن، یعنی قوانینی که حدود و اشور مارد و زن را، 

، کنادمیتعیاین  هااترین زوایا  زنادگی خصوصای و اجتمااری ثنحتی در جزئی

اری حاکم بر مسیاسی و اجتنقب بزنیم و رابطه این واقعیا  را با رواب  اقتصاد  

مردساااالر  کااه ساازطه ماارد را باار زن /جامعااه و قدرقاادرتی طبقااا  حاااکم و پدر

 . ، برمال بسازیمکندمیتضمین و تثبیت 

 

بار با شناخت از رواب  و مناسبا  حااکم بار جامعاه ماان قاادریم روابا  خشاونت

مشاهخ تبزاور ثن را در  طورباهاقتصاد  سیاسی اجتماری در جامعاه و متعاقباا 

ا  از ثناائیکاه زناان نیمای از شاهروندان جامعاه نتیاتا  . ن نیز توضیس بدهیمازند

جادا از  ،هازنادانیم به موقعیات ثنهاا در توانمی، نکنندمیهستند که در ثن زندگی 

 .ء بپردازیممهتصا  زیست ثنها در جامعه و در خال

 

 ا  ی  جامعاه مردسااالر باه کما  ابزارهاا  اقتصااد  سیاسای و اجتمااری مرتبا 

ست، مدام  ا  که این جامعه بر ثن استواراو تبعیض و نابرابر  شودمیبازساز  

تحمیاا ، خااود را در درون  ایاان بازساااز  و. شااودمیاز طاار  گوناااگون توجیااه 

، شاودمیگارارد وهنگامیکاه باا مارهب در هام ثمیهتاه نیز باه نماای  می هازندان

راه خاود را باه  زناان، رزیاه ثشکارترین ناو  خشاونت، تبعایض و ناابرابر  بار

 .کندمینیز باز  هازندان

 

 زندان بی مثابی بازوی سرزوب
  دیکتاتورزده، زندان و شاکناه باه مثاباه باازویی دارسرمایهدر همه کشورها  

ها  مباارزاتی اجتماری، کنترل پزیسی و سرکوب سیستماتی  شابکهبرا  کنترل 

سیاسای اجتمااری  بگاانه نها و اجتمااری و هم ناین از میاان برداشاتن شهصایت

 اما این ابزار سارکوب قارار اسات مضاافا  . شودمیکار گرفته ه مها ف حکومت ب

مهاا فین سیاسای و ثن اینکاه راالوه بار از میاان باردن . ی  کار دیگار هام بکناد

ا  حکومت، در خدمت ایاااد تارن و تعمایم ثن در جامعاه قارار بگیارد و وسایزه

قاو ی ه ها  دیگر جامعه، و بپیوستن به  زحساب رمومی تا ابشود برا  تصفیه

. افراد راد  جامعه به صف معترضین اجتماری مها ف حکومت، جزوگیر  بکند

 . ت نمایدحکومت بتواند خود را تثبی ،تا بدین ترتیب
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یافته و یکای از در همین رابطه است که ماازا  اردام، به مثابه قت  رمد سازمان

ثمیز باه و باا روناد  جناون گیاردمیها قرار متوترین ابزارها در دست حکشنی 

ده مسااتثنی راا   جمهااور  اساالمی هاام از ایاان قادارساارمایهرژیاام . رودپای  ماای

 .نیست

 

این رژیم از همان ثغاز باه قادر  رسایدن خاود در صادد با در نمر گرفتن اینکه 

برثمده است که ثپارتاید جنسیتی متکای بار شاریعت اساالمی را در قارن بیسات و 

و برا  این کار، زن به مثابه پاشنه ثشیزی که باید به خالفات  به کرسی بنشاند میک

ش یااار  دهااد، مااورد مالحمااه قاارار ا اسااالمی، حضااورش، تااداوم  و تثبیاات

  .ردگیمی

 

 را تبوکراسی و ثپارتاید جنسیتی از وی گیها  رمده این حکومت است که بر هماه 

تیاه ماا باا خیا  رمایم مها فات ثن ن رد. افکندها  زندگی زنان ما پناه میحوزه

ترین و بیشاترین صادما  شویم که رمادهقشر رمیمی از جامعه بیشتر روبرو می

 .شودمیاز سو  چنین رژیمی بر ثنها وارد 

 

ضا  و  را در ارتراکسای هسات کاه اندیشاه و رفتاار و  ظااهرا  زندانی سیاسی 

هدف قارار داده و از مورد  ااو ر خواهدمیمقابزه با سیستم قرار داده و سیستم هم 

ما در ایران اماا . این ی  تعریف ژنری  از پدیده زندانی سیاسی هست. بین ببرد

فق  دامان ثنهاایی را   زوما  ، ۶۰دهه  شاهد ثن بودیم که موج وسی  بگیر و ببند در

کافی بود فرد  حتی یا  ارالمیاه . با حکومت مقابزه کنند خواستندمینگرفت که 

. به بند کشیده شوند وچ  را په  کند تا همه افراد خانواده ثن فردکخیزی ساده و 

کافی بود که کسی به درب زندان برود و به مسبزه ببند کشیدن فرزندش ارتارا  

یعنای در واقا  واژه زنادانی . کند، تا او را هم دستگیر کنناد و باه زنادان بیافکنناد

ایان شارایطی . یعتر شادسا بیرون ثمد و و متداولسیاسی در جامعه ما از ثن شک  

 .رخ داد ۶۰دهه بود که بر بستر ثن کشتار 

 

 پدرساالر/گری زنان و نگرش مرد تناقض دخالت
را در دنیا سرا  نداریم که زنهاا در ثن شارکت ا  ما هیا جنب  اجتماری سیاسی

در نتیااه هایا کشاور  را هام ناداریم کاه زنادانی . نکرده و دخا ت نداشته باشاند
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برا  زنان جامعه ما کاه . شد، و ی زندانی سیاسی زن نداشته باشداسیاسی داشته ب

جرثورتار  نسابت باه ماردان جامعاه ماا زتر و صد ا بتاه در شارای  غیرانساانی

وجود دارد که با حکومت اسالمی مها فت کنند و بعاد  ی  کافی، دالکنندمیزیست 

ندهی ثن اارتراضا  زنان و ساازم. هم مورد هدف حکومت اسالمی قرار بگیرند

پدرساالر جامعه ما در تضااد /تماری، با بین  و نگاه غا ب مرددر ی  حرکت اج 

هام از ناو  یا  شااهد نگرشی که از زن انتمار دارد که فق  شاهد باشد، ثن. است

تا ثناائیکه اگار دساتگیر و  گیردمیچنان ه منفع  نباشد، مورد تقبیس قرار  .منفع 

 .از خانواده و جامعه طرد بشود" بد" زن  ی به رنوانزندانی شود، قرار است 

 

هایشاان را در نمر داشاته باشایم کاه خمینای فرماان بازگشات زناان باه کانج خانه

هنوز زمان کوتاهی از ثن نگرشته بود کاه زناان باا صاف هنگامی صادر کرد که 

زناان از  .ها ریهته بودند و در سرنگونی رژیم شاه ساهیم شادندمیزیونی به خیابان

جمهور  اسالمی، حاضر به تن دادن به حقار  و  ز به حکومت رسیدناهمان ثغ

راه  او ین ارتراضی که زنان به قانونی شدن حااب به. سرکوب نمام جدید نبودند

گفت  توانمیبه جرئت . ارالم ثشکار تن ندادن به این فرودستی بود نمادانداختند، 

پردازناد، زیارا هماه ه میعها  بیشتر  برا  تشییرا  جامهزینه اصوال  که زنان 

تاا و  را از نقا   دهنادمیها  ی  جامعه مردساالر دست باه دسات هام وی گی

 . داشتن در این تشییرا  اجتماری برحرر دارند

 

وقتاای زنااان بااه حااوزه سیاساات و مبااارزه رزیااه تبعاایض و نااابرابر  پااا  اصااوال  

د رژیااام نااا دانناااد در حکاااومتی مانو می. ثن هااام باخبرنااادخطااار  گرارناااد، ازمی

بوده و با تکیاه   جمهور  اسالمی ایران که مبتنی بر ثپارتاید جنسیتی دارسرمایه

زند، زندانی شدن، شکناه و تحقیر، اهانت، بر مرهب سرنوشت جامعه را رقم می

اگر چه در بسیار  از این . ند و انتمار دیگر  هم ندارنداهمه و همه امر  بدیهی

 . در رنج هستند کا  ردست مسائ ، زنان با مردان مشت

 

م که ممکن است برا  اکثار دانند که بسیار  از خطرا  دیگر هاما این را هم می

اما رزیرغم رزام باه تماام ایان . کندمیزنان را تهدید  مردان ناشناخته باشد، مضافا  

هاار ، اگرچااه مش ۶۰دهااه فتواهااا  کشااتارها  . نشااینندخطاارا ، زنااان از پااا  نمی

ثن یا   به وسیزهثورده بود که  به وجود ی شرایطی را وجنسیت بر خود نداشت، 
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ضدزن بتواند با نیمی از شهروندانی کاه حکومات  مردمحورِ  مستبدِ  حکومت تماما  

قرار بود و  ظاهرا  . حساب بکندهی گونه ارزش انسانی برایشان قائ  نبود، تصفیه

الر کناار ایا انتمار داشتند زنان ناه تنهاا باا نمودهاا  ایان حکومات مساتبد مردسا 

هایشان بزکه اما و اگر هم نکنند و به خانه رند،بیایند، و نفی موجودیت خود را بپری

زناان در مقابا   .اما این امر هی وقت مورد قبول زناان قارار نگرفات. باز گردند

ررصااه . همااه نمودهااا  تبعاایض و نااابرابر  در درون جامعااه قااد رزاام کردنااد

خواست که زنان جمهور  اسالمی نمی .خانواده را به چا   کشیدند" خصوصی"

 . تماری قد رزم کننددر ررصه اج 

 

. شاود تحکایم رفاتمینممای باود کاه  مشایر گونه اظهار وجود از سو  زناناین

. زن هام کاار  از پای  نبارد تثبیت قوانین ضد. فتوا  خمینی کار  از پی  نبرد

 شادمیبود و ن غاز شدهثپیکار . کنترل زنان در گوشه و کنار خیابان هم نتیاه نداد

ها باید با سبعیت تمام به پی  بارده کنترل زن در همه ررصه.   ثن را گرفتجزو

گیر  جمهااور  بااه بنااد کشاایدن هاازاران زناای کااه از همااان ثغاااز قاادر . شاادمی

رژیم اساالمی مصامم باود کاه باا . گفتند، نتیاه این پیکار بود« نه»اسالمی به ثن 

را که به زور بار جامعاه  سیاستیاسالمی همان  ور هجم. این مقاومت مقابزه کند

 . وارد کرد هازندانکرده بود، به درون  تحمی 

 

ریاار جامعاه، حکومات به همین د ی  است که در ثغاز گفتم زندان زنان، ثینه تمام

زنان زنادانی سامب  مباارزه بارا   نتیاتا  . ستیز ثن و مقاومت در مقاب  ثن بودزن

باود و زناان نیاز باه هی یا  از متحقا  نشاده  ۵۷ انقاالب رمطا باتی شدند کاه د

ی  حکومت تماام  نمادو جمهور  اسالمی هم  ثرزوها و مطا بتشان نرسیده بودند

 .ریار ضدزن گردید

 

 بدن زن" ارزشی"محتوای 
، هر برگی که بر تااریخ ضادیت گرشتمیهر روز که از رمر جمهور  اسالمی 

  هازناادان، خااود را بااه تمااام ریااار در شاادیمثنهااا بااا حقااو  انسااانی زن افاازوده 

موقعیت زنان در بند  ،به ربار  دیگر. گراشتمیجمهور  اسالمی هم به نمای  

 رفاتمیایادئو وژ  اساالمی . بازتاب فشرده موقعیت اکثریت زنان جامعه ما باود

و . همزماان باه اباو  برسااند هازنادانکه کاربرد خود را در جامعه و در درون 
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  ریاز و هازنادانثبااد و برخای دیگار از ، گوهردشات، رادلحصاارقزل اوین و

م ایاران از چناد و چاون ثنهاا بااخبر نیساتند، درشت که هنوز هم بسایار  از مارد

 .ها  موقت، همه و همه به میدان این نبرد تبدی  شدندکمیته ها، بازداشتگاه

 

از جمزه زنادان  ،جمهور  اسالمی با تمام قوا و به کم  همه ابزار سرکوب خود

گوشاه ایاران تعیاین ن را در گوشهو شکناه تالش کرد که رفتارها  اجتماری زنا

تمام جوانب زندگی زنان در حوزه مسائ  اجتماری سیاسی اقتصاد  .  کنترل کندو  

هایی که برا  زناان در درون جامعاه حادود و اشاور و و همه ثن روندها و گزینه

امکانا  سرکوب، در زنادان هام  و و به کم  اینم، باید مو به کندمیمرز تعیین 

صاطالح ه اگوها و رهنمودها و با یعنی همزمان با اینکه ا . شدمیبه اجرا گراشته 

ها  اسالمی رابطه ثحاد مردم را با یکادیگر، رابطاه مارد را باا زن، دستورا عم 

، دکرمیرابطه مردم را با حکومت و رابطه حکومت را با مردم در جامعه تعیین 

نماود و بازتااب کزی محکام می طوربهو خود را در ی  سیستم حکومتی اسالمی 

ایران و در تمام قوانین ضاد زن در ساطس جامعاه نشاان داده  ثن در قانون اساسی

حقناه    تحات حاکمیات رژیام اساالمیهازندانباید همه ثنها نیز در سطس  ،شدمی

 .م دیکته شدهمو در زندان ه ی  و مو به نتیاتا ی  ب. ندشدمی

 

از حااااب گرفتااه تااا ماادل حاارف زدن زن و نگریسااتن و نشسااتن و برخاسااتن و 

هرگونه رفتارها  انسانی او، همه ثنها مورد توجه پاسداران نمام قارار خندیدن و 

قاوانین تنبیهای . گرفت و برا  ثنها در درون زنادان هام دساتورا عم  صاادر شاد

ها  اصزی سیستم قضایی ایران تبدی  بند به یکی از استهوان رفتمیمرهبی که 

جنگ تماام ریاار در  ی . شود، در زندان زنان بی  از پی  زمینه رمزکرد یافت

 .زندان ادامه داشت

 

گی که بارای  ماوزهاا  شارری قائا  نج ، جنگ نام می برم به رنوانمن از ثن 

. تخ سازندانبانان ما   شرری و مااز زنان به غنیمت گرفته خود می بودند و از

بار . مطارح نباود رضایت زن اصاال  . ستند تمام جان زنان را تصرف کنندتوانمی

کنیزکاان باه غینمات گرفتاه "طب  همین احکام هست که تحمی  رابطه جنسای باه 

راحتاای و باادون ه سااتند زنااان را باا توانمییعناای . نددانسااتمیرا حاا  خااود " شااده

 . بازخواست مورد تااوز جنسی قرار دهند
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خاااود را دارد، " ارزشااای"ساااتم اساااالمی محتاااوا  بااادن زن در سی از ثناائیکاااه

پاساداران . کنادمیرب  پیادا " ضدرفت"و " رفت"همهوابگی با و  هم به مسبزه 

به این " رفتبی"ند و قرار بود که انسان دانستمینمام بهشت برین را از ثن خود 

کاه  شدمیگرفته  ا  جان "باکره" را نباید هیا زندانی . بهشت برین راه پیدا نکند

پی  از اردام ثنها، نمود " باکره"تااوز جنسی به دختران . مبادا به بهشت راه یابد

در واق  همین بیان  باود . کاربستن احکام شریعت اسالمی در زندان بودهثشکار ب

شاان را "خر ااواب ث"ثماد کاه هام  هازنادانکه به کم  زمامداران حکومتی در 

، او را هم در هم بشاکنند و وادار باه "رفت زن"ن بردن یببرند و هم اینکه با از ب

 .همکار  بکنند

 

زنان را بارا  فارار از ارادام و یاا وراده  که گاها   دهدمیها  بسیار  نشان یافته

ناد و کردمیگر خاود ثزاد شدن از بند، وادار به ازدواج باا زنادانبان و یاا شاکناه

ن از درون جامعااه بااه درون دهااا  اجبااار  و یااا صاایشه کاارباادین ترتیااب ازدواج

زندانها رامدانه رخنه کرد و بدن زن باه ابازار  بارا  تحمیا  مطاام  پاساداران 

و و  را  کنادمیزور بادن و  را تصااحب ه  را گارد زندان ب. دی  شدحکومت تب

کاه خاود شاکناه  دهادمیدر مقابا  یا  حاامزگی ناخواساته هام قارار  حتی گاهاا  

زیاارا  بااردمیاه زناادانی  اار  ز درد جانکاا ازناادانبان . مضااارف دیگاار  بااود

هام نافرمانی کارده اسات و رناا  را . "پنداشت زندانی سزاوار این درد استمی

غاف  از اینکه بسایار  از زناان دربناد ماا باه ایان ناو  رفتاار سابعانه  "باید ببرد

ی  نو  شکناه جسمی و روانی نگریسته، و برایشاان جادا از  به رنوانجنسیتی 

. ها  جسمی و روانی نبودیدن در تابو  مرگ و ارمال دیگر شکناهبشال ، خوا

وجاود معترضشاان و هم ناین جنسیتشاان  دیدند کاه، میدر مامو ، زنان زندانی

، همانگوناه کاه در جامعاه هام باا اینگوناه استها قرار گرفته مورد بدترین اهانت

. باشاند   و منفعا یا ند تا مطشدمیثنها باید شکناه . تحقیرها همواره روبرو بودند

 تحمی  این انفعال، بر شکناه برا  گرفتن اطالرا  از ثنها و مقابزه سیاسی با ثنها

کاه ممکان  شدمیزنان زندانی همیشه این امکان در ذهنشان مرور . شدمیاضافه 

 . است مورد تااوز جنسی قرار گیرند

 

ند، ایان شادمی همردانی هم کاه باه بناد کشاید حال بگرریم از اینکه اابت شده است

اضافه کنم که زنان زندانی نسبت باه ماردان . کردندبینی میپی  خطر را هم گاها  
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رموم بسیار  از گاردهاا   طوربه را . پریرتر بودندزندانی از نمر جسمی صدمه

 .ندکردمیزندان، برتر  فیزیکی را بر زنان زندانی تحمی  

 

 مالکیت بر زنان و خانواده مقدس
ثمیز است که ماردان را صااحب و امعه بستر  تبعیضن در درون ج دخانواده مق

فعا یات سیاسای یا  زن . گرداندحقو  ثنها میما   زنان و حاکم بر همه ح  و 

ا  است که خانواده مقدن بارا  او قائا  اسات و در به مثابه خروج از نق  سنتی

نادان هام باه زاین ما کیت بارهاا در . شودمینتیاه  طمه به این ما کیت محسوب 

و چون پتکی از سو  زندانبان و بازجو بر سر زنان زندانی  شدمیر   زنان یادثو

 "؟ مگر شما صاحب ندارید که ایناا هستید"ود می ثمد که فر

 

گونه ح  فرد  سیاسی اجتماری حتی در بیرون واقعیت این است که زنان ما هیا

باا طب  در زنادان هام . داز زندان و در تحت ی  حکومت اسالمی نداشته و ندارن

وناه اگر تحت رژیم جمهور  اساالمی هی گ. ندشدمیاز همه حقو  او یه محروم 

ح  دخا تگر  در سرنوشت و زندگی فرزندان ی  زن در جامعه برا  و  قائا  

صرفنمر از اینکه برخی از زناان بااردار . نیستند، در زندان هم به همینگونه بود

دیر رسایدن باه  به خاطرند، و یا کردمی  جنین قها  پی در پی سشال  به خاطر

 .نددادمیبیمارستان برا  زایمان، جان خود و فرزندشان را از دست 

 

باه دسات  و گاهاا   شادمیبسیار  هم پ  از وض  حم ، نوزادشان از ثنها گرفتاه 

 گاهاا  . که هنوز هم ممکن است از ثنها اطالری نداشاته باشاند شدمیکسانی سپرده 

نااد تااا بااه خیااال دادمیا زهاای هااا  حزبگرفتنااد و بااه خانوادهپساار را می نااوزادان

خودشان سرباز اسالم تربیت کنناد تاا در ثیناده برایشاان در جهااد اساالمی رکااب 

این زن در واق  هی گونه حقی بر فرزند خود نداشت، درسات مانناد هماان . بزنند

 .حقی در درون جامعهبی

 

واپساگرایانه و زنادان باود بایاد طبا  بیان   اگر در جامعه زنی کاه همسارش در

در زندان هم این امر .  نشستافتاده همه رمرش را منتمر ثزاد  شوهرش میرقب

یعناای زن زناادانی هاایا . معکااون طوربااهمنتهااا  دادماایبااه نااوری خااود را نشااان 

بایستی داشته باشاد کاه همسارش در بیارون از زنادان در انتماارش انتمار  نمی
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کوبیدناد کاه تاو بر سر زنان زنادانی می زندانبانان روز  هزار بار باشد و این را

زن خوب و مادر خوبی نیساتی، بناابراین همسار  در بیارون منتمار  نیسات و 

 .کشدفرزند  هم انتمار  را نمی

 

ی انند، از هی گونه امکبردمیسر ه مادرانی هم که فرزندانشان با ثنها در زندان ب

 را همیشه در رنج بودند و این رنج زماانی . نبودند ربرا  فرزندان خود برخوردا

گرفتند که تقصایر توسات که مورد رتاب و خطاب زندانبان قرار می شدمیبیشتر 

یان ماادران ناه تنهاا ماباور ا .که فرزند  در این شرای  زندگی قرار گرفته است

هتار  ببودند با زندانبانان خود دست و پناه نارم کنناد، کاه شااید بتوانناد شارای  

فرزندان نوزاد خود فراهم کنند و برا  این تاالش هام ماورد ضارب و شاتم  برا 

هایشان هم ممکن بود از سو  خانواده ، گاها  شدمیگرفتند و به ثنها اهانت  قرار می

ا  بیارون اسات، زن کنار بیاا، بیاا بیارون، ب اه: مورد سرزن  قرار بگیرند که 

  را حفظ کان و از ایان دسات اخانواده بهتر است زندگی خودش را بکند، ثسای 

حال چاه . ندشدمیزنان زندانی باید به ثنها هم جوابگو  نتیاتا  . ها و نصایسصحبت

در هار دو حا ات . فرزندشان با خودشان در درون زندان بود یا بیارون از زنادان

 .ندبردمیزنان زندانی باید رنج 

 

  متمااد  تااریخ بشاریت اهساالپدرساالر در طول /ها  جوام  مردتمام کوش 

هایشاان ها محروم کرده و به خانوادهاین بود که زنان را از استقالل در همه زمینه

در بسایار  از مواقا  زناان باه  .تر از ماردان کننادوابسته و یاا باه قاو ی وابساته

در واق  همین خانواده مقدن، . تر شدندهایشان از نمر احساسی هم وابستهخانواده

حرکات زن، جایگااه جاوالن و رار  حاوزه برا  تعیین جایگاه زن،  به ابزار 

 . اندام زن در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفت

 

ثمیاز و زندان جمهور  اسالمی هم به مثابه بساتر دیگار  از ایان جامعاه تبعیض

ثابه ی  ابزار و یا  راما  فشاار تا ثناا که از خانواده به م. نابرابر مستثنی نبود

سات باه ضارر توانمیارترافاتی که بعدها حتی . گیر  هم بهره بردرافتبرا  ار

و  حتی او را به مقابزه با خانواده اش هم بکشاند همان زن زندانی تمام شود و گاها  

ا  شاد کاه زن زنادانی را نه تنها این، تااوز جنسی در مقاب  افراد خانواده وسیزه

هایی کاه در زنادان زناان دکشیاز خو برخی. هایشان قرار بدهندقاب  خانوادهدر م
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صور  گرفت نشان از ثن دارد کاه تاا چاه حاد جمهاور  اساالمی از ایان ابازار 

 .ه استکردمیبرا  درهم شکستن زن زندانی استفاده 

 

 تحقیر بدن و جنسیت زن
بهداشاات باادنی باارا  زنااان هااا، نبااود هااا، بایااد خطاارا  ث ودگیدر کنااار ایاان رنج

شان را هم به ثن اضافه کنیم و مصائب ناشی از د ماهانهوخصوص به هنگام پریهب

هاا  بادنی کاه باه با در نمر گارفتن اینکاه تفتی . هم در نمر داشته باشیم ثنها را

 .شادمیگرفت، موجب رنج و راراب زناان زنادانی بهانه ها  مهتزف صور  می

گرفات یم، مورد این تهدید قرار کردمیچنان ه زنی به این تفتی  بدنی ارترا  

. ثوریم تو را تفتای  بادنی کنادکه اگر زیاد ارترا  کنی ی  زندانبان مرد را می

سیاسی ند تا زن زندانی دادمیابزار  مورد استفاده قرار  به رنواناین امر را هم 

 .را مورد تحقیر و اهانت بیشتر قرار بدهند

 

در مناااط   هااا  زناادانیان سیاساایدر نماار داشااته باشاایم کااه بساایار  از خانواده

ستند همه نیازها  فرزندان زندانی خود توانمیند و نکردمیزندگی  دوردست تر 

نگرش تحقیرثمیز  که در جامعه نسبت به زن وجاود داشات، . را هم فراهم بکنند

به حساب مای ثورد، در درون زنادان هام غا اب " نا "دید  که زن را کثیف و 

این زن ند، حاضر بود رو  پشت کخواست زنی را شکناه بپاسدار  که می. بود

بنشیند، دهان  را محکام نگهادارد تاا صادا  فریااد او را خفاه کناد، اماا بعاد کاه 

 او را پاا  از شااکناه بااه ساازول خااود منتقاا  کننااد، همااان پاساادار خواسااتندمی

بهورد، خودکار باه دسات " زن نا "گر برا  ثنکه مبادا دست  به دست شکناه

 .گرفتار را خودش میکو ی  سر خود دادمیاین زن 

 

ا  اساات کااه زنااان مااا هااا  جنساای زنااان در سرتاساار جامعااه پدیاادهثزار و توهین

ناوری ه هام با  هازنداناین ثزار در درون . کنندمیهمواره با ثن دست و پناه نرم 

. دادماییافت که تمام ثسای  و ثرام  زنان را در ثنااا ماورد حمزاه قارار راه می

هیم سکسیساتی متبزاور از ذهنیات ده، بهره گرفتن از مفااننگاهها  هرزه،  حن زن

ز ادبیا  سهیف باه هنگاام باازجویی بارا  درهام شکساتن زده و استفاده اجنسیت

 .دادمیروحیه زنان مرتبا رخ 
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در تقزیا  جایگااه " ناامون"محسوب شاده و " ارزش"اگر در جامعه حفظ بکار  

مردسااالرانه نقشای /هاا  پدرشها  جنسی در جامعه مبتنای بار ارززنان به ثب ه

گرفت و اهرمی مورد استفاده قرار میمحور  دارد، در درون زندان هم به مثابه 

ربا  " ناموسایبی"باورها  سیاسی زنان در باه زنادان کشاانده شادن ثنهاا را باه 

بازرسی بادنی و ضاربه  .گرفتندحتی از زنان ثزمای  بکار  می ند و گاها  دادمی

موجاب خاونریز  و  زی زنان به هنگام شکناه و بازجویی که سزدن به اندام تنا

 .کشید و ثن هم ی  زن دربندا  زن بودن و  را به رخ او میمه، هر  ح شدمی

 

راراب  اصوال  خود  خود برا  زندانیان هباید اضافه کرد که تحم  حضور گارد ب

اند را گماشته  ها  مهفی یا افرادثور بود تا چه رسد به اینکه حدن بزنید دوربین

 تاان کنناد، نتیاتاا  داشته باشند، کنترلکه مرتبا شما را بپایند، حرکاتتان را در نمر 

کنید داریاد همیشه فکر می. کنیدی  زن هی گاه احسان امنیت نمی به رنوانشما 

 . شویددیده می

 

اگر دیده شدن زن به مثابه ی  کااال  جنسای در جامعاه مطارح اسات، ایان کااال 

این اندیشاه زندانبان همیشه در . ست در زندان هم از همین زاویه دیده بشوداقرار 

و ثنهام باا در  ، بی دردسر و به راحتیاشدد متعز  به او بتوانمیاست که این کاال 

 .از ثن برخوردار هستند هازندانا  که زندانبانان در درون نمر گرفتن قدرقدرتی

 

 زنان در مرگ با مردان برابرند
نماا  هم ثیناه تمامو زنان در بند .   زنان، ثینه تمام نما  جامعه ما هستندهازندان

جنسایت هماواره راامزی اسات تاا زناان  .رنج و مقاومت زنان در درون جامعه ما

ها  مضارف قرار گیرند و از این  حاظ هزینه فعا یات ها و خشونتتحت تبعیض

باه مسابزه  کاامال  این زنان  هتاربه زیست. تر است سیاسی برا  زنان بسیار گزاف

بسایار  از زناان در بناد، فشاارها  جسامی و  جنسیت ثنها پیوند خورده و بارا 

 .روانی شان حتی فق  به بند ختم نشد

 

گاویم جاان ساا م، فقا  جاان، بسیار  از زنانی که توانستند جان به در ببرند، نمی

و پناااه ناارم  تپردازنااد و بااا ثن دساا ساات کااه رااوار  ایاان فشااارها را میهاسال

که اگرچاه زناان تحات حاکمیات جمهاور  اساالمی در  دانممیاما خوب  .کنندمی
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. شان با مردها نابرابر هستند، و ی ثنها در مرگ با مردان برابرندزندگی روزمره

ا  که قرار بود جان ایان زناان را بگیارد، و با در نمر گرفتن اینکه شیوه شکناه

در . اشاتمتفاو  و رموما نابرابر رمزکرد د ورطهبثنان را به کام مرگ بکشاند، 

خاورد تاا از حضاور زندانی به بزرگی زندان ایران، زنانگی هار روز شاال  می

اماا فراماوش نشاود کاه . اجتماری سیاسی زناان باه خشان تارین وجاه جزاو گیارد

ها  رژیاام جمهااور  اسااالمی ایااران مقاوماات زنااان جسااور و مبااارز در بیاادادگاه

 .ها ثفریدحماسه

 

 ۲۰۲۰ژوئیه  ۱۴

  

*** 
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 :پروید ریاحی

 «خار راه اسالم»
 

 
 

بیشتر ثزارم  ۱۳۶۰ها  سال هر چه به ماه خرداد نزدی  تر می شویم، یاد د هره

 اق  درحادساال شات و کشاتارها  ثنکش ! به جسم و جانم چناگ مای زناد و دهدمی

ها و هاار روز بااا شاانیدن اخبااار دسااتگیر ! سااابقه بااودتاااریخ معاصاار ایااران بی

و د هاره و اضاطراب  شادمیرساید روز ثغااز هایی که گاه به دههاا نفار میاردام

 !ام بودهمراه هر روزه

 

هر زنی یا هر مادر  دوران باردار  !! ها  ثنال  و شاد کباردار بودم، با مش

گیارد ا  که جگر گوشاه خاود را در ثغاوش میتصور  حمه و خود را با تصویر

 !اندیشدها کمتر میو به سهتی کندمیشیرین و د پریر 

 

کمی بی  از سه مااه باه زماان تو اد کاودکم نماناده باود کاه خبار رساید باه دنباال 

ها بود مهفی شده بود، با دو کود  خردساال دیگارم همسرم ماه! دستگیریم هستند
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ها  و خیزای از ب اه( ثموزدان )دو  دختر خواهرانم هر. داشتم فیمه زندگی نیمه

!! ام دستگیر شده بودند، کسی که هنوز دستگیر نشده بود مان باودمدیگر هم محزی

چاارا کااه در مساااد محاا  بااین طرفااداران !! طرفااه ثن کااه رزاات  بااارداریم بااود

 !!دنیا ثمدن کودکم دودستگی بوده دستگیریم قب  یا بعد از ب

 

دساتگیر  و ارادامم بادون ناوزادم و برخای موافا  دساتگیر  و واهاان خ  برخی

خاار راه »چارا کاه او را !! کودکی کاه در شاکم داشاتم بودناد اردامم قب  از تو د

 !!!دانستندو محکوم به مرگ می «اسالم

 

سن را دارد کاه خبرهاا زود زندگی در جاها  کوچ  هر ریبی داشته باشد این حش 

 !!یکویی دارددها  نامه پیو گا شودمیپه  

 

قاصد  خبر نزدی  شدن سارت دستگریم را داد، نیرویی در وجاودم باه  شبی که

یا رش  به زندگی و !! در شکمم بود« خار راه اسالم  »شاید  !! مقاومت برخواست

 !!!مبارزه بر رزیه جنایاتی که در حال رخ دادن بود

 

ا  سات، باا کارناماهسا گیاروچهثستانه سیاکنون در  «خار راه اسالم»به هر رو 

ها  خوب شهر دیاپزم گرفتاه باا درجاه از یکی از دبیرستان !!النیودرخشان و ط

چنادین فایزم مساتند سااخته، مادتی باا !! ها تحصی  کاردهدر رشته رسانه! ممتاز 

همکاار  کارده و « بدون ناام»برنامه : ها  هنر  تزویزین اتری  از جمزهبرنامه

مهاااجرین : »نااامه اش باا فاایزم داسااتانی زمبااردار فیشاارو   ۲۰۱۶ماای  ۳امااروز 

 .است!« خشمگین

 

شااو  در چشاامانم حزقااه زده قباا  از همااه در محاا    بااا غاارور در حا یکااه اشاا 

 !!را تماشا کنم« خار راه اسالم»م تا افیزمبردار  حاضر شده

  

*** 
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 :پگاه روشد

 !ندیگومیاسی سخد یزنان زندانی س
 

 
 ۲۰۹یکی از راهروها  بند 

 

او ین چیز  که در نگاِه اول از ثنهاا تاوجهم . در ترکیه با بنفشه و فرشته ثشنا شدم

ِ  وقتای گرشاته. را جزب کرد، نشاط و پریرندگی و میِ  سرشارشان به زیستن بود

دو جواِن مبارز کاه یکای در . متحول شدم خودم مقایسه کردم خیزی نِ ثنها را با اال

هایشان دست به مباارزه شماِل ایران و دیگر  در جنوِب ایران برا  نیِ  به ثرمان

ثنها پ  از پیروزِ  ضاِدانقالب جمهاور  اساالمی، فهمیاده بودناد کاه . زده بودند

 ثنها با شور و هیااان باه. دنهنوز خیزی کارها باید کرد تا به ثرمانشان نزدی  شو

  مبااارزه خااود باارا  ساااختِن دنیاااِ  د هواهشااان ادامااه دادنااد و در  حمااه  حمااه

زندگیشان مبارزه کردندر حتا بعد از این که مابور شدند از کشاور خاارج شاده و 

 .پناهنده شوند

 

سا گی دانشسراِ  خود را به اتمام رساند و در ی  روستا اساتهدام  ۱۹فرشته در 

او فعا یتهاِ  خود را از همان روستا ثغااز کارد و همگاام باا مباارزاِ  ماردم  .شد

او همراه باا دوساتاناش باا دایرکاردِن کتابهاناه در چناد . کردمیکارهاِ  فرهنگی 

 فرشاته در. هاِ  صامد بهرنگای ثشانا کنادها را باا اندیشاهروستا سعی داشت ب اه

  ، در واقعاهکاردمیشارکت  نمبارزا  مهتزف فعال باود، در ارتصااباِ  معزمای
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و  در کاو  ..... پیوسات وکوِ  دانشگاِه چمران به دانشاویان مبارز می به حمزه

باه هماین د یا  . دانشگاه توس  اوباشان رژیم دستگیر شد و پ  از مدتی ثزاد شاد

اش معز  شد و به یکای از شاهرهاِ  جناوبی رفات و در ثنااا باه وضعیِت تدری 

 .ها  ایران شدت و هوادار اتحادیه کمونیستخ اتر پردفعا یت متشک 

 

با بازشادِن فضاا  سیاسای . سا ه، در شماِل ایران دانشاو بود ۱۹از ثنسو بنفشه، 

او با . پیوستنددر ثن زمان، دانشاوها و جوانان به احزاب و گروههاِ  مهتزف می

ر د نثاش باا خاِ  ساازمان مااهادین باه هاوادار  از توجه به مطا عا  و ثشنایی

پا  از . ثمد، و سپ  با پسر  ثشنا شد که او نیاز هاواداِر ساازمان مااهادین باود

 .مدتی ثن دو با هم ازدواج کردند

 

بنفشه و همسرش تصمیم گرفتند که ششِ  خود را کنار بگرارند و باه فعا یاِت خاود 

خرداد پی  ثمد و پ  از ثن برا   ۳۰زه  بتر ادامه دهندر تا این که مسبه طور جد 

کاردِن  رژیام بارا  محکام. ان مااهدین، فاِز سیاسی به فاِز نمامی تبدی  شدزماس

هاِ  اقتصاااد  و سیاسااِی و اجتماااری خااود تااالش کاارد ثخاارین دسااتاوردها  پایااه

انقالب مردم را نابود کند و کزیه سازمانها و احزاب و فعا ین مباارز و انقالبای را 

. م را به خیاال خاود مرراوب کنادردم ها گونه تودهاز سر راه خود بردارد و این

 .بود که بنفشه باردار همراه همسرش در خیابان دستگیر شد ۶۰در د  ماِه 

 

کاه باه ابتکاار اتحادیاه )پ  از کودتا  رژیم جمهور  اسالمی بود که ساربداران 

با ثنکه . دست به مبارزه مسزحانه در ثم  زد( ها  ایران تشکی  شده بودکمونیست

تبااِط تشاکیالتی فرشاته باا اتحادیاه کمونیساتها  ایاران شرای  ار اوضا  ودر ثن 

پاا  از . قطا  شااده باود، امااا از طارف ثمااوزش و پارورش او را احضااار کردناد

 .او را دستگیر کردند و به مقر سپاه بردند ،مراجعه به اداره مربوطه

 

ه و شب اول از او باازجویی کردناد و از شابها  بعاد باازجویی هماراه باا شاکنا 

 :گویدمیفرشته . ن بودیتوه

روز ثزاد  خرمشهر همزمان بود با روز دستگیر  و شکناه و توهین به مانر »

ناد و باه دادمیثنها سرشار از شور و خوشحا ی از ثزاد  خرمشهر، مرا شاکناه 

کشند در صورتیکه خیزای از گفتند که دوستان تو در ثم  برادران ما را میمن می
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 «شهر کشته شدند و…مبرادران ما برا  ثزاد  خر

 

 :گویدمیاو . ه را پ  از دستگیر  مستقیم به بازداشتگاه بردندبنفش

 ۳بعد از ظهر تا سارت حادود  ۵زدند، از سارت حدود با کاب  به کف پاهایم می»

چاون . فق  ی  بار پاها  من را بااز کردناد. صبس، تمام این مد  مرا کت  زدند

پاهایم را در جاایی کاه ثب ر کردند ن را مابومح  شده، ند پاهایم بیکردمیفکر 

 «.جم  شده بود بگرارم و…

 

زندانیان، حایِن ماداواِ  او . سارت به بازداشتگاِه موقت بردند ۲۴بنفشه را بعد از 

. اش ارتارا  کردنادشاکناه به خاطرمتوجه شدند او حامزه است و به زندانبانان 

 :در جواب به این ارتراضا ، ثنها گفتند که

 !«یم که او حامزه استدانستمین ام»

 

در ثن زمان باخبر شد کاه . پ  از مدتی بنفشه را به ی  زنداِن دیگر منتق  کردند

تحاات شااکناه و  اند و همساارش شاادیدا  دو تااا از برادرهاااِ  همساارش اراادام شااده

پ  از مدتی همسرش نیز به د یِ  ردِم ارتراف و تان نادادن . فشارها  شدید است

بنفشه را وقتای  .نفر دیگر اردام شد ۱۶یا  ۱۵ویزیونی، همراه با تز   به مصاحبه

در ثنااا باا . ، به بند رماومی منتقا  کردنادگرشتمیاش که هشت ماه از باردار 

ی  دکتِر زنان هام ثنااا . اش ثشنا شدی  مادر و دختر و ررون و دختِر کوچ 

 .زندانی بود

 

ن زن بر پشت وانتی ساوار د زندانیاااصرار زیموق  زایمان، او را به سهتی و با 

ا  از کردند و به بیمارستان منتق  نمودند و با کمتارین توجاه باه او، وقتای گوشاه

. بیمارستان افتاده بود و سر ب ه از رحم  بیرون زده بود، به اطا  زایمان بردند

 :گویدمیاو 

ام بیاید، اماا دو ر به کم ام شیر بدهم و نیاز داشتم که پرستامن بزد نبودم به ب ه»

شب بعد از زایماان . ندگراشتمیمامور  که همراه من بودند به هی وجه مرا تنها ن

. ها بود وارد اتاا  شادنددیدم که دو نفر مسزس با دکتر  که پزش  قانونی اردامی

 :او با پوزخند از من پرسید

 "  تو به دنیا ثمد؟ حاال چی هست؟ باالخره ب ه"
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 :ا  کرد و گفتخنده ،دختر استوقتی گفتم 

 !"تونه انتقام پدرش رو از ما بگیرهخوبه، پ  نمی"

 

 :گویدمیفرشته 

ِ  دیگار هام هاشاکناهها  روزانه که خورا  ما باود، اناوا  رالوه بر شکناه»

شاانیدیم، فحشااها و   دیگرزناادانیان میهاشااکناهساار و صااداهایی کااه از . بااود

ناد و صابس کردمیها  ثهنگران پها  هنبرایمان تراها  ثنها، شب و روز توهین

 ۵۰ناور کاافی نداشاتیم و در گرماا  . ندکردمیزود برا  نماز اجبار  بیدارمان 

  کمر همه. ا  نبودکننده  هوا و یا خن   جنوب هیا نو  وسیزه   تهویهدرجه

کنناد ماان اذیت خواساتندمیهار وقات . شاده باود« گاال»ما دچار بیمار  پوساتی 

وقت سزول ما را به هر د یزی مای وقت و بی. حمام یا دستشویی برویم دنگراشتمین

اما ما هم، شگردها  مهصوص خودمان را داشتیم و به هر نحو  خبرهاا . گشتند

کاه هماه   ماا باه خاوبی یااد « زدنمورن»یم، به خصوص کردمیرا رد و بدل 

 .«گرفته بودیم

 

 :گویندبنفشه و فرشته، هر دو می

و بعاد  کننادمین باکره را قب  از به دار ثویهتن صیشه دیم که دخترایما بارها شن»

، تا کاه ایان دختاران بعاد از کشاته شادن بااکره نباشاند و باه کنندمیبه ثنها تااوز 

ثنها هم نین شنیده بودند که با ی  جعبه شیرینی یاا یا  کزاه قناد و . بهشت نروند

 «و… دنرفتمیختران اردامی   دی  شاخه گ  به دِر خانه

 

 :گویدمیفرشته 

ناد، برخای بردمیبرا  من زمانی بود که ما را به تماشا  ارادام  هاشکناهاوج »

دختران جوانی بودند که بعد از تماشا  مراسم اردام انقالبیاون از تارن تاا صابس 

 .«زدندجی  می

 

هاا  بارا  زنااِن زنادانی کالساها  ثماوزش کتاب هاشاکناه  این رالوه بر همه

هایی کااه بااه نااد در جشاانکردمیگراشااتند و ثنهااا را مابااور یو اخالقاای م ماارهبی

ثوردناد هاا را میتواب. فتند در مراسم درا شرکت کنندگرمناسبت ها  مرهبی می

شاان تا برا  ثنها از اقرارشان به ارتباطهاِ  جنساِی ساهنرانی کنناد، و تماام سعی
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ناد دور حیااط کردمیاباور مزناان را . این باود کاه از ایان نمار ثنهاا را بشاکنند

گااهی اوقاا  . بزننادتوابها دستور داشتند که با شال  به کماِر ثنهاا . پابرهنه بدوند

دادیارهاا اجاازه داشاتند ثنهاا را تنبیاه . ثوردنددادیارها را برا  صحبت با ثنها می

 .کنند

 

 وها شامِ  شاال  و سازوِل انفاراد  بادون ثب و غارا، و نارفتن باه حماام این تنبیه

او . ماه را در انفراد  گرراند ۶فرشته . شدمی -براِ  مدتهاِ  طوالنی -دستشویی 

 :گفتمی

یم تاا باراِ  کاردمیهاِ  پالساتیکی دستشاویی ناد در کیساهکردمیمان وقتی تنبیه»

 .«ا تمان نکنیم رفتن به دستشویی به زندانبانان

 

 :گویدمیبنفشه 

سااال داشاات را در یاا   ۲تاارم کااه خ یاا  روز ماارا تنبیااه کاارده بودنااد، ماان و د»

وقتی در را بستند دختارم ترساید و شارو  باه جیا  زدن . سزول زندانی کردندت 

 . ستم او را ثرام کنمتوانمیمن هر کار  کردم ن. کرد

 

سال بود که همراه با من در زندان بود، و گهگاهی او را باه بیارون از  ۲نزدی  

کوبیادیم و دخترم به در بزرگ ثهنی می ه بااهمر. فرستادمام میزندان نزد خانواده

پا  از . کشید، تا اینکاه در را بااز کردناد و او را باا خاود بردناداو دائما جی  می

بعادها بااخبر شادم کاه . سر بردمه رفتن دخترم، من سه ماه را در سزول انفراد  ب

 .«نداام دادهدخترم را تحوی  خانواده

 

باه . اندناد  برگشت، دخترش را پی  او بازگرددپ  از این که بنفشه به زندان را

. سال زندان را دادناد ۳۰با ی  درجه تهفیف، حکِم  - به خاطِر داشتن فرزند - او

های  جشن گرفت، چرا که ممکن بود مانناد سزو یاو خوشحال از این حکم، با هم

ون رسال حب  در زنادان کاا ۵به فرشته نیز حکم . بدهندبقیه به او هم حکم اردام 

اش ا او را تهدید کردند که ممکن است تادید نمار کنناد و حکاماهواز را دادند، ام

شان کمتار از او باود ارادام به حکم اردام تشییر پیدا کند، چون حتا کسانی که حکم

 .شدند
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 :گویدمیفرشته 

کاه باه طاور خااص باا ماا، باه خااطر ا  که وجود داشات برخاورد  باود نکته»

 ۵۷ماارن  ۸  اصزی رژیم درچیز  که روشن بود حمزه. دنکردمیبودنمان، زن

نافرمانِی  خواستندمیدر ثن موق  با زنان تعیین تکزیف کرده بودند و  تقریبا  بود که 

باااه وجاااود ثماااده از ساااو  زنهاااا را باااا حاااااِب اجباااار  و تاااااوز و اتهاااام و 

ها، انجبااار  در مااورِد روابااِ  غیراخالقاای بااا ارضاااِ  سااازمهاااِ  اگیر ارتراف

در زنادان، زناان . ز بین ببرنادتالفی کرده و زنان را در زندان سرکوب کرده و ا

ها و سرکوبی که، به خاطر فعا یتها  قب  از دساتگیر ، ابتدا در مقابِ  سهتگیر 

  حااکم باود، ند و جِو بادکردمی، از موض ِ ضعف برخورد شدمیبر ثنها ارمال 

باارزه باه شاکِ  مقاومات و ارتصااِب غارا م اما بعدها روحیا  تشییر کرد و ادامه

 «.در ثمد... و

 

هاا ها یا به نحاو  از خانوادهبسیار  از زناِن زندانی سیاسی اخبار را از روزنامه

 :گویدمیفرشته . نددادمیگرفتندر و در اختیار دیگر زنان زندانی قرار می

ِر ثنهاا و ایاااِد تاایکی از انوا ِ مبارزاِ  ما، چگونگِی برخاورد باا تاوابین و رف»

 .«گیر  داشتنداتحاد بیِن زنانی بود که بر رزیه ثنان موض 

 

در ثن هنگام فضاِ  . سال حب  از زندان خارج شدند ۵هر دوِ  ثنها بعد از حدود 

هاا باه خانواده. ِ  ثنها تحمی  کارده باودجامعه تاایراِ  منفِی زیاد  بر جِو خانواده

ِ  فرزندانشااان، بااا ثنهااا برخااورد   دوبااارهدنِ د یااِ  تاارن و وحشااِت از دساات دا

 .سهتگیرانه داشتند

 

اهااِن ِ  ماادر و دختار، خوِ  همسِر بنفشه بادوِن در نمار گارفتِن خواساتهخانواده

ها از دسات داده ثنهاا ساه فرزناِد خاود را در ثن ارادام. شان شدندنگهدار  از نوه

  دخترش را پریرفت، و او وربودند و بنفشه، از روِ  همد ی با ثنها، محرومیت د

به فرشته و بنفشه گفته بودند که ثزادیشاان موقات . ِ  همسرش سپردرا به خانواده

ثنهاا . ن برگردند و حِ  خروج از شهر را ندارندبه زندا ماددا  است و ممکن است 

هم رژیم، و هم اطرافیان رفتار و حرکااِ  . ندکردمیهر هفته باید خود را معرفی 

همیشه موقا  امضاا و اراالِم حضاور، از ثنهاا در ماورِد . نمر داشتند یرثنها را ز

موضو ِ ازدواجِ ثنهاا ها نیز بر خانواده. پرسیدندهایی میشان سوالوضعیِت تاه 
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 .اصرار و پافشار  داشتند

 

 :گویدمیبنفشه 

تماِم وسایِ  خانه ام را دو ت ضب  کرده بود و همسر و فرزنادم را هام از دسات »

اماا . رفتم پیِ  پدر و مادرم زندگی کردم. امخودم مانده بودم و  باِن تن. دمبوداده 

باه مان باه . ام بودنادچهارچشامی مراقابام، هماه از خانوادهام گرفته تا اطرافیان

ند که هر  حماه ممکان باود خطاایی کناد و کردمیرنوان ی  زِن جواِن بیوه نگاه 

م شاوهر هماه جاا ماباور باودم بگاویو چند جا سِر کار رفتم . مشکزی پی  بیاورد

ِ  هار ناو  ، باه خاود اجاازهشادمیِ  مان بااخبر دارم، اما هر ک  که از گرشاته

شاان را باه از خانواده ِ  شوهرم خواساتم کاه زیارزمیِن خانه. دادمیپیشنهاد  را 

ِ  امیدهایم را از من همه. من بدهند تا با فرزندم ثناا زندگی کنم، اما قبول نکردند

سعی کاردم باا شارایطی کاه بار مان . ا رانده شده بودمداده بودم و از همه ج  ستد

 .نمتحمی  شده بود مبارزه ک

 

، حتا مرد  که همسرش دادمیِ  خواستگار  از من را به خودش هر کسی اجازه

ِ  تحقیرهاا را تحما  کاردم تاا توانساتم مساتق  شاوم، و جما ِ همه. شدمیباردار ن

ام به حاال دیگر رقایدم رو  شده بودر دیدگاِه سیاسی. کنم دامربوط به خودم را پی

ِ  زندان داشت رد  ثشنا شدم که او هم سابقهبا م. سمِت چپ گرای  پیدا کرده بود

ماا ازدواج کاردیم و دارا  دو دختار . مان با هام همساو باودهاِ  سیاسیو گرای 

در زناادان گرشااته  مااانتوانسااتیم ثن ااه را باار  شاادیم، امااا هی کاادام از مااا هی گاااه

هاِ  اردامی و با دوستانی کاه در زنادان باا ثنهاا هاِ  ب هبا خانواده. کنیمفراموش 

بعد از سا ها توانستم مطا عا  خودم را بر مسائ  . ثشنا بودیم رابطه برقرار کردیم

هایماان توانساتم باا ساازمان زناان هشات زنان متمرکز کانم و باا توجاه باه ارتباط

 ....«.ام در ایران ادامه دادمتا ثخرین  حمه به مبارزه نم .مارن وص  شوم

 

 :گویدمیفرشته 

مان هااوم ثورده بودناد و خواهرهاا و وقتی ثزاد شدم متوجه شدم بارها به خاناه»

 .برادرهایم از خانه فرار  شده بودند

 

پدر و مادرم در طول مدتی که مان در زنادان باودم فشااِر زیااد  را تحما  کارده 
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مان . به من فشار بیاورند که دیگر چیاز  تکارار نشاود خواستندمیحاال  و بودند،

خبردار شده بودم کسانی که قب  از من ثزاد شده بودند دچااِر بحرانهاا  روحای و 

اناد، و فشاار خاانواده و هایشان را از دست رفته دیده  ثرماناند و همهروانی شده

گفتنااد کااه ام میدوسااتان. ودباا  جامعااه ثنهااا را بااه کزاای ساارخورده و مااایون کاارده

ایم و در ها با ما جاور  باود کاه گویاا مرتکاِب رماِ  زشاتی شادهبرخورِد همسایه

اندر اما من این موضاو  را خاودم اند بر سِر ما ثوردهزندان هم، هربالیی خواسته

 .احسان نکردم

 

  ِ ِ  مباارزاشادهاماا فضااِ  مرروب. شدمیبا من خیزی خوب و محترمانه رفتار 

ام از چرا که هنوز انگیزه داشتمر چرا که حا  انتقاام. ردهنده بودم ثزامردمی برای

این رژیم دوچندان شده بود، و ظزم و جنایت ثنها را تا مشاِز اساتهوانم حا  کارده 

کسی، ثن هم با احتیاط، از من بپرسد که در زندان چاه  ثمدمیخیزی کم پی  . بودم

. طزبیاد  بیشاتر  را میزهودند، و این مباارب مردم اسیرخفقان شده. بر تو گرشت

او ین کار  که کردم شهرم را رو  کردم و به تهران رفتم و در ثناا شرو  باه 

پا  از مادتی باا ناامزدم کاه از زنادان ثزاد شاده باود ازدواج کاردم و . کار کردم

 .دارا  دو دختر شدیم

 

حفظ کنم ه کرده بودم ربهمیشه سعی کردم مطا عه و ارتباط خودم را با ثن ه که تا 

خطمان برا  پیوند با جوانان، گروهها  به همراه همسرم و با دوستان هم.  و کردم

هایی تشکی  دادیم کاه در ثنااا باه بحاث و گفتگاو در ماورد کوهنورد  و گزگشت

و سا گرد روزهایی مانناد . پرداختیممسائ  ثنها و تاربیا  و تفکرا  خودمان می

 .یمشتدامارن را گرامی می ۸

 

هر  حمه با مطا عه و فعا یت بیشتر .  مادران پار  ال ه ارتباط برقرار کردم  من با

بااا . ام نزدیکتاار کاانمدر مااورد مسااائ  زنااان، سااعی داشااتم خااودم را بااه اهااداف

مان از نمار . گروههایی که تفکرا  رادیکال انقالبی داشتند ارتباط برقرار کاردم

م و دانستمیهمیشه از ثنها م و خودم را شتمارن را قبول دا ۸خطی سازمان زنان 

تا جایی که توانستم در ایران به مبارزه ادامه دادم و االن هم کاه خاارج از کشاور 

  خاودم بارا  ام و با امید و توان بیشتر به مبارزههستم دست از مبارزه برنداشته

 «…دهممیرهایِی زنان ادامه 
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ثنهاا و . ثن سن بر ثنها گرشاتن ه که در ث ، و به ثنها و بهکنممیمن به خودم فکر 

هاایم نیاز ثن ه را بر ثنها گرشته، حتا در کابون. امثال ثنها برا  من بزرگ هستند

 .ندیده بودم

 

هایشان نشستم، با ثنها شکناه شادم، ِ  ثنها پیوند خوردم، پا  صحبتمن با گرشته

در معنااِ  ِ  زن را هنااگزیر واژ. ام ترسایدمباودندرد کشیدم و حتاا گااهی از زن

  نه مادر خوب، ناه دختار خاوب، ناه همسار شایساته، ناه معشاوقه. دیگر  یافتم

نه . انددر ذهنمان پرورانده« زن»ِ  دیگر به ثن ه که ازخوب، نه… و هزاران نه

به ثموزشی که دیدیم، نه به دیِن موروای، نه به فرهناگ و ضادانقالبی کاه باه ماا 

نه به فحشا، نه به حااب، نه به اردام، نه باه  ه به فقر،ن تحمی  شد، نه به تبعیض،

 !!!قصاص، نه به سنگسار، نه… نه 

 

*** 
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 :عفر امیریج

 م""بی جی
 

 
 

 چشم بند  رو ببند بیا بیرون سری !پاشو 

 

چاا ، سارش  تقریباا  بود. با قد  کوتاه، هیکزی درشت و  ۶٤ن بند نگهباناز یکی ا

کوتاه،  کامال  رپشت تا زیر گزو و جزو سبی  را از ته تراشیده بود، با ریشی بزند و پش 

 درون ی  اونیفورم گ  و گشاد بسیای.

 

 ساخته یا برا  ساخته بودند، در او این دیادارش بااا  که برا  خودش با این قیافه

 هت.انگیانسانی تنفر او را نسبت به چنین ریهتی بر می هر

 

ساخته  ۶۰ثباد است. این بند بعد از سال ها  انفراد  زندان دیزلبند سزول ۶٤بند 

. با ش  ردیف سزول انفراد  و در هر ردیف نه سزول، ی  توا ت و ی  شودمی

وقتی زنادانی . دشونمیختم  ۶۰۹شرو  شده و به  ۱۰۱ه سزول ها از حمام، شمار

، شاودمیها محساوب روبرو  در بایساتد سامت راسات  کاه قسامت پاائین سازول

یعنای هار روز ساه یاا  ،ها  دربسته وجود دارند، با شرایطی مشابه سازولهااتا 

صاور   دقیقه برا  شستن دسات و ۵ تقریبا  و هر نوبت  شوندمیچهار نوبت باز 

 ومی بودند.ه رمها  دربستو توا ت با این تفاو  که اتا 

 

برده بودنادم. اول  ۶٤ریهت را دیدم، بار دومی بود که به بند ا  که بیاو ین دفعه
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ها قارار داشاتر مرا برا  خوردن چزوکباب!! بردند به کانتینی که در پشت سزول

هاا معاروف   ثنکانتین دیگر و همها  باز کنار دیوار زندان در کنار دو محوطه

 ر ؟!به کانتین کارها  هن

 

چند تا کاب  و خرد و ریزها   در کانتین چزوکباب ی  تهت بود و مقدار  طناب،

دیگرر در دو کانتین دیگر مثزن وساای  نقاشای، تاابزو، پالکاارد، مقادار  چاوب و 

گران وها و شکناهها  هار، بازج وسای  ناار  گراشته بودند. این جا پاتو  تواب

 بود.

 

  هطاقت ثوردر در طی مدتی کاه در فاصازخوب خورد ثنکه قب  از من داشت می

ها  روحای کاه از رغم تمام فشار و شکناهتقربین دو متر  او نشسته بودم، رزی

  کاار بارایم خیزای مثبات باود. پا  فریادها  د هراش او کشیده بودم و ی نتیااه

 تحم  کرد! شودمی

 

ساتم رو  نتوامینثنقدر خورده بودم کاه باه تنهاایی  ن شد. مرا بردند داخ نوبت م

بند از رو  پاهایم بایستم و راه بروم، از تهت کاه باازم کردناد بار ااار تقاال چشام

ر خورد و رو  گردنم افتاده بود. دو نفر زیر بشزام را گرفتناد و بیارون صورتم سش 

 بردند و پاپی چشمبند نشدند.

 

و  متار ۵تاا  ٤ تقریباا  طاول ه با  ،هادیوار زندان و در همان محوطه کانتینمااور 

کشاان باه ثن ساو ریگ ریهته بودند و دو نفار مارا کشانرر  ی  متر مقدار  

کم  خودشان بدومر کاار  باود ناشادنی و ه ها ببردند و از من خواستند رو  ثن

مات شاده ثنارا انااام شان بایاد باه هار قیبهشی از وظیفه به رنوانمشک  اما ثنان 

و رنگاین شاده  ی هماه سارخزا ن قبشادگاها از خاون پاهاا  شکناهند. ریگدادمی

زدم و حاضار باه انااام دساتور بودند. این را در چند نوبت که خودم را زمین می

خندیدند هایم میها هم ول کن نبودند به حرکا  من و ثه و نا هم دیدم. ثنشدمیثنها ن

ند حداق  ده بار باید بر  و برگرد ر وقتای بارا  او این باار باا کردمی رو اصرا

 الم شدم گفتم: هم ک هاثن

 «راه رفت. توانمیها نثخه با پا  برهنه و سا م هم رو  این خرده سنگ»

 

 ها گفت:بیشتر خندیدند و یکی از ثن

 «یا نه! شودمیبینیم حاال می»

 

 ظاهر با د سوز  گفت:ه دیگر  ب
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  خود  خوبه کابز  را خورد  چطاور شاد؟ پاشاو یاه کام بادو هام بیااره برا»

 .«و هم ما رات کن خودتو راح 

 

هاا را و م و هام ثنکردمیباید هم خودم را راحت . ح  با ثنها بود. اینهم شدنی بود

از دو یا سه بار رفات و برگشات بیشاتر تاااوز  کنممیشد. راحت شدمر ا بته فکر 

 ها پرسیدم: ن وا ! اول ثهسته از خودم و بعد از ثنطرف کانتیه نکرد. برگشتیم ب

 «بزنند؟  اهندخومیبازم هم »

 

 یا نه؟ گفت:  شودمیبینیم ثن که گفته بود حاال می

 «پ  چی فکر کرد  بدبهت!!»

 

 ثن یکی گفت:

 «بی اره را نترسان.»

 

به جزو کانتین رسیده بودیم، چند جفت دمپاایی رو  زماین باود کاه بسایار بازرگ 

ن این ه چناها را پوشیدر همان  حمبا بزرگترین کف  هم ثن شدمیبودند. ثنقدر که 

هاا بپرسام: کادام شارکت ز ثنموضو  ساده ذهنم را مششول کرد که نزدی  بود ا

ها از مان دازه هست؟! اما وقتی که ثنها را تو ید کرده؟ اصال پا به این اناین کف 

دیدم به پایم تنگ استر ایان باار  ،ها را بپوشم و راه بیفتمخواستند ی  جفت از ثن

 اند.ن فکر تا ایناای  را هم کردها ببیهفق  در د م گفتم: دیو 

 

 ریهت برخوردیم، رئی  زندان پرسید:به رئی  زندان و بی ۶٤جزو در بند 

 «حرف نزده. ها! برادر نوریان»

 اِه!

 

 گفتند:

 «حاال ببریدش سزول و بعداز ظهر بیاریدش.»

 

 در حا ی که هر سه به ستون ی  جزو او ایساتاده باودیم، مان هار دو دساتم گاردن

  تراژیا  و هایشاان انداختاه باودمر صاحنههانم باود و وزنام را رو  شانههمرا

متضاد که بارا  یا   کامال  را ساخته بودیمر یعنی ی  شک  و محتو   ا مسهره

 اطی ناگسستنی هستند.گویند: شک  و محتو  در ارتب حمه فکر کردم چگونه می

از دو حاال خاارج  اشاتیمراد  در حا تی که ما ساه نفار قارار د طوربهرمومن و 

و شوخی است که یکنفر بین دو نفر از دوستان یا رفقاا  نبود، یا در حال سالمتی 
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و یا در حال بیمار  و ناتوانی است، کاه  گیردمیاش قرار بسیار خوب و صمیمی

ر دیگر دارد.در ثنصور  هم باز نزدیکان و رزیازان  یکنفر نیاز به کم  دو نف

تردید ناشای از شااد  و شاوخی و شانگو ی اول بی دمور . درکنندمیاو را کم  

ا  از و در مااورد دوم جزااوه کناادمیرفاقاات را محکاام  اساات، کااه پیونااد دوسااتی و

،روحیاه اش دهدمییگانگی و همزیستی انسانی است، کاه درد را در بیمارکااه  

 .کندمیها را به هم نزدی  سازد و قزبو  میرا ق

 

یان  حماه ماثزن ها نباودر هام ثن کا  کاه در اثن ام ازحا ت امروز ما، اما هی کد

 ها  پی  بود.   حمه، ثزاردهندهدادمیام یار 

 

ستم تشهیخ بادهم کاه کیسات،همان کاه گفتاه باود: حااال توانمیاز رو  صدای  

ها  تهات باا هایم به باال  سرم و باه میزاهیا نه!! هنگام بستن دست شودمیببینیم 

نای ثن کاار را انااام داد کاه زخام ماا یا  دساتم باد دهچنان جدیت و خشونت و 

 ها پ  از زخم پایم خوب شد.مد 

 

م کاه او دانساتمیرا دیدم، اما هناوز ن ریهتبود که بی ۶٤هماناا جزو  درب بند 

 م است.همان به جه

 

 م گفت:نوریان بعد از گفتن: اِه، قب  از ثنکه حرف دیگر  بزندر به جه

 «؟ ثخه بدبهت مابور بود »

 

من نگاه ه م پائین بود با شنیدن صدا  او سرم را باال کردم، دیدم هر دو دارند برس

م پاار از تاارحم و تنفاار و انزجااار و نگاااه بااه جااهاشاابا  از  ر نگاااه نوریااانکنناادمی

 د سوز  بود.

 

ام را باه ا  که در اار شکناه و درد م ا ه شده بود، من هم با نگااه نفار با چهره

 .کردم صور  نوریان تف

 

کاه  م،ام ایساتادر او کاه بار رکا  باه جاهنوریان ی  قدم جزو ثمد و سینه به سینه

چرا خدای  نیم دانگ هم حسن و جمال به او ارطاء نفرموده بود، جاوانی  دانممین

ا  زیبا، کوسه بودن  از زشتی ری  معاف  داشته باود و اندام با چهرهبود خوش

ود، سابی  طالئای رناگ و چشامان ثبای وده با اش افزاش بر حسناند  ری  چانه

 مزید بر جرابیت جما   شده بود.
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م زیتونی رنگ ساپاه پاساداران را باتن داشات، کاه انگاار او بیشتر اوقا  اونیفور

خیاط بسیار ماهر  با دقت تمام بر فا ب تان  بارای  دوختاه اساتر ا بتاه شازوار 

ه شاای  باود گار چا  نماود.پوشاید کاه قادر  جزاف و ساب  میتنگ و چسابیده می

پسااندند، حتاای شاانیده بااودم اش را بیشااتر میمحکااومین بنااد راااد  ثن طااور 

 .کنندمیتربیتی هم زنند و کارها  بیتربیتی هم پشت سرش مییهایی بحرف

 

نوریان با پوتین نویی که به پا داشت و همیشه واک  زده و برا  بودر پاا گراشات 

 گفت: ما تزخرین کرمانشاهی ای  شیام و با گورو  پا  زخمی و ورم کرده

ن به گیر  به کشونی  زیر ِدهمانه مثه توپه تهم مورغی که با   میببین حه قیقه»

 «یاد باال.به کشنی می   ئاو، ئما تا وه

 

خواست پای  را بردارد و گورش را گشم کندر اصزن حاال در ثن  حمه فق  د م می

ساکت مانده و پای  را بیشتر فشار   دیدم   جواب دادن  را نداشتم، و یو حوصزه

 درد گفتم:انگار منتمر جواب من است. ثهسته و با  دهدمی

 «همه حقیقت را گفتم.»

 

 گفت:

گیای! ئار  ئاروا  ئه ماه  !! گفتای؟ باه گاو ماه خاوام باه گام، بعاده ظاور می»

 «ببریدش!

 

د د  چنا اش را کاردم تاو  چاال مساتراح و غیررااتو  د م چند بار مرده و زناده

 فح  و ناسزا  مهصوص بند شهربانی هم نثارش کردم.

 

نااد بسااتن چشاام بنااد را بااه همراهااانم یااادثور  بااه محااض ورود بااه بنااد، مساابول ب

یا نه؟ انگار تازه متوجه شده باشاد باا تشیار  شودمیکرد.ثنکه گفته بود: حاال ببینیم 

 پرسید: 

 

 «چشم بند  را چرا نزده بود ؟ »

 

 جواب ندادم.

 

و رفتندر در باز مانده بود، حاال تمام بدنم از نو  پا تا فر   ۵۰۹سزول  ماتندانداخ 

نشست، هر دو دست را زیر پاهاایم قاالب ،  رز داشت به جانم میکردمیسر درد 

ها را از زمین بزند نگه داشتمر ناگهان یادم ثمد که سیگار و فند  همراه کردم و ثن
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ام نکردناد و ای بالفاصازه تی  بادنیتفبند  دارم و خوشحال شدم، که وقت ورود به

فکر کردم، حتمن سیگارها تو  ثنهمه تقال و جان کندن وقت کاب  خوردن، حاتمن 

رد و خاکشیر شده  اند.نشده بودند. اکثرا خرد نشده بودند.خش

 

سوخت، چون که دور اول که کاب  زدند، تا بود و می رغم اینکه گزویم خش رزی

ده بودمر در زندگی فکر کنم فق  ی  باار چناین از تاه ز فریادثناا که توان داشتم 

بهماان در تهاران، بااا ایاان  ۲۲و  ۲۱رشاکوه قیااام روزهااا  پش  دل فریااد زده بااودمر

   وجودم ممزو از شو  و شاد  و شور بود و خودخواسته.تفاو  که ثناا همه

 

 یپا در  سیگار  روشن کردم و دودش را با و   تمام بزعیدم، بعد از چناد پا  پای

صد در صد ممنو  اسات،  ۶٤یادم ثمد که داشتن سیگار و کبریت یا فند  در بند 

 فند  را بالفاصزه تو  شورتم پنهان کردم.

 

 رزاید، که به تمام تنم می گرفترسیگار به نصفه رسید بود و  رز داشت شد  می

  هار نگکردمیم ثمد جزو درب سزول ایستاد و نگاه به حال زار و فالکت بارم جه

  زشاتی کاه بارا  خاودش سااخته باود، ناوری احساان کردم و دیدم با ثن قیافاه

 اول پرسید: همدرد  و انسانی در نگاه  پیداست.

 «سیگار و کبریت را از کاا ثورد ؟ »

 

 گفتم: یکی از ثن دو نفر دادر قبول کرد و گفت:

ش ودخا  د وها  مردم را بیااره کربی نسازه که ئی جور شما جوونج خدا برا ر»

 «فرار کرد رفت.

 

ثورناد و شاال  که تماام کساانی کاه باه اینااا می کندمیبعدها فهمیدم این ثدم فکر 

  و  شهصی هستند به نام رجبی )که همان مسعود رجا خوردهزنند همه فریبمی

 و جوانان مردم را بی اره کرده استر او ادامه داد:کرده باشد( که خودش فرار 

 .«نب(م )با پاشو به جه»

 

خواساتم بگاویم: هناوز کاه ظهار برم گرداند کاانتین، می خواهدمیاول فکر کردم 

م بایاد ام شد. گفت: باه جاهنشده؟ خودشان گفتند بعد از ظهر! انگار متوجه نگرانی

م راه تاوانمی، به پاهایم نگاه کاردم، متوجاه شاد کاه باه تنهاایی ن۳۰۹برو  سزول 

قول خودش ه داشت خواهر و مادر بن تم، ح زدبروم در حا ی، که زیر  ب غر می

اش را داد زیار بشزام و چاون ت، ثمد کمکم کرد تا بزند شوم، شاانهسشرجبی را می

تر بود به راحتی  نگر اناداختم رو  دوشا ، دسات چاپم را کاه قدش از من کوتاه
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اش گرفت و دسات دیگارش را اناداخت دور انداخته بود دور گردن  با دست چپ

 و جورم کرد. م ج  خوبکمرم و خیزی 

 

ا  باودر معزاوم باود کاار کشااورز  و صاحرا حساابی ر و بابنیاهثدمی قو ، تاوپش 

بندم را چناد قادمی کاه رفتایم متوجاه شاد کاه چشام اش کارده اسات.محکم و ثبدیده

 ام، دستم بودر ایستاد و گفت:نبسته

 «ببند!»

 

 گفتم:

 «ول کن تو هم برا  این چند قدم.»

 

 گفت:

، بدشان میاد ئوشن، کرد  گفات و بعاد اصاالح  کنندمیمرافعه نند، بیمیان می»

 «گن قانونه.کرد می

 

کشایدم، سایگار را باه  اب گراشاتم و ام کاه ثزاد باود و سایگار میبا دست راسات

 بند را ا کی گراشتم رو  چشمم.چشم

 

صامیمانه باه   کوتااه را جاد  و رسیدیم، احسان کردم این فاصزه ۳۰۹به سزول 

هاا خیزای فار  دو نفر دیگر مهصوصاا یکای از ثند، که با کم  ثنم  کرمن ک

داشتر از اینرو طاقت نیاوردم که چند کزمه از رو  صمیمیت با او حارف نازنم، 

ام را کردم رو   رزید، درحا ی که تمام سعیبا صدایی که اکنون گرفته بود و می

 پایم خودم بایستم گفتم:

ه و کشااورز  و د حساابی بیکاار باود  دخه مرکم  کرد ، اما ثخیزی ممنون »

صحرا را با ثن صفا و ثب و هوا ول کرد  ثمد  داخ  این دیوارها  بتونی، سر 

کاار  و هازار چیاز و کار خود  را انداختی باا خاون و چار  و کثافات و کت 

ایان  کنی من چه کاار کاردمفکر می مثال  دیگر؟! تازه معزوم هم نیست ح  با کیهر 

 «وردند؟ ثسرم  بال را به

 

 گفت:

کاد. ران بهخاودا ماا ی ویاه ،بای ناه ساازدج را  رم به چووه ناو خاودا ئاهبه جه»

 «اش را خراب کند(.ی نسازه، خدا خانهب)بحنب برو تو خدا برا  رج 

 

اش مقدمه رفت رو  موج کرد ، کاه باا سابوالم که چه شد بیکردمیداشتم فکر 
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 :پاسهم را داد

 «فهمی؟(می  )کوردکورد  حا یت بو ؟ »

 «فهمم؟(را حا یم نی یو ؟ )چطور نمیئه»

 «(.بانب ،)برو داخ  .مبه جه ،به چووه ناو»

 

 رفتم داخ  رجبی گفتن او ذهنم را مششول کرده بود فکر کردم.

 

اگر ثنان هم )مااهدین خز  ایران( در  .  راوباز هم خدا بیامرزد پدر و مادر رج 

ند، ثدمی با در  و ذهنیات ایان شدمیری  قدر  شها نماندند و با ایخ  امام می

اناداخت تاو  می باردمیبه جا  این که مرا کم  کند و بیاورد تو  سزول حتمن 

   ثدم سوز !کوره

 

دم تکیه کالم  به سر و کار داشتمر فهمی ۶٤م در بند به هر حال مدتی را با به جه

ا ت باوده و خیزای معطا  ودر ت ها کهم است و از روز  که به یکی از زندانیجه

)باناب  .قاه د  گاه ران ناه خاوهم ئگه نه تیه مه ناو، حه کرده است، گفته: به جه

 .م"اند "به جهم تو، ح  دیگران را نهور! اسم  را گراشتهیاوگرنه می

 

 ت:خالصه ثنکه ثنروز هم ثمد و گف

 «پاشو چشم بند  را ببند بیا بیرون سری !»

 

 دم:یو پرسم بود، از ابه جه

 «بره؟ )باز چی شده؟ باز چه خبره؟(م چه خهم چه بی یه؟ هههه»

 «(.بفرستند  تو  بند خواهندمی) .تووان به خه نه ته ناو بند»

 «م؟ )نگفتی بانب؟!(نه وتی به جه»

 «(.)معط  نکن بانب م!مه ته ل نه که به جه»

 

 هر دو خندیدیم.

 

 «د ؟(رد ؟ )نگفتی چه کار کرنه وتی چه که»

 «خوام برم ده کشاورز (یتی. )میر ررهتووام به چه مه ئاباد  سه»

یام ثزاد که شدم می ، . )فکر خوبیهمه سوراغهیهکِر خوبی که ئازاد که بیم تیفه»

 «(.سراغت

 «(.رو  چشم .ثمد   بانه چوو. )خوش ش حاتیخوه»
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همه چیز از جمزه  زبند اها  منتق  شدم، ب ه ۲۸به بند رمومی ۶٤انفراد   از بند

ثماد و از باه  ۶٤بعدها هر ک  از بناد  برایشان تعریف کردم. م پرسیدند.از به جه

 م پرسیدیمر هی ک  خبر نداشت.جه

 

*** 
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 :حبیب ریاحی

 جستجوی ارس در 
 

 
 

داالنهایی کاه هار . سا ها طول کشید تا از ثن داالن ها  تنگ و نمور بیرون ثمدیم

ربان بود و پنج نفر  باید ها  شاهغ  اسبث  ثن ی  جا. زداش ساز  میگوشه

بنادیها بارا  روحیاه دادن باه ارن یکای از هم. خوابیادیمبه طور کتابی در ثن می

جاوان، افساار  خیاا ی باه چاوب کناار ثخاور  کاه هناوز ساسان، زندانی بسیار 

و باا گفاتن  رفاتمیو یورغه  شدمیبست، سوار مانده بود، می نهورده باقیدست

بپار بااال، زود : »گفاتچهار نع  بتازد و به ساساان می کردمیسعی « یه، هی»

 .بزند شود و پشت سر او راه برود کردمیو ساسان را مابور « !باش

 

انگیاز و در راین حاال دیگر سااختمان قرنطیناه باود، داالن دراز  باود غمگوشه 

ه درثورد ای  راه، یکی  باندادمیی  نفر هم به زمین و زمان فح  .  ثورتعاب

رنگ رو  زمین چمباتمه زده بود و رالیام ا بود و فق  با ی  شور  کهنه قهوه

چاه پاسابان باود حوا اه  جای  را باه هارثن. دادمیچاقوها  رو  بدن  را نشان 

ناد و بردمیرسایدند او را اش تماام نشاده نگهبانهاا سار میو هنوز فحاشی کردمی

او هم پا  از انادکی . ندکردمینطینه پرت  راخ  قیکسارت بعد با بدنی کبود به د
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مکث و نثار بارانی از فح  به هرچه پزی  بود با سوزن و نهای کاه معزاوم نباود 

ساپ  . شادمیاش مشاشول پاارهتن زیر پوش و شاور  پارهاز کاا ثورده، به دوخ 

  مناسابی پیادا کناد و بعاد روز از ناو تا طعمه کردمیزیرچشمی به اطراف نگاه 

   یف رفت، ابتدا رو  زرورقی که از پتهنو، سری  به سمت طعمه می ز  ازرو

ریهت با کبریتی که باز هم مشهخ نباود رت  درثورده بود، کمی هروئین میوش

تا سر حال شود و به تبزی  و کاسبی خاود در  رفتمیاز کاا ثورده است ی  خ  

یم، بوها  رایب و دشیمشنا کم کم با بوها  مهتزفی ث.  ثن داالن کم نور ادامه دهد

 .ثورغریب و تهو 

 

قا  یا  در قرنطینه که داالنی سی چه  متر  با ررضی حدود چهاار متار باود ف

ا  برا  فاروش کاالهاایی کاه مقاماا  زنادان خروجی داشت و در انتهای  مشازه

ا  نداشتیم جاز اینکاه بارا  گررانادن ساارا  بالتکزیفای، چاره . اجازه داده بودند

 و یدند قدم بزنیم بدون اینکه پا  کسی را زیار بگیاریم ی که در هم میتجمعی میان

انگاار باه . کننده بودبو  هروئین و حشی  دیوانه. باشیمیا با کسی برخورد داشته 

ایم که راه خروجی بر ثن متصور نیست و زندانیان  ا  وارد شدهدنیا  زیرزمینی

 .ندکردمیار  مشقیقهقرار و خسته خروج از ثناا دساکن ثن بی

 

  برخی از ثنهاا انادکی باا سرنوشات ثنهاا هاصحبتسعی کردم با گوش کردن به 

ر داشت را پشت سرم ی  نفر برا  گرران وقت تمام شعرهایی که از ب  . شومثشنا 

و مث  ثدمی کاه  کردمیخواند و با دستهای  تو  هوا شعرها را ردیف بزندبزند می

روغن کرچا  بهاورد، هار  حماه زماان را باا  ه زوربرا  رف  رودل بهواهد ب

یا  نفار هام در  .خود و با جم  ثور  تمام نیرو پشات سار مای گراشات فشار به

خواب به رزت نرسیدن هروئین به بدن  ی  ریاز و در فواصا  ساه چهاار اانیاه 

 .ربودپراند و خواب را از اطرافیان خود می گد می

 

د معیناای در حرکاات بودنااد و صاا ه مقااز در و دیااوار قرنطینااه شااپ  و سااان باا 

ر هاروئین پاش ها  کوچا  فروش همه سوراخها  خا ی دیاوار را از بساتههروئین

 باه. هر بسته را مشهصا  کااا جاا داده اسات دانستمیکرده بود و فق  او بود که 

ساو  دیاوار معتااد  باا از ثن. فروخاتثورد و میهاا را درمایموق  ت  ت  ثن

فهمیاد زماان فاروش میو هروئین کاردمینی را تقزیاد ازپایگصدا  دو رگه ثواز گ
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ه سیاه و گرد ث ود فارا رسایده اسات و وقتای ها از زیر پنارمناسب رد کردن بسته

اش این بود که او ضا  خطرنا  اسات معنی دادمیهمان معتاد ثواز ایرج را سر 

 .شدمیو فروش هروئین متوف  

 

طبه سااخته بودناد و الباال  ثنهاا را باا وت و تثجرها  این داالن اایر  را از نکب

موسایقی همیشاه جاار  ایان . بودنادکارده  رر ضهیمی از سرکوب و تارور پاش قط

  نگهبانانی بود کاه دساتور داشاتند حتای خاواب شاب را از راهرو فریاد و زوزه

خاادمتی را از خااود نشااان چشاام مااا برباینااد و در ایاان کااار نهایاات دقاات و خوش

 .نددادمی

 

هایی ما، زندگی درخت تنومند کهنی شده بود که اگر شاخهن دهزیزها ایما  ادر ار

زد و خاا ، ایان شااهد و ها  دیگار  از ثن جواناه مای، شاخهدادمیت را از دس

نگهبااان هسااتی، درخاات پااا برجااا را در ثغااوش گرفتااه بااود تااا ثن روز زیبااا  

 .نشدنی فرا رسید و همه ما را به نور ثزاد  سپردفراموش

 

باورمااان . رفتیمکننااده راه ماایدر طااول و راار  ثن نااور خیرهقاارار یبت و ساا م

 .مان به امر نشسته استیستادگیکه ا شدمین

 

جاا ه کشیدند و رطر  مالیم در ناور ثفتااب با ها  درختان سر  میکم شکوفهکم

گرفتیم تاا هامان میبوسیدیم و مدتی در دستبوئیدیم و میها را میگ . گراشتندمی

یم قاصادکها  ساب  کاردمیاحساان . نایمها و زنده بودن خود را حا  کنجود ثو

  هستیم که بر با هاا  ناور و زیباایی ثن باا  بازرگ کاه گاویی اکناون هماهبا ی 

 .درهای  را به سمت نور گرمابه  ثفتاب گشوده است، در پروازیم

 

، نم، ارخواستم هرچه زودتر اناام دهم دیدن دوست دبستانینهستین کار  که می

هاا  تاما پی  از اینکه از جاا برخیازم خبار رساید کاه یکای از هماان درخ . بود

صدا  افتاادن ثنارا هماه شانیده . اندها به زمین انداخته  زیبا را داروغهرشکوفهپش 

شاتابان  باان پوشایدم و بیارون . صدا  غریبی بود که مرا از جا بزند کارد. بودند

فکار کاردم . دا کنم و خبار را باه او بادهمیرا پ پی  خود گفتم اول باید ارن. رفتم

. شاناختیم در گشات و گارار باشادها  بزرگی کاه میارن هم باید در یکی از با 
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از بزرگترین باغها . ثمدها خوش  میم که از ثن با  بزرگ با انوا  میوهدانستمی

 .ستجا را فراگرفته اوارد که شدم دیدم گرد و غبار سنگینی همه. شرو  کردم

 

ها ارن را قدیمها  زیبا  گیالن و زردث و گشتم و مث  اختیار به دنبال درختیب

هاا  جهاان را   میوهثن روزها قرار ما همین با  بزرگ بود که هماه. فریاد زدم

هااا  و اای نااه از ارن خباار  بااود نااه از ثن درخت. سااتیم در ثن پیاادا کناایمتوانمی

پشت به دیاوار دادم و از  ،رها رساندماز دیوخود را شتابان به پا  یکی ا. رویایی

 :خود پرسیدم

 «دوباره زمستان شد؟ دوباره شب بهار را بزعید؟ »

 

 :خود جواب دادمه بعد با ناباور  ب

 «این همه نور برا  کافی نیست؟ »

 

رو  باا  نهار  هروبا . در  در کار نباود. کمی مکث کردم و دنبال در با  گشتم

باا . رودرازاه مای زنان و باا دیدم که  بهندرارن  ثنسو  نهر. بزرگ جار  بود

 :گفتم خوشحا ی

خیزی وقته ترا ندیدم، انگار رمر  گرشته، د م خیزی برا  تناگ  ؟ ارن چطور »

 .«شده

 

ثن ساو  نهار باه . فق   بهند  تزخ و مبهم صاورت  را پوشاانده باود. جوابی نداد

دیگار نتوانساتم او . دوغی شا ارن وارد خیابان پهن و شز. موازا  او به راه افتادم

هاا  در خیابان. ممکان نباود. به ثنساو  نهار پیادا کانمدور زدم تا راهی . را ببینم

. این طرف هنوز چند با  باود. ثمداز دور صدا  اذان و هزهزه می. دویدمشهر می

. سال، گرد ث ود و خسته مششول نمازخوانادن باوددهقانی میان. از در  وارد شدم

دهقاان کنناده خورشاید باا گارد و خااکی کاه ناور خیره. کاردم نگاه به اطراف با 

در وس  با  فق  درخات زردث او، . نمازخوان به راه انداخته بود، در کشاک  بود

ها یا  طارف ر از شکوفه بود که همه را بریده بودند، تنهگیالن، سیب و شزی  پش 

 .و سرها طرف دیگر

 

یوارها  ثن خراب شده بود، گرد دی از از با  اول گرشتم، وارد با  دوم شدم، یک
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 پدر و پسر بودناد تناد و باا ظاهرا  دو نفر که . ثهسته فرو می نشستسنگین ثهسته 

 :با رازه گفتم. ندکردمیبریدند و رو  زمین پر  ها  با  را میرازه درخت

 «برید؟ چرا درختها را می»

 

 .شنیدنداصال انگار نمی. دادهیا ک  به حرفم گوش نمی

 

ها همه درهام ریهتاه، باه درخت. این با  فق  دو دیوار داشت. شدم ا  سومبوارد 

باه . انگاار گزاه فیزای از رو  ثنهاا گرشاته باود. زمین فرو رفتاه و  اه شاده بودناد

جاا درختای دیاده دیگار هیا. به با  چهارم و پنام رفاتم. سررت از ثناا دور شدم

 .شدمین

 

با دقات . واگنی ثناا پار  شده بود  کوف. دمشتابان رفتم تا به میدان بزرگی رسی

 :گفتم. ه کردم دیدم ی  نفر داخ  ثن نشسته است، ارن بودنگا

 «خوا  بر ؟ چی شده، ارن؟ چرا پریشونی؟ کاا می»

 

ماشاین را روشان . ارن سااکت باود. در ماشین را باز کردم و کنار دست  نشستم

شاته باود کاه ماه نگرح چناد  . کرد و در خیابان فرری شهر شرو  به رانادن کارد

 :از خود پرسیدم. ما راه افتاد ماشین پیکانی پشت سر

 «؟ زنهچرا ارن حرف نمی»

 

یااد یکای . نه، او ارن همیشگی نبود، همان ارن بانشاط، خندان، همیشه امیادوار

یم، گاپ کاردمییم، بحاث شادمیا  افتاادم کاه دور هام جما  ها  جمعهاز ثن شب

تو  خریده بودم، تمیاز شساته باودم و دو کیزو شاه. مخوردیتو  میزدیم و شاهمی

 :من گفته بوده ثنروز ارن ب. تو  چند بشقاب رنگارنگ ریهته بودم

 :من هم به او گفته بودم. و زده بود زیر خنده «بشقاب از این بهتر نداشتی؟ »

 .«ا بته که دارم»

 

ر بشاقاب چهاا یمکاردمینفر  زنادگی بعد بزند شده بودم و تو  ثپارتمانی که شا 

 .ها را تو  ثنها تقسیم کرده بودمدست پیدا کرده بودم و تو  یچینی 
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ها را من تقسیم کانم، چاون ارن داشت تو سحر، همسر ارن، همیشه دوست می

زد داشات و مایهر وقت مسبول تقسیم تو  بود، پیمانه ثخار را بارا  خاود برمی

. اشزد رو  گاردهمای ت دسا  باا کاف کاردمیزیر خناده و اگار ساحر ارتارا  

ثمااد و دوساات دساات  مثاا  بشااقابی ثهناای ساانگین بااود و سااحر حسااابی دردش می

ها را ارن بشاقاب. ا  نباودکار سااده. داشت سر خوراکی با ارن شوخی کندنمی

 :که دیده بود گفته بود

خاوایم هماه چیاز سار هماین چاار روز زندگیاه، نمی .ثهان، ایان شاد یاه چیاز »

 .«باز  در بیاریمتا ریا م بکشیمریاضت 

 

از همه حرکاات  . رحرار سرزنده بود و پش . مبردمیاز برخورد او با مسائ   ر  

 .زداحسان جوانه می

 

انگار ناه هادفی در . ارن به راندن ادامه داد. متفاو  بود کامال  اما ثن روز قضیه 

 نماشای حدود ی  سارتی که گرشت متوجه شدم کاه. پی  داشت و نه تشییر جهتی

. سارتی بعد به مرکاز شاهر رسایدیم. کندمیپیکان هم نان ماشین ارن را تعقیب 

بااا دقاات بااه . ثناااا دو موتااور سااوار هاام پشاات ساار ماشااین پیکااان بااه راه افتادنااد

بعاد باه ! هر دو را شناختم، رماو و پسار رماویم بودناد. سواران نگاه کردمموتور

 :مارن گفت

 .«رسه  به نمر میز مشکویهمه چ . رنگشونم پریده، نگهدار ببینم»

 

تردیاد  نداشاتم کاه درسات . دوباره با ناباور  به رمو و پسر رماویم نگااه کاردم

 .بینممی

 

ه ا  از ساررت ماشاین کاسات و با نزدی  کوچه. ها  ارن تو  هم رفتسگرمه

ارن بیارون . ماشین را بااز کاردمبعد ماشین را نگهداشت، در . داخ  کوچه رفت

 .را ندیدم گر اورفت و بعد دی

 

پیکااان و . در باااز شااد .شاارو  کااردم بااه ساامت باااغی دویاادن، در را هاا  دادم

ها  زیبا وزید و برگنسیم مالیمی می. سواران در وس  با  منتمرم بودندموتور

بار گشاتم و از دیاوار کوتااه . دادمایو درخشان درختان بر زمین خفته را نوازش 
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ساررت باه سامت ثن ه با . ارن را دیادم نماشی بیرون ماشینی شبیه. با  باال رفتم

بزندگویی رو  ماشین نصاب شاده باود و یا  نفار داشات از پشات ثن اذان . رفتم

 .گفتمی

 

پای  خاود گفاتم نبایاد . واران فاصازه گارفتماز خیابان رباور کاردم و از موتورسا 

تاو  . ندشادمیپریاده نزدیا  رانناده پیکاان و موتورساواران رنگ. منتمر بمانم

رسایدند هاا کاه میباه با . هاا  مادرنزد، ارهها  بزرگ بار  مایهرشان ادستای

باا خاود گفاتم اگار دیار . انداختنادبریدند و بر زماین می  درختان میوه را میهمه

ماند تا خود را زیر ثن پنهان کنم و دمی از هوا  تاازه بانبم هیا درختی باقی نمی

 .تسصزه هبا جنگ  هم زیاد فا. و بو  رطر ثن  ر  ببرم

 

پشات خاناه باا  .   بزرگی بود باال رفاتمهکه در ثن درخت کبود ا خانهاز دیوار 

موتورساوارها از خاناه با خود فکار کاردم کاه اگار پای  از رسایدن . بزرگی بود

از ! ا  برا  فکار کاردنفرجه. ربور کنم و خود را به با  برسانم شاید بهتر باشد

نفسای تاازه . ر  در ثن با  اناداختماسپید باال  درخت کبوده خود را رو  درخت

ام را باه درد ساینه و سار و شاانه تقریباا  کردم و سعی کردم پ  از ایان پارش کاه 

ثمااد و از هاار سااو صاادا  اذان می. تا راااد  برگااردمثورده بااود بااه وضااعیت نسااب

 !صدا  بو  موتورسوارها

 

 ترگ درخا ام را تاو  شااخ و با صاور  خساته. دیدماین ثخرین باغی بود که می

 :ها را تا ارما  وجودم فرستادم و بعد گفتمشکوفهزردث وئی فرو بردم، بو  

. یادا کارده باشادشااید هام باا  بزرگتار  را پ! حیف. حیف که ارن را گم کردم»

 !«شاید رسیده باشد به جنگ  اصال  

 

 شااید. بایاد تاالش کارد. فکر کردم که نباید ناامید باود. بعد تکیه دادم به دیوار با 

حااال کاه در . م و با هم راه بهتر  را بارا  حفاظ خاود پیادا کنایماو را ببین هاردوب

ثنهاا را اره کناد، بهتار ام و با  هنوز درخت دارد و کسای هام نتوانساته اسات با 

البال  درختهاا را . است کمی دنبال ارن بگردم، شاید او هم به این با  ثمده باشد

فکر رمو و پسارش و . اکت بودجا س همه. داز ارن خبر  نبو. با دقت نگاه کردم

اندازناد و ناابود رشکوفه و تماشا  ثن اه بار زماین میها  پش انگیزه بریدن درخت
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نگاه رمو . و ی نه خودشان بودند. شاید هم اشتباه دیده باشم.  کردمیرهایم ن  کنندمی

هر رو  پیشاانی ، اش را و جا  برجسته مش شناختم و ری  جوگندمیرا خوب می

سارت پی  که مثا  جشاد باه داخا  ماشاین ارن خوب به یاد داشتم و چند  همه را

 .سر  کشید تا ما را شناسایی کند

 

باید یا با  بزرگتر  پیدا کنم یا خودم را تا هاوا تاریا  نشاده . از با  بیرون رفتم

رو هم که دیدم رماو و پساررمو از روبا گرشتمیداشتم از خیابان . به جنگ  برسانم

ست برد زیر کمربندش که چیز  بیرون بیاورد و رمو با دست مو درپسر. دثینمی

 .به او اشاره کرد و از مقابزم گرشتند

 

  هفت مشازه را پشت سر گراشتم و به چهاارراهی رسایدم ش. نف  رمیقی کشیدم

در میاااان جمعیااات ارن را دیااادم کاااه رو  . ر رفااات و ثمااادبسااایار شااازو  و پاااش 

 :پرسیدم. است رو منتمپیکر نشسته موتورسیکزتی غول

 ...«.دانی کهمگر نمی کنی؟ ارن ایناا چکار می»

 

قد و هیک  همان بود،  بهناد بعد با دقت بیشتر  که نگاه کردم دیدم ارن نبود، اما 

اماا . های  هم شبیه  بان ارن باودهمان و دستها  درشت و گوشتا و، حتی  بان

 !صورت  ری  داشت

 

ر نگشت به من اشااره کارد کاه ساوار موتاواود با جوانی که رو  موتور نشسته ب

رو ماشین پیکاانی هروب .به ندیدن زدم خود را. فهمیدم چه خبر استتازه می. شوم

و بدون اینکه به صااحب ماشاین فکار کانم،  خود را به ثن رساندم. ار  شده بودپ

یا نه که چیز  به یکی از انگشتانم  شودمیدستم را دراز کردم که ببینم در ثن باز 

توجه به درد  که سار تاا پاایم را  رزاناد گیاره در را فشاار بی. دستم اصابت کرد

 .به سررت از مح  دور شدمو  پشت فرمان نشستم. در باز شد .دادم

 

کوبی شده بود، گفتای شاهر در رازا  چادر سیاه و سرد  بر دیوارها  شهر میخ

در . گرارند چهاره بار ثوردی خواهد طزو  کند یا نمیخورشید  است که دیگر نم

  رزاگوناه ثدمهاا  ریشاو باا قباهاا  بزناد و جوانهاا  کات و شازوار این سایاهی

ها  گزاه باه گزاه در گوشاه. بودناد نمازخواندنمششول  پوشیده، اما ژو یده و اخمو
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و گرساانگانی مفزااو  و پریشااان بااا  هااا  باازرگ بااار گراشااته بودناادشااهر دیگ

 .صف کشیده بودند کردمیها  روحی پشت سرهم تا چشم کار ببشقا

 

باا خاود گفاتم ایان ماشاین . ده کیزومتر  که از تهران خارج شدم، نفسی تازه کردم

در ثینه که . زده بدشانسی بود که برداشتم ثنهم با این نتیاه پوچ و بیهودهکدام فز 

او مارا یااد ماشاین و  .دهادمینگاه کردم دیدم یکی از موتورسوارها دسات تکاان 

باه انگشات دساتم نگااه کاردم، . صدا  چیز  که به انگشتم اصابت کرد، اناداخت

نگااه کاردم و بادون توجاه باه دوبااره در ثیناه . چکیدثهسته ثهسته از ثن خون می

به این نتیاه رسیده بودم که ایستادن یعنی  .اشاره موتور سوار به راندن ادامه دادم

باار دیگار پا  از چناد . چیاز هام نبایاد ارتمااد کاردباه هیانباید ایساتاد و . مرگ

باار چنادین موتورساوار ریشاو دسات تکاان این. کیزومتر راندن در ثینه نگاه کردم

 .نددادمیزدند و با دست رالمت ایست ی در پی بو  میند، پدادمی

 

به خود گفتم برا  چه باسیتم؟ حاال که در دساترن ثنهاا نیساتم بهتار اسات کاه باه 

. اما یادم ثمد که چند هفته پی  خودم از راه جنگ  گرشاته باودم. مت جنگ  برانمس

هاا  درختانگاار تا  تا  . همه جا را یخ و برف زیار سازطه خاود گرفتاه باود

 :به خود گفتم. جنگ  را تا گزو زیر برف کرده بودند

مگر تو خاود  باه ارن نگفتاه باود  جنگا  نارو، فایاده نادارد چاون ثنااا هام »

. انداند و بر قامت زیبا  خورشاید جاماه رازا پوشااندهدم را به صالبه کشیدهسپیده

تاه، رناگ   در زماین خفرشاکوفهمگر نه ثنست که خورشید در رزا  درختان پش 

ثنهام بعاد از ثن  کنادمیتازه چه کسی حارف تارا بااور . کفن به چهره کشیده است

بار باا  و جنگا   زمستان طوالنی و بهار زیباایی کاه چناد صاباحی دامان معطار

 ها باه بااربیارون بیایناد، چاون شاکوفه ناد از ثنکندمیگسترده باود و ثدم هاا دل ن

رویاها  بهار  را به کابون تبدی   رسید و همهته همیشه زمستان از راه میسننش

 .کردمی

 

توانند ترا ببینند جنگ  که باشد دیگر نه موتورسوارها می. نه این راه جنگ  نیست

منمورم همان رماو و پساررمویی کاه در زمساتان گرشاته . پسررموه ننه رمو و 

هایت را دسات خواساتندمیبوسایدند و حتای وقتی تاازه ثماده باود  ثنقادر تارا می

گراشتی و ثنها از ذو  دیدن دوباره تو پ  از سا ها دور  گریاه ببوسند که تو نمی
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 !ندکردمی

 

معزاوم اسات ماال کیسات و ناه  رانمو حاال دیگر بیهوده است، نه ماشاینی کاه مای

تاازه مان کاه خاودم . رساد یاا ناهروم مشهخ است که به جنگا  میراهی که می

هااا داشااتند ایاان فصاا  یهبناادان را اینکااه خیزیم و دانسااتمیبناادان را وضااعیت یخ

 هااا  جدیاادچالاصااال داشااتند تااو  ساااختمانها  باازرگ یخ. ناادکردمیتر طااوالنی

 «!ساختندمی

 

 بااه دسااتخواسااتم هاار طااور شااده می .ا  فرراای وارد شاادمهبااا ماشااین بااه جاااد

بااال ماشین را کنار باغی پار  کاردم و از دیاوار کوتااه ثن . موتورسوارها نیافتم

ثنسو ، دشاتی  هات و رریاان، چناان خشا  کاه گفتای گارد  باه خشاکی . رفتم

نماازخوان و ماوذن  کردمیروبرویم تا چشم کار . شدمیگوگرد از ثن به هوا بزند 

بعد از دراا هماه از . خواستبر می از البال  ثنها گرد. هم نشسته بودند پشت سر

 :گفتمینفر در جزو بزند بزند  ی . جا بزند شدند و شرو  کردند به رربده کشیدن

 .ندکردمیو بقیه ثنرا تکرار  !«هللا اکبر، خمینی رهبر»

 

گرد بود و  کردمیکار  تا چشم. دیوارها همه ناپدید شده بود. به اطراف نگاه کردم

خا  و سرزمینی بی حاص  و سوخته و دستهایی که می جنبیدند و جمزاه واحاد  

به دستها که نگاه کردم، دیدم تو  هر دساتی یا  سار بریاده . ندکردمیرا تکرار 

سرها را با شو  و شاعف و هام زماان باه ایان . بود و از ته دستها خون می چکید

م و به سر اول نگاه کردم، بعد به کسی زدی  تر رفتن. نددادمیسو و ثن سو تکان 

بعاد دوبااره باه سار . او را شناختم، پسر رمویم باود. که ثنرا می جنباند خیره شدم

ناگهاان چیاز  . بعد به سر دوم و سوم هماه را شاناختم! نگاه کردم، سر ارن بود

جنایت !  قات  ها» تمام نیرویم را جم  کردم و فریاد زدم . در و جودم ثت  گرفت

و بعد پشت به ثنها سعی کردم با دریا  خونی که هر  حمه گسترش پیادا « ران کا

 !برا  رفتن به سو  افقی که باید ساخته شود! فاصزه بگیرم کردمی

  

 ۲۰۲۰جوال  ۱۶

 

*** 
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 حمیدرضا رحیمی
www.hazl.com 

 

 
 

حب    م 

 ها، انگارمیزه

 انداز پوست  روئیده

 گارو دیوار ان

 .تن رناورش شده است از ئیزج 
  

*** 
  

 ثفتاب

 گاشم کرده است روزها را

 و ماه که همیشه از قزب 

 تابیدبه کوچه می

 دیر  ست که در فضاِ  تنگِ سینه

 .حب  شده است
  

*** 
  

 درد،

 از سقف کندمیچکاّه 

http://www.hazl.com/


83 
 

 و ابر  باردار

 نشیندها میبه چشم

 هاِ  زخمِی روبروو نا ه از حناره

 دکنمیکوران 

   دژخیمو قهقهه

 .ترکددر خفقاِن بند می
  

*** 
  

 شماردرا هر شب می هاخاطره

 هائیو شقای 

 اند  نمناِ  دیوار روئیدهکه در حافمه

 و زنانی که

 میادیِن بزرگِ مرگ را

 مثِ  ی  جرره ثب

 اندسر کشیده

 و مردانی که ایستادن را

 اندبه دیوار و درخت و صهره ثموخته
  

***  
  

 شودمیب وغر

 و خورشید 

 چونان ذغا ی افروخته

 غزتددر خاکستر ابر می

 و ماه مثِ  هر شب

 هااز دیواِر سینه

 ...کشدس ر   می

 

*** 
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 :رسول شوزتی

 روایتی از شاهدی عینی
 

 
دیکتاتوری و نظام  روایتی از رسول شوزتی زی از نزدیک دستی بر آتش و دوزخ هر دو

 .روایتی از شکنجی و دستگیری خود در نظام استبدادی اسالمی. استبدادی داشتی است

 

ماد  محکاوم بار دوم به زندان طوی  دانی من زمان شاه دوبار وهمانگونه که می

 .زاد شدمثها از زندان شاهی با خیزش توده ۵۷بانماه ثشدم که در 

 

ترین زمان دو بار دستگیر شدم کاه باار ادباررپش  ودر رژیم اسالمی در تاریکترین 

بدون هایا مادرکی در مقابا  !!! مشکو  به رنوانماه اول حدود شهریور یا مهر

فق  در جیب من راالوه بار کزیاد در خودماان  منز مان به نحو وحشیانه دستگیر و

ن ها گفتند که ایمتحان کردن کزیدکزید دیگر  بود که همان چند سارت اول بعد از ا

شاال  زدن  ویازان کاردن وثا  شاام  کزید خانه تیمی است و کارمان باه شاکناه

سافت کارده  -خرین دنده ث -ن دستبند را بر دستانم ن ناثنها ثاناامید که مضاف بر 

بودند که بعد از شکناه با تاالش دونفاره موفا  شادند از دساتانم کاه هار کادام باه 

ز اینکه طرفی نبستند از این شکناه با پ  ا با   شده بود جدا نمایند واندازه ی  

 خاواهی بارو  بیارون ومان زد کاه تاو میه جدا کردن دستبند بازجو دو سایزی با 

تار و محکم  طفاا  نهاا ا قاا کاردم ثگویا تقصیر من بوده که باه  -ادرا  شکناه کنی 

 .تر نماییدسفت
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بارا   هغر زدن پاسدار پیرمرد  کا  خانه ووردن من از موتورثبار  پ  از باال 

مقصار نیاز  ب کشایده شاود وثنا  کردن و نا  شدن بایاد  خونین کردن ثناا و

به پریرفت من در حا ی که  ن اناام میثخانه که شکناه در دم در موتور .من بودم

 مدناد وثدو یاا ساه نفار  ،هام ضاعف هم از سرما  شابانگاهی و ، رزیدممی شد 

 تااو ص داده وکاام بااه قصااابااازجو زده حاااکم شاار  ح  ساایزی کااه ن دوثگفتنااد کااه 

ن حاا ی کاه داشاتم باا تکاان ثمان در  .یا ببهشی ی دو سیزی به و  بزنی وتوانمی

مان از ایان  .بهشایدم ماثال   ،دست وربارتی به این مضمون که برویاد پای کارتاان

من  ی  خاطره دیگار دارم کاه برایات در ناماه بعاد   ابترال تفکر و ریاکار  و

 .نوشتخواهم 

 

*** 
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 : ازا  دیهو ه شعر 

 زهره مهرجو

 «خزانهای بیاللی»

 ۶۰دهی شدگان عاشقان زندگی، زشتیبرای 
 

 
 

 جانفشانان رش 

 به زندگی،

 برا  ثرزو  برابر  و ثزاد 

 ...تقسیم رادالنه ارو 

 .ها  مساو و فرصت

  

 که شما را به جز این، جرمی نبود

 ا و نه بهانه

 پزید شبها  تا دست

 پیکر رزیزتان را 

 .سپارد ه ثغوش سرد خا ب
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 باد اما

 ...شما را به یاد دارد

 !ها حمهترین حتی در تیره

 سراسر شب و در

 تان را در دل کوههانام

 ...ها و دریاهابر فراز جزگه

 هاجنگ  و در رم 

 .کندمیناوا 

  

 طوفانی سهمگین تا سراناام

 خورده سا یان راخشم فرو

 فریاد  شود،

 ن جنگاویی د یراز ثستی هم ون سالحی

 ...ثماده برا  اجرا  ردا ت

 .و بنا  ثزاد 

 

*** 
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The Perennial Tulips 

By Zohreh Mehrjoo 
For those who loved life, the martyrs – Summer of 1988. 

  

Martyrs of love for life, 

for desiring justice and freedom 

equal share of wealth…  

and opportunities, for all. 
  

Otherwise, you committed no crime,  

nor the night’s hideous hands  

had any reason  

to bequeath your lovely flesh  

to the earth’s cold embrace. 
  

But, the wind remembers you 

even in the darkest hours…! 

And, all through the night  

across the mountains 

above the plains and the seas… 

and in the depth of the forests,  

it whispers your name.  
  

Till someday  

a mighty storm  

utters the years-long pent-up rage،  

like a weaponin a warrior’s possession,  

ready to bring justice…  

and beget freedom.  

  

*** 
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 :ژالی سهند

 قیادی از دو رفی
 

 
 

در ایاران ) ام در هنادمن با یاد رنایت و رافی  رزیزم، رفقا  دوران دانشااویی

. امچناد پااراگراف نوشاته( چند ماه قب  از افتادن من به زنادان، ثناان ارادام شادند

دردنا  است، و ی خاطرا  این دو رفی  من نقطه تابناا  یاداور  این خاطرا  

که شایسته ثنان است بر ما، بر زمین،  و امیدوارم جهانی که ثنگونه. ندامنزندگی 

 .بر زمان مسز  گردد و

  

 زادههللا سزطانرفی  رنایت     رفی  رافی  نوشادیان

  
21/-14/12/12/janhttps://janhayeshifte.wordpress.com/20  110/-https://janhayeshifte.wordpress.com/2015/01/02/jan 

 

https://janhayeshifte.wordpress.com/2014/12/12/jan-21/
https://janhayeshifte.wordpress.com/2015/01/02/jan-110/
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هللا ام، رفیاا  رنایااتیاااد سااتارگان تابنااا  زناادگیم، رفقااا  دوران دانشاااویی بااا

درد  تیاز اسات و ا  از ماواره ثمیازهنوشادیان، که ه رافی  زاده و رفی سزطان

کاهم، از یادتان من هرگز نمی. با ثنان در گرر مرور خاطراتم ی گزین، دیدارمشعف

که در این جهانی که سهم ما را هر  حمه باه  افراز استاندیشم زمین چه سرو می

ثنگوناه  باشد که جهانی ...اید، شمایانبرند، سهم ماندگارش شمایان بودهغار  می

 .ر زمان مستقر گرددر ما، بر زمین، و بشمایان باشد ب ه شایستهک

 

رو  راهرویی برا  ه ا  به اندازه چهار پناه دست بود که بسهم من شاید دری ه

ثن . شادمیخاونین، بااز  کرده و با انگشاتانیشده، بنف  تیره، ورمگرر پاها  سیاه

ساهم شاما . د بارزخین داردفرش و  حمه دیدار ما با هم بر خود نقشی تا به ابا سنگ

وان، اخگر بر سر و جان، تا دم ثخر بر رویا  نشااندن خ سو  مرگ سروده ما با

 .ثر  جوخه دار بود. بود جوخه دار کارگر بر تار  زمان،

 

ثنکاه تارا در حضاور خاود نداشاته اسات، تارا  کنادمیبر بیر  سرخ دسات رهاا 

دگار را نداشاته اسات، بار نشناخته است، ترا ندانسته است، بر مناوال شاما کسای 

 .ا  بسان شمایان نتابیده استارهتاریک ، ثذرخشان ستثسمان 

 

با شور شما در سر، در سزو ی را به انادازه چهاار تان کاه بهوابناد در کناار هام، 

ایساتند و یکای از ثناان بار پاا می. انددر ثن سه نفر دیگر نشسته. کنندمیبرایم باز 

و نگارار  پاهایات ان نیست، اما باید داراز بکشای گوید ثسگیرد و میدستم را می

دراز کشایدم باا  .گرداننادبیابند، وگرنه بزود  دوباره به بازجویی بار  می هممر

که بر سارم داد زد  فحشی به سفا . انگشتانی خونین، و جانی خسته ،پاهایی سیاه

و  دهمیما ، "رو  تا ورم پاهایت بهوابندراه می ...شینیرو  و نمیبه سزول می"

ش رفیا  شاما باودن را تاا گاویم، حااال شااید ارزخود میه ثنگار به مراد رسیده ب

 .ا  داشته باشمذره

 

ن دری ه به اندازه چهار پناه دست هر روز ما چهار تا با هم پاهاا  ثزان پ  از 

ها  استوار کاه ایساتاده یاد ثن سروه ها  درد شنیدم، و با هم بخونین دیدیم ضاه

باا  ماان، چارا کاه ماا بااز هام باا هماه راحتیدانممایان را ندیگر. تیممردند گریس

هم نگفته بودیم، اما من سرشار از شاعف ه همدیگر، حرفها  د مان را تا به ثخر ب
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و  ام بکنند بارا  چناد مااهیخوانیبودم که حداق  توابهایی در کنارم نیستند که  ب

شاما ساپرده باودم، بای  جانم را بهبعد از ثن، درد بود، اما من . دردم را دو چندان

ید، و کردمیرا در تن من شما بر دوشتان حم   زنده بودم، و دردم نیاز از زندگی

ثخر رویاا  شامایان باود، رویاا  شامایان اسات باا بیرقای  بر من اما مستقر تا به

 .سرخ در دست و جانی به هیبت ابدیت

 

 ....مباددست من سنگین هرگز یادتان از من دور نباد، هرگز بیر  سرختان در 

 

د از دوران زندان و گرشتن سه میالد  دستگیر شد و بع  ۱۹۸۲ژا ه سهند در سال 

 .محدودش موف  شد که ایران را تر  کندحب  تعزیقی نا سال از

  

*** 
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 :سرور پارسا

 گزارشی از مراسم گلزار خاوران
 

 
 

ه صبس زود جمعه ب گریبا چند تن از مادران د. پناشنبه خودم را به تهران رساندم

 واقعاا  م مان یگورساتان شادی وارد جااده وقتا . میخاوران حرضت ضارد راسمت گزز

ر بردناد ین مسا یرا از ا   مردمهاب هکرها  یم پضردیمهم  ف ر . دگرگون شدم

 .میدیاد  را دیت زیم جمعیك شدیبه گززار ضه نزد. مشدیمو داشتم از بشض خفه 

 

د یت شاایا جمع. شاودیمهاا ساوا ك راه از گورساتان بهائییا باا . گززار اسات واقعا  

ن یسرتاسر زم. شتر از هر سال استیند بگفتیمهمه . ددو هزار نفر بودن زشتر ایب

وار دورادور، یتمام سوراخ سنبه ها  د ...د ویر از گزها  سرخ و ارغوانی و سفپش 

ر جوانااان بشاا  بشاا  گاا  داشااتند و همااه جااا را پااش . ر شااده بااودها  گاا  پااش بااا شاااخه

گورساتانی . نشاان ناام وگورهاا  بای . خاا . زیا انگر یگورساتانی ح . ندضردیم

 اا ضنار یت بزرگی یجمع.  وی منفار بشهخوایم. و گزباران.... نان بی مرزثن  

ن جزو  گور ماادران چمباتماه یرو  زم. اجتما  ضرده بودند ك گور دسته جمعیی

 ی دو مادر جوانتر مراسم را ی. روان  طفی وسطشون بودیزده بودند و مادر انوش
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ماوجی در ماوجی "، "جنگ  ثفتاب اران". خواندندسرود میهمه مدام . گرداندندمی

خواندناد یا اشاعار  را میا جوانترها قطعاتی ... و "بهاران خاسته باد"، "بندندمی

 جوانترهاا معزاوم باود رمادتا  . م خا  و نشاان داشاتیا  ال بود و بارا  رژیضه راد

 . فرزندان هستند

 

مارگ  ا  ظاا م: »گفاتیم اد زدن و مادامیون ضردن و فریك مادر شرو  ضرد شی

اماا . ساتید حا   خاوب نیریت ضسانی گفتند مادر را بگیاز تو  جمع.....« بر تو

.  اال شاودیخواستند فضاا رادیود فق  برخی نمراه بهزی روبینمر من حا   خ ه ب

 ی ی. ضندمیشه شرضت ین مراسم ها همیدر ا .  دانا هم حضور داشتیبرز رئیفر

و . بار بگرارناددشاان سانگ قتوانناد بارا  فرزنیچطور مد یاز مادرها از او پرس

ك یا !« ؟ اندشان متو ی خاوران هم شادهیمگر ا»ر  ب با تمسهر گفت یگر زی ی دی

جوانهاا های گا  . ضاردیم  را گاره یرا خواند و مدام مشاتها "هیه دایدا" مادر  ر

ز از هرگا " اشاعار شاامزو مشهصاا  . نادضردیمند و فضاا را گزبااران ضردیمر پ  رپ  

دو  مراسام ضاال  . ار دضزمه شدچند ب شوکران" ن فروتنضاشفا"و  "امدهیمرگ نهراس

ها  نییریضزای هام شا . ا  باودمانهیفضاا  همبساتگی و صام. دیسارت طول ضشا 

ك صاندو  گرداندناد یا ها جوان. ت په  شدیان جمعید در میر به خاطرشمزه خو

 .برا  ضمك به سبز ضردن فضا  گورستان

 

. ر بااقی بمانادنطوید همیبا. ناا را دست نزنندید مردم را قان  ضرد ضه ایبه نمرم با

. زی ت اندهنده اساتینطور  خ یا. با گورها  گمنام. یخاض اما بدون سنگ. گزباران

گر ماادران تماام ماد  یمن همانند د. دهد ضه بر مردم ما چه رفته استین مو نشا

االن . روز رخ داده اساتیا قعاه دانگاار وا. زیگر نیها  د  یو خ . اش م جار  بود

ی یجاا نیکاشکی در شهر ماا هام چنا . ام گرفتههیسم گرینویمنها رو یهم ضه دارم ا

 .میمان داشتیهاب هبرا  

 

. اناد ضاه گاور فرزندشاان هسات ااا را نشاان ضردهیها برخی خانواده ،گوشه ضنار

 ضاردیمرناج  تیگران ح ایستاده و برا  دیا  ابر سر خاضی خانواده ،گوشه ضنار

زانشاان خباردار یاز مارگ رزضاه چطاور  گفاتیمرا  ۶۷و داستان تابستان شوم 

توانسات شاناختند، میمی را ك نفار ضاه اویا فقا  . ر   گرفتن ممناو  باود. شدند

ن و گزهاا ر ا  یهم فقا  از مادرهاا وقتای جما  بودناد و از زما  او. ردیر   بگ
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خاودش در ضنااار گاور ر اا  خواسات فقاا  از اقاوام یا اگاار ضسای میا . گرفاتیم

  اشاك یقاه پا ی دقیجوانهاائی ضاه تاا  ماثال  . باود دنییا ن قسامت هام دیا ضه ا. ردیبگ

 .خواندندیهتند و سرود میریم

 

ناد ضاه گفتیمد یریر پدر ر   بگیتصود با یائیب گفتیموقتی مادر بزرگ بهشون 

 اب را ه روژ یا و وس  خناده و گر. ا روژ  بم ضمرنگ شدهی. م نامرتب استیز فها

ثخارش  گفاتیمو  ضاردیمه یا ك مادر باا  هااه ترضای موی اا ی. ندضردیمدرست 

گر او را بش  ضرد و بها  گفات چاه فرقای یك مادر دی. ده استیدم ضاا خوابینفهم

نار هم بودند و بارا  خواساته هاا  بازرگ جاان دادناد و در زندگی در ض ؟ ضندمی

نقدر غصه نهور ضه فرزند تو یابه  گفت . حاال در مرگ ضنار هم قرار گرفته اند

ن ماادر شارو  ضارد باه یا ا.....هساتند و  اییهمشون . ضندمیفرقی ن. دهیضاا خواب

ه ها هماه با هین توصا یاما با وجود ا! یچه حرفها  خوب گفتیمگر  و یدن دیبوس

 .دمیترضداشتم می واقعا  . گشتندیدنبال ضسانی م

 

 بهااران خاساته"بعد . قه س و  دادندیق دیشدگان بم اد ضشتهیه در انتها  برنامه ب

ن یا ن خاانم تماام ایا ا. یاح یا سر خا  خانم ر میریتند حاال مبعد گف. را خواندند "باد

قب  فو  ضارد او چند  . اندسا ها از مادران فعال بوده و چند پسرش هم اردام شده

 .جا دفن  ضنند نیو خواسته بود هم

 

 :دار در آخر برنامیك واقعی خندهی

بودناد قااوم نهمه میم ضه اید از مادران هم قدردانی ضنیاز سهنرانان گفت ضه با ی ی

م ضاه باار ید از همساران هام قادردانی ضنا یا ت گفات بایا ك زنی از تو  جمعی .....و

همساران هام . ریا نه : »با  حن طنز گفاتك مادر ی .....دند ویرا ضش یسا ها  سهت

 ه نادارن ضاه یا ت ویا ن اهمیهما  برا . نیشانسی زنده موند. ن رفتگان بودندیمث  ا

معزاوم باود داره شاوخی ...« و. هنی بشا د فقا  از مادرهاا قادردایا با. قدردانی بشه

قاه یچناد دق. ضاردیمگرفت و بار حارف  پافشاار  یاما ثن زن ن ته را نم. کنهمی

 به وجوددار  زی خندهیاما فضا  خ . ا نهیاز همسران هم تش ر بشه گفتگو بود ضه 

 .دندیمه هم خندو ه. اومده بود

 

ن باارا  ید اگاار زماا اناا مااا گفتهه شااون گفاات باا ی ی! هااا هاام رفااتمساارا  ماازار بهائی
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. دیا خاا  ضن( دفان هساتند هاب اهعنی جائی ضه ی)ن اونور ین ببریمردگانتان ضم دار

. دیا ندازیجاان هام نه ه ماردم را با یما و بق. میضنیا نمن ار ریم ایگفت ما بهشون گفت

     باه ثنهاا ارتناایمتاسافانه ها . ثنها هم همدرد  ضردمبا . زدحرفها  خوبی می

 .ندارد

 

نطاور ضاه یهم دقیقاا  . د بمانادیا نطاور بایهم. د دسات زدیا ناا را نبایبه نمرم ش   ا

د ماردم را یا با. ضنادمیان یا ار بیخود ش ز  هم رم  فاجعه را با قدر  بسا . هست

ن سنگ مزار برا  تك ناا را دست ار  ن نند و به دنبال گراشتیقان  ضرد ضه ش   ا

 .تك فرزندان خود نباشند

 

*** 
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 :سوسد شهبازی

 دژخیم یا ،خصم یبا توام ا
 

 
 

 !دژخیم  ا ،خصم  با توام ا
 

بهتر  ،هزاران دسااااِت در خونتبا  ، ضور در خیال مبهم وش  ..ماست  ایاااان صدا

 ،شکسااتیدستمان را  ، نانمان را برید: ناایاهزاران بار بهو و ناایاست این را بدا

 ..... اما ..... فتیحازه از سعید وش غالم از مادر گر

 

بااااز هااام  اگر شاااقای " نااایهزار قبرستا  مرده ها  شما ا! "صدایمان را نهاماااا 

 .تالشتان پایدار نیستچرا ضه  ،ویدرمی  دیگر ها شقای  ،بمیرد

 

 ِد ایرانسینٔه دردث و از  فریاد... ..فریاد است ،این یك شعار نیست

 

*** 
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 :(پورشجری)ک مهر سیام

 در یادهای مد ۶۰ۀ ده
 

 
 زندان اوین  ۲۰۹یکی از راهروها  بند 

 

ها  ساالکاه جهاان  باا  ا  با روانشناسای مان،سا ه و نوخاستهبرا  جوان بیست

 شاعارها  بار  شرو  شد کاه هناوز صادا  گرفتاۀ گزاوی  از فریادهاا و نکبت

، هاا  پیاروز خیا یخماار  و خوشثزاد  و استقالل تسکین نیافتاه و غار  در 

و هار ارتراضای را باا  ثمادمیناگهان چما  و قندا  تفنگ بر سر و روی  فرود 

 و  شده و به درون خزوتی خودند، طبیعی بود که دچار شدادمیسنِت گزو ه پاسخ 

 .نشینی کندبساخته خزیده و تا انتها  تنهایی خود رق

 

طوفاانی ا  کاه ثسامان کننادهغریز ، خطر مهزا  و نابود طوربهمن به سائقه و 

را خونین و مرگبار کرده بود، پی  از ثنکه مارا باه کاام سایاه خاود فارو  ۶۰دهۀ 

نشاینی  ها را مطزقاا  در انازوا و خانهبکشد، تشهیخ داده باودم و بیشاتریِن ثن ساا

د ساوز در هایی که هم اون ماادر  البال  کتاب سر فرو کرده بودم در. گرراندم

  خاود را «نهااد تیاره»ند که به قول شامزو کردمیا  از من مراقبت برابر زمانه

 .ثشکار کرده بود

 

زندان و ارادام اگر ثن بیرون تماما  زشتی و پزید  بود و سراسر شعار و رربده و 
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همه جا و هماه چیاز  اما درون خزوتگاه کوچ  من به رک ،... و ترور و جنایت

اهااا  ها  جااراب و ماجرر از شهصاایتویااایی و جااادویی، پااش زیبااا و  طیااف و ر

ها  پاار از پروانااه.. .ها  مااارکز و بااورخ  و اسااتوریانانگیز داسااتانشااگفت

تنهایی مارکز و ریاضایا   سال زرد  بود که به همراه رمدیون خوشگزه از صد

ر گوثتمااال  سابز و در راین حاال ثوها  حیار ها  بورخسی تا کارناوالخواب

 . ندردکمیمیگ  ثنه  استوریان، تنهایی مرا همراهی  جهنمی

 

 .امدر این  ین  نیز به ثن سا ها اشاره کرده. ثن بیرون همه دیوانه شده بودند

https://gozareshbekhakeiran.blogspot.com/2017/12/blog-post.html 

 

ناه در رفرانادوم  ،تأسی  شاد ۶۰دهۀ رمال  در به ارتقاد من رژیم اسالمی کنونی 

در  دقیقاا  ایرانیان کشایده اسات، این رژیمی که چهار دهه تسمه از گردۀ . ۵۸سال 

مبنی بر  ۵۷در این مقط  همۀ ثرزوها  انقالب . پا به دنیا گراشت ۶۰خرداد  ۳۰

ی  ها ِرئا هللاثیت. ا  رفته خ ثزاد  و استقالل و جمهور ، تمام و تعطی  شد و ب

از ایان . جمهور قانونی را برکنار و بار رزیاه اراده و انتهااب مزات کودتاا کردناد

رها  زیبا  خاود باود و ثزاد  و تاریخ به بعد هر ثن ک  که هم نان در پی شعا

، ابزهای کاردمیدنبال  هاهللادر حکومت ثیت را ۵۷دموکراسی و ثرزوها  انقالب 

ست خورده باود و ضادانقالب موفا  شاده انقالب شک. دویدبود که به دنبال باد می

 .بود استبداد را بازساز  کند

 

احاازاب و هااا و ها، نیروهااا و جریاندر ایاان سااال. دهااۀ حاارف بااود ۶۰دهااۀ 

باور    و غیرقاب سزطنتی که به پیروز  سریها  شری  در انقالب ضدسازمان

ایان  ها  شاناخته شادۀ سیاسای و معاادال  قادر  دربود، مطاب  سنت شده منار

. ناادکردمیثمیز  باارا  حاارف یکاادیگر تااالش ساارزمین، بااه طااور خشااونت

در جامعاۀ ایاران مسابزۀ  .ها شرو  شده و رقبا به جان هم افتاده بودنادخواهیسهم

ثباات و سااازندۀ خااود شااناخته شااده ا  در معناای اصاازی و مرقاباات در هاایا زمینااه

رقیاب هماان دشامن . در فرهنگ ما رقیب را فق  باید حارف و ناابود کارد. نیست

حارف نکنای،  ها  سیاسی اگر با پیشدستی رقیب راخصوص در کشاک هب. است

تر و باا خاونریز  به طرز بسیار خشان او با تو همین کار را خواهد کردر چه بسا

سرزمین سراسر ثغشته به خون رقباایی اسات کاه تاا صفحا  تاریخ این . بیشتر 

https://gozareshbekhakeiran.blogspot.com/2017/12/blog-post.html


99 
 

میاا  کشاایدند، باار دار شاادند،  هااا  قاادر ، چشمانشااان راهمااین اواخاار در جنگ

این رسم دیرینه و سانت  ۶۰دهۀ وقای  . پاره شدندسرهاشان بریده شد، مثزه و پاره

 .ها  حاضر به نمای  گراشتدیگر برا  نس  تاریهی را یکبار

 

و خشونت زایدا وصفی که توس  خمینی و ثخونادها در ایان دهاه  هاها و اردامقت 

ر بیشتر ثنان و موازنۀ قدرتی باود کاه باه نفا  صور  گرفت، به د ی  توف  و زو

شاک  ها  انبوه و بیهنوز از استقبال و حمایت تودهروحانیون طرفدار خمینی که 

وجاه باه مشای و باا ت. صور  گرفته باود ،غا با  جاه  و نادان برخوردار بودند و

دموکراتی  نیروهاا  دخیاا  در انقااالب، طزب و نابردباار و ضاادماهیات خشااونت

ها  فدایی خز ، در ثن مقط  تاریهی چنان ه هار ن مااهدین خز  و چری هم و

ا همین رفتار را و شاید یافت، چه بسم از این سازمانها به قدر  برتر دست میکدا

 .داشتندوا میبا شد  و خشونت بیشتر  با رقیب خود ر

 

تکاار  و هایا جنای کنادمیا بته این حقیقت از گناه ثخوندها  جنایتکار چیز  کم ن

باا  تاوانمین ن، اما واقعیت رینی ثنرا نیز به صرف ناشایست بودکندمیرا تبرئه ن

این باید مراقبت کنایم کاه د ساوز  و بنابر. ماامزه و تعارف برگزار و انکار کرد

فقا  جنباۀ انساانی  ۶۷زندانیان در سال  رامقت ن مثال برا  اش  و ثه ما به رنوا

هایی چاون ارضاا  ساازمان مااهادین تروریست داشته و مارمان و تبهکاران و

اسااتفاده از نیااا  خزاا  را ممزااوم و بیگناااه و قربااانی جزااوه ندهااد و زمینااه سوء

ویا ه  باه. ها  حقو  بشر  در این زمیناه را فاراهم نکنادتانه و فعا یتدوسانسان

ها  رژیام اساالمی، احتماال هااوم چناین هشادن پایا ترامروز که باا هرچاه سست

 .ترسنا  و تبهکار  به داخ  کشور بسیار زیاد است هیوالها 

 

. شاودمیهاا هار روز و هرساارت تکارار یادمان باشد کاه هماۀ تااریخ ماا ایرانی

دهاۀ . ریخ استصزوال  زندگی ما و جامعۀ ما متوقف بوده و حاص  تکرار مدام تاا

 .تمال تکرارش همواره وجود داردا  است که اح نیز قارده ۶۰

 

نبود که ورده ی  جمهور  شبیه فرانسه را می داد و ای زمانیکاه این فق  خمینی 

... رادام کاردخر مراد را سوار شد و از پ  گرشت، گروه گروه مها فان خاود را ا

رد  نبودند کاه بعاد از انقاالب، شده در زمان شاه امثال الجوفق  زندانیان شکناه
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باره و بااره و ساهبزکاه چناین فااایعی دو... گر شادندانبان و شاکناهخودشان زناد

 .باره هم ممکن است تکرار شود و این دور و تسزس  ادامه یابدصد

 

ر  و در قا اب اپوزیسایون فعا یات ورزان ایرانی تاا وقتای کاه دور از قادسیاست

اندر اما در قدر  و در موض  ثزاد  و دموکراسی، طرفدار حقو  بشر و کنندمی

این ی  قارده کزی . کنندمیرا شکناه گیرند، مها فان خود پوزیسیون که قرار می

 .است

 

اند و ا  نفا  کشایدهاریخ و فرهنگ یگانهمها فان رژیم اسالمی نیز در جامعه و ت

در کشورها  پیشارفته و  ا  به اجبار و تبعیداینکه یه رده. ا  نیستندبافتهافته جدات

های ک   دموکراتی  چندسا ی معط  باز شدن درها  کشور خود بوده باشند، از

ایان حقیقات . سازدانسان متفاوتی مهصوصا  دموکرا  و اه  تحم  و تساه  نمی

ب و پا  از بازگشات باه ایاران باا ا دانشاویان کنفدراسایونی باا پیاروز  انقاالر

ثنها درهاا . یشتر ثنان با رژیم مالها نشان دادندرفتار خود و همکار  و همدستی ب

صور کنید صدها شاارالتان و کالهباردار ی   حمه ت. را زودتر از دیگران بستند

در تماام شابانه « ثنازسای  »م به ها  موسوها و تزویزیونا  که در رسانهحرفه

، بار حساب اتفاا  روز  صاااحب دهنادمیۀ ثزاد  و دموکراسای سار روز ررباد

مها فاان خاود  ۀ یکایا  منتقادان وو چما  و تفنگ شوند تاا تسامه از گاردقدر  

 .بکشند

 

ها ها و ساواکیطزببینیم که چگونه سزطنتدر مقاب  چشمان خود می همین االن و

ها  زاد و باا سانتو روام  استبداد ساب  بعد از چه  سال زنادگی در جاوامعی ث

تهدیاد باه « ارتاا  سارخ و سایاه»قو  دموکراسی، ک  مزت ایران را با برچسب 

 .کنندمیانتقام و خونریز  

 

هایی کاااه زیااار ناااام پهزاااو  و فاشیسااات و الشاااهورها هاااا  سااازطنت رنکبو 

سکوالرشاان باه ثسامان ها  سکوالرخواه و  یبرال پنهاان شاده و رربادهمشروطه

 کاار فرشااگرد و احیااا  ساااوا  و حاازب رسااتاخیزند و از هاامرساایده اساات، در ف

کردن منتقاادان و پااارهها  خااود را باارا  شااکناه و پارههااا و دناادانالاکنااون چنگ

ا هی و هایی از وحاوش شاااههاا و گزاهمخایان شااعبان بی. ننادکمیان تیاز مها فانشا 
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و  ثنازساایهااا    چی کااه هاار روز و شااب در تزویزیونطزب و پهزااو ساازطنت

و چنگ و دندان  کنندمیها و فضا  مااز  به هر مها ف و منتقد  فحاشی سایت

هاا  کاف خیابان ، چنان ه در فردایی محال به قادر  بازگردناد، دردهندمینشان 

 .گرد ثهنی به استقبال مها فان خود خواهند رفتتهران با چما  و زنایر و می 

  

تاریخ خود را از تکرار بازبدارناد  ۶۰ها  ها  ثینده قادر خواهند بود دههثیا نس 

  و متوقف کنند؟ 

  

*** 
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 : (نیما) فریاد. ش 

 گذری با تاریخچی سرزوب و اعدام
 

 
 

از همان روزهاا  اول جزاب جریاناا  . بودم سا ه ۱۲وقتی انقالب شد، نوجوانی 

هایم باا ثن دسات و پنااه شااگرد ردا تی و فقر  که برخای از همبا بی. چپ شدم

 .ثشنا بودم و بیزار ،ندردکمینرم 

 

 .   بسیار می خواندمها را با وجزوا  و روزنامه

 

از . مکاردمی، صدا  پاا  فاشیسام را احساان گرشتمیکه از حکومت  هر روز

حمزه به کانون فرهنگی و سیاسی و شوراها   ،ها  روزنامه فروشیبه دکه حمزه

ممنوریات  ،۵۸اد کشای باه کردساتان مارد شکر ،۵۸دهقانی ترکمن صحرا بهاار 

 ...شرو  شد« گرثهن»ها که با روزنامه انتشار روزنامه

 

ور هاا حمزاهباه گردهمایی. «..هللارهبار فقا  روح ،هللاحزب فق  حازب: »با شعار

تاادار  در ( زادهیاازد ، قطااب بازرگااان،)در ایاان میااان مثزااث بیاا  . ندشاادمی

ها رماال  دانشاگاه هماه بودناد.کارخانااا   ،ها  محاال غیرقانونی کاردن شاورا

  پیشااگام، پیکااار، اتحاااد هاب ااهبحثهااا  برو .ساانگر گسااترش جنااب  چااپ بااود
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و    مزای ایارانجبهه دمکراتی اتحادیه کمونیستها، دیه چپ، توفان،مبارزان، اتحا

 مااهدین هرشب جزو  دانشگاهها و میادین اصزی شهرها برقرار بود

 

و  ...ها و دانشاگاهها نبودنادانامنها  اسالمی قاادر باه جارب هاوادار در مدرساه

حازب جمهاور  اساالمی،  مااهدین انقاالب اساالمی، .اقزیت ناچیز  بی  نبودند

ودنااد و پایگاااه فاشیسااتی داییان اسااالم از نماار هااوادار و رضااو بساایار ناااچیز بفاا 

... نفااوذ ثخوناادها را میااان روسااتاها انکااار کاارد شااودمیامااا ن .هااواداران خمیناای

موجاب تاوافقی میاان ژناارال  وذ جناب  چاپفا ش و نیم کاه هماین گساتردانساتمین

ها  و چاه نقشاه. .بیندازنادراه ه مینی جالد شد بود، تا هالل اسالمی با هویزر و خ 

 ...خونینی در پی  دارند

 

خمینی فاشیست که رزیه نیروها  سرکوبگر شاه ارالم جهاد نکرده باود،  ۵۸سال 

پاه و ارتاا  در و کشااتار خااونینی توساا  ساا  ...رزیااه کردسااتان ارااالم جهاااد کاارد

 ...راه افتاده کردستان ب

 

 
 به کردستان فرستاد  ، هار خود را ، ی جالد، خزها ی سگخمین

 

ریز  ماقاداران و برناماهسال راه اناداختن دارودساته چ  ،ها بودسال تن  ۵۸سال 

و حال نمای  حمزاه باه  .برا  یورشها  بیشتر رژیم برا  برپایی فاشیسم اسالمی
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ران و ثمریکایی در ایو موج سوار  بر احساسا  ضد ۵۸سفار  ثمریکا در ثبان  

حاال ... یان تزاها ط اکثار گروههاا  چاپ و مااهادین ازوشرقیدحمایت بی .منطقه

ی حمایت اردوگاه شورو  را هم برا  برپاایی حماام امپریا یسترژیم با ژستی ضد

نمر اصزی غرب و سرکوب جنب  چپ و دموکراتی  در ایران بود  خونی که مد

 .کرده بود را کسب

 

خاونین و ثوردن گیار  پا  از در ور شاد،حمزهبه دانشگاهها  ۵۹بهشت در ارد 

هماان موقا   .دندنشینی کرسپاه با تیربار مقاب  دانشگاهها، گروهها  انقالبی رقب

 ۱۴نوجاوانی  واقعاا  اگرچاه . نشینی معتر  باودمیادم است که نسبت به این رقب

 .بی  نبودما  سا ه ناپهته

 

یی کاه هاب اهت و بروانشاعابی صاور  گرفا  ۵۹گترین گروه چپ خرداد در بزر

رمزی فاشیسم اسالمی را به چشم می دیدناد، دیگار توجیهاا  اکثریات  گیر شک 

باود. مریکایی رژیم هماراه ثژستها  ضد باباید ند گفتمیکه  داشتندنغا ب را قبول 

ارزه باارا  ثزاد  و باه ایان نتیااه رسایده باودیم کاه مباارزه باا امپریا یسام از مبا 

 .استناپریر دموکراسی جدایی

 

هاا هاا و اکثریتیتاوده ا  .ارتااری ررا  و ایران شرو  شده بودجنگ  ۵۹مهر 

، دشده بودن« ثچمز»قعی کزمه در دفا  از شورو  روز اول جنگ به معنا  وا دو

ش در چون ررا  رمال  یکی از کشورهایی بود که شورو  تا حادود  رو  نفاوذ

 .کردمیحساب ثناا 

 

رتااااری بااود و نااه جنگاای میهناای، و خواهااان جنگاای ا ،و اای از نماار مااا جنااگ

.. .برگرداندن تفنگها بسو  هری  از رژیمها  ارتاااری خمینای و صادام باودیم

 .جنگی که با دادن صدها هزار کشته، با نوشیدن زهر توس  خمینی به پایان رسید

 

 

جاو در برابار چرخاه زب و برابر طرادا ت گیر  تفاب  دوجبهه ثزادیهاواه،شک 

هااا ادامااه  هم نااان ساارکوب. شاادمیتر رمیاا  ۵۹د روز بااه روز در سااال اسااتبدا

و روز « و نیرو  متااوز صدام با امپریا یسم»داشت، این بار تحت رنوان مقابزه 
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 .شدمیبه روز حزقه محاصره ثزاد  تنگتر 

 

دود زیااد  ناپهتاه مها ف ارتااا  هام در ساازماندهی تشاکیالتی تاا حا نیروها  

 .بودند

 

 
 

ارالم کرد و رماال  نازا  میاان جبهاه « مرتد»جبهه مزی را  ۶۰خرداد خمینی در 

 .فاشیسم اسالمی با نیروها  ضد فاشیست رقم خورد

 

قد در کنار موسو  خویینی ها دادستان جاالد رژیام کاه دسات  باه ها تماماکثریتی

 .خریدند ابد  را برا  خودو ننگ  پور ثغشته بود ایستادندسزطان ن سعیدخو

 

  سراساار  صاادها هاازار نفاار  مااهاادین، سااازمان ماااهرام بااه تپاسااخ رژیاا 

باا ارادام ساعید چریکها  فدایی اقزیت، پیکار در تهران و حرکات ماشاین کشاتار 

رقام  ۶۰ و چناین باود کاه دهاه خاونین .پور و دهها مباارز دیگار ثغااز شادسزطان

طزبان جالد خمینی سعی در حارف اصالحا  که دهه ترور و وحشت، دهه. خورد

 .ثن از تاریخ دارند

 

 ۷۸که گویا مها فت رزیه رژیم ترور و وحشت از تیار  کنندمیها چنین وانمود ثن

وزیر اماام در ثن دوران ایا  خود را الپوشانی کنند، تاا از نهساتثغاز شد، تا جن

 .زادیهواه بسازندثسیاه، قهرمانی 
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هایی به ناام امبیترور گروهی از ما را تبدی  به ز ،دورانی که با شکناه، وحشت

 .نبودند« هیا»موجوداتی که دیگر  تواب تبدی  کردند،

 

دوران  ...هاااا  روزاناااهانتیربار ...دوران از دسااات دادن رزیااازان و رفیقاااان

 .تعقیب و گریزها... هازنداندوران ... هاخاوران

 

کو  ماردم در خاود  شانید  از سا روزهایی که وقتی خبرارادام رزیاز  را می

 ....تیریه درهم می

 

 :شود هاددان دوران تصویر  ارایه  ین ویدیو سعی شده تا حدود  ازا در

https://youtu.be/pQVHY9SZw6M 

 

م کاه اهفاشیستی گرشته، به این نتیاه رسیدسا ی که از رمر رژیم  ۴۱االن پ  از 

مبارزه برا  ثزاد  ... ثزاد  و دموکراسیا  است برا  زهمبارزه پی  رو، مبار

جناب  چاپ بایاد هماه نیروهاا  اسات.  ناپاریراز مبارزه رزیه ستم طبقااتی جدایی

جاو را تحات ائتالفای نیرومناد رزیاه اساتبداد و زب، و برابر طرادا ت ثزادیهواه،

 ...ثور  کندر جم استثما

 

 تکرار شوداستبداد  چرخه اتا مباد کنیممی فراموش نه بهشیممی نه

https://twitter.com/Nima_Challenger 

 

*** 

https://youtu.be/pQVHY9SZw6M
https://twitter.com/Nima_Challenger
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 :طاهره زارچانی

 فر بودندسی ن
 

 
 

حارم . سفره پهن بود که ثمدند یا  نفار هام  گفاتمیسه نفر بودناد ثن طاور کاه مش

 .داده استجزو  ساختمان کشی  می

 

. مکاردمیرد گریاه خاش ردخاورد و مان خش خاواهر  داشات مای .ن و پنیر بودشام نا

. اندیشاایخااور  و بااه چااه ماایچااه می. کناایخواسااتم باادانم کاااایی و چااه مااییم

ما یهو یاا  دیگار کاه باه مشازم هااوم م بادانم د تنگای، شااد  و هازار خواستمی

 .ثوردندمی

 

حساابی  یم که دیگار درسات وهاگوش. در که زدند خواهر  رفت در را باز کرد

 .اندشنود اما به خواهر  گفته بودند از وزار  اطالرا  ثمدهنمی

 

سازحه نداشاتند شااید هام ا. درو  چرا ؟ کارتی، چیز  هم نشان دادند یا نه دانممین

سیم داشات و ثن یکی بی. اما دستشان چیز  نبود. شان بودها و زیر  بانداشتند 

 .دو نداشتند

 

 :گفتند

 .خوردیدداشتید شام می .احم شدیمموق  مزبهشید بییم
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 :گفتم

 .بفرمایید. قاب  استنا

 

 :گفتند

 .ایمخورده

 

 :گفتم

 .بی اره فقیرها نم  نداردشام  .شویدگیر نمینم  ،بهورید

 

 :گفتند

 .زنیدما را چوب می

 

 :گفتم

 .شما را چوب بزنیم ،سگ کی باشیم

 

 : شان پرسیدیکی. گشتنددنبال چه چیز  می مدانمین. گشتند هااتا و در 

 ؟ تان کااستگاوصندو 

 

 :گفتم

 .رسدپول بی اره فقیرها به گاوصندو  نمی

 

 :دیگر  پرسید

 .ماشین هم دارد

 

یااد  . ثورم  را مایاشتاراروم و ماشاین ری کمد مایشوم و به سرا   زند میب

پوزخناد دهناد و مادیگر نشاان مایبه ه .ثید سال سوم دانشگاه بود  که خرید می

 .دهندزنند و ماشین را پ  میمی

 

 :گویدشان مییکی

 .حاج خانم منمور برادرمان ماشین سوار  است
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 : گویممی

 .ن چیزها نبودبه فکر ای

 

 :پرسددیگر  می

 .انداز دفترچه بانکی، حساب در گردش، حساب پ  ؟ دفترچه چی

 

 :گویممی

 .ر این چیزها نبوداو به فک. دانمبعید می

 

خواهاد انگاار مای. زنادهاا را ور  میرود سروقت کتابهانه و کتابشان می یکی

 :گویممی. نشیندکنار من میو ثید دیگر  می .چیز  پیدا کند

 .بهشیدمی

 

م فارش بهاریم جزاو در و گفتمایچقادر . ثید ماادریاد  می .نشیندرو  موکت می

 :یگفتمیخندید  و و تو می همسایه زشت است

 .ها همین موکت را هم ندارند که شب رو  ثن بهوابندمادر خیزی

 

 :پرسدمی

 .جاساز  ندارد

 

 :گویممی. داردساز  ن چیت گویدثید میبه نمرم می

 .نبود هافاون به فکر این حر. اش کاا بودساز چیت

 

 . گراشتاش را کاا میممنمورم این است که اسناد مه. نه حاج خانم: گویدمی

 

 :گویممی

گراشت و ه درو  چرا، اون چیز مهمی نداشت هر چه بود یا باال  کتابهانه میوا 

 .اش بودیا در کیف

 

 :دپرسدیگر  می
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 .گویمها میجز این

 

 :گویممی

 .خواهد بگردید، ما که حرفی نداریمهرجا را که د تان می. صاحب اختیارید

 

 :سدپرشان مییکی

 .ثمدرفت و کاا میمی کاا ؟ دوستان  کیا بودند ؟ از دوستان  چی

 

 :گویممی

. خواناداه  رفت و ثمد نبود یا سر کار بود یا نشساته باود کناار اتاا  و کتااب مای

اش کمونیساات بااود، باباااش وگرنااه ننااه ب بااود کااه او را گرفتااار کااردهمااین کتااا

 .کمونیست بود ما کاا و کمونیست کاا

 

خیزای . ر و راقبات ناداردثخا . م کمتر کتاب بهاوانگفتمیثید مادر، چقدر یاد  می

ار  گرشو  مث  دختر استاد اسدا ه سر به بیابان میفهم که شد  یا دیوانه میچیز

ثیاد چناد باار هام رفتایم قبرساتان کهناه و یااد  مای . کنندمی  او یا سر به نیست

 .بانه خا  کرده بودنام و نشان را دیدیم که ساوا  ش قبرها  بی

 

یا  گزو اه . خاوردمیهمی در این ممزکت به چه درد چیزف رمادر به قربانت برود

خندیاد  و تو می. هیا شودمیها همه ثن کتاب. و خالص کنندمیدر مشز  خا ی 

سار . بیا مادر تا داستان بر دار کردن حسن  وزیر را برایات بهاوانم: یگفتمیو 

 .ا به دار شودباید قیمت داشته باشد ت

 

ها را دنباال با کن رفتن ثنخواهر  از . روندمیگردند و را می هااتا کمی دیگر 

 .زید ررنگ به چهره نداشت مث  بید مانون می. کندمی

  

*** 
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 :فریبا ثابت

 اعدام اعدامشان زردند
 

 
 

از هر گروهای کاه . ثمدندچشمی گریان و پشت خمیده به مالقا  می ها باخانواده 

 .ثوردمیبا خود  شدگان راامنام تعداد  از ارد گشتمالقا  به بند باز می

 

 .........ندابا گاز خفه کرده و دار زدن شای  بود که برخی را بارانرالوه بر تیر

 

 .اندهمه یارانمان از دست رفته ،اندخا ی شده همه بندها  زندان .باور کردنی نبود

 .اندزندهها  من نها در خوابثاما 

 

 :ثیدوص در تابستان به سراغم میبارها این رویا به خص هاسالدر این 

زنناد یند و فریااد ماا ، ثنور ثبی همگی جم باال  کوهی، جنگ  دور ، در قزعه

باه بااال  تاا زنم خواهند و من که خود را باه هار در  مایاند و کم  میکه زنده

 .راه یابم... درون قزعه و ،بور ثکوه، ثن

 

 .گررد تا خود را پیادا کانمتی میگیج و مبهو   حما. پرمخی  رر  از خواب می

 .گیردسرد  رایبی وجودم را فرا می
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 ....و بند ثماده شوندچشمبا چادر و  مریم، فضیزت، فریبا، فرزانه

 

نگااه نگاران فرزاناه و  ،کاره ماریم گزازادهرفت و ثمد، هیاهو،  بهند و ودا  نیماه

 .بسته شدن در

 

 ......مهین و ،مهر  ،د روز بعد منیر و مهناز و ساراو چن

 

روم در حال جم  کردن چند تکه  باان اسات باه امیاد اینکاه باه به سرا  منیر می

 :گیرمنشینم و دست  را میکنارش می. دیادگار به رزیزان  رس

همه  .ا حساب استها رزیچهار سال حکم ،دانستم این سه سالمن از اول هم می»

 «.دنکشهمه ما را می ،شدچیز تمام 

 

 .زند من همشمان  حزقه میاش  در چ 

 

گیرد و رکسای از ماریم و مرجاان هار دو رزیازش را باه مان مرا در ثغوش می

 :دهدمی

ام اگر روز  بیرون رفتی به ثنهاا سار بازن ثنهاا را تزفنی نوشته پشت ثن شماره»

 «.جان مادر  کنبه مریم بگو برا  مر .ها بگو چقدر دوستشان دارمببون و به ثن

 

ثفتاب از درز پرده ناز  براتاا   .بوده به دیار دخترکان برده بوددر ر خواب مرا

 .ور کنمباید با .امافتاده و من سهت خود را در مالفه پی یده

 

 مااا ،ماان .باشاامها هااا و ماناادندر زناادان اویاان بااودم تااا شاااهد رفتن ۶۷ماان سااال 

ا  همیشاه تا زخمی بر پیکر ما بار رفتندناباورانه و مبهو  بر جا  ماندیم و ثنها 

 .مان را همواره با بودن نبودن راین کنندو هستی. به جا  بگرارند

 

 :گفتمیمادر همسرم 

هماه  .کاردمیتاابی ماا دادناد از هماان  حماه اول بیوقتی ب ه را از زنادان باه »

 نه درست غرا می خورد ناه. گفتمیحتی به رموی  هم خا ه برای  بیگانه بودند 

 «.ی گرراندیم تا به ما راد  کردایچه روزه .درست می خوابید
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شدنم برا  او که مامانی هم برا  خود انتهاب کرده بود چاه باه  و حاال من با ثزاد

 .ثوردمیارمشان م

 

گیاارم و ثغااوش میروم او را در ثیااد باه طاارف  مایا  ایسااتاده و جزاو نمیگوشاه

 .بوسدنمی ا متقابال  اما مر کندمیمقاومتی ن. بوسم حسابی می

 ؟ رو سه نمیبه مدر ا

 .نها 

 مامان ،رود اش میو به سررت به طرف رمه

 

 : گویدپدر بزرگ  می

ا  را را ماماان صادا کنای و رماه از ایان باه بعاد بایاد او .ا  ثمدهمامان واقعی»

 «.رمه

 

 کند.میپنهان  اشدخترم خودش را در ثغوش رمه

 

ثغوشام خاناه در  از شادن درباه محاض با  ها باال امد وو ثن روز که خندان از پزه

 .ماه مرا برا  او ین بار بوسید پرید و بعد از ش 

 .مامان من ریاضی بیست گرفتم مامانا 

 .دخترم من هم زندگی هدیه گرفتما 

 

  .برا  همیشه چشم به راه ماندند و مریم و مرجان

  

   رشگرانافراوان از سایت گز با تشکر

  ۱۳۹۹مرداد  ۱۰

 

*** 
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 :مسلم منصوری

 ۶۷زشتار 
 

 
 

از در خاارج ! طزبانها  اصاالحهاا و رساانهاددر چند سال گرشته بسایار  از نه

هاا  غربای باا هادف مشهصای راجا  باه زبان دو تها  فارسایکشور و رسانه

و  ۶۰دهااه ، و از کنناادمیسااتند پهاا  هااا  مسااازند و فیزمنامااه میبر ۶۷کشااتار 

هاا  ذکار مصایبت باه ساب  فیزم حاد گریاه و زار  و مبارزه خونین ثن نس  در

داده و یا  سار  ثدمهاا  گویی ی  اشاتباه و خشاونتی رخ . نندکمیهند  اکتفاء 

امثاال . تشان هم چی باوده اسا اند و معزوم نیست حرف حسابشده! گناه قربانیبی

دهند و را در حد انتقام گرفتن یا نه گرفتن تنزل می ۶۰دهه تار ها کشرباد شیرین

یعنای باه دنباال گارفتن  .که مادران خاوران باه دنباال انتقاام نیساتند کنندمیارالم 

هسااتند، ثنهااا هاام حاضاارند باادون دسااتمزد وکیاا  ! دریافاات غرامااتو ! بهاااخون

. دنا رژیم ببرو دادگاه شان را به قوه قضاییه کایتبشوند و ش! ها  قربانیانخانواده

ده ننصیب نماهم از ث ودگی فضا  سیاسی و شارالتانی بی  ۶۰دهه  بینیم داستان  می

ا جریاناا  بااقی ماناده چار .ها جواب بدهادود و به این چرایکی باید پیدا بش. است

نین و کارشان به این نقطه رسیده است؟ چرا مقاومات و مباارزه خاو ۶۰دهه نس  

ثغاز نشد، چرا در همان دوران انقالب  ۵۷ز سال ا ۶۰هه در فراز و نشیب نس  پش 

 ..... خ  و خ  کشی با حکومت اسالمی نشد و چرا
 

*** 
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 :فرمناف فلکی

 ! گرفتیاران، تسکید میزخمی زی با مرهم پایداری داغ 
 

 
  

 ۶۷سال و تابستان  ۶۰با فرارسیدن هر تابستان، دا  هزاران مبارز  که در دهه 

اسالمی در زندانها  سراسر ایران به خاون غزطیدناد  ر به دست دژخیمان جمهو

ه از   شاور و امیاد  کا هااخاطره  جوان و هاچهرهو ثن  شودمیبار دیگر زنده 

. یااد هماه کنندمیا  تو را رها ن حمه کشید،شان در خا  ایران شعزه میهر نف 

هاااا و اهد مقاومتمااادتی شااا ۶۰ه کاااه خاااود در ثغااااز دهاااه تهاااا  شااایفثن جان

 دارم. را گرامی می امهایشان در سیاه ا ها  جمهور  اسالمی بوده رشاد

 

ه ماا قاادر شاوند باا سارنگونی ام که ماردم ساتمدیدبا این تاکید که به این امید زنده

رژیم دار و شکناه جمهور  اسالمی، ایرانی ثزاد از ظزم و ستم و اساتبداد شاک  

اش هساتند در نه کاه شایساتهطره ثن رزیزان همانگواشت خادهند تا امکان بزرگد

سراسر ایران مهیا گردد. تا شااید مرهمای هار چناد کوچا  بار زخمهاا  رمیا  

 ها  ثنان گرارده شود.گوشهران و جگرپد رزیزان، همسران، مادران،

 

دانم بارا  نسا  الزم مای ۶۰اما قب  از اشاره به زندان جمهور  اسالمی در دهه 

ه در ثن دوران، هنوز به دنیا نیاماده بودناد کمروز یعنی دختران و پسرانی جوان ا
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کشاند شکناه جمهور  اسالمی را بار دوش میو امروز بار مبارزه با رژیم دارو

شاان باا جاالدان جمهاور  اساالمی، خواهناد در مباارزه روزانهاگر می ویم کهبگ

زی را مطا عه کارده و ها  قبور  است که تاربیا  نس شاهد ییروز  باشند ضر

   و ضعف پیشینیان را در  کنند.درنقاط ق

  

هاا  خاود در این نس ، به خصوص باید بدانناد کاه دشامن بارا  توجیاه تبهکار 

امار ا  از تحریف مبارزا  گرشتگان و بییر زنان و مردان"  حمهثن "ش رامقت 

ین تالشها  مربوحانه ماند. در تقاب  با ا  باز نمیو نادرست جزوه دادن ثن مبارزا

ثنهام ا بتاه در بطان شاناخت ثن  ،ها  شاهدین زنادهترین منب  یادواره وابیش  م

 است.اند که این تالشها در ثن متن جار  بوده شرای  رینی

 

نس  جوان ما باید بدانند که اردام هاا و کشاتارها از هماان بادو باه قادر  رسایدن 

  رتهادساته خمینای توسا  قادو  دارچرا که در واقا . دسته خمینی شرو  شددارو

امپریا یستی در کنفران  گواد وپ، به خاطر سرکوب انقالب مردم ما و حفظ نمم 

 .  وابسته حاکم به قدر  رسیددارسرمایه

 

مردمی و کثیف محتاج ریهتن خون هزاران هزار تن نف  اناام این ماموریت ضد

ناان در خیاباان و کوچاه و جوانانی باود کاه بعاد از سارنگونی رژیام شااه هم  از 

و دانشگاه و مدرساه بااقی ماندناد و خواهاان در ثغاوش کشایدن ثزاد  و خانه کار

  امپریا یساتها باه خااطر در واقا . ریز  ی  نمام دمکراتی  و مردمی بودنادپایه

یاد و صادور نفات مردمی، اداماه تو حفظ نمام ظا ماناه حااکم و حفاظ ارتا  ضاد

وب شاود و دم سارککه قب  از هر چیز انقاالب مارهم ون دوران شاه نیاز داشتند 

گر  تمااام بااه شااان ایاان اماار را بااا وحشاایدسااته خمیناای و جمهااور  اسالمیدارو

 .سراناام رساندند

 

رضاا پهزاو  ن ما باید بدانناد کاه هماانطور کاه خاارج کاردن محمدبنابراین جوانا

ر هم ورود خمینی از ایران به دستور امپریا یستها بود همانطو پیشهدیکتاتور نوکر

 .کردن  به خواست ثنها بود  دو ت فرانسه و دو ت تعیینا هواپیمااز پاری  ب

 

اتفاقاا زماانی کاه  .نادبنابراین خمینی به قدر  رسیده بود که انقالب را سرکوب ک
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زدند و خواهان تشییار و مردم در خیابانها فریاد ثزاد  را سر داده و دست به قیام 

  دساتی در پشات هابزنادگوکوب بودند، روام  خمینی باا دگرگونِی ارگانها  سر

و ماردم را باه " امام هنوز حکم جهااد ناداده اسات"ند که کردمیبارها ارالم وانت

 . ندکردمیها  خود تشوی  ا و تحوی  اسزحههبازگشت به خانه

 

در مد  بسیار کمای باا افازودن ساپاه .. .ز ونیروخمینی با حفظ ارت ، پزی ، هوا

ها را و گارفتن قادر  دو تای، ارادامخود، از بد داران و اوباشان مسزس بسیایپاس

ا بتاه زیار پوشا  مارهب و  رشرو  و وحشت و اختنا  را در جامعه حااکم نماود

به همین د ی  هم جنایا  دهشتنا  و  و رژیما  باه .   حکومت مرهبیتوس  ی

بارزه قطعی باا ایان ا  نبود که از ابتدا بر امر منیروها  سیاسیخاطر سیاستها  

 .ید داشتندرژیم تاک

 

صاحرا ماورد حمزاه قارار در جریان ایان سارکوب وحشایانه، کردساتان و ترکمن

هللا قارار زنان مورد تهااجم حازب .گرفتند خز  ررب با ددمنشی تمام سرکوب شد

ا بر ثنها تحمی    رمی اجبارگرفته و از ح  انتهاب پوش  محروم و حااب اسال

خمینی در . م قرار گرفتمورد هاو هاح انقالب فرهنگی دانشگاهبا به اصطال .شد

هاااا  نوفااا   وشااااتویی خاااود باااه ارباباااان ، وارد جناااگ راساااتا  اجااارا  قول

ررا  شاد، چارا کاه جناگ بارا  ثدمکشاان و جنایتکااران سا ه با  ۸سوِز خانمان

یاورش سیساتماتی  و سراسار  باه  ۶۰خارداد ساال  ۳۰سپ  از . بود" نعمت"

زنادانها  اقصای نقااط . گشاتگان ثغااز   سیاسی و کارگران و ساتمدیدسازمانها

ر شدند از زن و مرد، پیر و جوان در هار سانی از نونهااالن، نوجواناان، کشور پش 

به این ترتیاب بارا  . تاه  و چه مارد گرفته تا پیران و بازنشستگانانان چه مجو

کشاتار  ۶۰اد ساال از خارد. مردم ستمدیده ما ایران به زندانی بزرگ تبدی  گشات

 ۶۰هاا  خاونین ساال در طاول ماه. م در زندانها شاد  گرفاتا و اردادر خیابانه

ر اواخار ساال و د نمانادا  ماشین جنایت جمهور  اسالمی از حرکات بااز  حمه

 .ها و کشتارها به اوج خود رسیداردام ۶۰

 

ت رغم گرشه من که در ثن سا ها هم ون هزاران جوان دیگر دستگیر شده بودم، ب

کرده ها را فراموش ام وقای  ثن روزها و شبانستهنتو این همه سال به هیا رنوان

 .و یا از یاد ببرم
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بااورنکردنی باود و تاو دژخیماان  دیدن و بودن با کسانی که شهامتشاان در مقابا 

دیااد  کااه ها بااود  و میشاااهد زنااده ایثارشااان در زیاار ددمنشااانه تاارین ساارکوب

  زنادانیان کما شکناه در راراب بودناد، باه چگونه در حا یکه خود از روار  

خاسااتند و دیگاار  کااه باار اااار شااکناه داغااان و  اات و پاااره شااده بودنااد باار می

دیگار باشاند و امیاد و مقاومات را در دل  شدهِ کناهکوشیدند تا یاور زندانیان شمی

بسته باا مارهم  بهنادها  امیاد و ثنها بارور کنند، زخمها  چرکین و خونها  د مه

هایی در مصاف نابرابر بین تااریکی چنین صحنه، یافتبندیان تسکین میهم ایمانِ 

 شدنی است؟ راستی مگر فراموشه و نور ب

 

اکنای دشامن از یکساو و کوشا  و وحشت پرشاهد تحقیر، ترن  ۶۰من در سال 

جانفرسا  مبارزین برا  روشن نگاه داشتن مشع  مقاومت و پایدار ، در شرای  

بند، چشام دزدکای باا بااال زدن نگااه مبارزینی که با تبسام و. گاه اوین بودمشکناه

هدیه  گرفتند و مقاومت و پایدار  راچا های  به سهره می دژخیم را در قزب سیاه

فراماوش کارد؟ مگار  شودمیرممتی، چه استقامت و د یر ، مگر  چه. ندکردمی

طزباااان و رافیت" پشااایمانان"هاااا را ندیاااد و یاااا ماننااد برخااای از رینیت شااودمی

گران دیاروز کوشید تا ثنها را پنهان کرد و یا چهره شکناه دوره،شمار ثن انگشت

 .را ثرای  کرد انددوستی به تن کردهکه قبا  اصالح و انسان

 

نی و ثویازان کاردن، مشات و ادوران بازجویی، که با چاشنی کاب ، دساتبند قپا  در

 ن بارا  ثمااده کاردن فاردهوشی و به اجبار راه باردها  هاومی منار به بی گد

دید  که ا  را میادامه تحم  ضربا  کاب  همراه بود، چه سروها  ایستاده برا 

 "نه"دست دادند و به دژخیم  ور، جان خود را از  دژخیمان منفهاشکناهدر زیر 

بردگان دربهو در دوران پ  از بازجویی نیز، جان! ت  ثنان یاد بادیاد ت  !گفتند

منشای جوانااِن گر  از شاهامت و بزرگدی یتی که هر گوشه ثنها روادر سزو های

 .ثرام نگراردندِکشید، با بودن خود ی   حمه دشمن را در بند را به تصویر می

 

هاا کاه از پاکترین کنممیاین نس  تنها به دو مورد از بسیارانی اشاره  در توصیف

 و   زنادانها حماهیزی از اما برا  در  و فهمیدن خ . در سزول ما بودند و رفتند

باه ای  ثن، شما جوانان و نس  امروزین را به خواندن خاطرا  بازمانادگان و شر

به قزم رفیا  اشارف دهقاانی، " شیدر جدال با خامو"باِر رارزش و پش کتاب با وی ه
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ست از اطالراا  و تااارب بسایار  ا چرا که این کتاب ماموره. کنممیدرو  

ز وقای  اردام، شکناه و تاربیا  اویا ست گبرده و نوشتار دربهاز زندانیان جان

ود من منطبا  که شرح وقای  ثن، با تاربه شهصی خ  ۶۰زندانیاِن در بند در دهه 

 .است

 

از  متار، زنادانبانان بای  ۶×  ۶در اتااقی باه انادازه  ۶۰ن اوین در سال در زندا

ر ا، زیهخوردهها، کت زخمی زندانیانی متشک  از. زندانی را جا داده بودند  ۱۰۰

در ایناا بود که با زناده یااد رفیا  داوود مادائن از .. .ها وگرفتهها، حکمبازجویی

کهاا  فادایی خزا  ایاراِن زماان حکومات ر دو رژیام و از رفقاا  چریزندانیان ه

داوود را در ارتبااط باا ساازمان چریکهاا  فادایی بها  اقزیات . پهزو  ثشنا شادم

 . ی داشترسسر نتبا  که فیقی بسیار بیر. گرفته بودند

 

حتای خاود ... ها  بارز ایان رفیا  تحقیار و تمساهر کاردن زنادانبانان واز نشانه

شاناخت و دیاده باود ن زندان زمان شااه میچرا که و  را از دورا. الجورد  بود

های  در مقاب  زنادانبانان شااه جاالد چقادر که چطور امثال الجورد  و همپا گی

نی که در زمان اساار  خاود در رژیام شااه اندانیز. بودند منفع فزو  و حقیر و م

ناد و دادمیمان را از دسات نرقصی و چاپزوسی برا  زندانبانان خود، زدر خوش

کتی که در زندان داشتند نه رزیاه رژیام، بزکاه مها فات باا کمونیساتها و اسان حر

 .مبارزین چپ بود

 

در ثن بود  رفی   جورد  به سزو ی که اینند که ی  روز الکردمیرفقا  اتا  نق  

.. .دهگنا  کنادمیتو هم که ایناایی؟ و شارو  : گویدبیند، میرود و تا و  را میمی

ای  به الجورد  و اوباشان  با تمسهر و صالبت هداوود جزو  هم سزو ی.  کردن

و .. .شناساایم، باارو بااه کااارا  باارن وحاااجی مااا کااه تااو را خااوب می: گویاادمی

و صد ا بتاه باا کیناه  شودمیسزول دور  از دربا رصبانیت و چشم غره الجورد  

م  خواهناد کارد، باا اینحاال دانسات کاه اراداهر چند کاه رفیا  می. انتقام گرفتن

با نشاط و . سمبزی بود از استوار  و به سهره گرفتن مرگ. دادان نمیهراسی نش

ها تالش اتاقی ، همدر زمان هواخور. قو  بود، قامت استوارش همیشه در تکاپو

ند تا شرایطی ایاااد شاود تاا رفیا  بتواناد باا بارادر کوچا  خاود کاه در کردیم

 . موقعیت هم خبردار شوند  طبقه دوم بند بود، ارتباطی بگیرد و از حال و هااتا 
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ا  ثرام  نداشت یا در حال راه رفتن و بحث و رفی  داوود داخ  سزول نیز  حمه

شناختند و یا ما زندان هم را می ازون بیر احتماال  ااهدین که گفتگو با افراد  از م

شاااده توسااا  هاااا  کتابهاااا  نوشتهو از متن کاااردمیرا دو، ساااه تاااایی جمااا  

اصطالح کوبیادن و رد ه هایی که برا  بقو یالمی، از نق ها  رژیم استبوریسین

ر ناوری کاا. زدمارک  و مارکسیسم داشت، استفاده کرده و رو  ثنها حارف مای

 . دادما از مارکسیسم و  نینیسم را اناام می بهتر تبوری  و کم  به در 

 

. یکی دیگر از خصوصیا  واال  این رفی  کم  کردن به بقیه افاراد سازول باود

ا  را به سزول ثوردناد کاه در ااار شدهبازجویی و شکناهها فرد زیری از روزیک

. ودسات بایساتد یاا راه بارانتومیتمام وجودش ثش و الش باود و حتای ن هاشکناه

کشاید، از دستشاویی باردن و حماام و باه اوود در تمامی مد  و  را به کول مید

سراناام داوود، یکای از  .، ی  پرستار واقعیکردمیزخمهای  رسیدن کوتاهی ن

 .یادش گرامی و یاد باد. اردام شد ۶۱گزها  سر سبد بهار ، در اوائ  سال

 

 .با و  ثشنا شاده باودمتا  ابود که در همین ثمزی  حسین صدرمورد دوم زنده یاد 

دستگیر شاده و در  ۶۰های  با سازمان مااهدین در سال و  در ارتباط با فعا یت

و شکناه، شهامت و ایثارگری  را به اابا  رسانده بود و تمامی مراح  بازجویی 

ه رغام انتماار  حما ه و  با . محکوم به اردام شده و در انتماار اجارا  حکام باود

روحیاه  در خادمت باه بقیاه و حفاظ هااچهرهارزترین از ب مرگ ثگاهانه خود یکی

در کارهاا  روزماره . مقاومت بود، بدون اینکه از حکم خود وحشتی داشته باشاد

ها کاه باه خصاوص ماد  نوبات از کم  به دستشویی رفتن .رسان همه بودار ی

کناد باود، باه هماه شاده حرکتشاان هر اتا  خیزای محادود باود و زنادانیان شکناه

نوبت حمام کردن گرفته تا کم  به کارگران ثنروز، روز  کاه خاود  د ازیرسمی

 .کارگر نبود

 

درش کاه شاهخ متنفار  باود و پا : نادگفتمی  سازول باود کاه هاب اهروایتی بین 

روحانی بود در زمان مالقا  از قول گیالنی حاکم شر  جنایتکاار، بها   احتماال  

 : گفته بود

و یاا  شاودمیبگویاد اشاتباه کاردم، ثزاد  ش مانوگوبه کند و یا فق  تو بگو اگر ت»
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 .«شودمیحکم اردام  مزشی 

 

 :گویددر جواب پدر می

ام، راه و رمزکاردم درسات و در راه ثزاد  هاول اینکه من خالفای مرتکاب نشاد»

همه جوان در اابا  حقانیت راه مبارزاتی خاود ارادام این هینکا دوم. بشریت است

 «.ر از دیگران هستتینن رنگ، مگر خون مشوندیمشده و 

 

 .تا ثن روز رسید و و  با تمام وسائ  فرا خوانده شد

 

 .تاابغمگاین و بی ها ها و صاور انگیاز  باود، در ثغاوش کشایدنغروب غم

ه هم ون تیر  بر قزب زندانبانان نشسته بود ها  استوار و  بهند  پیروزمند کقدم

نه احتیااجی نیسات، مان " ،"!ن ساِکتحسی ...حسین. "داش را، فرا گرفته بوچهره

نگهداریاد، "، "الاق  این پیراهن گرم را تنت کن، بیرون یهاه و اصارار"، "خوبم

و حساین باا یا  زیار پیاراهن و یا  " ند نیاز خواهند داشتبسیار  در راه هست

هناد  شزوار  و بدون دمپایی با سینه باز و سر  هم اون سارو ایساتاده و  بزیر

چند سارت دیگر همه . دنی، پشت در بستِه سزول ناپدید شدناشبه  و فراموشامید

سارد و بیاروح را  ها حماههاا، کردنپاهاا باا پادر ا تهاب بودیم و حدن و گمان

، دررررر، بزنااد شااد، درررررکاارده بااود کااه یکدفعااه صاادا  تکاارار  ثنروزهااا 

 و ر هاا  زیااد از بزناد  بارنثهدررررر صدا  مهیبی همانند خاا ی کاردن تیر

ها  ایستاده ها  جنایتکاران بر پیکر و جسِم سرود گزو هراین صدا  برخو.  زمین

 .بود

 

 ...ی ، دو، سه... همانند شبها  قب  شدمیها  خالص شرو  تیربه دنبال ثن ت 

دویست، دویست و پنااه، ... صد، صد و ده، صد و بیست... بیست، سی، چه ده، 

ها  خای  ر ثب و صاور مها  پاش چشا . و سکو  سکو  سک. و هشتاد دویست

اما بدون صدا، چرا که صدا خزو  مورد نیااز از دسات دادن یا  یاار، مباارز و 

 .زدهم میانسان واال را، بر 

 

ان در دارسارمایهود در حفظ منااف  رژیم جمهور  اسالمی در راستا  تعهدا  خ 

را باه  مراداثویز کاردن و ااه، حزا خاونین، زنادان، شاکن واقعاا  طول ثن سا هاِ  
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پ  از نوشیدن جام زهر توسا  خمینای  ،۶۷شک  روزمره ادامه داد تا مقط  سال

گی ایان باار باا وساعت و گساترده جمعی وها  دساتهخونهوار، باار دیگار ارادام

وحشاات از  نیااز رااامقت د یاا  ماااد  ایاان مااوج . غاااز گشااتشاادیدتر از همیشااه، ث

نتیاااه بااا جنااگ بی لسااا ۸وده هااا در ارتاارا  بااه ارتراضااا  مردماای و قیااام تاا 

خانمان، شهرها  با خا  یکسان شده میزیونها کشته، زخمی، شیمیایی، جانباز، بی

 .بود.. .و

 

طزبان امااروز  در ران دسااته اصااالحودار بااه ویاا هاسااالمی  جااالدان جمهااور 

هاا  ت  مردم در ثن زمان، با ایااد ررب و وحشات و گمااردن هیبهاب هقاتالن 

بار تماامی زنادانها و زنادانیان این. هی را سازمان دادندیتار کشیمرگ، ی  نس 

رگ فارا هاا  ما باه هیبت ،بدون در نمر گرفته شدن احکام و شرای  دوران حبِ  

اکثریت ثنها به مرگ محکوم ! خوانده شده و تنها با چند سبوال و جواب ِ ثر  یا نه

عی بادون رد و جمهجمعی و حفر گورها  دستها  دستهبه این ترتیب اردام. شدند

 .نشان رقم خورد

 

جواناان  باه ویا هجمعی گمنامی که هنوز هم که هنوز هست، مردم گورها  دسته

در ایان ماورد هام خااطرا  بسایار  نوشاته شاده و . خبرندبی از بسیار  از ثنها

ه ثنهاا از ید باا مراجعاه با توانمیکه . کتابها  زیاد  به رشته تحریر در ثمده است

اه و اراادام توساا  رژیاام جنایتکااار وابسااته بااه امپریا یساام شااکن رماا  کشااتار و

 .جمهور  خمینی، ثگاه شوید

 

 !جوانان مبارز

گااررد، امااا کشااتار و ه شااکناه، اراادام و جنایاات میبااا ایاان هماا  ۶۰سااا ها از دهااه

  ها نه تنها بعد از اینهمه فاای  در ثن دوران قط  نشده اسات، بزکاه باه شاکاردام

سال از رمر این رژیم در راستا  تامین مناف   ۴۱رشتِ گبا تر سیستماتی  و خشن

دادن رم   اا نشاندرست است که تمرکز من در این.  امپریا یستها تداوم یافته است

 ۶۰دهاه فاجعه کشتارزندانیان و مبارزین در ی  برهه تاریهی یعنای کشاتارها  

 . خواهند داشتامه ها ادنشود، این جنایت، اما اگر گره اصزی دیده نشده و باز است

 

اناد ودهدار این روش بسا ها  سال رژیم پهزو  و سا ها  سال رژیم اسالمی رهده
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  کثیاف اساتعمار و هااچهرهه به سرمایه جهانی، ایان ان وابستدارسرمایهتا مناف  

، این تااا زمااانی کااه امپریا یسااتها حاااکم هسااتندبنااابر. اسااتثمار تااامین و حفااظ شااود

حفظ مناف  حقیار خاود در راساتا  دساتورا  بانا  را  شان بها  زنایر سگ

داشااته و کااارگران، زحمتکشااان، برگااام ... ا مززاای پااول وجهااانی، صااندو  بین

 .ا  تحت ستم و دیگر قشرها را به کام مرگ سو  خواهند دادهخز 

 

ه، کشتار و ارادام توسا  رژیام جمهاور  اساالمی چاه در زنادان، کارخاناه، خانا 

ست که نیرو  چرخ  خاود را باا ریهاتن چرخ دوار .. .ر وکوچه، خیابان، بازا

هاا  مازدور تر دو تدوران و یاا صاحیسخون جوانان و مبارزین در نبرد باا ماز

ایان ماشاین شاکناه و کشاتار بایاد . ثوردابسته به امپریا یسم، به حرکات در مایو

ا هیساتها  وابسته باه امپریا تا زمانی که ماشین کشتار و سرکوب دو ت. نابود شود

 ایم، چارخ ایان کشاتار و جنایاا ، ایساتاییافکندهیدانی تاریخ نرا داغان و به زبا ه

ه با همه توان با اتحاد، تسزیس، مباارزه و این ضرور  است کبنابر. نهواهد داشت

 ها در راه سرنگونی دو تها  وابسته به امپریا یستها گام برداریم چرا کهبسیج توده

ثزاد  نابود  ثنها در بستر انقالبای باه رهبار  طبقاه  هما بتنها راه رسیدن مردم 

 .باشدمیکارگر 

 

 ۱۳۹۹مرداد 

  

*** 
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 :یمهستی شاهرخ

 یا علیی اعدام ۶۰ زشتار دهی خونیدعلیی 
 

 
 

ام قزمم مانند اندیشه .نویسمثمدگویی و چاپزوسی از کسی نمیمن چیز  برا  خوش

مارگ بار : »نویساماگار می. کندمیسادگی و روشنی بیان  ثزاد است و خود را به

باه رزات ایان نیسات کاه خواهاان مارگِ شاهِخ خاصای هساتم، بزکاه « دیکتاتور

خواهااِن پایااِن . ی  هساتمهاو کشتارها و اردام خواهاِن پایاِن دیکتاتور   بررک

کشی مردمی سیستم مهوف سرکوب و شکناه و زندان و قز  و قم  جوانان و نس 

بیناد و از گر میستم که حکومت ثنان را در برابر مناف  خود چاون ساد  طشیاانه

نداشات و سازطنت  را  را رضاا پهزاو  تاوان تحمزا اینرو به نقا  از ثن اه محمد

و از بااین  کناادمیه ثشااوبگر  را از جوانااه درو ثن ااه هاار اندیشاا »ن کاارد، ویاارا

 .«بردمی

 

سوز  ساینما رکا  با ثت  ۵۷او ین ثدمکشی بزرگ حکومت مالیان در تابستان 

اش خااود را بااه سااوز هااا  ثدماز همااان ابتاادا فاشیساام بااا کوره. ثبااادان ثغاااز شااد

سوز  رمیم نفر در ثن ثت   ۶۷۷ندیدیم؟ چرا ندیدیم که  راداد، چ روشنی نشان می

زنناد؟ متعصابان سوختند؟ چرا باورمان نشد که متعصبان هستند که سینما ثت  می

پاشند؟ وقتی همه سینماها  شهر و همه سینماها  تند که به رو  زنان اسید میهس

 را؟ چ . ر خودشان باشدکه کا شدمیایران را ثت  زدند باز هم باورمان ن
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در گورستان بهشت زهرا چه بود؟ امروز  ۵۷بهمن  ی خمینی در دوازدهمسهنران

خواند و با اشمت روضه در قبرستان برا   .خوانیکنیم روضهکه به گرشته نگاه می

تاوان گفات حکومتی که باه جار   می! ها  دروغین سر مزت را شیره ما یدورده

ه داد و ها را توساعگورستانشته سال گر ۴۲زف، در در درجه اول به رناوین مهت

ساخت تا بارا  گورساتان جشان تو اد « پرورمزِت شهید»، «مزِت غیور ایران»از 

باادرتی چنااین ماان ! رناادا  ببش در ماارگِ انقااالب کیاا  خامااه سااا گی بگیاارد و ۵۰

باشد پرور التوانست ساخته ذهنیتی ثخوند  و فرهنگی مش درثورد  و کریه فق  می

 .انداز قبرستان به قبرستان رسانده ل گرشته ما راسا ۴۲و ب  که در این 

 

در پشات باام  های کزید حکومت اششا گر مالیان در ایاران و ارادام. ماه بودبهمن

از همااان روزهااا  اول در براباار . زده شااد ۵۷مدرسااه رفاااه از همااان بهماان 

 راییهاا  صاح سکو  کردیم و دادگاهمحاکمه و شتابزده این جالدان ها  بیاردام

مالیان را بنا ها  دیکتاتور  وکی  اسیران و زندانیان را پریرفتیم و خشتو بدون 

 .گراشتیم

 

سیر شده بودند، ثنها هم در موقعیت اسیر و زندانی بودناد، داران نمامی که ادرجه

ورمشاان در هاا  خاونین و متثنها ثنقدر سری  اردام شدند که باید به رکا  جنازه

اماا ثیاا ماا ماردم از . اندباورمان شود که ارادام شاده دیم تامانمیها خیره روزنامه

مان مااه و پای  از خواساتیم؟ در هماان محاکماا  او یاه در بهردا ت همین را می

شنویم که ایان برا  سران ارت  از همان روزها  اول می« ثر  یا نه؟ »رفراندم 

 .اندردام شدهمحکوم به ا« حکم شر »افراد به 

 

صاحرا را شاب جانی، چهاار تان از رهباران ترکمنحد  و جر، واتوماج، مهتوم

شاان را شدهشده و تیربارانبهمن ماه جسد شکناه ۲۹دزدیدند و  ۵۷هیادهم بهمن 

 .حکم اردامشان را خزها ی به صور  تزفنی دستور داده بود. در بیابان رها کردند

 

ه را ثتا  زدنو در قزعه ریهتاه بودناد و شاهر به نام مردم ۵۷در رصر نهم بهمن 

. سااوز  قزعااه ماااروح شاادند، سااه زن جااان باختناادچناادین زن در ثت  .بودنااد

روخته باشد را خااموش نهواهناد کارد باا نشانی با ررر اینکه ثتشی که مزت افثت 

ثتاا  زدن قزعااه روایاات . میزاای باارا  خاااموش کااردن ثتاا  رفتااه بااودتااأخیر و بی
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ا بته .  صزه چند ماه بوددان به فاثباسوز  سینما رک  ز کوره ثدمانگیز  دیگر اغم

هللا طا قاانی سااکنان تر که سراناام با وساطت ثیاتدر مقیاسی دیگر و غیراخالقی

خانه شهرنو را ثت  زدند تا از هر شهر  ی  روسپی. جانشان در امان ماندمحزه 

یوخ منطقه دایر کنند و ا برا  ارراب و شر ها  رفاف خودبزرگ بسازند و خانه

ها  دوبای و اندازان ساپاه در خاناهزنان ایرانی را زیر نمر و توس  پاو ان دختر

 .ردن شهرنو اسالمی هستنداین روزها در صدد باز ک. منطقه به کار بگمارند

 

 پار . بودناد ۵۸ان، از او ین قربانیاان و ارادامیان بهاار کارگران جنسی، روسپی

ثیاا . ی ارادام شادندچ ، اریاا ترکاه باه حکام و دساتور خزهاا بزنده، اشارف چاار

فمینیستی ارتراضی به اردام این سه زن کارد؟ تحقیار زن  اپوزیسیون انقالبی و یا

ی در بااال  همگا  اندزنان زندانی که اردام شده. توس  حااب، زنده و مرده ندارد

نویساانده فعااال اجتماااری  ،بااه نقاا  از او مااپ دوگااوژ. دار چااادر باار ساار دارنااد

ردان ساارمان بااا گیااوتین قطاا  نگااامی ماننااد ماا ه»در دو قاارن پاای ،  ،فرانسااو 

 «، چرا در سایر موارد با مردان برابر شناخته نشویم؟ شودیم

 

غاف  از اینکاه اینهاا  ،کاشتهای  را میهر ک  برر رویاها و ثرمان ۵۸ در بهار

 بهمن نوبات حمزاه باه ۲۳روز  ،انقالب درست در فردا . ندابرا  قز  و قم  ثمده

 .صحرا برا  سرکوب و خفه کردن شورِش مردم بودمنکاوون و ترک گنبد

 

هناوز . دبهار داشت از راه می رسید و هنوز هیا رفراندمی صاور  نگرفتاه باو

هاا و ها و خیاباناما اینها که بودند که بر سار کوچاه. هیا چیز  شک  نگرفته بود

دند که در ا که بوهاین ترساندند؟ « دشمن»حمزه  ساختند و ما را ازمیدانها سنگر می

شان باه شک  رفتارها  جاسوسانه و خزنده مساجد جم  شدند و سازماندهی شدند؟ 

احمد، باید زیر پوشا  قول ب ه ثخوند  مث  جالل ثلبه . شیوه همسایه شما ی بود

 .مرهب به مردم نزدی  شد

 

از چناد ساال پای  شارو  . ندسنگر داشت. مسزس بودند. شان حزبی بودسازماندهی

. خواساتندمیمو  دما  ن. هیا تحم  ثزاد  و ثزادیهواهی را نداشتند. ده بودندکر

گرفتنااد و بااا پاپوشاای ی  میبااا کااوچکترین مقاااومتی شاایوه اسااتا ینی حاارف را پاا 

 ، مگر نه؟ کردمیهدف وسیزه را توجیه . داشتندرا از سر راه بر می« دشمن»
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ز هساات؟ ا انتوساا  سااپاه ساارکوب شااد، یادتاا هاار شورشاای بااه دسااتور حاازب 

 گشااتند ورفقااا در مناااط  ثزاد می انقااالب کاااا بااود؟ . صااحرا تااا کردسااتانترکمن

رژیم زورگو  مالیاان بارا  . نزدی  شد دانستند نبایست به این راوزه زیادنمی

ثر  : جمهور  اساالمی»فریفتن مردم سراناام رفراندم را در ثغاز بهار با ترفند 

هاا، پرسای و هماه حرفهمه شارکت در. باه ثش کشا  خا اه تبادی  کارد« یا نه؟ 

دیکتااتور  از ابتادا دیکتاه . ها از پای  گرفتاه شاده باودفایده بود چون تصامیمبی

اگاار : نبایااد هاام پرسااید. ردم در هاار حااال ناچااار بااه قبااول ثن بودناادو ماا  کااردمی

یگار ؟ و اگار اساالمی اسات دشاودمیجمهور  است پ  چارا شاام  حاال هماه ن

د اسالم چرا فق  تشای  را قباول دارد و باه نمار در مور .جمهور  باشدد توانمین

ساادا  باه قاول مرحاوم اناور . رسد فرد  از اها ی تسنن بتواند کاندیادا شاودنمی

 .بود و سرشار از نفر « خمینیسم»

 

او را . امیرربان هویدا نهست وزیر ساب  ایران زندانی بود و از ایران نگریهت

در راهرو  دادگاه باه ضارب گزو اه ها ی به ریاست خز ه تنف  دادگاه در فاصز

ه دررک  جا  گزو اه رو  گاردن  با . ندکشت ۵۸فروردین  ۱۸هاد  غفار  در 

اش ها حکایاتی از بهار ثزاد  است که در ثن ما بزبالن خموشاین.  خوبی هویداست

  .خوردیمیم و گرنه صدها انگ میشدمیبودیم و مدام به سکو  درو  

 

ا  از موفقیات زش و پارورش نموناه ناادر و یگاناهموخانم فرخ رو پارسا وزیر ث

  مازا و نماینده تهران در  او او ین وزیر زن. ها  اجتماری بودزنان در ررصه

 ۱۸خاانم پارساا در . بود که با پاا  خاود باه ایاران پا  از انقاالب بازگشاته باود

شاد و ساپ  جسادش تیربااران به د ی  زن باودن، دو باار دار زده  ۵۹اردیبهشت 

و را به دار ثویهتند طناب دار پاره شد، پا  او را باه هاوش ثورده، باا سایم ا .شد

. نداش شزی  کردص به جنازهخالزده و سپ  سه تیر  برا  دومین بار دار بکس 

 ترسیدند که تا این حد بیرحم و ثت  به اختیار بودند؟ راستی از چه می

 

ان بادو ورود و در از هما رد  دینای، ایان فاشیسام دینای درثواین دیکتااتور  مان

اما ثن زمان هماه سرشاان از وقاای  متعادد گارم . خود را نشان داد ۵۸همان بهار 

ت جشن تو د و کی  بارا  قبرساتان و ح تر و وقاو سیاه روزها  سیاهبود و فکر 

 .ندکردمیباال  مح  دفن هزاران قربانی انقالب را ن
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کیا از روایت حکومتی م حاتمیراهیکه بعد اب ۵۸در مرداد ماه  روزه پاوهنبرد پنج

. شاد« سایمر »این مبارزه فیزمی ساخت، بعدتر همین موضاو  دساتمایه ساریال 

و  کننادمیکوپتر و جات شاهر را محاصاره مین و ثسمان با هزیز و ارت  ازسپاه 

وه و ، در نهایت کردساتان و شاهرها  مریاوان و پاادهندمیشورشیان را شکست 

اد و کامیاران و سردشت و پیرانشهر یکی پ  دیگر  مهابسنندج و سقز و بانه و 

 .پاکساز  شدندتوس  سپاه و ارت  محاصره و فتس و از رناصر شورشی 

 

گرراند و به اردام د ی  همه را از دم تی  میاش بیها  صحراییا ی در دادگاهخزه 

در مریااوان  وم شااهریورنااه نفاار را رصاار ساا : بااه طااور مثااال. کااردمیمحکااوم 

بهمان . اسات« بهمان اخضار »شادگان ناام  یکای از اردام. کرده انادران باتیر

در روساتاها   ن ساپاهی بهداشات را  تاتتر باود کاه دوراهاب اهاخضر  از برو

با شنیدن خبار شاورش باه ثنااا رفتاه باود تاا باه ماردم  او. کردستان گررانیده بود

ه کاا ( رفیزمبااردا -پزشاا )اند نوشااته در معرفاای او. منطقااه کماا  پزشااکی کنااد

ها  او یه ثشنا بوده و همانطور که نوشتم چون سپاهی بهداشت بوده است به کم 

م  کند و چاون تاتتر  باود فیزمباردار  به ماروحان ک نستتوامانند پرستار می

بهمان جاوان سااکت و الغار  باود باا موهاا  فرفار ، راشا   .شدمیهم سرش 

روانا  . ن  را گرفت  جاد یانند هزاران شهخ دیگر بینمای  بود و خزها ی م

 !شاد

 

در طول یا  .ن.با ژ ۵۸شهریور  ۱۱قارنا و کشتار اها ی دهکده در روز  رامقت 

ستور خزها ی با رگبار سپاه از دیگار جنایاا  او این ساال رر  سه سارت، به د

حازب  به دستور تشاکیال  یاا ثنهایی که دم فرو بستند و بنا. حکومت مالیان است

در . بااالتر بگیرناد الن دیگر ر   دادند، امروز سرشاان رابعدها به خزها ی و قات

حقیقت از روز  .ها، شنیدنی بودکشی رفقا و احزاب و گروهاین میان توجیه و ما ه

بستند و جنایا  را به ها را میباز  چشماول مث  روز روشن بود اما رفقا با زبان

فشان به پیااده نماام ح  داشتند احزاب برا  هد. دنکردمیروام  سرخود منسوب 

 .اندول بودند و هرگز به مشزها  پرسشگر پاسهگو نبودهو سربازگیر  مشش

 

اماا از  رشاتکش پنهانی و ت  تا  می ۶۰خرداد  ۳۰ حکومت تا. به رقب برگردیم

یشاان هازندانایناا به بعد بود که شمشیر از رو بستند و بگیربگیرها شرو  شد و 
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ها را باه د یا  ها حمزاه کارده بودناد و دانشاگاههاسال پی  به دانشگ. مرغدانیشد 

دندانپزشااکی هایی مثاا  پزشااکی رشااته مااثال  . اساالمی نبااودن تعطیاا  کاارده بودنااد

ساات توانمیچگونااه ... .عمااار  و هواشناساای و شاایمی و فیزیاا  و فززشناساایم

دند؟ دیکتااتور  اسالمی بشود؟ که سه سال دانشاویان از اداماه درن محاروم شا 

 .کردمیابعادش خود را بر مزت تحمی   هداشت در هم

 

گروهکهاا  گاروه و  زدار و مریا ماشین مرگبار حکومت مالیان از ی  سو و کج

ها  کوچا  توانست شاد ها  حزبی سرخ و سیاهشان نمیسیاستاپوزیسیون و 

گاوش دادن  زندگی مردم مانند باز  شطرنج یا تهته نرد و نوشیدن ا ک  و یا حتاا

 .القه را به رسمیت بشناسد و از ثن دفا  کندد ربه موسیقی مور

 

سکوتی مرگبار . ه کنیدها  سیاسی ثن دوران را نگاها  سیاسی و ارگانروزنامه

ست که هیا از سنگسار و شال  و تعزیر و این ارمال شنی  مالیاان بر ثنها جار 

نهاا هاا  شاهروندان در ثاد و یا سانسور کتاب و مطبورا  و یا محدود کردن ثز

 .بر  نیستخ 

 

در دساتور « سارکه»است باه « شراب»محض مثال از سانسور کتاب تشییر کزمه 

تصاورش را بکنیاد کاه در ! منتممیسو  در کتاب خانم رزا ثشپز  غراها  فران

اناد؟ نپرساید سا ه، چند نفر به د ی  نوشیدن ا کا  در ایاران شاال  خورده ۴۲این 

کننده ا ک  اند؟ نپرسید واردیمار و مسموم شدهببه د ی  ا ک  ناسا م کور و چند نفر 

اد مافیاا  ماو !دانیادخودتاان بهتار میو مواد مهدر در ایران چه کساانی هساتند؟ 

 .رفته است مهدر سپاه تا کزمبیا و ثمریکا  جنوبی پی 

 

مطارح کارده سال گرشته به حا  نوشایدن افاراد اهمیات داده بودناد و  ۴۲اگر در 

وقاحت تمام پدر دو فرزند را به جرم نوشیدن ا کا  باه دار ان با بودند امروز مالی

ورش را کااه در شااهر ر  ا کاا  را کشااف کاارد تصاا کریااا  راز  ز. کشاایدندنمی

. یازده قرن بعد مالیان مرد  را به جرم خوردن ا کا  ارادام کنناد -ه، ده کردمین

و او را اناد هو ثنهاا توباه او را نپریرفت دردنا  اینااست که ایان مارد توباه کارده

باز  و ر از فساااد و پرسااتور اساات از دزد و پااش در حااا ی کااه کشااور پااش . اندکشااته

و  شاوندمیتارین افاراد باه سنگساار محکاوم مپراکنی، اما فقیرترین و محروال ک
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 !شودمیاختالسگران خود  دستشان هی گاه قط  ن

 

مارگ    باهفرد  را به جرم نوشیدن ا ک فکرش را بکنید در کشور خیام و حافظ،

اش، اردام  توجه به توبهمحکوم کنند، هزاره سوم باشد و قرن بیست و یکم و بی

د دارناد بناابراین باه ر  ها ساهمی از خاِ ه انسااندانشمند معتقاد باود هما  راز ِ . نندک

. ثور و باانی کیناه و جناگ اساتدیان زیاان. هدایت مردم و پیاامبر نیااز  نیسات

 !ادروان  ش

 

هایشاان باه بسااته شادن روزنامااه ا  سیاساای و ارگانها باه خااطر ناادارم کاه گروه

مصاور و ده روزناماه دیگار، و همگای در یا  روز ارتراضای ثیندگان و تهران

راادا تی، موضااعی ماادنی گرفتااه باشااند، سااکو  ه باشااند و در براباار ایاان بیکاارد

روز  ه ایاانروزهایشااان اگاار رالماات همگرایاای و رضااا نبااود ثیااا امااروز باا ثن

 افتادیم؟ می

 

ست کاه از وقاای  تااریهی تعریاف جدیاد  داشاته ا از یادثور  گرشته اینغر  

از ثخوند  در سال سن نیت و رو  گشاده به پیشوباشیم و از مزت غیور  که با حش 

در  ۵۷رفت و برا  شنیدن روضه سر از قبرساتان درثورد تاا ثن کاه جناب   ۵۷

 .راییدهمان بهشت زهرا به خفگی و خاموشی گ

 

روز اول ورود خمینای و فارودش در گورساتان، جناب  و  م اززدیباید حدن مای

شورش مزت را همان گورستان خفه و دفن خواهد کرد، حقیقت مانند روز روشان 

شاده بساته، او را باه رارش «اماام»بود و ندیدیم و چشم بر همه ریوب این ثخوند 

و فارپرورش دم مزات شاهید دناد وارال رسانیدیم، ثنقدر کاه اشمات  او را در مااه دی

 .بستند

 

تحمی  حااب اجبار  به زنان مسزمان و به هماه زناان کاه از پای  از انقاالب باا 

حاااب ثغااز شاده ها به سو  زنان بیاسیدپاشی در برخی روزها از سو  مرهبی

کزیادش زده شاد تاا در ادارا   ،«یا روسر  یا تو سر » ،هللابود و با شعار حزب

باه های ک  . ناه از جاناب احازاب شاد و جانب مردان حمایته از قانونی شود، ن

تر از ثش شدند گرم دا ثیا الزم است بنویسم که برخی از احزاب چپ، . برنهورد
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را بار ( هام اساترات   و هام تاکتیا )حزب و تشکیال  روسر   و بنا به دستور

پاا  سر رفقا  زن تحمی  کردند و از سو  دیگر رفقا  زن، کاه خودشاان را یا 

را مانناد سارباز ربااتی انااام داده و باه پیامادها   ر حازبمارد مای دیدناد دساتو

 .جنسیتی ثن بر خواهر و مادر خود نیاندیشیدند

 

م و و به صور  خزنده و نفوذ  حضاور خاود را در دیکتاتور  به مرور و کم ک

و برایشاان تصامیم  کاردمیداد و مداخزاه همه  حما  زندگی شهروندان نشان می

در نتیااه ماردم . تاتور  معنا و جاایی نداشاتین دیکثزاد  فرد  در ا .رفتگمی

ها  فرد  خود را درونی کرده و با حفظ ررف تحمیزای و حاااب تحمیزای ثزاد 

اما گررا نبود بزکاه پایادارتر و  رزدند به این امید که گررا باشدند و دم نمیساختمی

 .شدمیرزورتر پش 

 

شاادگان و ام کشتهو حتااا ناا  کششااتندند و میکششااتمی ۶۰اینهااا در ساارکوبها  سااال 

شان بودند شدهند و به پدران و مادرانی که فرزندان مفقوددانستمیشدگان را ناردام

  او را بیاورید تا جنازه فرزندتان را شناسایی کنیم، یعنی ند ی  قطعه رکگفتمی

پاول و حا  هام  بارا  تحویا  جناازه. در ابتدا کششته بودند و ثت  به اختیار بودناد

  سای مااهرا  پا  از ت. گرفتنادهاا میزده شده اسات را از خانواده ه به اوتیر  ک

پور مث  ساعید سازطانکسانی که . د ی  در زندان اردام شدندها بیخیزی ۶۰خرداد 

  اراالم مشای مااهرا  که از دو سه ماه پی  در زندان اسیرشاان باود را پا  از ت

قانونی این رژیم بای بیدانی و وج اخالقی و بیبی. مسزحانه مااهدین، اردام کردند

ترساد ماشاین مرگباارش باه کاار و می شاودمیهرگاه اوضاا  شازو  . مرز است

 .افتدمی

 

  برایشان بهترین بهانه سرکوب مزت بود چرا کاه کشاور در سا ه با ررا ۸جنگ 

بساتن  .حال جنگ بود و زمان ثن نباود کاه دگراندیشاان رقایاد خاود را بیاان کنناد

در . کتاب و حمزه به نویسندگان از مدتها پی  ثغاز شده بودانسور ها و سروزنامه

ی  سر  . ن دادندسال جنگ با ررا  تا توانستند از جوانان میهن به کششت ۸خالل 

یا  سار  را باه . را به رنوان سرباز به خ  اول جبهه فرستادند و قربانی کردند

دگار کردند و یاا در مان هازیر شکناه در زندان ساز  وجرم ضدانقالب با پرونده

 .سار  قربانی کردندا
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 هازار ۸۰۰هزار تاا  ۲۰۰تعداد ایرانیان کششته شدگان جنگ ایران و ررا  را از 

اند و با توجه به اینکه به ارقام داده شده از سو  حکومت مالیاان دروغگاو دانسته

هازاران نفار از  ۶۰دهاه در  هگفات کا  تاوانمیهیا اطمیناانی نیسات باه ساادگی 

جوانان میهن را خ  اول جبهه و جزو  توپ فرستادند و با پافشاار  بارا  اداماه 

 .دشان به دیار باقی فرستادندجنگ برا  فتس کربال و رسیدن به قدن به قول خو

 

سال در زنادان  ۸در مورد مها فان و زندانیان، ثنها که حکم زندان گرفته بودند و 

ان و ررا  و با حمزه و ورود مااهادین ررده بودند در پایان جنگ ایورژیم دوام ث

رمزیاا  مرصااد )یدان رمزیا  فرو  جاوشیرین در به ایران از طری  مرز قصر

که مناار باه شکسات مااهادین شاد بااز هام از تارن و محاض ( به روایت رژیم

ستور داز هر نو  مها ف و مبارز ، به  هازندانکار  شرو  به پاکساز  محکم

 .شتار یکباره و سری  زندانیان سیاسی پرداختندکش مستقیم امام اشمت به 

 

 
 

ر تارن اسیر زندانی از سا  ۵۰۰۰و حرف ناگهانی نزدی  به  ۶۷و  ۶۰ها  سال

تار ایان رژیام  انداز  گسترداما در چشم. ستدر زندانها  ایران فاجعه دهشتناکی

 .در  بماند و حکومت کندمسند قهمیشه از سر ترن کشته است تا بر 

 

در وین در سر میز مراکره برا  صزس در کردستان تارور  ۶۸تیر  ۲۲در مزو قاس

هرگااز مااورد  ۷۰ان تاارور فایاا  شاااپور بهتیااار و سااروش کتیبااه در تابساات. شااد

همدرد  با دیگر قربانیان حکومت غاصب مالیان قرار نگرفت و همیشاه مراسام 
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هایی رهکایت سفح . شودمییادش گرامی داشته رایان گسا گردش جدا و توس  مزی

اماا در  ،جداسات شاودمیکه پ  از مرگ قربانیان رژیم نیز جادا و ساوا انداختاه 

 شودمیو  کره زمین به ثن سو  کره زمین زده هایی که از این سبرابر نورافکن

ویناد گثشاامان میهایی کاه احازاب در برابار ایان خونو  بی  هاگوییثمدو خوش

 کو  تا کی؟ س

 

باه  مناار ۷۳تیار  ۱۸در بوئین  ثیارن ثرژانتاین در  ثمیا کزبمب گرار  در مر

دیگار نفار  ۳۰۰تباار و مااروح شادن شاهروند ثرژانتینای یهود  ۸۵کشته شادن 

تروریساتی در ثمریکاا  التاین منتساب باه رژیام  تارین رمزیاا اناامید و بزرگ

 .جنایتکار مالیان است

 

از ترفنادها  کودکاان ودکان و مقنعه کشایدن باه سار تکزیف برا  کاخترا  جشن 

همسااار  و سااان ازدواج را پاااایین ثوردناااد و کود . ایااان رژیااام فاشیساااتی باااود

وانین دست و پا گیر را برا  سارکوب زناان مسر  را برا  مردان مهیا و قهچند

د کاه در ثنقدر در قوانین متحار خود مصمم بودن. یا نیمی از جامعه برقرار کردند

خ کودکااان و دخترب گااان در اجاارا  رقاا ه سااوم و در قاارن بیساات و یکاام هاازار

خاالف رفات رماومی و تارویج ثن دانساته و ( تو د فاطمه زهرا)مراسم روز زن 

احضار شد و سراناام منار به استعفا  نافی شهردار تهاران  شهردار به دادسرا

د  کنناد ثن برقصاند و شاا انقالبی کاه در ثن کودکاان نتوانناد. از مقام خود گردید

 کیست؟ انقالب، انقالب 

 

ر این سا ها این مالیان فرتو  با افکار رتیقه، رقخ و شاد  را بر ماردم حارام د

. باشند باا ثنهاا ساکو  و مماشاا  کردناد دانستند و گروه ها  چپ که باید پیشرو

دهنااد مبااادا تشییاار می« حرکااا  مااوزون»را بااه « رقااخ»ثنهااا حتااا ندیااده نااام 

اسات کاه در بحاران کروناا ن طور  شاذهنیت بیمار شهوانی. وندحا ی بشبهیحا 

دهناد کاه و با بیشعور  در برابر ی  پاندومی فتوا می کنندمیهمه چیز را قاطی 

 .فق  برا  زنان اجبار  است و مردان  زومی ندارد ماس  بزنندگراشتن ماس  

 

ندگان خفقاان ا  در بین روشنفکران و نویسا رشته قتزها  رنایره ۷۷ها  در سال

تمی و هم در فضایی که با به رو  کار ثمدن خااد کرد، ثندم ایا غریبی در دل مر
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سازشااکار،  هااا  چااپطزبان و تبزیشااا  گروهثرایی اصااالحثمیز  و صااحنهرناگ

 .فضا  تازه ا  رون  گرفته بود

 

سال بعد فریدون فرخزاد خواننده و شاومن و شاارر را باه وضاعی فایا  قصاابی 

ش فروهر که وزیر کاار دو ات اریورستوران میکونون و قصابی د ترور. کردند

ا  هشاتاد تان از هاا  زنایارهها  بعاد و قت در ساال موقت بود و پروانه فروهر

شنفکران از جنایا  رژیمی دیکتاتور و خودکامه اسات کاه دامناه نویسندگان و رو

 .تااوزش به حریم افراد بی مرز است

 

ها شهصای بانتوسا   ۱۳۷۸تیرمااه  ۲۳تا تیرماه  ۱۸حمزه به کو  دانشگاه در 

دانشاو و ماروح شدن چندین دانشاو یکی دیگر  ۷شدن  در دوره خاتمی و کشته

 .خونین حکومت جه  و فساد بود از سرکوب ها 

 

تماام دنیاا  ۸۸پیمایی گسترده و رمیم میزیونی ارتراضای دوران انتهابااتی در راه

وناه ثن جمعیات سپاه قرباانی شاد و چگ تیرانداز  بسیج یادا با ت دید که چگونه ن

جوانان دیگر ساهراب، اشاکان، محسان، امیار، . وب کردندرمیم میزیونی را سرک

 .ایم  کشتارگاه کهریز  را جسته و گریهته شنیدهترانه، و حکایا

 

یادبود و گرامیداشت قربانیان چنین رژیمی منحصر به ی  دوره خاص نیست اما 

گ نارادالنه ثنهاسات، مارگ گاهی و ارترا  به مرتواند با هدفی خاص و با ثیم

 د یا  قرباانی رژیام دیکتااتور  شادند تاا بااز هام ایانهمه کسانی که بی نارادالنه

گرامیداشات و یاادبود . دینی خاود اداماه بدهاد -اختاپون پیر به حکومت فاشیستی

 .زخمی دردنا  است ۸۸رداد قربانیان چنین کشتار  مانند کششتار کهریز  در خ 

 

مااه مانناد کششاتار ثبان، گرامیداشت چنین کششاتار  کندمیاز گاه سر بخمی که گهز

شاهر را در ه باا دوشاکا ماردم ماهماادردنا  است، همانقدر دردناا  کاه ثبان ۹۶

. اطاال  دقیقای ناداریم ۹۶مااه از ثمار قربانیان ارتراضاا  د . نیزار درو کردند

در زنادان باا  اند و یااخودکشای شادهدر زندان شکناه شده و بعاد  شدگان،دستگیر

تعداد  جسد شناور هم در رودخانه یا سدها  . اندمهدر کشته شدهاستفاده از مواد 

ماشاین مارگ  .اناداین ثدمکشان در کشتن مهار  پیدا کرده. یدا شده استاطراف پ
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 .اندشده

 

ر گازارش فاو  رزات مارگ را د. هام دقیا  نیسات ۹۸مااه شدگان ثبانثمار کشته

یاا باه رزات  ،و  سر  به رزت برخورد جسم سنگین به سنویسند، تعداد  میدرو

هاا  یین ثوردن ثماار فوتیکاه بارا  پااهمان ترفندهایی . اندسکته قزبی فو  کرده

باارا  جوانااانی کااه قزااب یااا مشزشااان هاادف همااان را بندنااد کرونااا بااه کااار می

ناد، اجوانشان را گرفتهها قرار گرفته و جان ت بامهایشان بر رو  پشتیراندازت 

 .برندبه کار می

 

پاارواز  ۷۵۲د یاا  دو موشاا  بااه سااو  هواپیمااایی اوکرایناای بویینااگ شاازی  بی

نفار مساافر کاه کاود  و  ۱۷۶ژانویه امسال توس  سپاه و کششاتن  ۸ر ا مززی دبین

بااود کااه در تاارین جنایااا  رژیاام یکاای از د هراش ،شااان بااودبین نااوزاد هاام در

اتا  هازاران کاود  زای قاسام سازیمانی کاه قا مز  تروریسات بینانتقاماویی از قت

 .سور  و رراقی بود صور  گرفت

 

محی  زیست، حرف هر که ماو  دماغشاان ها  مرهبی، حرف فعاالن حرف اقزیت

ها  مزی را خصوصی کرده و شان گردد، مگرنه اینکه سرمایهشود و مان  کاسبی

از . ه بودنادهاا  کشاور زداراییچوب حاراج باه باود و نباود و داز ثب و خا ، 

زمینای تقادیم پاوتین پایاان زیرشمال دریاا  مازنادران را باا ذخاایر و ثن گانج بی

پای  از  .اندجنوب خزیج فارن را به چین قبا  خاقان چین رطا کردهدر  .اندکرده

ناد، کاف دریاا را دادمیهایشان در ثبها  جنوب جوالن ها با کشتیبادامیاین چشم

وا  . ا  سابیده و مکیده و تهی سااختندجنبندهماهی و  و برا  سا ها از هرروبیده 

ها  مکناده زمان با دساتگاه در ثنثیا  !به ثن هنگام که پا  بر خا  ایران بگرارند

ها و مناب  نفتی را چند روزه خش  خواهند کارد؟ راساتی هایشان همه چاهو تزمبه

 ه؟ ش و جنایت پیشین مالیان کالبرا  مزت ایران چه کردند ا جز توسعه قبرستان،

 

و قربانیااان بیشاامارش اگاار در مرحزااه  ۶۰بزرگداشاات و سااا گرد دهااه خااونین 

کاه راه باه  شاودمیگان محدود بماند جویبار    از رفتهیادثور  خاطرا  و تازی

دگان و شاا هااا  واال  انبااوه اردام، امااا اگاار بااه همبسااتگی بااا ثرمانبااردمیدریااا ن

اردام و رزیه شکناه و شال   ه شویم و رزیهر مالیان همراقربانیان حکومت ستمگ
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هام  ها  اساالمی دسات در دسات هام تاالش کنایم، شااید بااو سنگسار و ماازا 

ها  فرتاو  و پوکیاده ایان داربسات مهاوف را بزارزانیم و از همگی بتاوانیم پایاه

 ررک  مراسمی باا سااز و ثواز،ریشه براندازیم وگرنه هر سال سوگوار  و یا ب

 .ماندقی میبا« کردن هنوزدوره »در حد 

  

 ۲۰۲۰/۰۷/۲۸پاری  

 

*** 
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 :پاریس –ناصر 

 فرار بزرگ
 

 
 روایت فرار رفقای بند دال زندان سنندج 

 ۱۳۶۱اسفند 

  

دهاه جمهور  اسالمی در سراسر  رژیمهایی که کناه و دهشتدرباره کشتارو ش

. ها خاطرا  بسیار  نق  شده استمبارزه ثن سال به راه انداخت و مقاومت و  ۶۰

مان  اماا. کندمیبه رریانی تصویر  ت فاشیستی رژیم اسالمی راخاطراتی که ماهی

 . برایتان ترسیم کنماز زاویه دیگر   خواهم زندان رابار میاین

 

مباارزه، . ، ادامه مباارزا  در سرتاسار ایاران باود۶۰ه دهها  ندگی در زندانز

 سرموض  بودن را با تنها امکانا  بسیار محدود  که در زنادان باه ثن مقاومت و

دغدغه زندانی، فرار از بند است و اداماه مباارزه . یمبردمیدسترسی داشتیم پی  

گی رزندا  است سرشار از سرهخوانید خاطایتی که میرو. ترا  فراخدر ررصه

ها  مهاوف ار از زنادانو جسار  و هوش انقالبی رفقایی که توانستند برنامه فر

 .مان دهندرژیم اسالمی در دادگاه انقالب سنندج را ساز
 

تماام دوره . زنادان سانندج باودمزنادانی ِ  ۶۸تا  واس  سال  ۶۰من از اواخر سال 

ازداشتگاه ساوا  در بزداشت، دو تا سه ماه بعد از با. زندان گرشتزندانم در این 

. ب اسالمی در خیابان ششم بهمن منتق  کردندبعد مرا به بند جیم دادگاه انقال. بودم
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ثنااا را باه چناد . سنندج در زمان شاه، شاهربانی شاهر باوددادگاه انقالب اسالمی 

کناه نگهبانان و تعزیار و شا  ی  به  ثن برا  دادگاه و. به  تقسیم کرده بودند

فار با اینکاه باا شناساایی دو ن. ار بند هم برا  زندانیان بودو چهو کارها  ادار  

رو داشاتم،  بازداشت شده بودم و اتهام رضویت در کومزه و دموکرا  را هم پی 

گفتم من ساواد نادارم و از ایان اما خودم را به رنوان قاچاق ی رادیو جا زده و می

ه دارم و رادیاو ناش  مرز من رفت و ثمد . ثورمگویید سر در نمیما میچیزها که ش

 .کنممیموج و یازده موج خرید و فروش 

 

سانندج  به روز  که برا  ی  کاار تشاکیالتی باه گرددمیام برداستان دستگیر 

مان باه . دو ماشین به ما نزدی  شدند. من با رفیقی در خیابان بودیم. برگشته بودم

ه نشانه اینکه ثدرن را بدستم . شناسیمرا نمیرا گرفتند همدیگر  اگر مارفیقم گفتم 

 ثرام باه او گفاتم اگار گرفتناد،. تکاان دادمدر هوا  دهممیجا  فرضی را توضیس 

 .پرسیدمفق  ثدرن می بگو

 

چاه کسای حارف  پرسیدند با. وقتی مرا گرفتند، ی  کیسه سفید رو  سرم کشیدند

 زد ؟ می

 

او را هام که  خبر نداشتم اما. رسیدپثدرن می شناسم  ی  ثقایی بودنمیگفتم من 

  قرارمان گفت که بزه مان از ایان ثقاا او را پی  من ثوردند و او هم طب. اندگرفته

این . خوشبهتانه او را ول کردند. فالن مسیر برومثدرن پرسیدم و او گفته باید از 

 . مایگران خبر دهد که من بازداشت شدهست به دتوانمیچون او  ،امتیاز مهمی بود

 

تاواب  ها ثن دودر یکای از ماشاین. ار و دو تواب ثناا بودندپاسددو ماشین با پنج 

ماوز  پیکاار ثرا دیدم، یکی معزمی بود به نام نادر و دیگر  هاوادار بها  دان 

تنها او که معزم بود . نددانستمیشناختم اما ثنها خ  و رب  مرا نمن ثنها را می. بود

به کا  هماه چیاز . بودیم ترکیرا که در دبیرستان مشچ . دانستمیاسم واقعی مرا 

ام و زیر بار ثن دبیرستان نبوده من اصال   کندمیاشتباه را منکر شدم و گفتم این ثقا 

 .تماین موضو  نرف

 

گیر ، من حدود پنج ماه بعد در زندان به ثن تواب گفتم، باید این ارترافت را پ  ب
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دیاد باا اینکاه ن تهایا . ثورنادر  را درمیاگر در مورد تو به اینها حرفای بازنم پاد

با این توجیه که شاباهتی شااید باوده و االن توخا ی بود اما گرفت و او خوشبهتانه 

ارتاراف  را پا  . شناسام فار  داردکسی که من میاین ثدم با  کنممیهرچه دقت 

د که شاما یکای از ایان بارادران تاواب را تهدیاد بعد در محکمه به من گفتن. گرفت

خوشبهتانه او این مردانگی را در ح  من کرد . یرد  بگارتراف  را پ تاد ایهکرد

 .رغبت خودش ارتراف را پ  گرفته است می  و ه ارالم کند باک

 

یا  . م را باه مان نشاان دادناداها  او یه، کاار  بسایجشکناه در ساوا  بعد از

ا ؟ بودهگفتند بسیای هم . برا  روز مبادا درست شده بود کار  بسیای داشتم که

خاواهی جبهاه می باا پوزخناد گفتناد تاو. امنویسای کاردهبهاه اسما  ج گفتم بزاه بار

ها جزاویم یایاگار بسا . خاورداین کار  اما خیزی به درد رفت و ثمدم می! برو ؟ 

رسایدم کاار  اصازی ها کاه میرگهمم، اماا باه پیشا دادمایرا نشان گرفتند ثنرا می

 .خودم را

 

منی کاه نمایناده ساعید حااریاان ا بهطزب به نام رزیرضحیکی از بازجوها  اصال

ا  هساتم و دارم باا هماه بااز  م خاورده باود مان یا  کاارهدر دادسرا باود، قسا 

ثنها مرا خیزی تحت . زجریان خ  امام بود، اخوان نام داشتر دومی هم که اکنممی

 .رگراشتندفشا

 

ه افسر اطالرا  رکان زمان شا در او. مهد  صادقی مسبول اطالرا  سنندج بود

مسزمان در سنندج دیاده مهد  صادقی را در دوران انقالب به رنوان ی  . دو بود

سازمان مارا  ت اما خ  وشناخ می مرا او. زمان شاه اطالراتی بود در بودم اما او

 .این مسائ  زیاد نبود بحبوحه انقالب حساسیت رو  در .دانستمین

 

و گفات اخت مارا شان. زجویی مان ثماداین مسبول اطالرا  برا  باا یمدت از بعد

پرساید مگار تاو در ساازماندهی . کنممایدیاو کنی؟ گفتم من قاچا  راایناا چه می

هماه ایان کارهاا را ! دوره هماه بودناددوران انقالب در خیاباان نباود ؟ گفاتم ثن 

ثشنایی بارث شد که او از من حمایت کند و بگوید من این فرد را همین . ندکردمی

 بر اار کاب . راست  را بگوید و همکار  کنداید انقالب نیست اما بضدشناسم، می

د ا بته نبای .دیدمی این چیزها را شکسته بود و او ها  پاهایم سیاه وو شکناه ناخن
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دوستی وارد شاده باود تاا  ر بان بازجو  خوب از د فراموش کنیم که این فرد در

باا دیگار   ثمادمیباا نقا  این روال کارشاان باود، یکای . کند مرا به حرف وادار

 .عد به دادگاه انقالب منتق  شدمب! در دل، با خودم گفتم خر خودتی. ت ک

 

دال کاه در بها  بااال   ج و بناد ب، ا اف، :دادگاه انقالب سنندج چهار بند داشت

ها اطالرا  داشتم، چون باره وضعیت این بند  درمن از قب.  زیرزمین قرار داشت

زنادان . کاردمیرون منتقا  ه بیا ان تمام گزارشاا  را با زند این یکی از رفقایم در

ها فاصزه ماا باا خاانواده تنهاا در مالقا . بندوبار بودن دوران کمی بیسنندج در ث

این  برابر ا بته در. داد برخی چیزها را از طری  ثن انتقال شدیمی  تور بود که 

. نادکردمیتر ا حرفاه خودشاان را و رفاتمیشان بااالتر کارهایم ثنها دائم تاربه

ز  را از تاور چیا  شادمییاد شد که دیگر نها به قدر  زکنندهاصزه مالقا ها فبعد

بود و بی  از دو سال مزای  سا گی بازداشت شده ۱۷مان در این رفی . منتق  کرد

ها  همه تشکال  و توابین در کادام م که هواداردانستمیطب  گزارشا  او . کشید

دیگار   ه زندان ثمدم، او در بندمن بوقتی . شناختمخوب می اتا  هستند و همه را

 .ودب

 

ناه اتاا  . طرف داشتندهم سرموضعی، هم تواب و هم بی. بند ث و ب مهتز  بودند

بناد جایم صاد . ن و دو تا توا ت و دو تا دوش برا  بی  از صد زندانیو ی  سا 

ن ن بند یعنی بند توابیراست به ایمن بعد از دادگاه انقالب ی . در صد تواب بودند

. بودناد ند دال، چاون ثنااا هماه سار موضا خواست بروم در بد م می. تق  شدممن

ام ناختر اما با اشاره حا یوقت ورود یکی از توابین که مسبو شان هم بود، مرا ش

بعدها برادر او به نام صاالح بشاارتی . شناسد و نه من او راکرد که نه او مرا می

 .ختبا بمباران شیمیایی جان شوان در ردانو همکار هم بودم در گا  با اکه دوره

 

 داد کااه چاارا نماااز مساابول بنااد بااه ماان تاارکر. ندناادخوادر ایاان بنااد همااه نماااز می

 چون تکرر ادرار بهوانم، م نمازتوانمیاند و نشال  زده با من را گفتم. خوانینمی

اناد و مان را زدهخوب م گفتم چرا؟ . نگرانی گفت این حرفها را ایناا نزن با. دارم

 .گویم و بزد هم نیستمم نمیدرو  ه. م نماز بهوانمتوانمین

 

یااد هر کای ب!! ا  به نام رشاد ثمد و گفت که تو خیزی موذ  هستیبعد ی  کومزه
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گفتم مگر چاه هستم که تهزیه کنی؟ من ثناا حواسم بود کاه . کنیممیاش ایناا تهزیه

تمال گاردن   دسا مشاتی باا یا ی  داش کال  ام هم قیافه. ا  حرف سیاسی نزنمکزمه

در اطالرا  هم هار کای باه مان گفات . و ی   نگ حمام دور کمرم بودابریشمی 

بعادها بهمنای . کنممایرادیاو قاچاا   گفتم مانخندیدم و میکومزه و دموکرا ، می

 .کنیهمکار  نمی کنی واذیت می را دادیار زندان ثمد و گفت که تو چرا اینها

 

اید؟ اینهاا یکااا گراشاتهبرا  چه مرا با . رمثونمی در ها سرحرف این گفتم من از

گفت یعنی تو سیاسی نیستی؟ همه می. مرا زندان شهربانی ببرید. ی نیستممن سیاس

پاا   ساوادم وگاویی مان بیمی ا کی به ماا تو گویند که تو سواد دار  وها میاین

پ چ زدم به کوچه رزیمی خودم را در این موق  !!زنیانگشت می ها راهمه برگه

کسای کاه  حتماا  . ن هم باشندکه دوتا سیب ری شودمیگفتم ثخر مگر نخیال میبیو 

 .دنبا   هستید شبیه من بوده است

 

ام هم نوشته باود کاه ایان ا  هستم و رو  پروندهد که من ی  کارهدادیار سمج بو

وارد کاه شادم . دادنادخالصه در نهایت مرا به بند ا ف انتقاال . فرد نباید ثزاد شود

. اکثریتای و اسام  بهاروز باوداومدم ایناا کااسات؟ مسابول بناد  من!! یاهللفتم گ

داناای تااو می... همااان دم در گفاات، گااوش کاان بااا ایاان دسااتمال گااردن و  نااگ و

. امگفتم ثره واال من صاد نفار را کشاته! ا ا ؟ تو حداق  صد نفر را کشتهکارهچه

ام؟ گفت در شتهه کسی را کمن چ بگویی تا بدانیم که  شان را اسم یکی شودمیفق  

مان چناد رفیا  هام در ثن بناد . ایمها را به حرف ثورده ف ما خیزیاین بند جیم و ا

 .داشتم

 

مسبول بند اسم و مشهصاتم را پرسید و  که وارد شدم. اتا  پنج انتقال دادندمرا به 

! ۳۵شااید ناوروز !! دونممان نمای واقعاا  پرسید متو د چه سا ی هستی؟ گفتم . گفتم

گفاتم باشاه بناوی  . دفتر را کاما  کانم بابا من فق  باید مشهصا  این گفت نترن

از ایان جاواب . باودم ۳۶حا ی کاه متو اد  ر دردانممی، من که درست ن۳۵نوروز 

خواساتم ثنااا باروم، نمی. گفت برو اتا  ساه. باال ناراحت شد و به  برخوردسر

اتا  بور شدم بروم خالصه ما . ده بود ثناا بودی کرفرد  که مرا شناسای چون ثن

 .سه
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شاب  گفاتم مان پتاو نادارم. ا  نشساتمهاا گوشاهم و مث  یتیمکردمیسال .وارد شدم

نادر تواب پیکار  گفت شاما . چطور باید بهوابم؟ بعد از دو سارت دو پتو ثوردند

را گاویی بگاو مان شاما میگفاتم شاما هار چاه . اگر حارف بزنای باه نفعات اسات

بعادها . امزداشتم در ماشاین او را دیادهمن در روز با که دانستمیاو ن. شناسممین

 .در بند مابورش کردم ارتراف  را پ  بگیرد

 

باا ماوج ثزاد  تاوابین او هام  ۶۳سال  فروردین. در این اتا  امام جمارت هم بود

ه ال کاا االخره ماارا بااه بنااد دکار  در ایاان بنااد باا بعااد از یاا  ماااه شاازو . ثزاد شااد

همگای  موضا  و بند دال چند نفر اکثریتی سردر . ردندثرزوی  را داشتم منتق  ک

. آل بند در اختیااراین چهاارنفربودانگار ک. بودند ثذر  ۱۶. ها  بانه بودنداز ب ه

ها  بندها  دیگر را یعنی کساانی کاه نمااز سرموضعی من که وارد این بند شدم،

ند کردمین کارها  گروهی شرکت ن دروابیبا ت ند،کردمیار  نهمک خواندند،نمی

چناد نفار هام در هماین فاصازه باه . ثرام ثرام جدا کردند و به بناد دال ثوردناد.. .و

ثن رفیقی کاه گزارشاا  زنادان را باه . حصار تبعید شده بودندیز و قزلزندان تبر

 .ده بودندتبعید کر را هم به تبریز اتا  ی  بود که او در نیز دادمیمن 

 

شاناختیم اتاا  دو را قب  همدیگر را می ا  که ازهکومزچند  من و. بود ۶۱ ماهثبان

اتاا  دو را  یاه، رزمنادگان،ها  کومزاه، پیکاار، اتحادخ  ساه یعنای ب اه. گرفتیم

یا  و دو و . هشات اتاا  داشات بند کال  . ها اتا  سه بودنددموکراتی. گرفته بودند

نفار از  نه ،اهی نگرشت که هشت  می. م و بقیه خا ی بودر کردیسه و چهار را پش 

به  کومزه از نفری . فرستادند ها  جدید که سرموض  بودند را به بند مابازداشتی

 درصاد از ۹۹ و کاردمیبا کومزه همکاار   ۵۲ا  که ازسال نهاسم معروف کیال

ا  هماه شاهره تقریباا   ها  کومزاه را درجاسااز  ارضا  مرکز  و هواداران و

نفار  ۳۰۰ نتیااه ثن بای  از در و ه باودداد رات  را  اواطالشناخت کردستان می

گفات یپرسید  چه کسی تو را  و داده مثن دوره از هر که می. دستگیر شده بودند

 . معروف

 

شال  دوازدهم استپ کارده و یا  ساارت . شال  خورده بود ۱۱ثقا معروف تنها 

فاراد  کاه سار ، اهاعاد از ایان بازداشاتب. بعد از دستگیر ، همکار  کرده باود

دند را به بند ما منتق  کردند و ما ثنهاا را طبا  برناماه و خا  هار اتاا    بوموض
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. ی  پسر  به نام جمال شکر  را گرفتند. بود د  ماه کنممیفکر . جا کردیمهجاب

". جانباداران"گفتناد در سنندج به اینهاا می. اشرف بود ها  خ او هوادار چری 

او در  .قادیم باا مان رفیا  باوداز  کریمای هرخ زنادشا از مسبوالنشان به نامیکی 

شکناه  ما در سزول انفراد  صدا .  دستگیر و ی  هفته بعد اردام شد  ۶۱ماه مهر

. ا  او را  او داده باودیا  تاواب کومزاه. خیزی سر موضا  باود. شنیدیماو را می

از اشارف  و اش و از چریکهاارقیادهخیزی شکناه شد با این همه مقاوم باود و از 

گفات ماا و باه بازجوهاا می دادمایزیر بازجویی تنها به خمینی فح  و  دفا  کرد

 .کنیممیروز  شما را محاکمه 

 

ثنقدر شاکناه شاده باود کاه .ا  بود که زیر هاده سال سن داشتوان ریزهجمال ج 

. وا داشاتیم و کارم زخامما کرم نی. سیاه و کبود شده بود. ست سر پا بایستدتوانمین

ب اه خیزای زباده و . هاای  را بساتیمراقبات کاردیم و زخماو م  پدر و مادر از مث

در موق  بازداشت .    نبودترن تو  د.  در کار نمامی هم ماهر بود.  ماربی بود

در ان  حماه تفانگ  . خواست صادقی مسبول اطالراا  سانندج را تارور کنادمی

باال در میادان اق. باود  ایده جنگ ظفاار و حرفاهدصادقی هم ثموزش. کندمیگیر 

 .سنندج دستگیرش کرده بودند، اما تنها توانسته بودند نام  را بدانند

 

نفر بودیم و اتاا  دو  ۳۵. ها رسیده به دموکراتیها و اتا  ساتا  چهار به چری 

ا ی است ها خ ند که همه اتا کردمیبقیه با ما شوخی  .  از همه بیشتر جمعیت داشت

م ا بتاه ناه باه رناوان کردمییگر بحث ثناا من د .ایداتا  تپیده ی و شما همه در 

بعادها امااد . تمگفرضو تشکیال  بزکه به رنوان ی  ادم مستق  نمرهاایم را مای

روزه  ۲۴در جناگ . رفی  مان هام باود. ا  بوداسد  اردالن را ثوردند که کومزه

خاناه  و را درا پدرش کشته شده بود کاه سنندج ی  برادرش در جزو چشم مادر و

شرو  کاردیم باه احیاا  . شکناه مقاومت کرده بود زیراو خیزی  .ددفن کرده بودن

 .های  را مداوا کردیماو و زخم

 

گفتم وقتای من جزو کساانی باودم کاه مای. میشه دغدغه فرار از زندان داشتیمما ه

 جماال از هماه ماا بااکنای؟ ر بکنی بایاد بادانی بارا  چاه فارار میخواهی فرامی

ثورده باود  پارچه کهنه چاه توا ت را بناد جوراب و با کزی. تربودجوان ر وتهوش

پاسادار گیاای . خبر داشاتند ش  نفر ،از این ماجرا تنها پنج. شدمیو ثب  تهزیه ن
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به  گفتم حباه ". گیج"حبه در زبان کرد  یعنی . گفتممن به او حبه می داشتیم که

این مسبزه را ح   ایزی نیاز داریم تاوسه ثچار و پیا گوشتی و ر شده و ما بتوا ت پش 

جان خواهیااد؟ گفااتم حبااهپاساادار دوم ثمااد گفاات چااه می. رفاات و برنگشاات. کناایم

. او مث  اینکه کرد  بزد بود گفت حبه خاودتی و جاد و ثبااد . تایناور  شده اس

پاسادار  رتاسم شاماها چیسا  دانممیچپ و گفتم من چه یخودم را زدم به کوچه رز

 . هاستی  چیز  تو  همین مایه اسم  همین است یا تهقبزی خودش گف

 

 و تاا ث  دیدناد جاوراب و چناد. مدند و کاسه توا ت را درثوردنادثخالصه دو نفر 

ماا در ثن ! شان گم شدگوشتیدر این فاصزه دوتا پیا. ثششال در ثن گیر کرده است

و فق  اجازه  ندهمه اینها را جم  کرد بعدها. دوره دو تا قاش  استی  در بند داشتیم

گفت من کزای وساای  و ثن پاسدار مستاص  می. تفاده از قاش  روحی را داشتیماس

سرباز بود و ثمده بود بارا  . های  نیستخیزی اما االن ،امثچار پیا گوشتی ثورده

هم خیزای پیگیار  او .در چاه افتاده است ما  خالصه گفتیم حت. گرران دوران خدمت 

 .رفت نشد و

 

از  ارترافااا  را ،۶۱در سااال . سااربداران بااودگرد قیااام ا ساا . خااوب یااادم اساات

ه نشاانه ناد، با کردمیچاپ نگااه همه باه مان چپ. ندکردمیتزویزیون زندان په  

مااهادین  پیکار، ماجرا  دادگاه اتحادیه و. اینکه اینها هم کم ثوردند و توبه کردند

و  جماال. یان باودناناد، ضاربه باد  باه زنادااینکه رهباران پاا  توباه رفته..... و

خاواهیم فارار کنایم چاه کساانی اهزا  هساتند؟ رحمات، شاهرخ باه مان گفتناد می

ماا . ها دو نفر همکار  کردنداز اتا  چری ا دین، اماد و من در اتا  دو و محی

. نفره بودیم که جمال رابطمان باوداکیپ سهدو . بررسی کردیم چیزراش  نفرهمه

 .نداشتیم نند خبرک فرار واستندخ میاز تعداد کسانی که  حتی ما

 

ارتفا  دیوارها بای  از . وا یبال بزرگ بود حیاط زندان ی  میدان بسکتبال و در

در هر چهارگوشاه . متر رو  دیوار سیم خاردار کشیده بودند ۳  باال. متر بود ۳

. ایان طبقاه باود برج نگهباانی بااال . ما هم در طبقه دوم بودیم. ودبرج نگهبانی ب

ها شیشه نداشت و با ورقه ثهنی روی  با خال پناره. محال بود رار از ثنااف واقعا  

اط میزاه زده بودناد اماا باه حیا  پشت ثن از طارف بااالیی و رو. جوش کرده بودند

ا بکنی که ا بته فق  کاار ها رجوشاین خال شدمیاگر . اش میزه نداشتبه  پایین



145 
 

ل جاوش خاا ۱۰متار   طرف ایان ورقاه ثهنای یا  رو  هر. دستگاه جوش بود

 .این فکر جمال بود. ورقه را خم کرد شدمی. خورده بود

 

تر اره ما به ساقف نزدیا پن. جمال گفت هرچه جوراب کهنه داریم باید جم  کنیم

و  پایا گوشاتیرا باا  هاا  ورقاه ثهنایکار یم بااال  شاوفاژ و جوشرفتمای. بود

. مان تاول زده باوددستهای. میمان کرده بودیم درثوردهایی که الیه الیه دستجوراب

جاوش پاایینی را نیااز . ها  چپ و راست و باال را جز یکی دو جوش کندیمجوش

ی  متر در ی  متار باود . به سمت پایین خم کرد شدمیرا نبود بکنیم چون ورقه 

بقاه اش این بود کاه فاصازه پنااره طاز ثن به راحتی رد شد و تنها مشک  شدمیو 

خالصه کارمان این شده باود کاه . متر بود ۸ی  از ین حیاط بمتا ز دوم از بیرون

سارا   ترفمیو  ثمدمیزد و هواخور  نهر روز یکی خودش را به مریضی می

 .هاجوش خال

 

همه هم از رهبران و . نفر جدید وارد بند شدند ۲۵ماه همان سال، بهمنناگهان در 

اساالمی کااار  باا جمهاور  ههاایی کااه یا  دورهمان. زاده بودنادهاواداران مفتای

حاال با جمهور  چپ . نددادمیخوردیم و ما را  و ند و ما از ثنها کت  میکردمی

. شاناختمثنهاا را می انقالب دو نفار ازها  زمان فعا یت ز قدیم ومن ا. افتاده بودند

را اشااشال  شااهر هاااا زادهمفتی روزه ساانندج کااه پاساادارها و ۲۴جنااگ  از بعااد

. ند مان مسازمان هساتمکردمی دیدند و فکرثنها مرا می وبودم  شهر در نم کردند،

 ماثال   .مستعار داشاتندهایشان طاغوتی است اسم برخی از ثنها با این توجیه که اسم

وقتای وارد . شاناختممان ثنهاا را می اما وز اسم  را به رمر تشییر داده بود،شهر

؟ ثنهاا را فرساتادیم ااا بارویمکپرسایدند ماا بایاد  ناد وبند شادند خیزای مودباناه ثمد

 . مراوده خوبی با ما داشتند .ش  ها  پنج واتا 

 

بهاوانیم؟ گفاتم میا  راهارو نمااز  یم درتاوانمییکی از اینها به من گفت ما  یکبار

گفات کاکاا ! گاوزدزناد، یکای مییکای ثرو  می. خودتان است ایناا راهرو است

ها هم داشتیم که مث  ب ه  سفید  تزویزیون کوچ  سیاه وی   !  نگوزید  شودمیحاال ن

ها جا نفریم و در اتا  ۲۵گفتند ما .  یمکردمییم و کارتون تماشا شدمیدورش جم  

دقیقاه در راهارو نمااز  ۱۰ها شما اجازه دهیاد کاه ظهرهاا و شاب  طفا  . شویمینم

 دهرا یا  . زنیمها حرف میگفتم باشد با ب ه. و شما بیرون نیایید. جمارت بهوانیم
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 .دند، ی  رده مها فمواف  بو

 

ثیناد، بهتار اسات ثنهاا را باا خالصه همدیگر را قان  کردیم که این ها با ما راه می

یا  ربا  در زماان اذان ماا  ،دقیقاه ۱۰بعد از ثن قرار شاد . نکنیمدشمن خودمان 

شاان باا ماا رابطه ثنهاا هام. گارفتیمخون میزدیم و خفاهگوز هم نمی. بیرون نیاییم

ها بودیم که ی  ماه این فاصزه ما مششول باز کردن خال جوش در. شده بود خوب

 .طول کشید

 

روز جمعاه . مارا صادا کردناد بیارون ۶۱اوای  اسافند  کنممیدر همان ایام، فکر 

ا  حسااب گفتند هرچه کشیده. ماه زندان را به من دادند تا امضا بکنم ۶حکم . بود

من هم حکمم را امضا  .حکم دار ماه  ۶ا ، انی شدهکه زند ۶۱ثبان  نیست اما از

 اردو. ناددادمیحکم را به خاود زنادانی هام  ،تاربه بودندثن موق  خیزی بی .کردم

اماد با فرار من مها فت کارد . ها از این خبر خیزی خوشحال شدندبند که شدم ب ه

 .بکنی ا  نزدی  است، نباید ریس و گفت تو به ثزاد 

 

. زمان باقی مانده کسی اطالراا  مارا  او بدهادکه در همین مد  من نگران بودم 

چهاار . رویمن با معزوم نیست که ما بتوانیم از زندان حتی بیرو گفت اصال  اماد می

نفر  که به هم نزدی  بودیم با هم حرف زدیم و من از  یسات ثنهاا بیارون ثمادم، 

 .چون مها ف بودند

  

گفات شارف باود میهوادارا قز  وهم که نام  شاهرخ و س یکی از این ش  نفر

 در و کنممایگفت من خودم را ماریض می. خواهم فرارکنممن با شیوه دیگر  می

 ۲۴گفتیم کاه او گاال دارد و او هام ما به زندانبان مای. مکنمی راه بیمارستان فرار

 خواساتندمیی کاه چند نفر گا . خاراندسارت کارش این شده بود که خودش را می

اماا . شاهرخ را از این پنج نفر جدا کردند. گراشته بودند کنند را در ی  اتا فرار 

 ۶۲سزول منتق  شده و در فاروردین  بعدها فهمیدیم که به بیمارستان نرفته بزکه به

 .اردام شده بود

 

ارادام  کردناد باه  ۶۱در روز فرار کاپشنم را که مال رفیقمان مراد بود و ساال 

ثن . باه مان داده باود باه امااد دادم رفیقی به ناام بیا ن حمت دادم و کفشم را کهر
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شاه شی  یترنفات، باا یکای دو. درخواست چرا  کرده بودیم و روزها هوا سرد بود

چناد قاشاا  . ثبزیماو و ناخ از شازوار کارد  دو تاا کوکتا  مو وتاف درسات کردناد

الزم شد رو  صاور   مقدار  هم نم  همراهشان بود تا اگر. تیزشده هم داشتیم

 .دارها بپاشندپاس

 

 جمشاید، رشااد، :یمشاناختما تاوابین را باه اسام می. نبه صبس برنامه کزید خوردش

طبا  . ها را رو  خودماان گراشاته باودیمماین اس. رضا و زاهد، اسد، بهنام رزی،

ها  زود برا  شعارنویسی رو  دیاوار ها صبسشایعا  شنیده بودیم که این تواب

صبس  ۵.  یمدانستمیها را هم  بانتعویض نگهها   سارت.  روندون میاز زندان بیر

دیگر راحات  .خم کردندورقه فزز  را رفقا باز شد و ثخرین خال جوش پناره هم 

 .ها بارا  پاایین رفاتن کاافی نباودچون طول مالفاه. شد از داخ  پناره رد شدمی

بزاو  سایمانی را  یا . شادمیبه ثن اضافه  رفقا  نگ مرا هم گرفتند که ی  متر

 .اندازندها را پایین میخالصه مالفه. ال از کاا وارد بند کرده بودجم دانمیمهم ن

 

زیار بارج، . ا خزا  ساالح کنناداین بود که برج نگهبانی سمت راست ر تصمیم بر

ناد فقا  باا کردمیفکار . نددانستمیی  درب ثهنی بود که قف  بود و رفقا این را ن

شااده رونااد بااا در قف ن میکااه پاااییایاان چهااار نفاار . اندتها  درب را بساا یاا  میزااه

ستند خزا  ساالح کنناد، چاون درب را از توانمینگهبان را هم ن. شوندمیرو هروب

با هماین کوکتا   دهدمیجسار  و هوشیار  جمال بود که دستور . پشت بسته بود

 .ها باالخره ما باید بیرون برویمها و نم و چرا 

 

در سارما یاخ  نادکردمیارنویسای هاا شعه با ثن توابهایی کگدر گوشه حیاط رن

ا  در باجه نگهبانی سار خیاباان نشساته نگهبان هم از شد  سرما گوشه. زده بود

هایشاان، یعنای اسام ثن و اسم کننادمییزی راد  با نگهبان سالم رزی  رفقا خ . بود

نویسای بیارون رخاواهیم بارا  شعاگویناد میطب  قرارمی و. گویندها را میتواب

چاون شاب باوده تزفان . رئای  زنادان تماان بگیارم باید با گویدمین نگهبا. برویم

و ماا  شاودمید صابس گویند کاه باباا داررفقا می. دهدمیمدیریت را کسی جواب ن

 !گردیم و اگر هوا روشن شود خطرنا  استنویسیم و برمیسارته مینیم

 

. و قرار داشتم رامو نه ث  بردمیه خوابم  تاب بودم و از نگرانی نزمان من هم بیهم
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مان از . رفقا ی  قرار  با من داشتند که هر کسی بیرون رفات یا  ساو  بزناد

چون زندان با خیابان ششام بهمان، تنهاا . بشنومها را ستم صدا  سو توانمیاتا  

انه صدا  هار چهاار ساو  را خوشبهت. خیزی نگران بودم. متر فاصزه داشت ۱۰

ترسایدم اگار ثنهاا را می. هاوش شادمیی بخاواباز اضاطراب و بی رسما  شنیدم و 

م کاه دادمایبگیرند زیر شکناه مرا هم  و بدهند و از طرف دیگر به خودم فحا  

 .امبا ثنها نرفته چرا من هم

 

. زنادان سانندج باود در ۵۹ساال  ها  قادیم باود کاه ازفاتس ی  معزم و از زندانی

هااا ثنزمان. پی اایمی پرسااید چاارا بااه خااود می متوجااه رفتااار ماان شااده بااود و

طبا  . نادکردمین پاسدارها ما را برا  صابحگاه بیادار. مهتار  کام  داشتیمخود

صابس هماه در خاواب  ۷،۵ساارت . یمدادمایرا انااام برنامه خودمان کارهایمان 

و  گد و بند و با قندا  تفنگ  ح  و ناسزا ریهتند داخ ناگهان پاسدارها با ف.  بودیم

باا  گاد بیادار . اتا  نزدی  پناره خوابیاده باودم من گوشه. کردندفح  بیدارمان 

خبار ؟ هماه بیایادیم و شاکی بودیم که مگر چه شده است کاه شازوغ  کردهشدمی

ب اه ! خبار  دار فاتس با دست اشاره کرد که تو یا  . تنها من خبر داشتم. بودند

 .خوبی بود

 

. وارد شاد. ثمادمی  در نزد  خونکارد می. بود رئی  زندان راصی و رصبانی

دانیم یما پرسیدند چند نفرید؟ گفتیم ما چاه . ها را هم با کت  بیدار کردندحتی مفتی

پرسایدند چاه کساانی فارار . شما بایاد بدانیاد ماا چناد نفاریم. یدخودتان مسبول دار

ماباور  رفته؟ همه سر جایشان هستند؟ خالصه گفتیم کی درعاب میاند؟ با تکرده

ه اتا  نوشتند و نیم سارت بعد هماه را باه صاف از بناد ن را اتا  بهایماشدند اسم

ه بودناد و بااز گراشات رفقا  فرار  بزو  را پشات در اتاا  چهاار. بیرون کشیدند

 .مابور شدند با کزنگ درب را بشکنند و بازش کنند. شدمین

 

بود متر و نیم در سه متر  سه تا سزول ی . ا را به زیرزمین دادگاه انقالب بردندم

. ثنااا مانادیم هفته بادون حماام در ۴. هایشان در ثناا چپاندندفر را با سا ن ۵۰و 

هاا از ماا ا زاده در ایان ماد  مفتای. فتیمگاروس  زمستان باا ثب سارد دوش می

ماا ایان را . کسای اسات کاه از بناد فارار بکنادگفتناد حا  هار می. تر بودندمحکم

گفتند ح  زنادانی فارار کاردن ی میاما ثنها رزن. مگفتیم خبر نداریما می. گفتیمنمی
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 .است

 

ا  بود هدر نهایت رئی  زندان جود  و معاون  رسول و دادستان پایدار که حاتی

ها را از باین ببرناد و سرموضا طزب تصمیم گرفتناد، بناد حو اخوان دادیار اصال

. هاتز  کردنادبناد تاوابین را هام م. دماها را تقسیم کردند و هماه بنادها مهاتز  شا 

مارا . امها کم  کاردهصه یکی از اتهاما  من در زندان این شد که به فرار خال

هاا باه مان گفتناد کاه فرار . ثناا مانادم روز پنج ،به زندان ساوا  بردند و چهار

گفااتم ماان . خباار  زدمبااه بی خااودم را. اناادد و تااو را معرفاای کردهاندسااتگیر شااده

پزیتیکی ثناا بود، چرا بایاد مان باه  ثنهمه ثدم. تممن راد  هس. کنممیر نپزیتی  کا

راه باا ثنهاا در هواخاور  . گفتند تاو باا ثنهاا دوسات باود ثنها کم  کنم؟ اما می

 .بند برگرداندند خالصه بعد از کمی اذیت مرا به. زد ی و حرف میرفتمی

 

فهمیادم ساه نفار از ایان بعادها .   رژیام باودهازناداناین داستان فارار موفا  از 

شکر  در شاهر ماناده  اند و جمالبه کومزه رفته رضو کومزه بودند، ها کهفرار 

همین توابین در بناد بارا  ماا ایان . زدمی نبود و دست به ترور توابین و پاسدارا

 ظااهرا  . این بود که فهمیدیم جمال در شهر ماناده اسات. ندکردمیوقای  را تعریف 

ه کاردمیواب را و پاسادار را زخ او چندین تا  .کشدرا دانه دانه می گفته بود توابین

 .بود

 

ا  سااب  ها برا  جزی ، کومزهاشرف دهقانی. د ی  دستگر  جمال هم جا ب است

که پاسدار شده بود و شاهرخ را  و داده بود نقشه کشیده بودند، دختار  از ثنهاا باا 

 گویادمی گارارد وبا او قارار میاین دختر روز  . این جزی  پاسدار رفی  شده بود

. ثید سر قرارجزی  پاسدار هم با کزت و کالشینکف می! یاید در محزه قال  سنندجب

نفار دو طارف کوچاه را  دو. رونادقارار می دختار سارها سه نفره باا ایان اشرفی

ا  داد بیاداد  گویادمیدختار باه جزیا  . گیرندمیبندند و وس  کوچه پاسدار را می

ایان پساره کیاه؟  گویادمیش اسات کاه خاواهر جمال به دختاره انگاار. برادرم ثمد

 .برا  خواستگار  بیاید خواهدمیاین خواستگارم است و  گویدمیدختره 

 

ی   گویدمیدر همین حین که تبری  . گویدمیو تبری   دهدمیست با او دجمال 

باه سار کشاد و چهاار باار ثماده زیر شاکم  داشات بیارون می ۴۵کزت یا کا یبر 
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گفت ترسیدم نمرده باشد با سنگی که در ثنااا حتی می .کندمی  تواب پاسدار شزی

. کننادمیرار کالش و کزت  را هم مصادره و بعاد فا . بود چند بار تو  سرش زدم

نیروهاا  . انادکه جزی  پاسادار را تارور انقالبای کرده دهندمیدر نهایت اطالریه 

 ،یکای د ازه اشرف بعال بعد از دستگیر  هستجم. اطالراتی هم دنبال اینها بودند

 .شودمیسال به کوه منتق   دو

 

ن در درگیر  با جمهاور  اساالمی در از این رفقایی که موف  به فرار شدند دو ت

مراد  ا اادین خاادااماااد اسااد  اردالن معزاام بااود و محی. کشااته شاادند ۶۳سااال 

حزب دموکرا  کشته محی در درگیر  با . زبر و زرنگی بود کوتاهِ  ثموز قددان 

کومزه فرار این افراد را در رادیو گزارش کرده . ر دیگر هم زنده هستنددو نف. شد

بعاد از فارار . مااه ثزاد نشادممن هام بعاد از شا  . خبر  از جمال هم ندارم. بود

روز  قب  از رفاتن باه هواخاور  اراالم . ها خیزی متاسف شدم که چرا نرفتمب ه

ه تا سوراخ داشت و باه جاا  ه دوسبند من همیشچشم. زنیمبند بکردند که باید چشم

. دیکم دم در ایساتاده اساتدیدم که یکای از رفقاا  ناز. چهار چشم داشتم ،دو چشم

 .او مرا شناخته بود. با او ش  ماه زندگی کرده بودم. ریهت وقتی دیدم  قزبم

 

و  تا . رئی  زندان موق  هواخاور  باه مان گفات االن بارو بعاد بیاا کاار  دارم

گفت چی شده؟ رناگ و رو  زرد . ی تو  خودم هستمن خیزهواخور  فاتس دید م

ج تاومن داد؟ گفتم یادته گفته بودم به دموکرا  پنشده؟ چرا رئی  زندان بهت گیر 

چا  را بارا  کسای کشایده باودم کاه ! ام؟ حاال شده پنج میزیون تاومنکم  کرده

هشات شاب اسام  ،ت هفاتساار. خالصه برگشتیم تو  بناد. خودش االن اینااست

باه فااتس . دانساتمیکسی اسام مساتعار مارا ن. اسم خودم را صدا زدند ارم ومستع

. ایان هام رماز باود. اسات ام بگاو کزیاد پای  فالنایرنگشتم باه خاانوادهگفتم اگر ب

 هام ام وخواساتم هام بدانناد کاه مان  او رفتاهمی. انتشارا  سازمان دست من باود

ضاعیتم چیسات کاه و به فالنی هام خبار بدهناداش بکنند و انتشارا  را ی  کار 

ایی که دشامن یارهخالصه رفتم پی  داد. چون در خانه او اسزحه مهفی کرده بودم

. گفتنادایی که ثن موق  به خودشاان خا  اماامی میهطزبحاصال. خونی من بودند

خالصه ی  کت  حسابی . امامی ا  بودند و دادیارها خ دادستان و قاضی حاتیه

. به هوش که ثمدم وحید باال  سارم باود. نیامدم در اما صدای. بیهوش شدم. خوردم

بااازجو گفاات . اساام  در کردسااتان مصااطفی بااود. بعاادها او را هاام اراادام کردنااد
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یا   گاد . گاویی؟ ثتا  گرفاتشناسی؟ گفاتم ماال مصاطفی را میفی را میمصط

 .ام کردحوا ه

 

 ،م ایان ماال مصاطفی نیساتگفات. گویمشده مصطفی رهبر تو را میفالنگفت فالن

بعد دیدم وحید به بازجو گفت برادر اجازه باده مان باا او . صطفی مرده استمال م

. ا خیزای شاکناه شاده ام تاوادهوحید خیزی ثرام گفت من همه را  و د. بزنم حرف

وحیاد . شناسامکی هستی؟ گفت من خانواده و برادرانت را می گفتم تو. است حیف

د و او ایان ثرزو را باه   نکارک  با او همکاارند هیاحتی در ب. خیزی تالش کرد

 .گور برد که کمیته کردستان را متالشی کند

 

ه قزام شاوند و گازارش رفقا  بازمانده این فارار بازرگ روز  دسات با  امیدوارم

از سایت گزارشگران هام . ثمیز را برا  همگان شرح دهندتیکام  این رم  موفق

خااطرا   م ایانامیادوار. مای سپاساگزارمبه د ی  پرداختن باه چناین موضاو  مه

یاام به  مبااارزه و مقاوماات بیشااتر در براباار رژباارا  همااه خوانناادگان ا هااام

 .باشدمیاسال

 

 ۲۰۲۰او  

 

*** 
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 نسیم آزاد
 

 
 

 کنممایدر مقط  داساتان کوتااهی کاه در تعریاف . ه شدمسا  ۲۰، ۱۳۶۰در سال 

و از کردم ایران زمین را تر   ۱۳۶۲مینی بودم در سال زمابور به زندگی زیر

 .کنممی ندگیون در تبعید زکنان تاثن زم

 

 قسمت اول
کار  نکارد  خاوب تو که . کنی پسربه شوخی ازش پرسیدیم تو ایناا چکار می 

 .بهشون بگو

 

اما تو مدرسه تو صف اونایی . در واق  هیا کار  نکردم.  ردمگفت نه کار بد  نک

در  هایا زهبو سر مها فت با بیعدا تیهایی که حز دنکردمیبودم که ارالمیه په  
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اومادن تاو . ان و در مدرساه راه انداختاه بودناد، را بار داشاته بودنادخیابکوچه و 

 .ها رو بردندو زدند و خیزی دمدرسه همه رو زدن

 

داشتی، از او پرسید خوب حااال اهم هم که کسی نبود جز خواهر این بازرفی  همر

 پرسیدم برا  چی؟ . ا  چیه؟ گفت مقاومتچی؟ برنامه

 

برا  همه اون چیزایی که هماه ماا در . سانیت  انبرا ،رهایی و ا  ثزاد گفت بر

مدرساه . کننادمیثخه برا چی ایناور  باا ماا برخاورد . هر جا به خیابانها اومدیم

بارا  ایان کاه ا گاو باشایم بارا  هماه ...رفتیم و به جاش ارالمیه په  کاردیم ون

 ....اونا  دیگه

 

 .«انسانی بی وث ها  انقالهایدکزی  ی  نوجوان با. سال بیشتر نداشت ۱۴»

 

 شایمهی کدوم از ما دیگه گزسرخی نمی .گفتم ببین فراموش کن، اون زمان گرشت

ادامااه دادم، (. احتاارام زیاااد  قائزااه م کااه باارا  گزساارخی و مقاااومت دانسااتمی)

ها ا  که ماا توشایم باا اون دوران گزسارخی و گزسارخیمنمورم اینه که این دوره

تونسات و تونسات قاومتی کاه کارد میو م ر  که اون کردکا با. هتفاو  جد  دار

اماا اون زماان . تاایر زیاد  رو  جامعه و تحاوال  جاار  زماان خاودش باراره

تااو گوشاا  گفااتم االن دارن دسااته دسااته . ان گرشااته دیگااهدیگاار  بااود، اون زماا 

کشند بدون اینکه بتاونی می. گیرن و تا به خود  بیا  با ی  حرف خطا رفتیمی

 .موار باشییی ی  جا

 

کسی خوب نیست مگر برا  دشمنان اون راهای کاه چیز و هیاتو برا  هیافتن ر

  نکارد ؟ هماین گی کاه کاارو بزندتر کردم مگه نمیر بعد صدام. خوا  بر می

گفات ثخاه . کنایو بنوی  و تعهد بده و با  بهند گفتم، تعهد بده کاه کاار باد  نمیر

کردم و قاول بادم  کار اف کنم که یه رتراید ایعنی ب. گن توبه کناونا می ،شهنمی

 رنکاردن باردن« توباه»یی رو کاه هاب اهتو گوشا  گفاتم هماه . کنممین گهکه دی

بعد صدام و کمای بزنادتر کاردم و گفاتم بباین . خبرها  خوبی در این مورد نشنیدم

گی بنوی  و امضا کن که هیا کار  نکرد  و در ثیناده هام و که میرهمین  دقیقا  

 ....ی کردنهواه  هیا کار
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شه موار باود و کاار  بیرون بیشتر می .گوش  فق  سعی کن بیا  بیرون م توگفت

 ....اناام داد

 

مون مادتی باود از محا  زنادگیخاواهرش و مان کاه . باود ۱۳۶۰ماه ساال مرداد

تازه رسیده بودیم که مطز  شادیم کاه او و  .متوار  شده بودیم به تبریز رفته بودیم

و  شاده فت در مدرساه دساتگیرراو میکه  ا وزان مدرسهثمن داتعداد زیاد  از 

یکای بعاد از دیگار  ماورد  هاب اهشنیدیم کاه . اندبه بازداشتگاه موقت منتق  شده

 . شوندمیو مابور به ارترافها  ساختگی  مصاحبه، تهدید

 

و  شاوندمیزنند به زندان منتقا  شنیدیم که ثن دسته از ثنان که از توبه سر باز می

تصمیم گرفتیم به مالقا  او . ی در انتمار ثنان استتناکوحشسر نوشت    از ثنپ

یاز چرا کاه در شاهر تبر. در بازداشتگاه موقت برویم و سر و گوشی به ثب بدهیم

چون بعد از اون . خواستیم براریم پاش به زندان برسهنمی. شناختکسی ما را نمی

 .شهزد که دیگه چی می نحد شدمیدیگه اصزن ن

 

 ،به همین د ی  من هم به رنوان خواهر .زه مالقا  داشتنداجا امی  درجه اولتنها ف

 .او به مالقا  او رفته بودیم همراه با خواهر

 

ره از بازداشتگاه خارج شده باودیم کاه شانیدیم تعاداد  از ی  سارتی بود که دوبا

 قا  شاوندتثموزان این مدرسه که قرار بود از بازداشتگاه موقت به زنادان مندان 

قرار بودیم و تنها امیاد باه ثن داشاتیم کاه باا یا  بسیار بی. انددهام شبالفاصزه ارد

مث  خیزای . خردسال اون ثخه فق  ی  خردسال بود،. چنانی بیاد بیرونثن« توبه»

 .که دستگیر کرده بودنددیگه از دان  ثموزانی 

 

 قسمت دوم
 (اماست که من باه او در ایان نوشاته داده ینام نام،به)ما با او  مالقا  دو روز از

یی کاه ثنهاا ایان چناین باه اساار  بیرحماناه خاود در هاب هبرا  همه . گرشتمی

احساان مسابو یت هام  ورده بودند، نگران بودم اما در این مورد خاص به شاد ث

 .مکردمی
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یاان خااواهرش، بااا ا میااد  کااهخااانوادگی و از طاارف دیگااه ااز یاا  طاارف تعزاا  

یشنهاد که من هم با او به رنوان خواهر به مالقات  بروم، او امیدوار بود که مان پ

در هماین . زدخیزای د ام شاور مای. ناهگدار به ثب نزبتونم قانع  کنم که ا کی بی

گاردیم بر بایاد ساریعا  : »حال وهوا بودم که همرزمم، خواهرش، وارد شد و گفات

چند دقیقه پی  خوناه  .تونیم برگردیمنمی به خونه. بریمداگانه تهران و بهتره که ج 

 ..«..وسای  با خودشون بردن ما بودن و کزی
 

 
 

اگه طارف سار قارار : زیاد گفتچی شد؟ با اضطراب  پرسیدم خوب تکزیف بهنام

رم ترمینال یاه اتوباون پیادا گفتم پ  من می. دونمبیاد ی  سارت دیگه بیشتر می

تکرار گراشتیم که اگر  رو ی  قرا قراربا هم ی  . انبه تهر برا  برگشت کنممی

قاارارش بااا دوساات مااورد نماار اناااام بشااه ماارا هاام در جریااان اخبااار جدیااد از 

 . ود ظهر بود که در ترمینال بودم و بزیطم رو هم گرفته بودمحد. داشتگاه برارهباز

 

یاد وقات هنوز ز .افتادم پیاده به طرف مح  قرارم با رفی  راهم، خواهر بهنامراه 

از اضطراب احسان . افتاداتوبون به طرف تهران راه می ۱۵:۳۰رت سا .داشتم

خواساتم باه چیاز شااید نمی. تونستم متمرکز به چیاز  فکار کانمنمی. خفگی داشتم

م کاه چای کاردمیشاید از ترن اینکاه حاتمن در ذهانم ترسایم . مشهصی فکر کنم

 ؟ !مده باشهم اوتونه سر بهنار چی میتونه به سر بهنام بیاد و یا حتی بدتمی

 

کمای دور و بارم را نگااه کاردم و  .اد سر قاراریباالخره از دور دیدم که داره می

ضطراب ثرام با دیدن حا ت ا. شهار نزدی  میدیدم که او هم با احتیاط به مح  قر

 دیدم، هران تمام وجودمشناختم و هم اکنون در او میا  که در او میشدهو کنترل

 .تبر گرف را
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ثزادش  اماروز صابس ان پرسیدم، بردن  زندان؟ گفت ناه، ظااهرن رز با صدایی

حرکات  کردن و با توصیه ی  دوست بالفاصزه با او ین اتوبون به طرف تهاران

داشت کمی خیاا م . اما بیشتر از این ازش خبر  ندارم. االن باید اوناا باشه. کرده

ه هماین د یا   ن با احتماا. ون شادنکاه پشایمکه ادامه داد اما مثا  این شدمیراحت 

 ....دیگه مو با خودشون بردن صبس امروز خونه ما بودن و دو تا برادر

 

اکناون در ( ثموز دیگردان  دو)ر دیگر خوب بود که بهنام بیرون بود اما دو براد

تونستیم بکنایم جاز اینکاه دوبااره تبریاز را باه بند بودند و ما دیگه هیا کار  نمی

 .  کنیمهران ترطرف ت

 

روزها  گرشته زندگی . رفتمینشسته بودم هوا کم کم رو به تاریکی   وبوندر ات

 .مکردمیدر تهران رو تو ذهنم مرور 

 

ماد  در کارهاا  کوتاه .مکردمیرو  تا شب در شهر پیادهروزهایی که از صبس 

و    همرزمها  متعدد چند قرار  در هفته با دوستان و رفقاها و یا شرکتکارگاه

محا  زنادگی مان بارا   .پایان تا برگشت مادد باه خاناهرو  بی هپیادغیر از ثن 

در اختیاار مان  زندگی زیرزمینی در تهران منزل یکی از اقوام باود کاه اتااقی را

 . گراشته بود

 

 باه هماین د یا  بایاد هار روز صابس حادود .محم  زندگی من در تهران کاار باود

ظهر ازبعااد ۵،۶ سااارت دوباااره حاادود م وشاادیماز مناازل خااارج  ۵،۷سااارت 

مشاک  ایان باود کاه در . ها نشودگشتم تا مورد برانگیهته شدن ش  همسایهمیبر

رالوه بر ثن در نزدیکی . واقعن شناخت شدمیثن دوران دوست و دشمن خود را ن

خانه ی  ستاد کمیته بود که این موضاو  از یا  طارف خاوب باود و از طارف 

 .یشتر  داشتباحتیاط دیگر نیاز به 

  

تارین پناهگااهم اونااا امن. خواستم مستقیم به اوناا بارما با اوضا  موجود نمیام

واقعای در ثنااا زنادگی غیر مشهصاا و بود چون تونسته بودم به طریقی با اسم 

غار  . قبو ی برا  اطرافیان و در و همسایه رو داشته باشمقاب  راد  و به ظاهر

ن در درون اتوبون برا  پاایین افراثمد و تحر  مسرفت و  این افکار بودم که با

ها  درون اتوباون جاا داده شاده ها  کوچکتر که در قفساهثوردن سا  و چمدان

کمی از نیمه . رسیدم به ترمینال در تهرانا چند دقیقه دیگر میت. بود، به خود ثمدم

 .وسیزه زیاد  به همراه نداشتم. شب گرشته بود
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در جزو اتوبون برا  پیاده شدن مسافران  تنها. شد و ایستادرمینال اتوبون وارد ت

 .باز شد

 

بیرون در حال ثماده شدن برا  پیاده شدن از اتوبون بودم که نگاهی از پناره به 

ماورد بازرسای  متوجه شدم که تمامی مسافران یکی بعد از دیگار  ابتادا. انداختم

از . گرفاتیار مسی و تفتی  قاررد بازرگیرند و بعد وسای  ثنها موبدنی قرار می

شاده در سااکم را هناوز ها  جاساز انگارانه نشریه وحانه نه، اما سه اینکه ساده

 تا  ۱۸اما رصبانی بودن فایاده نداشات تنهاا . ودمهمراه داشتم از خودم رصبانی ب

م کاردمیباید کاار  . وقت زیاد  برا  فکر کردن نداشتم. مسافر جزو  من بودند

 .مشدمینه قطعن دستگیر گرنشویم ورسی و وسایزم باز که خودم

 

در حال پایین رفتن از اتوبون بودم که ی  ماشین جهاد با دو سرنشاین ریشاو را 

در حاا ی کاه . کادر کنترل اتوبوسها بودند وظاهرن جز. ی اتوبون دیدمدر نزدیک

سا  خاود  سی بدنیزرهم زن بود برا  ثماده شدن برا  بااو مسافر جزو  من که

من بدون معطزی به طرف اتومبی  جهااد رفاتم و گفاتم ساالم  ،گراشتمیمین را ز

موقا  شاب تنهاایی  برادر االن رسیدم، خیزی تاریکه و تاکسی هم دوست ندارم این

تونید کمکی به من بکنید؟ جاایی هسات اینااا کاه بتاونم منتمار شما می. سوار شم

 .بمونم تا هوا روشن بشه

 

شانوند و م که اونها هم حتمن صداشو میکردمیر ه فکد  بزند بود کبم تا ح تپ  قز

 . شنبه من مشکو  می

 

تحات نمار نداشاته منتمر جواب بودم و امیدوار که گروه بازرسای اتوباون مارا 

باه « جهادیاان»وال از طرف من و پاسخ از طرف یکای از بفاصزه طرح س. باشد

 .مدنمرم به اندازه ی  روز طوالنی ث

  

 ....هیا وار شاید ببرمتاون تاو ساتاد جهااد، هماین نزدیکگاه سا ه شنیدم که میتا اینک

بااه  ...مفهوم بااودهمااه حرفاااش دیگااه باارام نااا ...گااهشاانیدم کااه دیگااه چاای مینمی

را  کاردمیسیاهی که مساافران زن رو تفتای  که نگاه سنگین زن چادر خصوص

 .بر خود احسان کردم

  

باه رو   اب وری ی   بهند مصن   ثوردنتمام تالش خودم رو برا به همین د ی 

به کار بردم و در رین حاال در رقاب ماشاین را بااز « برادر مااهد»و تشکر از 

« بارادران مااهاد»، تا ظاهر ثشنایی با ا  سوار شدمشدهلکرده و با سررت کنتر
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تاا  ۴راه که شاید در بین . به این ترتیب از پ  اول گرشته بودم. را حفظ کرده باشم

م اگر بارا  رفاتن باه داخا  سااختمان ساتاد جهااد دکریمتر نبود فکر بیش هیقدق ۵

 قرار باشد دوباره مورد تفتی  قرار بگیرم چه کنم؟ 

 

دوباره ضربان قزبم باال رفت و در فکر . زو  ساختمانمتوجه شدم که رسیدیم به ج 

پیاااده شااد و بااه طاارف درب « بارادران مااهااد»چااره جدیااد  بااودم کااه یکاای از 

وال من شاده باود، گفات بسراهرن متوجه چهره پش که ظفتاد و دیگر    راه اورود

باه خواهیم برادران مستقر در پایگاه رو مطز  کنیم و شما را افتیم، میاالن راه می

 ...یممنزل برسان

 

 پایان قسمت دوم

  

*** 
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 نظام جاللی
 

 
 شد نهواهد اردامی هی گاه فراموش ۵۲با  ۱۳۶۷شاهین شهر در تابستان خونین 

 

باوده باشاد و بار سار شاهر در ثن سا ها ساکن شهر کوچ  شاهینند توانمیسی ک

درم کاه او این باه  حااظ شاش  پا . ها  ارادامیان را ندیاده باشادحازه ۵۲کوچه ثن 

 چهااارمین ساااکن ثن بااودیم د و اینکااهوباا  ۱۳۵۲شااهر در سااال دار شاهینمشااازه

د و به بودنمشتریان پدرم یان از شناختیم و تعداد  از خانواده اردامبسیار  را می

ناختند و از تعااداد شاا هااا  اراادامیان بااه نااوری هماادیگر را میهمااین د یاا  خانواده

 .اردامیان اطال  داشتند

 

 گارردمی ۶۷به اینکه بی  از سه دهه از زمان اردام سراسر  سال ا بته با توجه 

صاحبت باا ماا  و من خودم دقی  به خاطر ندارم که خاانواده زنادانیان ارادامی کاه

 .انستنددنفر می ۵۲یا  ۵۱ها  شاهین شهر را عداد اردامیند تکرده بود

 

ن از ساازمان اناد بایاد بیشترشااها دارا  کدام گرایشا  سیاسای بودهاینکه اردامی

شاناختیم زنادانیان ساازمان مااهدین خز  بوده باشند و ثن چند خاانواده کاه ماا می

دانم و به خاطر دارم ن میتا ثناا که م ن سا هادر ث مااهدین خز  بودند و ی رمدتا  

یا از سازمان مااهدین خز  بودناد  هر رمدتا  ششده در شاهینختهفعا ین سیاسی شنا

ناد و کردمیها  جدید  فعا یات گروه ۶۷عد از کشتار سال اما ب .یا از حزب توده
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هر شا سال داشتم گروهی را در شاهین ۲۵که  ۱۳۷۰شک  گرفتند که خود ما سال 

زی کاه داشاتیم سال فعا یات تشاکیالتی مساتق ۳کردیم و در ااد د شهر دیگر ایو چن

ها  بند ها  کوچ  بسیار  شک  گرفته است که در دساتهمتوجه شدیم که گروه

 .گرفتندسیاسی ساب  قرار نمی

 

شهر وجود دارند چون هام جمعیات ثن امروزه گرایشا  مهتزف سیاسی در شاهین

اینکاه از تماام ایاران سااکن ثن  و هامی  یافته اسات ار افزابسی ۶۷نسبت به سال 

 .ها نیز در ثناا حضور دارندها و کمونیستو امروزه ثنارشیستاند شده

 

 ۱۳۹۹مرداد  ۱

 

*** 
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 :وزان خالدیانه

 طرحدو 
 

 
 وزان خا دیان کاریکاتوریست پناهاو در ث مانه

  

 ۶۷ر ا: زشتطرح اول
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 الفید رژیمتیرباران مخطرح دوم: 
 

 

 

*** 
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های اجتماعی  از گوگل و شبکی  ثار طراحان آن برگرفتیآتمامی تصاویر جز 

 هستند.

 

*** 

 

 گزارشگران: اید دفتر همچنان باز است

 

*** 
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