چهرهها و خاطرهها
دفتر مجازی یادبود جانباختگان و قربانیان راه
آزادی و برابری!

تالشی از سوی سایت گزارشگران و دهها نویسنده ،شاعر و هنرمند
سیام مرداد ۱۳۹۹
www.gozareshgar.com
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با سپاس فراوان از حبیب ریاحی عزیز ،ویراستار اینند دفتننر زننی از دیربنناز یننار،
مترجم و مشوق فعالیت های ما در سایت گزارشگران بوده است.
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خواننده گرامی!
این دفتر با درخواست سایت گزارشگران از دهها فعال سیاسی ،نویسنده و شاارر
و هنرمند تهیه شده و بدون دستبرد باه ثااار و نوشاتارها ایان رزیازان باا تناو
بسیار منتشر میشود .طبیعی است که احترام به اندیشه و ثزاد بیان ماا را مزازم
میکند که رزیرغم فقدان یکتا نگار اماا بار اساان سانن و راادا دمکراتیا و
ضداستبداد این رسانه که نزدی به هفاده ساال از تاریه اه فعاا یت میگاررد،
بازتابدهنااده تما امی نوشااتارها باشااد .باار اسااان تاربیااا گردانناادگان سااایت از
نزدی  ،این تنو فکر در میان قربانیاان کشاتار نماام حااکم در ایان دهاه ریناا
موجود ،اما حزقه اتصال تماامی ثنهاا ارتقااد باه دگراندیشای ،دمکراسای و رادا ت
اجتماری بوده است.
***
اگر چه جنگ در اطراف کشورمان بیشمار انسان را به کام مرگ فرستاد و هنوز
این منطقه مزتهب است و باا وجاود هااوم مرگباار ویارون کویاد –  ۱۹کاه خیا
رمیمی از جامعاه بشار را باه کشاتن داده اسات و هناوز قرباانی میگیارد ،اماا
وقاااایعی تااااریهی و سیاسااای موجودناااد کاااه در تاریه اااه مناسااابا دو تهاااا باااا
شهروندانشان نه تنها فراموش شدنی نیساتند بزکاه وجادان بیادار و ثزاد باه رناوان
ی وظیفه انسانی نبایستی ثنها را از خاطرهها و ثگااهی نسازها جدیاد دور نگااه
دارد .و حمها از پیگیر و دادخواهی ثنان غفزت نماید.
هاار بااار و ایاان بااار میتااوان بااا یاااد قربانیااان فاااای دهااه  ۶۰و بااه ویا ه کشااتار
سراسر و هو ناا زنادانیان سیاسای در تابساتان ساال  ۱۳۶۷فریااد دادخاواهی
بازماندگان را رساتر کرد و صدا هزاران زن و مرد بود که حاکمیت تحار و
فساد جمهور اسالمی و ماشین کشتار نمام ،ثنان را به کام مرگ کشاندند.
این تابستان نیز با انتشار این دفتر ماااز از ثنهاا یااد مایکنیم و انزجاار و تنفار
خود را از استبداد حاکم ارالم میکنیم.
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کشتار زندانیان سیاسی از ابتدا به قدر رسیدن جمهور اسالمی ثغاز شد و با
شرو دهه  ۶۰به اوج خود رسید .سرکوب دگراندیشان و مها فان سیاسی نمام با
کشتار سراسر زنادانیان سیاسای بیدفاا در زنادانها کشاور در تابساتان ساال
 ،۱۳۶۷اوج خصاومت حاکماان باا هار گوناه صادا ح طزباناه رزیاه سیاساتها
ارتااری و دشمنی ثنها با دگراندیشان باود .ایان سیاساتها هناوز و پا از گرشات
دههها در ابعاد دیگر ادامه دارد.
دههها از ثن مقط سپر شده است و برا بسیار هنوز سایه روشنها ثن دهاه
خونین باقی است .این سوال در برابار هماه ماا قارار دارد کاه حافماه رماومی و
تاریهی را چگونه میتوان برا نسزها جدید که حتای در ثن دوران بادنیا نیاماده
بودند حفظ و ابت کرد؟ ساا ها پای دفتار یاادبود قربانیاان را منتشار کاردیم کاه
متاسفانه برخی از رزیزانی که نامشان در ثن ابات شاده اسات دیگار در میاان ماا
نیستند .رالقمندان میتوانند ثن دفتر را نیز در ین زیر مشاهده نمایند.
با سپان از تمامی شما رزیزان که به درخواست این رسانه پاسخ مثبت دادید.
سیام مرداد ۱۳۹۹
گزارشگران
بازانتشار مطا ب با ذکر منب (سایت گزارشگران) ثزاد است.
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فهرست اسامی نویسندگان بی ترتیب حروف الفبای فارسی و صفحی مطلب آنها:
۸
ثمادور نوید
۹
ثناهیتا اردوان
۱۶
ا–
۱۸
ابراهیم ثوخ
۲۰
بهرام رحمانی
۳۴
بهروز سورن
۳۷
بهزاد کریمی
۴۰
پروین اشرفی
۵۲
پروین ریاحی
۵۴
پگاه روشن
۶۳
جعفر امیر
۷۲
حبیب ریاحی
۸۲
حمیدرضا رحیمی (فدو )
۸۴
رسول شوکتی
۸۶
زهره مهرجو
۸۹
ژا ه سهند
۹۲
سرور پارسا
۹۶
سوسن شهباز
۹۷
سیام مهر (پورشار )
۱۰۲
ش .فریاد (نیما)
۱۰۷
طاهره کارچانی
۱۱۱
فریبا اابت
۱۱۴
مسزم منصور
۱۱۵
مناف فزکیفر
۱۲۴
مهستی شاهرخی
۱۳۷
ناصر – پاری
۱۵۲
نسیم ثزاد – به اول و به دوم
۱۵۹
نمام جال ی
۱۶۱
هوزان خا دیان
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درآمد:
ثن ه خواهد ماند روایتها ابتشده است.
گرر زمان شوربهتانه شاهدان رینی ثن جنایت بزرگ در دهه  ۶۰را یکی پا از
دیگر میبزعد و مکررا خبر تاسفبار از دسات دادن ثنهاا منتشار میشاود .ثااار
جنایا را از بین میبرد و جنایتکاران یکی از پ دیگر با نامی سراسار نناگ
در حا یکااه سااکو کردنااد ،میمیرنااد و ناگفتااهها از ثن کشااتار هو نااا زناادانیان
سیاسی و دگراندیشان را با خود به گور میبرند .این تالش جمعی اما بر ثنست که
در کنار دهها کتاب و دفتر و صدها خاطره نگاشته شده دیگر ،ضمن باازگویی ثن
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.
با سپان بیکران از همراهانی که این مهم را ممکن ساختند.
سپان از ت

ت

نویسندگان ،شارران و هنرمندان.

گزارشگران
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تاریخچی برمالشدن جنایات تابسنتان  ۱۳۶۷بنا ایند
زشف و اید تصویر آغاز شد و هرگز از یاد نرفت.

***
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هدیی ای از همراه مترجم ومشوق همیشگی ما

آمادور نویدی

درود و خسته نباشید.
بدینوساایزه از زحمااا بیاادریشت ،افشاااگر و روشاانگریها بیاادریشت صاامیمانه
تشکر میکنم.
مرداد و شهریور -تابستان هرسال ،یادثور قت رام و جنایاتی است که رژیم منفور
جمهور اسالمی در خفاء  -اما با فرمان کتبی خمینی پ از نوشیدن جام زهار و
قبول قطعنامه  ۵۹۸سازمان مز جهت پایان دادن به جناگ هشتساا ه باا رارا -
رزیه بی از  ۴۰۰۰زندانی سیاسی بیدفا زن و مرد  -پیر و جوان مرتکب شده
است .ما نباید بگراریم که گرد تاریخ و گرر زمان مان از روشن شادن راامالن و
ثمرین این جنایت ضد بشر گردد ،زیرا که باید در دادگاه خز پاسهگو باشند ،و
تا ثن هنگام نه میبهشیم ونه فراموش میکنیم.
با احترام
***
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آناهیتا اردوان
پدرم بی مد یاد داد زی با یک «قلب» زندگی زنم.
پسرم ،مد بی تو یاد میدهم زی با «قلبها» زندگی زنی.
جانباختگان
ستارگان انقالبی و
رهنمود «ب .کریم» ،مارکسیست -نینیست ،فدایی خز  ،از
ِ
ِ
سال  ۶۷به فرزند پسر خود.

 ۲۵مرداد ۱۳۹۹
"پرومته" به "هرم " بندۀ خادایان گفات" :مطمابن بااش! ضاه وضا خاوی را،
سرنوشت خود را با بندگی تو راو نما یضنم ،صادبار بهتار ثن اه خادمت ار ایا ن
گوش زئون!" این ی تراژد است که میبایسات
صهره باشم ،تا غالم حزقه به
ِ
بین "ثر " و " نه" یکی را انتهاب کرد .ثر گویان نوکر زئون هستند و خوار و
خفیفند! ثنانیکه "نه" میگویند همراه پرومته و پرومتهوار میبایست رنج ببرند و
سراناام جان دهند .چرا که از خوار شدن سر باز میزنند .و ی ،ایان رناج و درد
روشنیساات بااا چشاامها باااز کااه همااین روشاانی از رنااج ثن میکاهااد .ایا ن رنااج
جاودانگیست.
به گفتۀ شامزو بزرگ ،شاارر رشا و حماساه" ،جاودانگیسات اینکاه باه جسام
شکنندۀ تو میخزد ،تا نامت ابداالباد ،افسون جادویی نسخ ارتبار زمین شود ".ایان
همان انقالبیگر ست که ثبستن جاودانگیست .پرومته ،رصیانگر سرضشی اسات
ضه بر ضد ایزدان ،زئون طشیان ضرد و به ثدمیان فانی ،اندیشیدن و به ضاار بساتن
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خرد و استفاده از همه هنرها و دانشها را ثموخت .ثدمیاان را از اندیشاه مارگ در
راه رهانید و امید ناپیدا را در جان ثنان نهاد و بارر ثتا را ضاه در سااقها نهاان
بود در اختیارشان قرار داد.
ثت ا جهنااده و گرماایبه  ،سااوزاننده و اناارژ زا چااون در اختیااار ثدماای قاارار
گرفت ،انسان را به ی ی از بزرگترین ام اناتی ضه قدر و شوضت به او میبهشد
ماهز ضرد .پرومته "سرسهت" و "مقاوم" است .مارک که شایفتۀ نقا پرومتاه
بود ،او را واالترین جان فدا و قدی در کارنامۀ فزسفی دوران باستان مینامد.
سراسار دهاۀ ،۶۰
سال  ،۵۸قت رهبران ترکمن صحرا و کوبیادن خزا تارکمن،
ِ
سال  ،۶۲مرداد و شاهریورماه  ۱۳۶۷از جمزاه فاجعاهبارترین رخادادها تااریخ
معاصاار کشااور مااا بااه شاامار میثینااد .هاازاران هاازار انسااان مبااارز و ثگاااه از
دان ثموز ،دانشاو ،کارگر ،کارمند و کنشگر سیاسی -اجتماری ،انقالبی ،ارضاء
و هواداران تشکیال متعدد که مادتها در زنادان باه سار میبردناد و حتای دوران
زندانشان به سر ثمده بود به دستور رهبران جمهور اسالمی و توسا دژخیماان
وزار اطالرا  ،پرومتهوار به جوخهها مرگ سپرده شدند.
اران وضااعیت وخاایم اقتصاااد و
رهبااران و تبوریساانها جمهااور اسااالمی ،نگا ِ
بیادار جهاان،
بحرانی ،معرف حکومتی جنگطزاب و منفاور در افکاار و وجادان
ِ
بودنااد .رااالوه باار ایاان ،بااه د ی ا شکساات مفتضااحانۀ شااعار «جنااگ ،جنااگ ،تااا
پیروز  ،تا رف فتنه در جهان»« ،سیاست توسعهطزبانه» ،و استیصاال و زباونی
براباار پیاماادها جنااگر بیکااار  ،بیخانمااانی و فقاار ،بااه شااد در نا زد مااردم
بیارتبار شده بود .از همین رو ،مصمم شدند که با قت رام زندانیان سیاسی کاه تاا
ثن زمان بر مواض انقالبی و ردا تهواهانۀ خود پا استوار میفشردند ،تااایرا
ثت ب و توقف جنگ را با راهانداز ررب و وحشت جبران کرده و برابار هار
گونه ارترا در مها فت با رواقب سیاستها توسعهطزبانه ،قد رزم کنند .ماشاین
سرکوب و ترور به کار افتاد.
کزیت دستگاه حکومتی ،وزار اطالرا و شکناهگران ،تشکی هیبت مرگ باه
فتوا خمینی ،بر اسان شاهدان رینای ،از ی ساال قبا بارا دساتهبند کاردن
زندانیان سیاسی ،در زندانها گوهردشت و اوین و زندانها دیگر ،فرمهاایی باه
زندانیان سیاسی دادهاند که حاو پرسشها و تفتی رقاید از این دسات باوده کاه
ثیا مارکسیست – نینیست هستی؟ ثیا به مواضا خاود هناوز ارتقااد دار ؟ و...
ارتباطا و جیرۀ روزنامه و مایحتاج زنادانیان را باه میازان بسایار ثشاکار در
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طی این مد کااه میدهناد .مالقاا زنادانیان باا خانوادههایشاان قطا و حتای
صااداها د هراشاای کااه از بزناادگوها باارا ثزار زناادانیان په ا میشاادند ،قط ا
میگردد .بدین ترتیب ،دورۀ سیاه و خونبار از تاریخ که از جنبۀ ابعااد ددمنشای
و تااوح بااا دروان فاشیساام هیتزاار  ،قاادر کشیشااها و کزیسااا در دوران قاارون
وسطی ،قاب قیان میباشد را تدار دیدند.
تعداد بیشمار از سروقامتان تااریخ را باه مسازخ فرساتاده و روزاناه کامیونهاا و
کانتینرهااا انباشااته از باادنها شااکناه و تیربارانشاادۀ راشاا ترین زناادگان را
بارکشی کردند .زندانیان سیاسی دهۀ  ۶۰در راهی گام نهاده بودند که جرم ثن سر
دادن بود ،کون انا ح زدند و سرفراز و استوار به هزاران هزار ستارۀ تابان بر
تار تاریخ مبارزۀ طبقاتی پیوستند ،خوش درخشیدند و جاودانه شدند .به راساتی
سار کشاتگان
که باه گفتاۀ کاارل ماارک  ،خداونا ِد تکاما باادۀ خاود را در کاساۀ ِ
مینوشد و ثنانیکه به پندار خود تهم اژدها کاشتهاند ،جاز کارم خااکی نمیدروناد.
جانباختگان ردا ت اجتمااری ثن دوران بار فاراز ایاران در
زیرا ،پراتی انقالبی
ِ
گشت و گرار است ،تو ید و بازتو ید میشود و تا برچیدن تمام ریار طوماار طبقاۀ
تبهکار حاکم ،از پا نهواهد نشست.
من نیز به رنوان کود زمان انقالب ،با تحوال انقالب  ۵۷زندگیام ثغااز شاده
ب سازندگی» ،در نوجوانی،
است ،سال  ،۶۸دوران رفسناانی « چهرۀ اصالحطز ِ
به اتهام جو و تشوی راه انداختن در کاالن و فعا یات در مدرساه ،داشاتن ماشاین
تحریر ،چند کتاب و جزوه ،در پی هشادارها ِ مادیر مدرسا ه و معزام پرورشای –
اسالمی ،بازداشت و مدتی در زندان سپر کردم .بدین ترتیب ،دان ثموز و فعال
سیاسی در سال  ۶۷میباشم .ا بته ،از دوران کودکی در محی خاانوادگی بازرگ
سیاسای صانعت نفات و
و رشد یافتم که از خویشاوند دور و نزدیکم ،از کنشگران
ِ
گاز و به مارکسیسم – نینیسم گرای داشتند ،برخی از خویشاوند پدر و مادر
در دوران مستب ِد تاجادار و جمهاور اساالمی دساتگیر ،زنادانی سیاسای یاا جاان
باختند.
از خویشاوندان نسبی نزدیکم ،با مدر دکترا مهندسی نفات در حاوزۀ مادیریت
صنعت نفت ،فرهیهته ،کنشگر انقالبای شاکیبایی در کاودکی میدیادم کاه مناز
پیوسااته پناهگاااه تعااداد بیشاامار از یاااران انقالباایاش بااود ،پاا از تهدیاادها
شوراها اسالمی کار و دستگاه مهوف امنیتی در صنعت نفات ،باه طارز بسایار
مشکوکی و غیرمترقبها در سن  ۳۸سا گی ،دهۀ  ۶۰جان باخات .یااد و خااطرۀ
خویشاااوند دور – نزدیاا  ،رفیقااان زنااده و جانباختااها  -کااه افتهااار مالقااا و
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دیدارشااان ،طاای نشسااتهایی در منز مااان برگاازار میکردنااد ،نصاایبم گشاات و از
دوران کودکی بارث ارتقاء ثگاهی سیاسی -طبقاتیام گشتند ،به رنوان ثموزگااران
دانا ،بیهمتا و فروتنم ،پیوسته پان داشتهام که واالترین سعادتشاان هماناا مباارزه
سعادتی انسان بود.
رزیه بی
ِ
از ثن دوران خاطرا زیاد  ،پی از دستگیر  ،بازداشت و دوران زندان و پ
از ثن و هم نین رخدادهایی که برا خویشاوند دور و نزدیا ماادر و پادر ،
ثشاانایان افتاااد ،دارم کااه فراموشنشاادنیاند .در ایاان میااان ،هرگاااه بااه ثن دوران
میاندیشم ،چهرۀ جد و بسیار متفکار پسارب ها از وابساتگان در ذهانم تاداری
میگردد .هر زمان نیما همراه باا ماادربزرگ خاود باه منازل ماا میثماد ،بارای
پادر نیماا از
کتاب میخواندم یا به او ریاضی ابتادایی میثماوختم و میدانساتم کاه ِ
فعاالن جنب فدایی خز و مارکسیست انقالبی ،دستگیر و به د ی فعا یت سیاسای
سا هاست که در زندان به سر میبرد.
بعد از ظهر که نیما در حا یکه کتابی در دست داشت ،دوان دوان باه ساو مان
ثمد و از من خواست کتاب را برای بهوانم هرگز از نمرم دور نمیگردد .کتااب
را از او گرفتم و به یکباره تکه کاغر از میان کتاب به زماین افتااد .کاغار را از
رو زمین برداشتم و با خواندن جمزها که رو ثن نوشته شده بود ،دنیایی ثکنده
از تعهد ،بر سر رهد و پیماان باودن ،برابارم گشاوده شاد .رو کاغار باا دساته
گیرایی نوشته شده بودر «پدرم به من یاد داد با ی قزب زندگی کنم .پسرم ،من باه
تو یاد میدهم با قزبهاا زنادگی کنای» .هنگامیکاه از نیماا جویاا کاغار و رباار
نوشته رو ثن ،شدم .نیماا در حا یکاه ساعی میکارد د هاره و د تنگای رمیقای را
پشت اراده و سماجت بیبدی ِ خود ،پنهان کند ،پاسهم داد« :پدرم ایان جمزاه را باا
دسته خود از زندان خطاب به من و برا من نوشته است».
پدر نیماا در جریاان قت راام زنادانیان سیاسای ساال  ۶۷در راه زنادگی کاردن باا
«قزبها»ر ماموریت رهاییبهشی ،بارا کمالیاابی رهاایی کاار و کاارگر از یاو
نمام سرمایهدار جمهور اسالمی ،جان باخات و باه پسار خاود ،ناه در شاعار.
بزکه ،فراتر از رم " ،به چرا مرگ خود ثگاه بودن" ،ثموخت که باا قزبهاا زنادگی
کند.
جمهور اسالمی همواره باا ماشاین سارکوب و کشاتار برابار تکاما  ،ساد ایاااد
کرده است .در این مسیر چه خونها نریهتاه و چاه سارها نبریاده اسات ،زبانهاا از
حزقوم بیرون کشیدهاند تا بر فار حقیقات شمشات بکوبناد .ثن اه در سراسار تااریخ
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اتفا افتاده سالخی فضیزت به دست رذیزت بوده است .اگرچاه رذیزات باا کبکاه و
دبدبه با شمشایر ا نصار با رراب ،گاردن را کماکاان بااال گرفتاه اسات .و ایکن،
فضاایزت نیااز ،گردناای خمنشااو داشااته و دارد .این نااین اساات کااه بااا ریهااتن خااون
فرزندان از سزسزۀ ثب و ثت و ثفتابگردان ،نمیتوان تضادها را الپوشانی کارد و
اندیشه و رم انقالبی و رادیکا یسم را از بین برد.
تاریخ مبارزا طبقاتی ،پ از مبارزا و کشتارها سبعانه ،شااهد ارتراضاا
ب اندیشااه و رماا انقالباای
د ماااه و ثبانماااه و گشااای ِ فصاا نااوینی از بازتااا ِ
ان دهۀ  ۶۰در قا ب برخی شعارها رادیکال و ایاابی ،گشت .پراتیا
جانباختگ ِ
و تبااور انقالباای دهااۀ  ۶۰در رشااد ثتاای دم بااه دم جااا خااود را ثگاهانااهتر و
ساختاریافتهتر ،میگشاید تا با پویۀ ظفرنمون بر ساخت کهنۀ حاکم ،غزبه و قادر
سیاسی -اقتصاد را تصرف کند .بدین سان ،تضادها تشدید میشوند ،صافثرایی
طبقاتی شفافتر و جوانهها نوین مبارزاتی از خون زنادانیان سیاسای دهاۀ ،۶۰
نمام جمهور اسالمی را به هماورد میطزبند ،حرکت میکنند و تضاد بین کار
و سرمایه را چشم در چشم نمایندگان تباهی ،به نقطۀ ثنتاگونیستی ،ارتقااء خواهناد
داد.
کشتار دهاۀ  ۶۰بهشای از تااریخ مباارزۀ طبقااتی کشاور ماا با ه حسااب میثیاد و
همانطور که رژیم جمهور اسالمی قادر نیست با به خا و خون کشایدن راما
سوب کتیو انقالبی مان حرکت به جزو و تکام پی روندۀ تاریخ گردد ،این بها
از تاااریخ خونبااار مبااارزه در راسااتا تحق ا راادا ت اجتماااری نمیتوانا د حربااۀ
رقابتها سهیف گروهی و تاب سیاستها ساف ِ انحصارگرایی قرار گیارد .زیارا
کااه جانباختگااان ضااد سیاساات انحصااارطزبی ساااختار بودنااد کااه جنایتکاااران
مسازم نیارو کاار و
جمهور اسالمی نمایندگان ثنند و خود را ما ا ِ محساوم و
ِ
جان و مال کارگران میدانند و امروز نیز مبارزه حول محور ضدیت با انحصاار
میچرخد.
بار  ،ابعاد جنایت تاریهی سراسر رمر جمهور اساالمیر دهاۀ  ،۶۰ارادامها و
تیربارانهااا ،نمیاار کشااتار و قت رااام و اراادام معترضااان د و ثبانماااه و ..تااا
«انقالب» و جایگزینی سانتز راا یتر ،باهطور کاما و تماام مشاهخ نهواهاد
گشت .ثنگاه ،رامالن و ثمران سرکوب و جنایت رزیه پاکبازترینها از دیرباز تا به
امااروز ،در دادگاههااا انقالباای بااا گااواهی شاااهدان زنااده ،در براباار مااردم و
بازماندگانشان ،محاکمه خواهناد شاد .انقاالب ،ایان مهام ،در یا ِد رها روان کناونی،
پیشرو و متعهد ،نس نیماهاست که شب را با ستارگان میپیماند .جه به سو
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ثیندها ناوین ،بای از اینکاه از کنیاه و خویشااوند باا سازف پاکبازشاان ،ناشای
گاااردد ،مناااتج و مزهااام از رااازم راساااخ ،وظیفهشناسااای ،قاطعیااات انقالبااای،
ساااختاریافتگی ،رهباار رزماای مساازس بااه اساازوب تحزیزاای -تکااوینی ،و ارادۀ
جمعیشان است ،در بستر زندگیشان و هستی اجتماریشان در ایاران ،جاا دارد
که محم حرکت به جزوست.
زنده ثنانند که پیکار میکنند ثنان که جان و تنشان از رزمی راسخ ثکنده است ثنان
که از نشیب تند سرنوشتی بزند باال میروند ثنان که اندیشمند به سو هدفی راا ی
ره مای پویناد و روز و شااب پیوساته در خیااال خاوی وظیفاها مقاادن دارناد یااا
رشقی بزرگ.
سرودۀ از خا جوانه میزناد گزهاا ثتشاین» ساا ها پا از رهاایی از زنادان و
رخدادها ثن دوران ،در راا جانباختگاان دهاۀ  ۶۰و  ،۶۷جاودانا ههایی کاه از
سو رزمندگان تیزپا در ایران ،هزاران بار ستای میشوند ،جاوداناههایی کاه
در ویرانی پیکرشان ،ثبادانی جهانی نشسته است ،سرودهام .اگار شاعر را اماروز
میسراییدم ،میگفتم[ :از خا جوانه زده است گزهاا ثتشاینک کاه بیتردیاد ثیناده
رهروان راه ثنهاست.
اهداف جانباختگان ما و
ازثن
ِ
ِ

از خاک جوانی میزند گلهای آتشید
سرودهای در رثای سروقامتان دهۀ ۶۰
سا ی که ثسمان در سوگ افول ستارگان ،
دیگر خورشید را پریرا نبود
رزفها هرز ،به دور رگها گیاه سبز پی یدند
گر مرگِ شقای ،
سا ی که باغبان وطن نماره ِ
افتادن سپیدارها شد
ظزمت افسارگسیهته میتازید
و زمین را با خون راشقان ثبیار میکرد
ب ربث میپنداشت و نمیدانست،
از خا دوباره جوانه میزند ،گزها ثتشین
ب ثهنین زندان
سا ی که در ِ
از صدا فریاد ،به رزه درثمد
ت سیاه بر تن کردند
مادران ،رخ ِ
پدران ،تا مرگ چشم به راه ماندند
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کوچۀ رش به خز ،
در غربت قدمها پا  ،تنها ماند
سا ی که خشم زیر گوش شب تهم گراشت
و رهایی ،کودک را در ثغوش پنهان کرد
ظزمت افسارگیسهته میتازید
مسیر سحرگاه دام میگسترانید
و در
ِ
ب ربث میپنداشت و نمیدانست
از خا دوباره جوانه میزند ،گزها ثتشین
سال ،سا ِل رروس ِی کرکسها
سا ِل هاوم طوفان به ساقهها بزن ِد گندم...
***
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الف – ع:
خاوران

خاوران است و دوصد چون خاوران
بوسهگاه و قبزهگاه مادران
خا گزگون با حکایاتی سترگ
از وفا بر رهد و پیمانی بزرگ
خا
خا

طشیانگر ،زمین ثهوان
پوشاننده نسزی جوان

نس در خون خفتهر نسزی سرفراز
پاکبازانی همه اندیشهساز
انعکان سا ها رنج و شکنج:
دفن نور و دفن رش و دفن گنج
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در حصار سا یان پشرغبار
نیست این جالد را راه فرار
تا که دا سینهها افروختهست
دیو شب در قهر ثت سوختهست!
پناشنبه  ۲مرداد ۱۳۹۹
***
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ابراهیم آوخ:
یادنامیای از او

حمهها با نگرانی میگرشت ،همه چیز به درازا کشیده شده بود .هر حمه منتمر
بودم خبر مرگ رزیز را بشنوم و این بسیار دردنا بود.
همسرم ،فریبا ،همان زماان در زنادان اویان باود .از سرنوشات او هایا اطالرای
نداشتم از فرزندم هم که چگوناه اسات؟ چطاور میگرراناد ایان ایاام را؟ باه شاد
نگران فریباا باودم و در بیخبار مطزا  .یا حماه ثراما نداشاتم ،فاردا چاه
میشنوم؟
و نه تنها همسرم که دیگر رزیزانی هم که سالها سال با ثنها بودم ،سالها با هم
در زندانها شاه بودیم ،رزیرضاا زمردیاان ،رزیرضاا تشاید و.....بسایار یاارانی
دیگر ،همواره چهرهها ثنها جزوم ماسم میشد.
تابستان سال  ۱۳۶۷بود و من در کردستان بودم که این خبر نااگوار و وحشاتنا
را شنیدم .برایم خیزی دردنا بود ،بسیار سنگین بود .مان و دیگار رفقاایم همگای
بشهتزده بودیم و نگران .بنابراین ،تمام انرژ خود را متمرکز کردیم رو افشا
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این جنایت ،زیرا خوب میدانستیم کاه دیکتااتور در ساکو کشاتار میکناد .تماام
تالشمان این بود که این خبرها را به دست ثوریم و از طری رادیو این جنایات را
فریاد بزنیم.
اما این جنایت وحشتنا بارث شد که من قاط تر از همیشه فریااد بازنم« :ناه باه
اردام» و مها فت خود را با هر نو اردام ارالم کنم .هر چند جرقاهها مها فات
با اردام از مد ها قب در ذهن من بود ،اماا پا از ایان فاجعاه بازرگ بیشاتر از
گرشته به مبارزه برا شو ماازا اردام مصمم شادم .وجاود چناین قاانونی فقا
حربها است در دست جنایتکاران و جاالدان و مساتبدانی کاه هار حماه باه هار
بهانها جان انسانها را بگیرند.
کشتار دهه  ۶۰و به وی ه  ۶۷هرگز فراموششدنی نیست.
هرگز فراموش نمیکنیم و هرگز نمیبهشیم.
با سپان از دستاندرکاران سایت گزارشگران
دهم مرداد ۱۳۹۹
***
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آیا انقالب دیگری در راه است؟

انقالب  ۱۳۵۷مردم ایران ثخرین انقالب کالسی جهان بود .روشن است کا ه در
هر انقالبی گرایشا مهتزف سیاسی از راستترین تا چپترین شرکت میکنند تاا
مردم را به دنبال اهداف و سیاساتها خاود ببرناد .اماا ایان انقاالب اشاکاال و
کمبودها زیاد داشات کاه یکای از مهمتارین اشاکاال ثن نباود مرزبناد باین
گرایشااا چااپ و راساات بااهوی ه مزاای – ماارهبیها بااود .در یا کااالم مرزهااا
طبقاتی نه تنها شفاف نبود ،بزکه بسیار هم مهدوش و توهمبرانگیز بود.
در رااین حااال ایاان انقااالب خواسااتها و مطا بااا طبقاااتی و ثزاد خااواهی و
برابر طزبی کم نداشت و بههمین د ی جامعه ما دست کم سه سال پا از انقاالب
 ،۵۷شاهد درگیر ها شدید بین نیروها چپ باا گرایشاا مزای  -مارهبی در
سراسر کشور بود .سراناام گرای مرهبی به رهبر روحهللا خمینای و تاوهم باه
مرهب با همراهی تودهها مارهبی و باا دنبا اهرو و همکاار برخای جریاناا
چااپ هم ااون حاازب تااوده و بعاادها فاادائیان اکثریاات ،انقااالب مااردم ایااران را بااه
انحااراف کشاااندند و بااه مساایر سانسااور و ساارکوب و اراادام و فالکاات اقتصاااد
انداختند که تا به اماروز اداماه دارد .در یا کاالم حکومات اساالمی در بای از
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چهار دهه حاکمیت خود ،جز سیهروز  ،فاجعه ،سرکوب ،کشاتار ،جناگ ،تارور
و ...هیا خدمتی به مردم ایران نکرده است.
حکومت اسالمی ایران ،در ردیف خشانترین و وحشایترین حکومتهاا جهاان
همچون حکومت ث مان ناز است که ساران و مقاماا ثن در چها ساال گرشاته،
هیا منط انساانی سرشاان نشاده و بعاد از ایان نیاز نهواهاد شاد .زباان ساران و
مقاما حکومت اسالمی ایران ،زبان تهدید و ترور ،سرکوب و سانسور ،شکناه
و اردام ،غار و استثمار است.
از ثغاز پیدای دو تها حدود  ۵۰۰۰ساال پای  ،فعا یتهاا نماامی در بی تار
جهااان بااه وقااو پیوسااته اساات .ورود بااارو و سااررت گاارفتن رونااد توسااعه
فناور ها نمامی بارث ایااد جنگاور ناوین شاد .کاانو هندرساون در کتااب
خود مینویسد:
«ی منب مدری است که بین سالها  ۳۵۰۰پی از مایالد تاا اواخار ساده ۲۰
میالد حدودا  ۱۴۵۰۰جنگ رخ داده و  ۵/۳میزیارد نفر بر اار ثنهاا جاان خاود
را از دست دادهاند و فق  ۳۰۰سال از تاریخ بشر صزس بر قرار بوده است».
تهمینهایی که برا تزفا جنگ جهانی دوم زده میشود متنو است ،اما بسیار
بر این باورند که  ۶۰میزیون نفر بر اار این جنگ جان باختهاند .از میان ثنها ۲۰
میزیون نفر سرباز و  ۴۰میزیون نفر شاهروند غیرنماامی بودهاناد .اتحااد جمااهیر
شورو  ۲۷ ،میزیون نفر را در جریان جنگ از دست داد که این میزان تقریبا باه
اندازه نیمی از کشتگان این جنگ اسات .از ثنجاا کاه بسایار از کشتهشادگان را
افراد جوان تشکی میدادند ،جمعیت پ از جنگ شورو  ۴۵ ،تا  ۵۰میزیون نفر
کمتر از ثنی بود که قب از جناگ بارا ثن ساالها تهماین زده میشاد .بی تارین
ثمار مرگ و میر در ی شهر معادل ی میزیون و دویست هزار نفار در جریاان
محاصره  ۸۷۲روزه نینگراد بود.
جنگ خانمانسوز ایران و ررا نیز یکی از خونینترین و طوالنیترن جنگها
رصر حاضر بوده است .گرشته از این که چه کسی رام اصزی و ثغازکننده ایان
جنگ بود اما تمام جهان میدانند که دو ت ررا از سال دوم جنگ خواهان صزس
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بود .حتی کشورها رربی ارالم ثمادگی کردند که به ایران خسار بپردازند .اما
خمینی با شعار «جنگ جنگ تاا پیاروز »« ،راه قادن از کاربال میگاررد» و...
رام اصزی تداوم این جنگ بود.
خمینی ،به محض این که پای به ایران رسید هماه ثن اه در ررصاهها مهتزاف
اقتصاد و سیاسی و اجتماری در گفت وگو با رسانهها به ماردم وراده داده باود،
را نه تنها کنار گراشت ،بزکه شمشایر از رو بسات تاا هار کا باا او باه مها فات
برخیزد و یا حتی انتقاد کند ،سرش را از تن جدا کند .او ،ثیا تهللا صااد خزهاا ی
را که جنون ثدمکشی داشت مامور اردام مها فین کرد.
خزها ی نهست تعداد از سران و مقاما حکومت پهزو را اردام کارد و ساپ
با برپایی دادگاهها صحرایی در همه جا ایاران ،مهاا فین را در دادگاههاا دو
سه دقیقها به اردام محکوم کرد و بالفاصزه مااموران هماراه او ،قربانیاان خاود
را فرد و جمعی اردام کردند .رالوه بر ایان ،خمینای فتاوا تارور مهاا فین در
داخ و خارج کشور را صادر کرد.
فتواها جنایتکارانه خمینی ،تمامی نداشت ،از جمزه فتوا رزیه زنان بیحاااب و
اجبار کردن حااب اسالمی ،فتوا رزیه مردم کردساتان ،ثذربایااان ،خوزساتان،
ترکمن صحرا ،بزوچستان ،فتوا بستن دانشگاهها ،پافشار در ادامه جنگ ایاران
و ررا  ،فتوا کشتار هزاران زنادانی سیاسای در پایاان جناگ ایاران و رارا ،
فتوا ترور سزمان رشد و ...را ارالن کرد.
جنگ خونین ،فرسایشی و ویرانگر ایران و ررا از سال  ۱۹۸۰تا  ۱۹۸۸طول
کشید که با پریرش قط نامه  ۵۹۸به پایان رسید .واقعیات ایان اسات کاه حکومات
اسالمی ایران ،به هیا وجه قصد پریرش قط نامه  ۵۹۸و پایان دادن باه جناگ باا
راارا در ثن مقطا زمااانی را نداشاات .قطعنامااه  ۵۹۸حاادود یا سااال پاای از
پریرش ثن توس ایران ،در شورا امنیت سازمان مز متحد ،به تصاویب رسایده
بود و ررا نیز بالفاصزه ثن را پریرفته بود .اما در همین مقط (یا ساال پای
از پریرش قط نامه) شرای برا نیروها ایرانای کاه جناگ را باه داخا قزمارو
ررا کشانده بودند و شهرها بزرگی چون بصره را در ررا در تیررن حتای
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خود داشتند ،تشییر کرد.

ثمار رسمی ایران سال  ۱۳۹۳از سو «بنیاد حفظ ثاار و نشار ارزشهاا دفاا
مقدن» منتشر شد .بار اساان ایان گازارش ۵ ،میزیاون ایرانای در جناگ شارکت
داشتند که  ۱۹۰هزار نفر کشته و  ۶۷۲هزار نفر ماروح شدند.
جنگ هشتساا ه ایاران و رارا در  ۳۱شاهریور ساال  ۱۳۵۹شارو شاد و در
تابستان سال  ۱۳۶۷بعد از پریرفتن قطعنامه سازمان مز از سو ایران باه پایاان
رسید .بر اسان ثمار رسمی ایران ۲۱۷ ،هزار نیرو ارتا  ۲ ،میزیاون و ۱۳۰
هزار نیرو بسیج بههمراه  ۲۰۰هزار نیرو ساپاه ،شاهربانی و ژانادارمر در
جنگ  ۸سا ه شرکت داشتند.
بنا بر گزارش «بنیاد حفظ ثاار و نشر ارزشها دفا مقدن» ،کاه بعاد از پایاان
جنگ با ررا تشکی شده و زیر نمر ستاد ک نیروها مسزس ایران قارار دارد،
در جنگ هشتسا ه با ررا  ۸۵هزار بسیای و  ۴۸هزار ارتشی کشته شدند.
در این جنگ بی از  ۳۳هزار دان ثموز و سه هزار و  ۵۰۰دانشاو نیاز کشاته
شاادند .در میااان کشتهشاادگان جنااگ ۳۳۱۷ ،روحااانی بودنااد .در دوره جناااگ
هشتسا ه با ررا  ۸۸مسیحی ۱۸ ،کزیمی و  ۹زرتشتی نیز در جناگ باا رارا
کشته شدند .رالوه بر این ۲ ،هزار تبعه غیرایرانی نیز در جنگ هشتسا ه کشاته
شدند که همراه با نیروها ایرانی میجنگیدند.
ثمار کسانی که در جنگ ماروح شدند ۶۷۲ ،هازار نفار باوده اسات و  ۴۲هازار
نفر از نیروها ایرانی هم که به اساار نیروهاا رراقای درثماده بودناد بعاد از
جنگ ثزاد شدند.
پ از پایان جنگ ،سازمان مز متحد میازان خساار وارده باه ایاران را حادود
 ۲۰۰میزیارد دالر برثورد کرده بود که ررا با این رقم خسار موافقت نکارد و
در نهایت با کارشناسیها اناام شده میزان نهاایی خساار وارده باه ایاران ۹۷
میزیارد دالر تعیین شد.
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به این ترتیب ،یکی از ارمشانها حکومت اسالمی برا ماردم ایاران و رارا ،
این جنگ ویرانگر و هو نا بود.
نق ثیتهللا خمینی در تحری دو ت وقت ررا و با شاعار «صادور انقاالب» و
«پاناسالمیساام» در ثغاااز جنااگ بساایار برجسااته بااود .ثیااتهللا خمیناای بااه دالیا
متعدد انگیزه باالیی با را دراو باه راهاناداز «انقاالب اساالمی» در رارا
داشت .از دید او ،انقالب بهمن  ۵۷در ایران با انگیزه اسالمی اناام شده و محدود
به مرزها ایران نبود .در حا یکه این انقالب مردمی نه برا اسالم ،بزکاه بارا
«نان ،مسکن و ثزاد بود!» خمینی در اندیشه بس گفتمان «انقالب اسالمی» باه
ک جهان اسالم و احیا خالفت اسالمی بود.
در این مسیر ررا را به د ی حضور قو مراج شایعه نزدیا ترین کشاور باه
ایران میدانست .از اینرو ،خمینی سعی کرد تا شایعیان رراقای را بارا تکارار
تاربه «حکومت اسالمی» تشوی نماید .در رین حاال ،خمینای از نمار شهصای
نیز ،همواره به فکر انتقام از حکومت ررا و شهخ صدام حسین بود کاه او را
از ثن کشور اخراج کرده بودند.
خمینی رسما و رزنا جنگ را «نعمت ا هی» توضیس داد تا مردم را بسایج و ثمااده
کند .او در رین حال ،مها فین خود و جنب ها اجتماری که از دل انقالب بیرون
ثمده بودند و در مقاب حاکمیت اساالمی جدیاد مقاومات میکردناد را شادیدا قزا و
قم کرد.
خمینی پ از امضا قط نامه  ۵۹۸ساازمان مزا و ثت با  ،بارا ایان کاه از
خیزشها احتما ی جزوگیر کند ،نهست فتوا کشتار زندانیان سیاسی را صادر
کرد و سپ فتوا ترور سزمان رشد نویسنده کتاب «ثیا شیطانی» در بریتانیا
و...
در «کشتار مهفیانه» یا «اردامها دسته جمعی زندانیان سیاسای» در زنادانها
حکومت اسالمی ایران در تابستان و پااییز  ،۱۳۶۷چنادین هازار تان زنادانی کاه
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پایا ا ان دوران محکومی تشاااان اراااالم شاااده باااود و حتااای برخااای از ثناااان ماااد
محکومیتشان روزها و ماهها قب به پایان رسیده بود ،را به کام مرگ فرستاد.
یرواند ثبراهامیان ،پ وه گر ایرانیتباار و اساتاد تااریخ دانشاگاه نیویا ور  ،در
نشریه «مهرگان» شماره تابستان  ،۱۳۷۷یعنی ده سال پ از این واقعاه ،کشاتار
زندانیان سیاسی را اینگونه ریشهیابی کرده است:
«شااگفتثورترین رویاا داد ایاا ران امااروز در تابسااتان  ۱۳۶۷اتفااا افتاااد .باارا
نهستین بار در ایران صادها نفار بارا ایا ن کا ه باه خادا ،جهاان پا از مارگ و
رستاخیز ارتقاد ندارند ،اردام شدند و حتی شمار بزرگتر به نام «محارب» باه
چوبهها دارسپرده شدند».
بر اسان نوشتهها این پ وه گر« ،این اردامها مهفیانه باا فتاوا پاش ر سار و
صدایی در محکوم ساختن سزمان رشد به جرم ارتداد مقاارن باود .پاساخ واقعای
درمورد اردامها جمعی را باید در فع و انفعااال درون حکومات جسات وجاو
کرد .با پریرش ثت ب  ،ثیتهللا خمینی ناگهان دریافت ریسمان پشربهایی را کاه باه
وسیزه ثن گروهها نااهمگون پیا روان او باا هام پیوناد یافتاه بودناد ،از دسات داده
است».
به گفته ثبراهامیان:
«این همه خونریز با این هدف برپا شد که هم ی غس خاون باشاد و هام یا
پا ساز درونی .این هدف با مابور شدن ثیا تهللا منتمار باه اساتعفا باهرنوان
جانشین ثیتهللا خمینی به تحق پیوست».
اما خانوادهها زندانیان اردام شده تا ماهها در بیخبر به سر میبردند .مالقاا
با زندانیان قط شده بود و گاه به خانوادههایی که پافشار میکردند ،گفته میشاد
زندانی ثنان به زندان دیگر منتق شده است و تا اطال اانو مالقا ندارد.
بازماندگان کشتار مهفیانه و جمعی ساال  ،۱۳۶۷دهههاسات کاه در شاهریورماه،
در گورستان خاوران تهران و در شهرستانها در خانهها یکدیگر گرد میثیند تا
سوگوار کنند و یاد رزیزانشان را گرامی بدارند .در حا ی که بسا یار از ثناان
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از مح خا سپار دقی رزیز خود ثگاهی ندارناد و از هماان نهساتین ساالگرد
این اردامها جمعی با تهدید و ثزار و گاه دستگیر و بازداشت روبهرو بودهاند.
پ از فتوا اردام دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی ،همچنین فتوا قت سزمان
رشد نویسنده کتاب «ثیا شیطانی» شهروند هناد  -بریتانیاایی را نیاز صاادر
کرد .بیتردید یکی از اهداف خمینی در جهت صدور فتوا ترور سزمان رشاد ،
زهاار چشاام گاارفتن از نویسااندگان ،روزنامااهنگاران ،هنرمناادان و بااهطور کزاای
روشنفکران سکوالر و مستق جامعه ایران بود که جرا ارترا و انتقااد از او
و حکومتاش را نداشته باشند.
به این ترتیب ،دهه نهست حاکمیت جمهور اسالمی ایران ،دهه وحشت ،تارور،
اردام ،سنگسار ،تااوز و غار بود .دورها که هماه رناصار ریاز و درشات و
همااه جناحهااا حکااومتی در ساارکوب انقااالب  ۵۷مااردم ایااران و کشااتارها و
ویرانگر ها سهیم بودند .همچنین از این دهه تا به امروز ،صدها تن فعال سیاسی
و فرهنگی و هنر در داخ ایران و خارج کشور در جوخهها تارور حکوما ت
اسالمی به قت رسیدهاند.
اقتصاد و فساد اقتصاد  ،گرانی و تورم ،فقر و بیکار و صادها فااای دیگار از
جمزه فاجعه رمیم زیست محیطی ،از مهمترین دستاورها و ارمشانهاا حکومات
اسالمی برا جامعه ایاران اسات .اکنا ون سیاساتها و رمزکردهاا تااکنونی ایان
حکومت ،اکثریت شهروندان جامعاه ایاران را باه خاا سایاه نشاانده و زمیناه را
برا بروز فاای بزرگتر اقتصاد  ،سیاسی ،اجتماری و حتی نماامی داخزای و
خارجی فراهم کرده است.
فساد اقتصاد در همه نهادها حکومت اسالمی از بیت رهبر گرفته تا همه قوا
و نهادها سیاسی و نمامی و امنیتی ریز و درشت ثن را در برگرفته و هیا مقام
و رنصر حکومتی و اطرافیان و نزدیکان ثنها از این فساد ،مبرا نیستند .شاید باه
همین د ی هیا مقام و نهاد حکومتی جرا ندارد مفسدین را بهطور رزنی و جد
به جامعه معرفی کنند و باه پا ا میاز محاکماه بکشاانند .ثنهاا فقا در فافاه و در
رقاباات بااا هاام و سااهم بااردن از ساافره خااونین ،گاااهی بااه فساااد نهادینااه شااده در
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حکومتشان اشاره و اقرار میکنند بدون این که اقدام جد در پشت سهنان ثنهاا
وجود داشته باشد.
به گزارش رسانهها حکومتی ،دکتر مسعود مردانی رضو کمیته کشور کرونا
در ایران ،در گفتوگو با ایسنا با اشاره به احتمال شیو شادیدتر کروناا در فصا
پاییز و تبعا همزمانی ثن با ثنفزوانزا فصزی ،گفت:
«بروز موارد ثنفزوانزا همه سا ه در شارو فصا سارد ساال اجتنابناپاریر باوده
و ی پاییز امسال با سایر پاییزهاا تفااو رمادها دارد ،چراکاه تماام دنیاا درگیار
بیمار نوپدید کووید  ۱۹است».
او با اشاره به اهداف اپیدمیو وژی تستها سارو وژ گفات :بارا ثگااهی از
درصد ابتال افراد ی منطقه به کرونا ،از این تست استفاده میشود که در همین
راستا در ایران نیز این تست به صور راندوم اناام شاده و متوجاه شادیم کاه تاا
االن  ۱۸میزیون ایرانی یعنی حدود  ۲۰درصد جمعیت کشور به این بیمار مباتال
شدهاند.
کیانوش جهاانپور ،ریای سااب مرکاز روابا رماومی و اطال رساانی وزار
بهداشت ،اسفندماه گرشته ،در واکن به انتقاداتی که به غیرشفافبودن ثمارها شده
بود ،گفته بود:
«اصرار نداریم افراد ثمارها روزانها که ارایه میدهیم را باور کنند».
سیما سادا الر  ،سهنگو وزار بهداشت ،درمان و ثموزش پزشکی دوشانبه
 ۱۶تیر ارالم کارد در  ۲۴ساارت گرشاته بار اساان معیارهاا قطعای تشاهیخ
بیمار کووید  ،۱۹دو هزار و  ۶۱۳نفر به این بیمار مبتال شدهاند .نیمی از این
بیماران به د ی مشکال تنفسی در بیمارستانها کشور بستر شدهاند .بر همین
اسان در مامو از ثغاز همهگیر ویرون کروناا در ایاران تعاداد مبتالیاان باه
کووید  ۱۹به  ۲۴۳هزار و  ۵۱نفر رسیده است.
بر اسان گزارش سهنگو وزار بهداشات در طاول  ۲۴ساارت گرشاته۱۶۰ ،
بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست دادند و مامو جانباختگان این بیمار باه
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 ۱۱هزار و  ۷۳۱نفر رسید .روز گرشته این تعاداد  ۱۶۳نفار باود کاه باه رناوان
«مرگبارترین روز» به ابت رسید.
این ثمارها صرفا بیانگر کسانی است که ابتال قطعی ثنهاا باه کوویاد  ۱۹ااباا
شااده .محما درزی محساانی نماینااده چااا ون و نوشااهر در ماز ا در مصاااحبه بااا
«رویداد »۲۴گفته است:
«ما در برخی از روزها  ۳۰۰کشته نیز از کرونا داشتیم و اگر میبینیاد ثمارهاا
ارالم شده از سو وزار بهداشت پایینتر است به خاطر این است که ثمارها از
افراد است که در بیمارستانها بستر و سپ جان خود را از دست دادناد ،اماا
کسانی که در منزل و یا در مسیر انتقال به بیمارستان فاو شادند در ایان ثمارهاا
حساب نشدهاند».
برخی مناب مستق خبر داخزی و خارجی و حتای مقاماا حکومات اساالمی از
جمزه چند نماینده ماز خبر دادهاناد کاه شامار مبتالیاان و جانباختگا ان ناشای از
کرونا در ایران بسیار بی تر از ثمارها رسمی است.
جامعه ما از کارگران هفتتپه گرفته تا کانون بازنشستگان ،از کاانون نویساندگان
گرفته تاا کاانون معزماان ،و باهطور کزای جناب کاارگر  ،جناب زناان ،جناب
دانشاویی ،جنب زیست محیطی و غیره خواستها و مطا با فراوانی دارناد از
جمزه افزای دستمزدها ،ثزاد بیان و اندیشه بارا همگاان ،ثزاد ساازمانها و
تشک ها مستق  ،برابر زن و مرد ،تامین زندگی و ثموزش و بهداشت کودکان
کار و خیابان ،توجه به زندگی شایسته بازنشستگان و ثزاد همه زندانیان سیاسای
و اجتماااری اساات .بااه رااالوه در وضاا عیتی کنااونی کزیااه خاادما بهداشااتی در
پی گیر از کرونا به وی ه ماس باید بهطور رایگان در اختیار همه شاهروندان
قرار داده شود .هم نین معرفی ثمرین و رامالن کشتار معترضی به افازای ساه
برابر بنزین در خیابانها و محاکمه رزنی ثنها و...
اکنون کارگران شرکت نیشکر هفتتپه جنب کاارگر را نماینادگی میکنناد۲۲ .
روز از ثغاز ارتصاب کارگران نیشاکر هفتتپاه میگاررد ،اماا کسای پاساخگو
مطا بااا ثنهااا نیساات .کااارگران روز دوشاانبه  ۱۶تیاار پاا از تاماا مقاباا
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فرماندار شوش ،با شعار «کارگر هفتتپهایم ،گرسنهایم ،گرسنه» در خیابانها
شهر راهپیمایی کردند.
دور تازه ارتصاب از  ۲۶خرداد  ۹۹ثغاز شده است .کارگران که از ابتدا ساال
جار حقاو نگرفتهاناد ،خواساتار پرداخات مطا باا معوقاه ،بازگشات باه کاار
کارگران اخراجی ،خز ید از ما کان فعزی شرکت و به خصوصی و واگارار
ثن به خود کارگران هستند تا به شیوه شورایی ثن را اداره کنند.
مدیررام شرکت امید اسد بیگی ،متهم ردیف اول ی پرونده اختالن ی و نایم
میزیارد دالر ارز است .او به بهانه مسدود بودن حسابها شارکت از پرداخات
حقو کارگران خود دار میکند .اما قاضی پرونده معتقد است اساد بیگای قصاد
دارد با گروگان گرفتن حقو کارگران ،دادگااه را تحات فشاار بگارارد .کاارگران
نیز میگویند اسد بیگی ثنها را به سپر انسانی خود تبدی کرده است.
پناشنبه هفته گرشته در هادهمین روز ارتصاب ،خبر پرداخات حقاو فاروردین
ماه کارگران ارالم شد ،اما تنها حقو چند صد نفر پرداخات شاد .اکثار کاارگران
هنوز حقو فروردین را دریافات نکردهاناد .دوشانبه  ۱۶تیار خبرگازار دو تای
جمهور اسالمی(ایرنا) به نق از حسین ثمزی نماینده تاماالختیاار شارکت نیشاکر
هفتتپه ،ورده داد حقو فروردین کارگران سهشنبه واریز میشود.
یکی از کارگران در تام امروز مقاب فرماندار طی سهنانی گفت ثنهاا با را
کسب مطا با خود مصمماند .او گفت:
«به ماا کاارگران معتار میگویناد کاه اوباشایم .متاسافم بارا ممزکتای کاه بار
فرزناادان خااودش اساام اوباااش میگاارارد .مااا اوباااش نیسااتیم! مااا کااارگریم! دنبااال
مطا با مان هستیم ،گردن مقاب کسی خم نمیکنیم و نیشکر هفتتپه را با چنگ و
دندان حفظ میکنیم».
رالوه بر مشکال معیشتی کاه تااخیر در پرداخات دساتمزدها بارا کاارگران و
خانوادههاا ثنهاا ایااااد کارده ،ثنهاا بااا کروناا نیاز دساات و پنااه نارم میکننااد.
خوزستان از استانهایی است کاه از حااظ گساتردگی شایو کروناا در وضاعیت
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قرمز قرار دارد .پی از ارتصاب نیز کرونا در نیشکر هفتتپه شیو پیا دا کارده
و تعداد از کارگران به کووید  ۱۹مبتال و حدود  ۴۰تن از ثنها قرنطینهاند.
باا ه گاازارش کانالهااا خباار کااارگران نیشااکر هفتتپااه در تزگاارام ،در حااین
ارتصاب نیز تعداد کارگر از جمزه دو نماینده کارگران ،باه بیماار کوویاد ۱۹
مبتال شدهاند .اما کارگران به ناگزیر با مایه گراشتن از جان خود ارتصاب ،تاما
و راهپیمایی میکنند.
ثنها در هادهمین روز ارتصاب شعار میدادند« :کارگر هفتتپه ،اتحاد اتحااد»،
«کارگر میمیرد ،ذ ت نمیپریرد»« ،یه اختالن کم بشه ،مشک ما حا میشاه»،
«استاندار رشوها نمیخوایم ،نمیخوایم» ،و «مرگ بر روحانی» و...
اسماری بهشی و برخی دیگر از نمایندگان کارگران که در ارتصاابها گرشاته
نق برجستها داشتند با تشکی پرونده قضایی -امنیتی محاکمه و زندانی شدند.
اسماری بهشی و محمد خنیفر از زندان ثزاد شدهاند اما مدیران هفت تپاه ثنهاا را
به همراه تعداد دیگر از کار اخراج کردهاند .کارفرماا و دساتگاهها امنیتای کا ه
از توانایی و محبوبیت این کارگران در میان همکارانشان باخبرند ،میکوشاند باا
دور نگهداشتن این کارگران از شرکت ،راه مبارزا کارگر را سد کنند.
در شرایطی که دستمزد ناچیز کاارگران را باه موقا پرداخات نمیگاردد و بارا
گرفتن ح خود باید ارتصااب کنناد و زنادان بروناد ،حقاو و مزایاا نمانیادگان
ماز شورا اسالمی بسیار باالست .حسین جال ی ،نماینده رفساناان و اناار در
ماز یازدهم گفت:
«او ین حقو نمایندگی  ۱۱میزیون تومان واریز شده به رالوه  ۲۰۰میزیون تومان
بابت مسکن و  ۲۰میزیون تومان هم برا سایر هزینهها به حساب ما واریز شد».
جال ی به ایسنا گفته است که خانها  ۲۲۵متر در قم و هم نین قطعه زمینی در
پردیسان این شهر دارد.
مامو پرداختی به ی

نماینده ماز

از دو به
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تشاکی میشاود .یکای حقاو

ماهانه ،دیگر حقو ماهانه برا سایر هزینهها .پای از ایان رساانهها ایاران
ارالم کرده بودند که حقو ماهانه سال گرشته نمایندگان ماز  ۹میزیاون و ۲۸۰
هزار تومان بود و امسال ،میزان حقو ماهاناه مازسایها باه  ۱۱میزیاون و ۶۰۰
هزار تومان رسیده است.
بر این اسان ،هم نین هار نماینا ده ماهاناه مبزا دو میزیاون و  ۲۰۰هازار توماان
برا هزیناهها ایااب و ذهااب خاود دریافات میکناد .ایان باه جاز یا دساتگاه
خودرو پ و پارن و سهمیه بنزینی است که در اختیار تمامی نماینادگان مازا
برا رفت وثمد قرار داده شده است .با این حال شناسایی میزان حقاو نماینادگان
ماز در ایران هما واره دشاوار باوده اسات ،اگار چاه مبزا  ۲۳۱میزیاون توماان
حقو ماهانه دور از گمانهزنی هاست.
محمد شریعتمدار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماری ارالم کرد :حد اق دستمزد
کارگران در سال  ۱۳۹۹ی میزیون و  ۸۳۵هزار تومان تعیین شد .شریعتمدار
با بیان اینکه با توجه به ترکیب شورا را ی کار ،افازای پایاه حقاو کاارگران
 ۲۱درصااد تصااویب شااد ،افاازود :باارا سااایر سااطوح دسااتمزد افاازای ۱۵
درصد تصویب و  ۹۱هزار تومان باه ثن اضاافه شاد .هم ناین حاداق دریاافتی
کارگر  ۲میزیون و  ۶۰۵هزار و  ۴۲۷تومان است.
سپیده قزیان حامی کارگران را دوباره زنداین کردهاند .سپیده قزیاان ،فعاال مادنی و
یکی از محکومان پرونده ارتراضا کارگر «هفتتپه» که اکناون زنادانی شاده
است ،اخیرا از زندان نوشته است:
«از سارت  ۱۲ظهار تاا  ۱۰شاب زیار کتا باودیم .حا میکاردم دیگار زناده
نهواهم ماند .وحشت اصال برا بیان حا و حاا م کاافی نیسات .احسا ان مایکنم
مای داغی از بدنم خارج میشود .الل ال م .حتای وقتای کاتکم میزنناد ،نمیتاوانم
نا ه کنم .مطمبنم «اسماری » را خواهند کشت و این سیاهی دیگار تماامی نهواهاد
داشت .از ی راه سرباالیی مانند باال می رویم ،کمی بعد ماشین میایستد.
از رو صداها متوجه میشوم کاه اساماری را رو زماین میکشاند و میبرناد.
مرده است؟ من مردهام؟ یکدفعه به سمتم حمزه میکنند و دوباره کاتکم میزنناد .از
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ماشین پیاده میشوم .سرم داد میزنند که" :ماشین را با خونت نا

کرد !"

بعد مرا با تکه مقوایی کاه باه دساتم میدهناد ،باه سامت دیگار هادایت میکنناد.
چشمبند دارم و درست نمیتوانم راه را تشهیخ بدهم .فقا ایان را مایدانم کاه از
ی سراشیبی مرا می برند به سمت ی اتاق .
می رزم و ا تمان میکنم تا ی
تو اینجا میمیر !" و»...

زن بیاید اما فریادها جاواب میدهناد" :زن چارا؟

***
در پایان میتوان تاکید کرد که فقر و بیکار و بیخانمانی و سارکوب در جامعاه
ایران غوغا میکند و دو ت و ساایر نهادهاا حکاومتی باه کوچا ترین وظاایف
خود رم نمیکنند جز زورگویی و قزدر و غار .
اکنون نه تنها اکثریت مردم ایران ،بزکه مردم ثگاه جهان ،کزیت حکومات اساالمی
ایااران و همااه دم و دسااتگاه سیاساای ،نمااامی ،امنیتاای ،قضااایی ،ایاادئو وژیکی و
رسانههای را بهرنوان نهادها ترور ،وحشت ،شکناه ،اردام ،جنگطزب ،فاسد
و فاشیست اسالمی میشناسند و به همین دالی  ،برا برکنار ثن و برپاایی یا
جامعه رادالنه ،ثزاد ،برابر و مرفه مبارزه و روزشمار میکنند.
شکی نیست کاه ایان وضاعیت چنادان دوام نهواهاد ثورد و دیار و یاا زود انفااار
بزرگ ارتراضی در جامعاه ایاران باه وقاو خواهاد پیوسات .چارا کاه کاارد باه
استهوان مردم رسیده است.
حکومات اسااالمی ایااران ،دشاامن درجااه یا ثزاد هااا فاارد و جمعاای ،ثزاد
اندیشه ثزاد تشک و ارتصاب و دشمن رش و دوستی ،شاد و سرور ،بهار و
شکوفایی طبیعت است .حکومت اسالمی ایاران ،نمااد و سانب تااریکی و بیاداد و
بربریت است.
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با در نمر گارفتن کزیاه سیاساتها و رمزکردهاا اقتصااد  ،سیاسای ،اجتمااری،
فرهنگی ،نمامی و دیپزماسی حکومت اسالمی ،میتوان پی بینی کرد کاه انقاالب
دیگر در راه است!
دوشنبه شانزدهم تیر  - ۱۳۹۹ششم ژوئیه ۲۰۲۰
***

33

بهروز سورن:
در اهمیت ثبت خاطرات و یادها!

هیا انقالبی بدون روشناییانداختن بر حاواد دهاه  ۶۰و دادخاواهی قربانیاان ثن
دهه در کشورمان صور نهواهد پاریرفت و هایا مردمای بادون نگااه باه تااریخ
خود نمیتوانند ثینادها درخاور بساازند .خیا رمیمای از جواناان و فرهیهتگاان
راادا تجو و ثرمااانهواه در ایاان دهااه قربااانی خشااونت ماارهبی حاکمااان شاادند.
ثرمااانهواهی پاااره ا از انسااان و ثرزوهااا مردماای اساات کااه باارا ثینااده خااود
نقشهها خوب میکشند بدون ثنکه به زوایا ثن به شک رزمای و تاربای محای
باشند.
با این وجود ثنها تا پا جان برا دنیایی بهتر ،ثزادتار و رادالناهتر ایساتادند .در
ایااان دوره خونباااار و تااااریهی کاااه میتوانا ا د سرفصااازی بااارا سااانا دوران
پساجمهور اسالمی باشد،هزاران ثرمانهواه ،هزاران ثرزو به خون کشایده شادند
و تنها و تنها رش به زنادگی و ثرزوهایشاان بارا ماردم کشاورمان میتوانسات
چنین حماسها از مقاومت را رقم زند و امروز تالش برا مبارزه باا فراموشای
پاا از گرشاات دهااهها از ایاان دوره تاااریهی ساارکوب و مقاوماات ،از اهمیتاای
دوچندان برخوردار است.
کافی نیست درباره ثن حرف بزنیم و روایت از ثن دوران تیره و خونبار موضو
محاف ما باشد و حتی کافی نیست که در سا گرد هر ی از این قربانیان دور هام
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جم شده و یاد از ثنها کنیم .باید همه چیز را ابت کنیم و منتشر کنیم و ثماران و
رامزین انها را بی از پی افشا کنیم .ابعاد جنایا رفته در این دهه ثنقادر رمایم
است که بارا میتوان گفت هی گونه تحو ی بنیادین بدون متمرکاز شادن افکاار
رمومی در ایران بر این وقای  ،نمیتواند اتفا افتد .بعاد از ساپر شادن بای از
چهار دهه از این وقای بسیار از ما در سنین متفاو هنوز با قربانیاان ثندوران
زندگی میکنیم .هنوز ایان زخام بااز اسات .کماکاان چهاره ثن نازنیناان در برابار
ماست و هنوز بانگ دادخواهی برپاست.
سا ها پ از سپر کردن زندان و خروج از کشور با اصرا رفقایم بهطور فشرده
به خاطراتم نقب زدم و ثنها را در کتاب سیما شاکناه نوشاتم .پا از یا دهاه
رفیقی تزفن کارد و دربااره یکای از زنادانیان ارادام شاده پرساید .حافماه اماانم را
گرفته بود و هر چه به مشزم فشار ثوردم دیگر جرقها زده نمیشد.
به او گفتم ناچارم کتاب خودم را به یار بگیرم زیرا پای از ثن باه هماین دالیا
رو کاغر ثورده بودم .شکی نیست که انسانهایی هساتند کاه گرشاته را در تماامی
جزئیا ثن به یاد می ثورند
به یاد می ثورم که در سال  ۱۳۶۷به کمیته تهرانپارن احضار شده بودیم .بارا
گرفتن کیسه وازم شهصی یکی از اردامشدگان (رحایم حساینپور رودسار ) باه
داخ کمیته برده شدم .در راهرو ساختمان سا رو ساا  ،زنادگی و زنادگی
فربانیان قت رام هم انباشته بود.
بازخوانی دهه  ۶۰و ثن ه بر جوانان جویاا راه ازاد و برابار و فرهیهتگاان
رفات تنهااا با ه د یا دادخااواهی و مااازا مسااببان ان کشااتار رمایم نیساات بزکااه
پیشگیر از تکرار ثن جنایا نیز از اهمیت وافر برخوردار است .بادون ابات
ثن ه بر مردم کشورمان رفت و بیداد کاه میخواسات نسازی ثگااه و بیادار را از
صحنه تاریخ حرف کند ،بیارتنایی به داد است ،بیتوجهی به حقیقتی است که بار
ما ،پدران و مادران و رزیزمان رفته است.
از یادشان نمیکااهیم باا اینکاه رفتاه رفتاه پیار میشاویم و افساون کاه تشانه پیار
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میشویم .تشانه ثزاد و رادا ت ،دادخاواهی و مااازا قااتالن فرزناد ،بارادر و
خااواهر ،پاادر و مااادر و رزیزانمااان .نادیااده داد امااا فرسااای مییااابیم .پا اباات
میکنیم ثن ه هنوز در خاطر داریم.
در اوضا زندانیان سیاسی در زندان و او ویتبند مشکال و معضال ثنها
کامال ضرور است .زندانی هر روزه باا جنایتکاارانی درگیار اسات کاه ثنهاا را
صرفنمر از گرایشا سیاسیشان تنها شمارها میبیندر گویا پیشاترها انساانی باا
تمامی وی گیها انسانی ،احساسا و رواطاف و رالیا و انگیزههاای نباوده و
تنها شایسته نابود است .زیر شکناه یا در صحن خیابان کشتن با چوبه اردام یاا
تیرباران اصال اهمیتی برایشان نداشت .هادف خااموش کاردن صدایشاان و بساتن
راه تنف شان از هوا تازه بود.
در ی کالم نباید تکرار ثنهمه ساالخی و جنایاا را مااال دوبااره بارا ظهاور
داد .این درسی است که بدون بحث و مااد ه قاب پریرش رموم است.
قاتالن بی از چهار دهه تالش میکنند تا چهره و هویت خاود را پنهاان کنناد اماا
اراده رمومی برا دادخواهی تاکنون بسیار از ثنها را افشا و در انمار رمومی
رسوا کرده است .تهیه این کتاب ه و کوش نویسندگان نیز در همین راستاست.
بر خالف تبزیشا وابستگان رژیم و ثن به از اصالحطزبانشان ،وقاای دهاه ۶۰
و تابستان  ۶۷ی پارگراف تااریهی نیسات بزکاه سرفصزیسات از تااریخ کاه از
کنار ثن برا بنا ی زندگی نوین نمیتوان گرشت.
در ایران فردا و ازاد هیا تحو ی بنیادین بدون در دسات داشاتن پارچم دادخاواهی
هزاران قربانی راه ازاد و دمکراسی کاه جاان خاود را هزیناه کردهاناد ،ممکان
نیست .ثن جانیان دهه  ۶۰اگر نمرده باشند امروزه هنوز بر اریکه قدرتند ،امروز
هنوز بر مسند قضاوتند و یا قزم به خودفروشی و ارو اندوز میزنند.
ما هنوز زندهایم! و داد میخواهیم و از یادشان نمیکاهیم!
***
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بهزاد زریمی:
"برگردیم" یا نی؟!

اوای ثذرماه سال  ۵۰بود که با وضعی درب و داغون از ساوا تبریز به زنادان
قدیم شهربانی شهر منتق شدم که سه ماهه تابساتان ساه ساال قبا ثن را نیاز ثنااا
گررانده بودم .هنوز بند برا زندانیان سیاسای وجاود نداشات و تهصایخ یا
چنین بند موکول به زندان جدید ،که قرار بود سه ماه دیگر افتتاح شود .بعد رسم
تحوی زندانی و استما "توصیه"ها محترمانه سرگرد قز بااش ،رئای زنادان،
در رابطه با زوم مرارا مقررا محب که پای افسار نگهباان و چناد پاسابان
فرمانبر اجرایی شد ،روانه یکی از بندها شدم .بند  ۴زندانیان رااد بدانگوناه کاه
چند همپرونده و غیرهمپروندها ام جاگیر در بندها دیگار .تاا داخا بناد شادم از
"سران" بزن بهادر زندانیان احتراماتی دیدم و این خود به گمانم رامزی مشدده شد
برا ثنکه ثجان گروهبان بند ایناانب را کناکاوتر بنگرد!
او که روز کارش ی روز در میاان باه حاب باا حقاو و مزایاا شاهربانی در
اتاق ته سا ن بند میگرشت ،بیشتر وقت را باه خوانادن دراا و تاور در قاران
کوچکی میگرراند که ثن را در جیب بش خود داشت.را م فق خدا بود کاه اصاال
چیز هم از ثن میفهمید یا نه؟! تنها چیاز کاه بارای از ایان رااد روزاناه و
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شاید شبانه جنبه یقینی داشت ،سود تکرار مکرر "قرائت" این کتابت کریم بود هم
برا جهان فانی و هم اواب در جهان باقی! باا صاورتی ثبزاهگون ،رینهاو "ابزاه"
داستان داستایفسکی را میماند! نمیدانم چاه مشاکزی در زمیناه ث ارژ جسامی و
شا ید هم رنج بردن روحی داشات کاه همیشاه خادا دسات راسات خاوی از پشات
گردن تو پیراهن میکرد تا با یز داددن ثن در سراشیب بدن سو کمر و رو به
پائین ،بتواند هیک م ا ه زیر اونیفورم شاهنشاهی را حسابی بهاراند!
چند از حب گرشته بود که در تنهایی گیرم ثورد و با نگاهی سراپا ظن ،بنده را
زیر کمند سبوال پیا خود برد و پرسید:
برا چه دستگیر شد و چه کرد که به این وض افتاد ؟
گفتم :کتابهایی خواندم که میگویند قدغنه!
با تمسهر نگاهم کرد و گفت :همهتان که همین را میگوئید!
گفتم :البد ،همگی هم جز راست نمیگوئیم!
پرسید :حاال بگو چه خواند کاه نبایاد میخواناد و افازود مگار خاود مان کتاب
ادریه کم میخوانم؟!
پی خود گفتم نکند بی اره دچار ترن از کتابهوانی حین ماموریت شده باشاد کاه
از ثن چند تطاول ساوا "برمیگردیم گ نسرین ب ینایم" ااار ژان الفیات را ناام
بااردم و بااا ارترافاای مااادد پاای ایاان ساارکار خارشپسااند بااه ثن معصاایت کبیاار،
دیگربار یاد ایان "مضاره" کاردم! گاوش کارد و بعاد زل زدنای خوفناا در مان
راصی ،به اتاق نگهبانیاش برگشت.
پ فردا شد و دوباره نوبت کشای او فرارساید کاه دیادم دارد باا حاا تی پرساان
طرفم میثید .اینور و ثنور را نگاهی کرد و با رازها هراسان گفت:
درباره کتابی که خوانده بود فکر کردمر چیادن گا هایا اشاکال نادارد ،هرچای
هست زیر سر همان "برمیگردیم" اسات! ایان ،خطار دارد و برگشات از دیان و
وطن است ،و نه جرمی کوچ ! جا خائن به جقه ارزیحضر جاائی جاز اینااا
نیست!
این "بر میگردیم" د نشین را هی میان خود گفتیم و خندیدیم! ح اما با ثن سرکار
پاسبان ساده دل و ی رند بود که کنه مطزب را خوب گرفته باود! هماه مسابزه ،بار
سر همین "برمیگردیم"هاست و برگشتنها! "برگشات" از ثن اه رسامیت دارد و
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"برگشت" به ثن ه که تشییر را نوید دها د! حیاف کاه بعاد ثزاد از قصار – اویان
 ،۵۷نشد ثن بینوا ثجان را ببینم تا از او بپرسم باالخره "برگردیم" یا نه؟!
بهزاد کریمی
 ۸ژوئیه ۲۰۲۰
***
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پروید اشرفی:
زندان زنان ،آینی تمامنمای جامعی تبعیضآمیز و نابرابر

مقدمی
زندان زنان وی گیهاا خاصای دارد کاه بایاد شا ناخت .ایان وی گیهاا ابساترا
نیست که بهواهیم جداگانه مورد بررسای قارار بادهیم .ثنهاا از وی گیهاا درون
جامعه نشا میگیرند .وی گیها که نیمی از شهروندان جامعه را متأار میکند.
وی گیهایی که خود را در نمام و سیستمها حکومتی ،در رواب تبعیضثمیز در
درون جامعه و در برخورد جامعه به امر ح زن و حتی در برخورد خاانواده باه
مسبزه زن متبزور مینماید .در همین راستا است کاه پدیاده زنادانی باهطور کزای و
پدیده زندانی سیاسی زن بهطور وی ه ،با همین خودوی گیها شک میگیرد .اغزب
اجحافاا و سااتمهایی کاه باار زنااان در زنادانها اِرما ال میشا ود ،همااان سااتمها و
مصائبی هستند که زنان در جامعه  -ا بته با تفاو هایی و باا شاد و ضاعفهایی
– با ثن مواجه میشوند .به ربار دیگر مصائب و اجحافاتی که تحت ی سیستم
و ی ساختار اجتمااری مشاهخ و متعینای صاور میگیارد ،در زنادانها نیاز
رمزکرد مییابد.
در بررساای شاارای زنااان در بنااد ،در درجااه اول مااا بایااد بااه تبییناای از واقعیااا
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جامعه ،از نق قوانین حاکم بر ثن ،یعنی قوانینی که حدود و اشور مارد و زن را،
حتی در جزئیترین زوایا زنادگی خصوصای و اجتمااری ثنهاا تعیاین میکناد،
نقب بزنیم و رابطه این واقعیا را با رواب اقتصاد سیاسی و اجتماری حاکم بر
جامعااه و قدرقاادرتی طبقااا حاااکم و پدر/مردساااالر کااه ساازطه ماارد را باار زن
تضمین و تثبیت میکند ،برمال بسازیم.
با شناخت از رواب و مناسبا حااکم بار جامعاه ماان قاادریم روابا خشاونتبار
اقتصاد سیاسی اجتماری در جامعاه و متعاقباا باهطور مشاهخ تبزاور ثن را در
زندان نیز توضیس بدهیم .نتیاتا از ثناائیکاه زناان نیمای از شاهروندان جامعاها
هستند که در ثن زندگی میکنند ،نمیتوانیم به موقعیات ثنهاا در زنادانها ،جادا از
مهتصا زیست ثنها در جامعه و در خالء بپردازیم.
ی جامعاه مردسااالر باه کما ابزارهاا اقتصااد سیاسای و اجتمااری مرتبا ا
بازساز میشود و تبعیض و نابرابر ا که این جامعه بر ثن استوارا ست ،مدام
از طاار گوناااگون توجیااه میشااود .ایاان بازساااز و تحمی ا  ،خااود را در درون
زندانها نیز باه نماای میگارارد وهنگامیکاه باا مارهب در هام ثمیهتاه میشاود،
ثشکارترین ناو خشاونت ،تبعایض و ناابرابر بار رزیاه زناان ،راه خاود را باه
زندانها نیز باز میکند.

زندان بی مثابی بازوی سرزوب
در همه کشورها سرمایهدار دیکتاتورزده ،زندان و شاکناه باه مثاباه باازویی
برا کنترل اجتماری ،کنترل پزیسی و سرکوب سیستماتی شابکهها مباارزاتی
اجتمااری و هم ناین از میاان برداشاتن شهصایتها و نهبگاان سیاسای اجتمااری
مها ف حکومت به کار گرفته میشود .اما این ابزار سارکوب قارار اسات مضاافا
ی کار دیگار هام بکناد .و ثن اینکاه راالوه بار از میاان باردن مهاا فین سیاسای
حکومت ،در خدمت ایاااد تارن و تعمایم ثن در جامعاه قارار بگیارد و وسایزها
بشود برا تصفیهحساب رمومی تا از پیوستن به ها دیگر جامعه ،و به قاو ی
افراد راد جامعه به صف معترضین اجتماری مها ف حکومت ،جزوگیر بکند.
تا بدین ترتیب ،حکومت بتواند خود را تثبیت نماید.
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در همین رابطه است که ماازا اردام ،به مثابه قت رمد سازمانیافته و یکای از
شنی ترین ابزارها در دست حکومتها قرار میگیارد و باا روناد جناونثمیز باه
پای ماایرود .رژیاام ساارمایهدار جمهااور اساالمی هاام از ایاان قارا ده مسااتثنی
نیست.
با در نمر گرفتن اینکه این رژیم از همان ثغاز باه قادر رسایدن خاود در صادد
برثمده است که ثپارتاید جنسیتی متکای بار شاریعت اساالمی را در قارن بیسات و
یکم به کرسی بنشاند و برا این کار ،زن به مثابه پاشنه ثشیزی که باید به خالفات
اسااالمی ،حضااورش ،تااداوم و تثبیاات اش یااار دهااد ،مااورد مالحمااه قاارار
میگیرد.
را تبوکراسی و ثپارتاید جنسیتی از وی گیها رمده این حکومت است که بر هماه
حوزهها زندگی زنان ما پناه میافکند .در نتیاه ماا باا خیا رمایم مها فات ثن
قشر رمیمی از جامعه بیشتر روبرو میشویم که رمادهترین و بیشاترین صادما
از سو چنین رژیمی بر ثنها وارد میشود.
زندانی سیاسی ظااهرا کسای هسات کاه اندیشاه و رفتاار و ارتراضا و را در
مقابزه با سیستم قرار داده و سیستم هم میخواهد او را مورد هدف قارار داده و از
بین ببرد .این ی تعریف ژنری از پدیده زندانی سیاسی هست .ما در ایران اماا
شاهد ثن بودیم که موج وسی بگیر و ببند در دهه  ،۶۰زوما فق دامان ثنهاایی را
نگرفت که میخواستند با حکومت مقابزه کنند .کافی بود فرد حتی یا ارالمیاه
خیزی ساده و کوچ را په کند تا همه افراد خانواده ثن فرد به بند کشیده شوند.
کافی بود که کسی به درب زندان برود و به مسبزه ببند کشیدن فرزندش ارتارا
کند ،تا او را هم دستگیر کنناد و باه زنادان بیافکنناد .یعنای در واقا واژه زنادانی
سیاسی در جامعه ما از ثن شک متداول بیرون ثمد و وسا یعتر شاد .ایان شارایطی
بود که بر بستر ثن کشتار دهه  ۶۰رخ داد.

تناقض دخالت گری زنان و نگرش مرد/پدرساالر
ما هیا جنب اجتماری سیاسیا را در دنیا سرا نداریم که زنهاا در ثن شارکت
نکرده و دخا ت نداشته باشاند .در نتیااه هایا کشاور را هام ناداریم کاه زنادانی
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سیاسی داشته باشد ،و ی زندانی سیاسی زن نداشته باشد .برا زنان جامعه ما کاه
صد ا بتاه در شارای غیرانساانیتر و زجرثورتار نسابت باه ماردان جامعاه ماا
زیست میکنند ،دالی کافی وجود دارد که با حکومت اسالمی مها فت کنند و بعاد
هم مورد هدف حکومت اسالمی قرار بگیرند .ارتراضا زنان و ساازماندهی ثن
در ی حرکت اجتماری ،با بین و نگاه غا ب مرد/پدرساالر جامعه ما در تضااد
است .نگرشی که از زن انتمار دارد که فق شاهد باشد ،ثنهام از ناو یا شااهد
منفع  .چنان ه منفع نباشد ،مورد تقبیس قرار میگیرد تا ثناائیکه اگار دساتگیر و
زندانی شود ،قرار است به رنوان ی زن "بد" از خانواده و جامعه طرد بشود.
در نمر داشاته باشایم کاه خمینای فرماان بازگشات زناان باه کانج خانههایشاان را
هنگامی صادر کرد که هنوز زمان کوتاهی از ثن نگرشته بود کاه زناان باا صاف
میزیونی به خیابانها ریهته بودند و در سرنگونی رژیم شاه ساهیم شادند .زناان از
همان ثغاز به حکومت رسیدن جمهور اسالمی ،حاضر به تن دادن به حقار و
سرکوب نمام جدید نبودند .او ین ارتراضی که زنان به قانونی شدن حااب به راه
انداختند ،نماد ارالم ثشکار تن ندادن به این فرودستی بود .به جرئت میتوان گفت
که زنان اصوال هزینهها بیشتر برا تشییرا جامعه میپردازناد ،زیارا هماه
وی گیها ی جامعه مردساالر دست باه دسات هام میدهناد تاا و را از نقا
داشتن در این تشییرا اجتماری برحرر دارند.
اصااوال وقتاای زنااان بااه حااوزه سیاساات و مبااارزه رزیااه تبعاایض و نااابرابر پااا
میگرارناااد ،از خطااار ثن هااام باخبرناااد .و میدانناااد در حکاااومتی ماننا ا د رژیااام
سرمایهدار جمهور اسالمی ایران که مبتنی بر ثپارتاید جنسیتی بوده و با تکیاه
بر مرهب سرنوشت جامعه را رقم میزند ،زندانی شدن ،شکناه و تحقیر ،اهانت،
همه و همه امر بدیهیاند و انتمار دیگر هم ندارند .اگر چه در بسیار از این
دست مسائ  ،زنان با مردان مشترکا در رنج هستند.
اما این را هم میدانند که بسیار از خطرا دیگر هم که ممکن است برا اکثار
مردان ناشناخته باشد ،مضافا زنان را تهدید میکند .اما رزیرغم رزام باه تماام ایان
خطاارا  ،زنااان از پااا نمینشااینند .فتواهااا کشااتارها دهااه  ،۶۰اگرچااه شمهاار
جنسیت بر خود نداشت ،و ی شرایطی را به وجود ثورده بود که به وسیزه ثن یا
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مردمحور ضدزن بتواند با نیمی از شهروندانی کاه حکومات
حکومت تماما مستب ِد
ِ
هی گونه ارزش انسانی برایشان قائ نبود ،تصفیهحساب بکند .ظاهرا قرار بود و
یا انتمار داشتند زنان ناه تنهاا باا نمودهاا ایان حکومات مساتبد مردسا االر کناار
بیایند ،و نفی موجودیت خود را بپریرند ،بزکه اما و اگر هم نکنند و به خانههایشان
باز گردند .اما این امر هی وقت مورد قبول زناان قارار نگرفات .زناان در مقابا
همااه نمودهااا تبعاایض و نااابرابر در درون جامعااه قااد رزاام کردنااد .ررصااه
"خصوصی" خانواده را به چا کشیدند .جمهور اسالمی نمیخواست که زنان
در ررصه اجتماری قد رزم کنند.
اینگونه اظهار وجود از سو زنان مشایر نممای باود کاه میرفات تحکایم شاود.
فتوا خمینی کار از پی نبرد .تثبیت قوانین ضد زن هام کاار از پای نبارد.
کنترل زنان در گوشه و کنار خیابان هم نتیاه نداد .پیکار ثغاز شده بود و نمیشاد
جزو ثن را گرفت .کنترل زن در همه ررصهها باید با سبعیت تمام به پی بارده
میشااد .بااه بنااد کشاایدن هاازاران زناای کااه از همااان ثغاااز قاادر گیر جمهااور
اسالمی به ثن «نه» گفتند ،نتیاه این پیکار بود .رژیم اساالمی مصامم باود کاه باا
این مقاومت مقابزه کند .جمهور اسالمی همان سیاستی را که به زور بار جامعاه
تحمی کرده بود ،به درون زندانها وارد کرد.
به همین د ی است که در ثغاز گفتم زندان زنان ،ثینه تمامریاار جامعاه ،حکومات
زنستیز ثن و مقاومت در مقاب ثن بود .نتیاتا زنان زنادانی سامب مباارزه بارا
مطا باتی شدند کاه در انقاالب  ۵۷متحقا نشاده باود و زناان نیاز باه هی یا از
ثرزوها و مطا بتشان نرسیده بودند و جمهور اسالمی هم نماد ی حکومت تماام
ریار ضدزن گردید.

محتوای "ارزشی" بدن زن
هر روز که از رمر جمهور اسالمی میگرشت ،هر برگی که بر تااریخ ضادیت
ثنهااا بااا حقااو انسااانی زن افاازوده میشااد ،خااود را بااه تمااام ریااار در زناادانها
جمهور اسالمی هم به نمای میگراشت .به ربار دیگر ،موقعیت زنان در بند
بازتاب فشرده موقعیت اکثریت زنان جامعه ما باود .ایادئو وژ اساالمی میرفات
که کاربرد خود را در جامعه و در درون زنادانها همزماان باه اباو برسااند .و
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اوین و قزلحصاار ،گوهردشات ،رادلثبااد و برخای دیگار از زنادانها ریاز و
درشت که هنوز هم بسایار از ماردم ایاران از چناد و چاون ثنهاا بااخبر نیساتند،
کمیته ها ،بازداشتگاهها موقت ،همه و همه به میدان این نبرد تبدی شدند.
جمهور اسالمی با تمام قوا و به کم همه ابزار سرکوب خود ،از جمزه زنادان
و شکناه تالش کرد که رفتارها اجتماری زنان را در گوشهگوشاه ایاران تعیاین
و کنترل کند .تمام جوانب زندگی زنان در حوزه مسائ اجتماری سیاسی اقتصاد
و همه ثن روندها و گزینههایی که برا زناان در درون جامعاه حادود و اشاور و
مرز تعیین میکند ،باید مو به مو و به کم این امکانا سرکوب ،در زنادان هام
به اجرا گراشته میشد .یعنی همزمان با اینکه ا گوها و رهنمودها و با ه اصاطالح
دستورا عم ها اسالمی رابطه ثحاد مردم را با یکادیگر ،رابطاه مارد را باا زن،
رابطه مردم را با حکومت و رابطه حکومت را با مردم در جامعه تعیین میکرد،
و خود را در ی سیستم حکومتی اسالمی بهطور کزی محکام مینماود و بازتااب
ثن در قانون اساسی ایران و در تمام قوانین ضاد زن در ساطس جامعاه نشاان داده
میشد ،باید همه ثنها نیز در سطس زندانها تحات حاکمیات رژیام اساالمی حقناه
میشدند .نتیاتا ی به ی و مو به مو در زندان هم دیکته شد.
از حااااب گرفتااه تااا ماادل حاارف زدن زن و نگریسااتن و نشسااتن و برخاسااتن و
خندیدن و هرگونه رفتارها انسانی او ،همه ثنها مورد توجه پاسداران نمام قارار
گرفت و برا ثنها در درون زنادان هام دساتورا عم صاادر شاد .قاوانین تنبیهای
مرهبی که میرفت به یکی از استهوانبند ها اصزی سیستم قضایی ایران تبدی
شود ،در زندان زنان بی از پی زمینه رمزکرد یافت .ی جنگ تماام ریاار در
زندان ادامه داشت.
من از ثن به رنوان جنگ نام می برم ،جنگی که بارای ماوزهاا شارری قائا
بودند و از زندانبانان ما شرری و مااز زنان به غنیمت گرفته خود میساخت.
میتوانستند تمام جان زنان را تصرف کنند .رضایت زن اصاال مطارح نباود .بار
طب همین احکام هست که تحمی رابطه جنسای باه "کنیزکاان باه غینمات گرفتاه
شااده" را ح ا خااود میدانسااتند .یعناای میتوانسااتند زنااان را با ه راحتاای و باادون
بازخواست مورد تااوز جنسی قرار دهند.
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از ثناائیکاااه بااادن زن در سیساااتم اساااالمی محتاااوا "ارزشااای" خاااود را دارد،
همهوابگی با و هم به مسبزه "رفت" و "ضدرفت" رب پیادا میکناد .پاساداران
نمام بهشت برین را از ثن خود میدانستند و قرار بود که انسان "بیرفت" به این
بهشت برین راه پیدا نکند .را نباید هیا زندانی "باکره"ا جان گرفته میشد کاه
مبادا به بهشت راه یابد .تااوز جنسی به دختران "باکره" پی از اردام ثنها ،نمود
ثشکار بهکاربستن احکام شریعت اسالمی در زندان بود .در واق همین بیان باود
که به کم زمامداران حکومتی در زنادانها ثماد کاه هام "ااواب ثخر "شاان را
ببرند و هم اینکه با از بین بردن "رفت زن" ،او را هم در هم بشاکنند و وادار باه
همکار بکنند.
یافتهها بسیار نشان میدهد که گاها زنان را بارا فارار از ارادام و یاا وراده
ثزاد شدن از بند ،وادار به ازدواج باا زنادانبان و یاا شاکناهگر خاود میکردناد و
باادین ترتیااب ازدواجهااا اجبااار و یااا صاایشه کااردن از درون جامعااه بااه درون
زندانها رامدانه رخنه کرد و بدن زن باه ابازار بارا تحمیا مطاام پاساداران
حکومت تبدی شد .را گارد زندان به زور بادن و را تصااحب میکناد و و را
حتی گاهاا در مقابا یا حاامزگی ناخواساته هام قارار میدهاد کاه خاود شاکناه
مضااارف دیگاار بااود .زناادانبان از درد جانکاا اه زناادانی اار میباارد زیاارا
میپنداشت زندانی سزاوار این درد است" .نافرمانی کارده اسات و رناا را هام
باید ببرد" غاف از اینکه بسایار از زناان دربناد ماا باه ایان ناو رفتاار سابعانه
جنسیتی به رنوان ی نو شکناه جسمی و روانی نگریسته ،و برایشاان جادا از
شال  ،خوابیدن در تابو مرگ و ارمال دیگر شکناهها جسمی و روانی نبود.
زنان زندانی ،در مامو  ،میدیدند کاه وجاود معترضشاان و هم ناین جنسیتشاان
مورد بدترین اهانتها قرار گرفته است ،همانگوناه کاه در جامعاه هام باا اینگوناه
تحقیرها همواره روبرو بودند .ثنها باید شکناه میشدند تا مطیا و منفعا باشاند.
تحمی این انفعال ،بر شکناه برا گرفتن اطالرا از ثنها و مقابزه سیاسی با ثنها
اضافه میشد .زنان زندانی همیشه این امکان در ذهنشان مرور میشد کاه ممکان
است مورد تااوز جنسی قرار گیرند.
حال بگرریم از اینکه اابت شده است مردانی هم کاه باه بناد کشایده میشادند ،ایان
خطر را هم گاها پی بینی میکردند .اضافه کنم که زنان زندانی نسبت باه ماردان
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زندانی از نمر جسمی صدمهپریرتر بودند .را بهطور رموم بسیار از گاردهاا
زندان ،برتر فیزیکی را بر زنان زندانی تحمی میکردند.

مالکیت بر زنان و خانواده مقدس
خانواده مقدن در درون جامعه بستر تبعیضثمیز است که ماردان را صااحب و
ما زنان و حاکم بر همه ح و حقو ثنها میگرداند .فعا یات سیاسای یا زن
به مثابه خروج از نق سنتیا است که خانواده مقدن بارا او قائا اسات و در
نتیاه طمه به این ما کیت محسوب میشود .این ما کیت بارهاا در زنادان هام باه
زنان یادثور میشد و چون پتکی از سو زندانبان و بازجو بر سر زنان زندانی
فرود می ثمد که "مگر شما صاحب ندارید که ایناا هستید؟"
واقعیت این است که زنان ما هیاگونه ح فرد سیاسی اجتماری حتی در بیرون
از زندان و در تحت ی حکومت اسالمی نداشته و ندارند .باا طب در زنادان هام
از همه حقو او یه محروم میشدند .اگر تحت رژیم جمهور اساالمی هی گوناه
ح دخا تگر در سرنوشت و زندگی فرزندان ی زن در جامعه برا و قائا
نیستند ،در زندان هم به همینگونه بود .صرفنمر از اینکه برخی از زناان بااردار
به خاطر شال ها پی در پی سق جنین میکردند ،و یا به خاطر دیر رسایدن باه
بیمارستان برا زایمان ،جان خود و فرزندشان را از دست میدادند.
بسیار هم پ از وض حم  ،نوزادشان از ثنها گرفتاه میشاد و گاهاا باه دسات
کسانی سپرده میشد که هنوز هم ممکن است از ثنها اطالری نداشاته باشاند .گاهاا
نااوزادان پساار را میگرفتنااد و بااه خانوادههااا حزبا زهاای میدادنااد تااا بااه خیااال
خودشان سرباز اسالم تربیت کنناد تاا در ثیناده برایشاان در جهااد اساالمی رکااب
بزنند .این زن در واق هی گونه حقی بر فرزند خود نداشت ،درسات مانناد هماان
بیحقی در درون جامعه.
اگر در جامعه زنی کاه همسارش در زنادان باود بایاد طبا بیان واپساگرایانه و
رقبافتاده همه رمرش را منتمر ثزاد شوهرش مینشست .در زندان هم این امر
بااه نااوری خااود را نشااان ماایداد منتهااا بااهطور معکااون .یعناای زن زناادانی هاایا
انتمار نمیبایستی داشته باشاد کاه همسارش در بیارون از زنادان در انتماارش
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باشد و این را زندانبانان روز هزار بار بر سر زنان زنادانی میکوبیدناد کاه تاو
زن خوب و مادر خوبی نیساتی ،بناابراین همسار در بیارون منتمار نیسات و
فرزند هم انتمار را نمیکشد.
مادرانی هم که فرزندانشان با ثنها در زندان به سر میبردند ،از هی گونه امکانی
برا فرزندان خود برخوردار نبودند .را همیشه در رنج بودند و این رنج زماانی
بیشتر میشد که مورد رتاب و خطاب زندانبان قرار میگرفتند که تقصایر توسات
که فرزند در این شرای زندگی قرار گرفته است .ایان ماادران ناه تنهاا ماباور
بودند با زندانبانان خود دست و پناه نارم کنناد ،کاه شااید بتوانناد شارای بهتار
برا فرزندان نوزاد خود فراهم کنند و برا این تاالش هام ماورد ضارب و شاتم
قرار میگرفتند و به ثنها اهانت میشد ،گاها از سو خانوادههایشان هم ممکن بود
مورد سرزن قرار بگیرند که  :کنار بیاا ،بیاا بیارون ،ب اها بیارون اسات ،زن
بهتر است زندگی خودش را بکند ،ثسای خانوادها را حفظ کان و از ایان دسات
صحبتها و نصایس .نتیاتا زنان زندانی باید به ثنها هم جوابگو میشدند .حال چاه
فرزندشان با خودشان در درون زندان بود یا بیارون از زنادان .در هار دو حا ات
زنان زندانی باید رنج میبردند.
تمام کوش ها جوام مرد/پدرساالر در طول ساالها متمااد تااریخ بشاریت
این بود که زنان را از استقالل در همه زمینهها محروم کرده و به خانوادههایشاان
وابسته و یاا باه قاو ی وابساتهتر از ماردان کنناد .در بسایار از مواقا زناان باه
خانوادههایشان از نمر احساسی هم وابستهتر شدند .در واق همین خانواده مقدن،
به ابزار برا تعیین جایگاه زن ،حاوزه حرکات زن ،جایگااه جاوالن و رار
اندام زن در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفت.
زندان جمهور اسالمی هم به مثابه بساتر دیگار از ایان جامعاه تبعیضثمیاز و
نابرابر مستثنی نبود .تا ثناا که از خانواده به مثابه ی ابزار و یا راما فشاار
برا ارترافگیر هم بهره برد .ارترافاتی که بعدها حتی میتوانسات باه ضارر
همان زن زندانی تمام شود و گاها حتی او را به مقابزه با خانواده اش هم بکشاند و
نه تنها این ،تااوز جنسی در مقاب افراد خانواده وسیزها شاد کاه زن زنادانی را
در مقاب خانوادههایشان قرار بدهند .برخی از خودکشیهایی کاه در زنادان زناان
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صور گرفت نشان از ثن دارد کاه تاا چاه حاد جمهاور اساالمی از ایان ابازار
برا درهم شکستن زن زندانی استفاده میکرده است.

تحقیر بدن و جنسیت زن
در کنااار ایاان رنجهااا ،بایااد خطاارا ث ودگیهااا ،نبااود بهداشاات باادنی باارا زنااان
بهخصوص به هنگام پریود ماهانهشان را هم به ثن اضافه کنیم و مصائب ناشی از
ثنها را هم در نمر داشته باشیم .با در نمر گارفتن اینکاه تفتی هاا بادنی کاه باه
بهانه ها مهتزف صور میگرفت ،موجب رنج و راراب زناان زنادانی میشاد.
چنان ه زنی به این تفتی بدنی ارترا میکرد ،مورد این تهدید قرار میگرفات
که اگر زیاد ارترا کنی ی زندانبان مرد را میثوریم تو را تفتای بادنی کناد.
این امر را هم به رنوان ابزار مورد استفاده قرار میدادند تا زن زندانی سیاسی
را مورد تحقیر و اهانت بیشتر قرار بدهند.
در نماار داشااته باشاایم کااه بساایار از خانوادههااا زناادانیان سیاساای در مناااط
دوردست تر زندگی میکردند و نمیتوانستند همه نیازها فرزندان زندانی خود
را هم فراهم بکنند .نگرش تحقیرثمیز که در جامعه نسبت به زن وجاود داشات،
دید که زن را کثیف و "نا " به حساب مای ثورد ،در درون زنادان هام غا اب
بود .پاسدار که میخواست زنی را شکناه بکند ،حاضر بود رو پشت این زن
بنشیند ،دهان را محکام نگهادارد تاا صادا فریااد او را خفاه کناد ،اماا بعاد کاه
میخواسااتند او را پاا از شااکناه بااه ساازول خااود منتقاا کننااد ،همااان پاساادار
شکناهگر برا ثنکه مبادا دست به دست "زن نا " بهورد ،خودکار باه دسات
این زن میداد و ی سر خودکار را خودش میگرفت.
ثزار و توهینهااا جنساای زنااان در سرتاساار جامعااه پدیاادها اساات کااه زنااان مااا
همواره با ثن دست و پناه نرم میکنند .این ثزار در درون زندانها هام با ه ناوری
راه مییافت که تمام ثسای و ثرام زنان را در ثنااا ماورد حمزاه قارار مایداد.
نگاهها هرزه ،حن زننده ،بهره گرفتن از مفااهیم سکسیساتی متبزاور از ذهنیات
جنسیتزده و استفاده از ادبیا سهیف باه هنگاام باازجویی بارا درهام شکساتن
روحیه زنان مرتبا رخ میداد.
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اگر در جامعه حفظ بکار "ارزش" محسوب شاده و "ناامون" در تقزیا جایگااه
زنان به ثب هها جنسی در جامعه مبتنای بار ارزشهاا پدر/مردسااالرانه نقشای
محور دارد ،در درون زندان هم به مثابه اهرمی مورد استفاده قرار میگرفت و
باورها سیاسی زنان در باه زنادان کشاانده شادن ثنهاا را باه "بیناموسای" ربا
میدادند و گاها حتی از زنان ثزمای بکار میگرفتند .بازرسی بادنی و ضاربه
زدن به اندام تناسزی زنان به هنگام شکناه و بازجویی که موجاب خاونریز و
میشد ،هر حمها زن بودن و را به رخ او میکشید و ثن هم ی زن دربند.
باید اضافه کرد که تحم حضور گارد بهخود خود برا زندانیان اصوال راراب
ثور بود تا چه رسد به اینکه حدن بزنید دوربینها مهفی یا افراد را گماشتهاند
که مرتبا شما را بپایند ،حرکاتتان را در نمر داشته باشند ،کنترلتاان کنناد ،نتیاتاا
شما به رنوان ی زن هی گاه احسان امنیت نمیکنید .همیشه فکر میکنید داریاد
دیده میشوید.
اگر دیده شدن زن به مثابه ی کااال جنسای در جامعاه مطارح اسات ،ایان کااال
قرار است در زندان هم از همین زاویه دیده بشود .زندانبان همیشه در این اندیشاه
است که این کاال میتواند متعز به او باشد ،بی دردسر و به راحتی و ثنهام باا در
نمر گرفتن قدرقدرتیا که زندانبانان در درون زندانها از ثن برخوردار هستند.

زنان در مرگ با مردان برابرند
زندانها زنان ،ثینه تمام نما جامعه ما هستند .و زنان در بند هم ثیناه تمامنماا
رنج و مقاومت زنان در درون جامعه ما .جنسایت هماواره راامزی اسات تاا زناان
تحت تبعیضها و خشونتها مضارف قرار گیرند و از این حاظ هزینه فعا یات
سیاسی برا زنان بسیار گزاف تر است .تاربه زیسته این زنان کاامال باه مسابزه
جنسیت ثنها پیوند خورده و بارا بسایار از زناان در بناد ،فشاارها جسامی و
روانی شان حتی فق به بند ختم نشد.
بسیار از زنانی که توانستند جان به در ببرند ،نمیگاویم جاان ساا م ،فقا جاان،
سالهاساات کااه رااوار ایاان فشااارها را میپردازنااد و بااا ثن دسا ت و پناااه ناارم
میکنند .اما خوب میدانم که اگرچاه زناان تحات حاکمیات جمهاور اساالمی در
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زندگی روزمرهشان با مردها نابرابر هستند ،و ی ثنها در مرگ با مردان برابرند.
با در نمر گرفتن اینکه شیوه شکناها که قرار بود جان ایان زناان را بگیارد ،و
ثنان را به کام مرگ بکشاند ،بهطور متفاو و رموما نابرابر رمزکرد داشات .در
زندانی به بزرگی زندان ایران ،زنانگی هار روز شاال میخاورد تاا از حضاور
اجتماری سیاسی زناان باه خشان تارین وجاه جزاو گیارد .اماا فراماوش نشاود کاه
مقاوماات زنااان جسااور و مبااارز در بیاادادگاهها رژیاام جمهااور اسااالمی ایااران
حماسهها ثفرید.
 ۱۴ژوئیه ۲۰۲۰
***
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پروید ریاحی:
«خار راه اسالم»

هر چه به ماه خرداد نزدی تر می شویم ،یاد د هرهها سال  ۱۳۶۰بیشتر ثزارم
میدهد و به جسم و جانم چناگ مای زناد! شکشات و کشاتارها ثنساال حاداق در
تاااریخ معاصاار ایااران بیسااابقه بااود! هاار روز بااا شاانیدن اخبااار دسااتگیر ها و
اردامهایی که گاه به دههاا نفار میرساید روز ثغااز میشاد و د هاره و اضاطراب
همراه هر روزهام بود!
باردار بودم ،با مشکال و شاد ها ثن!! هر زنی یا هر مادر دوران باردار
خود را با تصویر و تصور حمها که جگر گوشاه خاود را در ثغاوش میگیارد
شیرین و د پریر میکند و به سهتیها کمتر میاندیشد!
کمی بی از سه مااه باه زماان تو اد کاودکم نماناده باود کاه خبار رساید باه دنباال
دستگیریم هستند! همسرم ماهها بود مهفی شده بود ،با دو کود خردساال دیگارم
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زندگی نیمهمهفی داشتم .دختر خواهرانم هر دو (دان ثموز) و خیزای از ب اهها
دیگر هم محزیام دستگیر شده بودند ،کسی که هنوز دستگیر نشده بود مان باودم!!
طرفااه ثن کااه رزاات بااارداریم بااود!! چاارا کااه در مساااد مح ا بااین طرفااداران
دستگیریم قب یا بعد از به دنیا ثمدن کودکم دودستگی بود!!
برخی خواهاان دساتگیر و ارادامم بادون ناوزادم و برخای موافا دساتگیر و
اردامم قب از تو د کودکی کاه در شاکم داشاتم بودناد!! چارا کاه او را «خاار راه
اسالم» و محکوم به مرگ میدانستند!!!
زندگی در جاها کوچ هر ریبی داشته باشد این شحسن را دارد کاه خبرهاا زود
په میشود و گاه پیامدها نیکویی دارد!!
شبی که قاصد خبر نزدی شدن سارت دستگریم را داد ،نیرویی در وجاودم باه
مقاومت برخواست!! شاید «خار راه اسالم » در شکمم بود!! یا رش به زندگی و
مبارزه بر رزیه جنایاتی که در حال رخ دادن بود!!!
به هر رو «خار راه اسالم» اکنون در ثستانه سیوچهارسا گیسات ،باا کارناماها
درخشان و طوالنی!! از یکی از دبیرستانها خوب شهر دیاپزم گرفتاه باا درجاه
ممتاز ! در رشته رسانهها تحصی کارده!! چنادین فایزم مساتند سااخته ،مادتی باا
برنامهها هنر تزویزین اتری از جمزه :برنامه «بدون ناام» همکاار کارده و
امااروز  ۳ماای  ۲۰۱۶شاارو فیزمبااردار فاایزم داسااتانیاش با ه نااام« :مهاااجرین
خشمگین!» است.
بااا غاارور در حا یکااه اشا شااو در چشاامانم حزقااه زده قب ا از همااه در مح ا
فیزمبردار حاضر شدهام تا «خار راه اسالم» را تماشا کنم!!
***
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پگاه روشد:
زنان زندانی سیاسی سخد میگویند!

یکی از راهروها بند ۲۰۹
در ترکیه با بنفشه و فرشته ثشنا شدم .او ین چیز که در نگا ِه اول از ثنهاا تاوجهم
را جزب کرد ،نشاط و پریرندگی و می ِ سرشارشان به زیستن بود .وقتای گرشاته ِ
جوان مبارز کاه یکای در
ثنها را با اال ِن خودم مقایسه کردم خیزی متحول شدم .دو
ِ
ب ایران برا نی ِ به ثرمانهایشان دست به مباارزه
شما ِل ایران و دیگر در جنو ِ
زده بودند .ثنها پ از پیروز ِ ضادِانقالب جمهاور اساالمی ،فهمیاده بودناد کاه
هنوز خیزی کارها باید کرد تا به ثرمانشان نزدی شوند .ثنها با شور و هیااان باه
ااختن دنیااا ِ د هواهشااان ادامااه دادنااد و در حمااه حمااه
مبااارزه خااود باارا سا ِ
زندگیشان مبارزه کردندر حتا بعد از این که مابور شدند از کشاور خاارج شاده و
پناهنده شوند.
فرشته در  ۱۹سا گی دانشسرا ِ خود را به اتمام رساند و در ی روستا اساتهدام
شد .او فعا یتها ِ خود را از همان روستا ثغااز کارد و همگاام باا مباارزا ِ ماردم
دایرکاردن کتابهاناه در چناد
کارها ِ فرهنگی میکرد .او همراه باا دوساتاناش باا
ِ
روستا سعی داشت ب اهها را باا اندیشاهها ِ صامد بهرنگای ثشانا کناد .فرشاته در
مبارزا مهتزف فعال باود ،در ارتصاابا ِ معزماین شارکت میکارد ،در واقعاه
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حمزه به کو ِ دانشگا ِه چمران به دانشاویان مبارز میپیوسات و .....و در کاو
دانشگاه توس اوباشان رژیم دستگیر شد و پ از مدتی ثزاد شاد .باه هماین د یا
ت تدری اش معز شد و به یکای از شاهرها ِ جناوبی رفات و در ثنااا باه
وضعی ِ
فعا یت متشک تر پرداخت و هوادار اتحادیه کمونیستها ایران شد.
بازشادن فضاا سیاسای
از ثنسو بنفشه ۱۹ ،سا ه ،در شما ِل ایران دانشاو بود .با
ِ
در ثن زمان ،دانشاوها و جوانان به احزاب و گروهها ِ مهتزف میپیوستند .او با
توجه به مطا عا و ثشناییاش باا خا ِ ساازمان مااهادین باه هاوادار از ثن در
هاوادار ساازمان مااهادین باود .پا از
ثمد ،و سپ با پسر ثشنا شد که او نیاز
ِ
مدتی ثن دو با هم ازدواج کردند.
ت خاود
بنفشه و همسرش تصمیم گرفتند که شش ِ خود را کنار بگرارند و باه فعا یا ِ
به طور جد تر ادامه دهندر تا این که مسبزه  ۳۰خرداد پی ثمد و پ از ثن برا
کاردن
فاز نمامی تبدی شد .رژیام بارا محکام
فاز سیاسی به ِ
سازمان مااهدینِ ،
ِ
ای و اجتماااری خااود تااالش کاارد ثخاارین دسااتاوردها
پایااهها ِ اقتصاااد و سیاسا ِ
انقالب مردم را نابود کند و کزیه سازمانها و احزاب و فعا ین مباارز و انقالبای را
از سر راه خود بردارد و اینگونه تودهها مردم را به خیاال خاود مرراوب کناد.
در د ما ِه  ۶۰بود که بنفشه باردار همراه همسرش در خیابان دستگیر شد.
پ از کودتا رژیم جمهور اسالمی بود که ساربداران (کاه باه ابتکاار اتحادیاه
کمونیستها ایران تشکی شده بود) دست به مبارزه مسزحانه در ثم زد .با ثنکه
تبااط تشاکیالتی فرشاته باا اتحادیاه کمونیساتها ایاران
در ثن اوضا و شرای ار ِ
قطا شااده باود ،امااا از طارف ثمااوزش و پارورش او را احضااار کردناد .پا از
مراجعه به اداره مربوطه ،او را دستگیر کردند و به مقر سپاه بردند.
شب اول از او باازجویی کردناد و از شابها بعاد باازجویی هماراه باا شاکناه و
توهین بود .فرشته میگوید:
«روز ثزاد خرمشهر همزمان بود با روز دستگیر و شکناه و توهین به مانر
ثنها سرشار از شور و خوشحا ی از ثزاد خرمشهر ،مرا شاکناه میدادناد و باه
من میگفتند که دوستان تو در ثم برادران ما را میکشند در صورتیکه خیزای از
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برادران ما برا ثزاد خرمشهر کشته شدند و…»
بنفشه را پ از دستگیر مستقیم به بازداشتگاه بردند .او میگوید:
«با کاب به کف پاهایم میزدند ،از سارت حدود  ۵بعد از ظهر تا سارت حادود ۳
صبس ،تمام این مد مرا کت زدند .فق ی بار پاها من را بااز کردناد .چاون
فکر میکردند پاهایم بیح شده ،من را مابور کردند پاهایم را در جاایی کاه ثب
جم شده بود بگرارم و…».
حاین ماداوا ِ او
بنفشه را بعد از  ۲۴سارت به بازداشتگا ِه موقت بردند .زندانیان،
ِ
متوجه شدند او حامزه است و به زندانبانان به خاطر شاکناهاش ارتارا کردناد.
در جواب به این ارتراضا  ،ثنها گفتند که:
«ما نمیدانستیم که او حامزه است!»
زندان دیگر منتق کردند .در ثن زمان باخبر شد کاه
پ از مدتی بنفشه را به ی
ِ
دو تااا از برادرهااا ِ همساارش اراادام شاادهاند و همساارش شاادیدا تحاات شااکناه و
ردم ارتراف و تان نادادن
فشارها شدید است .پ از مدتی همسرش نیز به د ی ِ ِ
به مصاحبه تزویزیونی ،همراه با  ۱۵یا  ۱۶نفر دیگر اردام شد .بنفشه را وقتای
که هشت ماه از باردار اش میگرشت ،به بند رماومی منتقا کردناد .در ثنااا باا
دکتر زنان هام ثنااا
دختر کوچ اش ثشنا شد .ی
ی مادر و دختر و ررون و
ِ
ِ
زندانی بود.
موق زایمان ،او را به سهتی و با اصرار زیاد زندانیان زن بر پشت وانتی ساوار
کردند و به بیمارستان منتق نمودند و با کمتارین توجاه باه او ،وقتای گوشاها از
بیمارستان افتاده بود و سر ب ه از رحم بیرون زده بود ،به اطا زایمان بردند.
او میگوید:
«من بزد نبودم به ب هام شیر بدهم و نیاز داشتم که پرستار به کم ام بیاید ،اماا دو
مامور که همراه من بودند به هی وجه مرا تنها نمیگراشتند .شب بعد از زایماان
دیدم که دو نفر مسزس با دکتر که پزش قانونی اردامیها بود وارد اتاا شادند.
او با پوزخند از من پرسید:
"باالخره ب ه تو به دنیا ثمد؟ حاال چی هست؟"
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وقتی گفتم دختر است ،خندها کرد و گفت:
"خوبه ،پ نمیتونه انتقام پدرش رو از ما بگیره!"
فرشته میگوید:
«رالوه بر شکناهها روزانه که خورا ما باود ،اناوا شاکناهها ِ دیگار هام
بااود .ساار و صااداهایی کااه از شااکناهها دیگرزناادانیان میشاانیدیم ،فحشااها و
توهینها ثنها ،شب و روز برایمان ترانهها ثهنگران پها میکردناد و صابس
زود برا نماز اجبار بیدارمان میکردند .ناور کاافی نداشاتیم و در گرماا ۵۰
درجه جنوب هیا نو وسیزه تهویه هوا و یا خن کنندها نبود .کمر همه
ما دچار بیمار پوساتی «گاال» شاده باود .هار وقات میخواساتند اذیتماان کنناد
نمیگراشتند حمام یا دستشویی برویم .وقت و بیوقت سزول ما را به هر د یزی مای
گشتند .اما ما هم ،شگردها مهصوص خودمان را داشتیم و به هر نحو خبرهاا
را رد و بدل میکردیم ،به خصوص «مورنزدن» کاه هماه ماا باه خاوبی یااد
گرفته بودیم».
بنفشه و فرشته ،هر دو میگویند:
«ما بارها شنیدیم که دختران باکره را قب از به دار ثویهتن صیشه میکنناد و بعاد
به ثنها تااوز میکنند ،تا کاه ایان دختاران بعاد از کشاته شادن بااکره نباشاند و باه
بهشت نروند .ثنها هم نین شنیده بودند که با ی جعبه شیرینی یاا یا کزاه قناد و
در خانه دختران اردامی میرفتند و…»
ی شاخه گ به ِ
فرشته میگوید:
«اوج شکناهها برا من زمانی بود که ما را به تماشا ارادام میبردناد ،برخای
دختران جوانی بودند که بعد از تماشا مراسم اردام انقالبیاون از تارن تاا صابس
جی میزدند».
زناان زنادانی کالساها ثماوزش کتابهاا
رالوه بر همه این شاکناهها بارا
ِ
ماارهبی و اخالقاای میگراشااتند و ثنهااا را مابااور میکردنااد در جشاانهایی کااه بااه
مناسبت ها مرهبی میگرفتند در مراسم درا شرکت کنند .توابهاا را میثوردناد
جنسای ساهنرانی کنناد ،و تماام سعیشاان
تا برا ثنها از اقرارشان به ارتباطها ِ
ِ
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این باود کاه از ایان نمار ثنهاا را بشاکنند .زناان را ماباور میکردناد دور حیااط
کمار ثنهاا بزنناد .گااهی اوقاا
پابرهنه بدوند .توابها دستور داشتند که با شال به
ِ
دادیارها را برا صحبت با ثنها میثوردند .دادیارهاا اجاازه داشاتند ثنهاا را تنبیاه
کنند.
این تنبیهها شام ِ شاال و سازو ِل انفاراد بادون ثب و غارا ،و نارفتن باه حماام و
دستشویی  -برا ِ مدتها ِ طوالنی -میشد .فرشته  ۶ماه را در انفراد گرراند .او
میگفت:
«وقتی تنبیهمان میکردناد در کیساهها ِ پالساتیکی دستشاویی میکاردیم تاا بارا ِ
رفتن به دستشویی به زندانبانان ا تمان نکنیم».
بنفشه میگوید:
«یا روز ماارا تنبیااه کاارده بودنااد ،ماان و دختاارم کااه  ۲سااال داشاات را در یا
ت سزول زندانی کردند .وقتی در را بستند دختارم ترساید و شارو باه جیا زدن
کرد .من هر کار کردم نمیتوانستم او را ثرام کنم.
نزدی  ۲سال بود که همراه با من در زندان بود ،و گهگاهی او را باه بیارون از
زندان نزد خانوادهام میفرستادم .همراه با دخترم به در بزرگ ثهنی میکوبیادیم و
او دائما جی میکشید ،تا اینکاه در را بااز کردناد و او را باا خاود بردناد .پا از
رفتن دخترم ،من سه ماه را در سزول انفراد به سر بردم .بعادها بااخبر شادم کاه
دخترم را تحوی خانوادهام دادهاند».
پ از این که بنفشه به زندان راد برگشت ،دخترش را پی او بازگرداندناد .باه
حکم  ۳۰سال زندان را دادناد.
خاطر داشتن فرزند  -با ی درجه تهفیف،
او  -به
ِ
ِ
او خوشحال از این حکم ،با همسزو یهای جشن گرفت ،چرا که ممکن بود مانناد
بقیه به او هم حکم اردام بدهند .به فرشته نیز حکم  ۵سال حب در زنادان کاارون
اهواز را دادند ،اما او را تهدید کردند که ممکن است تادید نمار کنناد و حکاماش
به حکم اردام تشییر پیدا کند ،چون حتا کسانی که حکمشان کمتار از او باود ارادام
شدند.
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فرشته میگوید:
«نکتها که وجود داشات برخاورد باود کاه باه طاور خااص باا ماا ،باه خااطر
زنبودنمان ،میکردند .چیز که روشن بود حمزه اصزی رژیم در ۸ماارن ۵۷
نافرمانی
بود که تقریبا در ثن موق با زنان تعیین تکزیف کرده بودند و میخواستند
ِ
ب اجباااار و تاااااوز و اتهاااام و
باااه وجاااود ثماااده از ساااو زنهاااا را باااا حااااا ِ
ارترافگیر هااا ِ اجبااار در مااور ِد روابا ِ غیراخالقاای بااا ارضااا ِ سااازمانها،
تالفی کرده و زنان را در زندان سرکوب کرده و از بین ببرناد .در زنادان ،زناان
ابتدا در مقاب ِ سهتگیر ها و سرکوبی که ،به خاطر فعا یتها قب از دساتگیر ،
بر ثنها ارمال میشد ،از موض ِ ضعف برخورد میکردند و ج ِو باد حااکم باود،
ب غارا
اما بعدها روحیا تشییر کرد و ادامه مباارزه باه شاک ِ مقاومات و ارتصاا ِ
و ...در ثمد».
زنان زندانی سیاسی اخبار را از روزنامهها یا به نحاو از خانوادههاا
بسیار از
ِ
میگرفتندر و در اختیار دیگر زنان زندانی قرار میدادند .فرشته میگوید:
چگونگی برخاورد باا تاوابین و رفتاا ِر ثنهاا و ایااا ِد
«یکی از انوا ِ مبارزا ِ ما،
ِ
بین زنانی بود که بر رزیه ثنان موض گیر داشتند».
اتحاد ِ
هر دو ِ ثنها بعد از حدود  ۵سال حب از زندان خارج شدند .در ثن هنگام فضا ِ
منفی زیاد بر ج ِو خانواده ِ ثنها تحمی کارده باود .خانوادههاا باه
جامعه تاایرا ِ
ِ
دن دوباااره ِ فرزندانشااان ،بااا ثنهااا برخااورد
د ی ا ِ تاارن و وحش ا ِ
ت از دساات دا ِ
سهتگیرانه داشتند.
اهاان
گارفتن خواساته ِ ماادر و دختار ،خو
بادون در نمار
همسر بنفشه
ِ
خانواده ِ
ِ
ِ
ِ
نگهدار از نوهشان شدند .ثنهاا ساه فرزنا ِد خاود را در ثن ارادامها از دسات داده
بودند و بنفشه ،از رو ِ همد ی با ثنها ،محرومیت دور دخترش را پریرفت ،و او
را به خانواده ِ همسرش سپرد .به فرشته و بنفشه گفته بودند که ثزادیشاان موقات
است و ممکن است ماددا به زندان برگردند و ح ِ خروج از شهر را ندارند .ثنهاا
هر هفته باید خود را معرفی میکردند .هم رژیم ،و هم اطرافیان رفتار و حرکاا ِ
اراالم حضاور ،از ثنهاا در ماور ِد
ثنها را زیر نمر داشتند .همیشه موقا امضاا و
ِ
ازدواج ثنهاا
وضعی ِ
ِ
ت تاه شان سوالهایی میپرسیدند .خانوادهها نیز بر موضو ِ
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اصرار و پافشار داشتند.
بنفشه میگوید:
تمام وسای ِ خانه ام را دو ت ضب کرده بود و همسر و فرزنادم را هام از دسات
« ِ
بان تنام .رفتم پی ِ پدر و مادرم زندگی کردم .اماا
داده بودم .خودم مانده بودم و ِ
از خانوادهام گرفته تا اطرافیانام ،هماه چهارچشامی مراقابام بودناد .باه مان باه
جوان بیوه نگاه میکردند که هر حماه ممکان باود خطاایی کناد و
زن
رنوان ی
ِ
ِ
سر کار رفتم و هماه جاا ماباور باودم بگاویم شاوهر
مشکزی پی بیاورد .چند جا ِ
دارم ،اما هر ک که از گرشاته ِ مان بااخبر میشاد ،باه خاود اجاازه ِ هار ناو
زیارزمین خانهشاان را باه
پیشنهاد را میداد .از خانواده ِ شوهرم خواساتم کاه
ِ
من بدهند تا با فرزندم ثناا زندگی کنم ،اما قبول نکردند .من همه ِ امیدهایم را از
دست داده بودم و از همه جا رانده شده بودم .سعی کاردم باا شارایطی کاه بار مان
تحمی شده بود مبارزه کنم.
هر کسی اجازه ِ خواستگار از من را به خودش میداد ،حتا مرد که همسرش
باردار نمیشد .همه ِ تحقیرهاا را تحما کاردم تاا توانساتم مساتق شاوم ،و جما ِ
مربوط به خودم را پیدا کنم .حاال دیگر رقایدم رو شده بودر دیدگا ِه سیاسیام به
ت چپ گرای پیدا کرده بود .با مرد ثشنا شدم که او هم سابقه ِ زندان داشت
سم ِ
و گرای ها ِ سیاسیمان با هام همساو باود .ماا ازدواج کاردیم و دارا دو دختار
شاادیم ،امااا هی کاادام از مااا هی گاااه نتوانسااتیم ثن ااه را باار مااا در زناادان گرشااته
فراموش کنیم .با خانوادهها ِ ب هها ِ اردامی و با دوستانی کاه در زنادان باا ثنهاا
ثشنا بودیم رابطه برقرار کردیم .بعد از سا ها توانستم مطا عا خودم را بر مسائ
زنان متمرکز کانم و باا توجاه باه ارتباطهایماان توانساتم باا ساازمان زناان هشات
مارن وص شوم .من تا ثخرین حمه به مبارزهام در ایران ادامه دادم».....
فرشته میگوید:
«وقتی ثزاد شدم متوجه شدم بارها به خاناهمان هااوم ثورده بودناد و خواهرهاا و
برادرهایم از خانه فرار شده بودند.
فشاار زیااد را تحما کارده
پدر و مادرم در طول مدتی که مان در زنادان باودم
ِ
60

بودند ،و حاال میخواستند به من فشار بیاورند که دیگر چیاز تکارار نشاود .مان
دچاار بحرانهاا روحای و
خبردار شده بودم کسانی که قب از من ثزاد شده بودند
ِ
روانی شدهاند و همه ثرمانهایشان را از دست رفته دیدهاناد ،و فشاار خاانواده و
جامعااه ثنهااا را بااه کزاای ساارخورده و مااایون کاارده با ود .دوسااتانام میگفتنااد کااه
ب رما ِ زشاتی شادهایم و در
برخور ِد همسایهها با ما جاور باود کاه گویاا مرتکا ِ
سر ما ثوردهاندر اما من این موضاو را خاودم
زندان هم ،هربالیی خواستهاند بر ِ
احسان نکردم.
با من خیزی خوب و محترمانه رفتار میشد .اماا فضاا ِ مرروبشاده ِ مباارزا ِ
مردمی برایم ثزاردهنده بود .چرا که هنوز انگیزه داشتمر چرا که حا انتقاامام از
مشاز اساتهوانم حا کارده
این رژیم دوچندان شده بود ،و ظزم و جنایت ثنها را تا
ِ
بودم .خیزی کم پی میثمد کسی ،ثن هم با احتیاط ،از من بپرسد که در زندان چاه
بر تو گرشت .مردم اسیرخفقان شده بودند ،و این مباارزه بیشاتر را میطزبیاد.
او ین کار که کردم شهرم را رو کردم و به تهران رفتم و در ثناا شرو باه
کار کردم .پا از مادتی باا ناامزدم کاه از زنادان ثزاد شاده باود ازدواج کاردم و
دارا دو دختر شدیم.
همیشه سعی کردم مطا عه و ارتباط خودم را با ثن ه که تاربه کرده بودم حفظ کنم
و کردم .به همراه همسرم و با دوستان همخطمان برا پیوند با جوانان ،گروهها
کوهنورد و گزگشتهایی تشکی دادیم کاه در ثنااا باه بحاث و گفتگاو در ماورد
مسائ ثنها و تاربیا و تفکرا خودمان میپرداختیم .و سا گرد روزهایی مانناد
 ۸مارن را گرامی میداشتیم.
من با مادران پار ال ه ارتباط برقرار کردم .هر حمه با مطا عه و فعا یت بیشتر
در مااورد مسااائ زنااان ،سااعی داشااتم خااودم را بااه اهاادافام نزدیکتاار کاانم .بااا
گروههایی که تفکرا رادیکال انقالبی داشتند ارتباط برقرار کاردم .مان از نمار
خطی سازمان زنان  ۸مارن را قبول داشتم و خودم را همیشه از ثنها میدانستم و
تا جایی که توانستم در ایران به مبارزه ادامه دادم و االن هم کاه خاارج از کشاور
هستم دست از مبارزه برنداشتهام و با امید و توان بیشتر به مبارزه خاودم بارا
رهایی زنان ادامه میدهم…»
ِ
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من به خودم فکر میکنم ،و به ثنها و به ثن ه که در ثن سن بر ثنها گرشات .ثنهاا و
امثال ثنها برا من بزرگ هستند .ثن ه را بر ثنها گرشته ،حتا در کابونهاایم نیاز
ندیده بودم.
من با گرشته ِ ثنها پیوند خوردم ،پا صحبتهایشان نشستم ،با ثنها شکناه شادم،
درد کشیدم و حتاا گااهی از زنباودنام ترسایدم .نااگزیر واژه ِ زن را در معناا ِ
دیگر یافتم .نه مادر خوب ،ناه دختار خاوب ،ناه همسار شایساته ،ناه معشاوقه
خوب ،نه… و هزاران نه ِ دیگر به ثن ه که از«زن» در ذهنمان پروراندهاند .نه
دین موروای ،نه به فرهناگ و ضادانقالبی کاه باه ماا
به ثموزشی که دیدیم ،نه به ِ
تحمی شد ،نه به تبعیض ،نه به فقر ،نه به فحشا ،نه به حااب ،نه به اردام ،نه باه
قصاص ،نه به سنگسار ،نه… نه !!!
***
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جعفر امیری:
"بی جیم"

پاشو چشم بند رو ببند بیا بیرون سری !
یکی از نگهبانان بند  ۶٤بود .با قد کوتاه ،هیکزی درشت و تقریباا چاا  ،سارش
را از ته تراشیده بود ،با ریشی بزند و پشرپشت تا زیر گزو و جزو سبی کامال کوتاه،
درون ی اونیفورم گ و گشاد بسیای.
با این قیافها که برا خودش ساخته یا برا ساخته بودند ،در او این دیادارش باا
هر انسانی تنفر او را نسبت به چنین ریهتی بر میانگیهت.
بند  ۶٤بند سزولها انفراد زندان دیزلثباد است .این بند بعد از سال  ۶۰ساخته
میشود  .با ش ردیف سزول انفراد و در هر ردیف نه سزول ،ی توا ت و ی
حمام ،شماره سزول ها از  ۱۰۱شرو شده و به  ۶۰۹ختم میشوند .وقتی زنادانی
روبرو در بایساتد سامت راسات کاه قسامت پاائین سازولها محساوب میشاود،
اتا ها دربسته وجود دارند ،با شرایطی مشابه سازولها ،یعنای هار روز ساه یاا
چهار نوبت باز میشوند و هر نوبت تقریبا  ۵دقیقه برا شستن دسات و صاور
و توا ت با این تفاو که اتا ها دربسته رمومی بودند.
او ین دفعها که بیریهت را دیدم ،بار دومی بود که به بند  ۶٤برده بودنادم .اول
63

مرا برا خوردن چزوکباب!! بردند به کانتینی که در پشت سزولها قارار داشاتر
محوطها باز کنار دیوار زندان در کنار دو کانتین دیگر و همه ثنهاا معاروف
به کانتین کارها هنر ؟!
در کانتین چزوکباب ی تهت بود و مقدار طناب ،چند تا کاب و خرد و ریزها
دیگرر در دو کانتین دیگر مثزن وساای نقاشای ،تاابزو ،پالکاارد ،مقادار چاوب و
وسای ناار گراشته بودند .این جا پاتو توابها هار ،بازجوها و شکناهگران
بود.
ثنکه قب از من داشت میخورد خوب طاقت ثوردر در طی مدتی کاه در فاصازه
تقربین دو متر او نشسته بودم ،رزیرغم تمام فشار و شکناهها روحای کاه از
فریادها د هراش او کشیده بودم و ی نتیااه کاار بارایم خیزای مثبات باود .پا
میشود تحم کرد!
نوبت من شد .مرا بردند داخ ثنقدر خورده بودم کاه باه تنهاایی نمیتوانساتم رو
پاهایم بایستم و راه بروم ،از تهت کاه باازم کردناد بار ااار تقاال چشامبند از رو
سر خورد و رو گردنم افتاده بود .دو نفر زیر بشزام را گرفتناد و بیارون
صورتم ش
بردند و پاپی چشمبند نشدند.
مااور دیوار زندان و در همان محوطه کانتینها ،با ه طاول تقریباا  ٤تاا  ۵متار و
رر ی متر مقدار ریگ ریهته بودند و دو نفار مارا کشانکشاان باه ثن ساو
بردند و از من خواستند رو ثنها به کم خودشان بدومر کاار باود ناشادنی و
مشک اما ثنان به رنوان بهشی از وظیفهشان بایاد باه هار قیمات شاده ثنارا انااام
میدادند .ریگها از خاون پاهاا شکناهشادگان قبزا ی هماه سارخ و رنگاین شاده
بودند .این را در چند نوبت که خودم را زمین میزدم و حاضار باه انااام دساتور
ثنها نمیشدم دیدم .ثنها هم ول کن نبودند به حرکا من و ثه و نا ههایم میخندیدند
و اصرار میکردند حداق ده بار باید بر و برگرد ر وقتای بارا او این باار باا
ثنها هم کالم شدم گفتم:
«ثخه با پا برهنه و سا م هم رو این خرده سنگها نمیتوان راه رفت».
بیشتر خندیدند و یکی از ثنها گفت:
«حاال میبینیم میشود یا نه!»
دیگر به ظاهر با د سوز گفت:
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«بیااره برا خود خوبه کابز
خودتو راحت کن و هم ما را».

را خورد چطاور شاد؟ پاشاو یاه کام بادو هام

ح با ثنها بود .اینهم شدنی بود .باید هم خودم را راحت میکردم و هام ثنهاا را و
شد .راحت شدمر ا بته فکر میکنم از دو یا سه بار رفات و برگشات بیشاتر تاااوز
نکرد .برگشتیم به طرف کانتین وا ! اول ثهسته از خودم و بعد از ثنها پرسیدم:
«بازم هم میخواهند بزنند؟»
ثن که گفته بود حاال میبینیم میشود یا نه؟ گفت:
«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
بودند .ثنقدر که میشد با بزرگترین کف هم ثنها را پوشیدر همان حمه چنان این
موضو ساده ذهنم را مششول کرد که نزدی بود از ثنهاا بپرسام :کادام شارکت
این کف ها را تو ید کرده؟ اصال پا به این اندازه هست؟! اما وقتی که ثنها از مان
خواستند ی جفت از ثنها را بپوشم و راه بیفتم ،دیدم به پایم تنگ استر ایان باار
فق در د م گفتم :دیو ها ببین فکر تا ایناای را هم کردهاند.
جزو در بند  ۶٤به رئی زندان و بیریهت برخوردیم ،رئی
«ها! برادر نوریان حرف نزده».
اِه!

زندان پرسید:

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
همراهانم باود و وزنام را رو شانههایشاان انداختاه باودمر صاحنه تراژیا و
مسهرها را ساخته بودیمر یعنی ی شک و محتو کامال متضاد که بارا یا
حمه فکر کردم چگونه میگویند :شک و محتو در ارتباطی ناگسستنی هستند.
رمومن و بهطور راد در حا تی که ما ساه نفار قارار داشاتیم از دو حاال خاارج
نبود ،یا در حال سالمتی و شوخی است که یکنفر بین دو نفر از دوستان یا رفقاا
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بسیار خوب و صمیمیاش قرار میگیرد و یا در حال بیمار و ناتوانی است ،کاه
یکنفر نیاز به کم دو نفر دیگر دارد.در ثنصور هم باز نزدیکان و رزیازان
او را کم میکنند .در مورد اول بیتردید ناشای از شااد و شاوخی و شانگو ی
اساات ،کااه پیونااد دوسااتی و رفاقاات را محکاام میکنااد و در مااورد دوم جزااوها از
یگانگی و همزیستی انسانی است ،کاه درد را در بیمارکااه میدهد،روحیاه اش
را قو میسازد و قزبها را به هم نزدی میکند.
حا ت امروز ما ،اما هی کدام از ثنها نباودر هام ثن کا
یار ام میداد ،ثزاردهنده حمهها پی بود.

کاه در ایان حماه ماثزن

از رو صدای میتوانستم تشهیخ بادهم کاه کیسات،همان کاه گفتاه باود :حااال
ببینیم میشود یا نه!! هنگام بستن دستهایم به باال سرم و باه میزاهها تهات باا
چنان جدیت و خشونت و باد دهنای ثن کاار را انااام داد کاه زخام ماا یا دساتم
مد ها پ از زخم پایم خوب شد.
هماناا جزو درب بند  ۶٤بود که بیریهت را دیدم ،اما هناوز نمیدانساتم کاه او
همان به جهم است.
نوریان بعد از گفتن :اِه ،قب از ثنکه حرف دیگر بزندر به جهم گفت:
«ثخه بدبهت مابور بود ؟»
سر م پائین بود با شنیدن صدا او سرم را باال کردم ،دیدم هر دو دارند به من نگاه
میکنناادر نگاااه نوریااان اشاابا از تنفاار و انزجااار و نگاااه بااه جااهم پاار از تاارحم و
د سوز بود.
با چهرها که در اار شکناه و درد م ا ه شده بود ،من هم با نگااه نفار ام را باه
صور نوریان تف کردم.
نوریان ی قدم جزو ثمد و سینه به سینهام ایساتادر او کاه بار رکا باه جاهم ،کاه
نمیدانم چرا خدای نیم دانگ هم حسن و جمال به او ارطاء نفرموده بود ،جاوانی
بود خوشاندام با چهرها زیبا ،کوسه بودن از زشتی ری معاف داشته باود و
اند ری چانهاش بر حسناش افزوده با ود ،سابی طالئای رناگ و چشامان ثبای
مزید بر جرابیت جما شده بود.
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او بیشتر اوقا اونیفورم زیتونی رنگ ساپاه پاساداران را باتن داشات ،کاه انگاار
خیاط بسیار ماهر با دقت تمام بر فا ب تان بارای دوختاه اساتر ا بتاه شازوار
چ ه شاای باود
تنگ و چسابیده میپوشاید کاه قادر جزاف و ساب مینماود .گار ا
محکااومین بنااد راااد ثن طااور اش را بیشااتر میپسااندند ،حتاای شاانیده بااودم
حرفهایی بیتربیتی هم پشت سرش میزنند و کارها بیتربیتی هم میکنند.
نوریان با پوتین نویی که به پا داشت و همیشه واک زده و برا بودر پاا گراشات
رو پا زخمی و ورم کردهام و با گوی شیرین کرمانشاهی اما تزخ گفت:
«ببین حه قیقه میمانه مثه توپه تهم مورغی که با دِهن به گیر به شکونی زیر
ئاو ،ئما تا وه به شکنی مییاد باال».
در ثن حمه فق د م میخواست پای را بردارد و گورش را شگم کندر اصزن حاال
و حوصزه جواب دادن را نداشتم ،و ی دیدم ساکت مانده و پای را بیشتر فشار
میدهد انگار منتمر جواب من است .ثهسته و با درد گفتم:
«همه حقیقت را گفتم».
گفت:
«ئار ئاروا ئه ماه !! گفتای؟ باه گاو ماه خاوام باه گام ،بعاده ظاور میگیای!
ببریدش!»
تو د م چند بار مرده و زنادهاش را کاردم تاو چاال مساتراح و غیررااد چنا د
فح و ناسزا مهصوص بند شهربانی هم نثارش کردم.
بااه محااض ورود بااه بنااد ،مساابول بنااد بسااتن چشاام بنااد را بااه همراهااانم یااادثور
کرد.ثنکه گفته بود :حاال ببینیم میشود یا نه؟ انگار تازه متوجه شده باشاد باا تشیار
پرسید:
«چشم بند را چرا نزده بود ؟»
جواب ندادم.
انداختندام سزول  ۵۰۹و رفتندر در باز مانده بود ،حاال تمام بدنم از نو پا تا فر
سر درد میکرد ،رز داشت به جانم مینشست ،هر دو دست را زیر پاهاایم قاالب
کردم و ثنها را از زمین بزند نگه داشتمر ناگهان یادم ثمد که سیگار و فند همراه
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دارم و خوشحال شدم ،که وقت ورود به بند تفتی بادنیام نکردناد و ای بالفاصازه
فکر کردم ،حتمن سیگارها تو ثنهمه تقال و جان کندن وقت کاب خوردن ،حاتمن
شخرد و خاکشیر شدهاند.نشده بودند .اکثرا خرد نشده بودند.
رزیرغم اینکه گزویم خش بود و میسوخت ،چون که دور اول که کاب زدند ،تا
ثناا که توان داشتم فریاد زده بودمر در زندگی فکر کنم فق ی باار چناین از تاه
دل فریااد زده بااودمر روزهااا پشرشاکوه قیااام  ۲۱و  ۲۲بهماان در تهاران ،بااا ایاان
تفاو که ثناا همه وجودم ممزو از شو و شاد و شور بود و خودخواسته.
سیگار روشن کردم و دودش را با و تمام بزعیدم ،بعد از چناد پا پای در پا ی
یادم ثمد که داشتن سیگار و کبریت یا فند در بند  ۶٤صد در صد ممنو اسات،
فند را بالفاصزه تو شورتم پنهان کردم.
سیگار به نصفه رسید بود و رز داشت شد میگرفتر تمام تنم می رزاید ،که به
جهم ثمد جزو درب سزول ایستاد و نگاه به حال زار و فالکت بارم میکردر نگاه
کردم و دیدم با ثن قیافاه زشاتی کاه بارا خاودش سااخته باود ،ناوری احساان
همدرد و انسانی در نگاه پیداست .اول پرسید:
«سیگار و کبریت را از کاا ثورد ؟»
گفتم :یکی از ثن دو نفر دادر قبول کرد و گفت:
خ ودش
«خدا برا رجبی نسازه که ئی جور شما جوونها مردم را بیااره کرد و ا
فرار کرد رفت».
بعدها فهمیدم این ثدم فکر میکند که تماام کساانی کاه باه اینااا میثورناد و شاال
جو
میزنند همه فریبخورده شهصی هستند به نام رجبی (که همان مسعود ر ا
باشد) که خودش فرار کرده و جوانان مردم را بی اره کرده استر او ادامه داد:
«پاشو به جهم (بانب)».
اول فکر کردم میخواهد برم گرداند کاانتین ،میخواساتم بگاویم :هناوز کاه ظهار
نشده؟ خودشان گفتند بعد از ظهر! انگار متوجه نگرانیام شد .گفت :باه جاهم بایاد
برو سزول  ،۳۰۹به پاهایم نگاه کاردم ،متوجاه شاد کاه باه تنهاایی نمیتاوانم راه
بروم در حا ی ،که زیر ب غر میزد ،حتمن داشت خواهر و مادر به قول خودش
رجبی را میشست ،ثمد کمکم کرد تا بزند شوم ،شاانهاش را داد زیار بشزام و چاون
قدش از من کوتاهتر بود به راحتی نگر اناداختم رو دوشا  ،دسات چاپم را کاه
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انداخته بود دور گردن با دست چپاش گرفت و دسات دیگارش را اناداخت دور
کمرم و خیزی خوب جم و جورم کرد.
ثدمی قو  ،تاوپشر و بابنیاها باودر معزاوم باود کاار کشااورز و صاحرا حساابی
محکم و ثبدیدهاش کارده اسات .چناد قادمی کاه رفتایم متوجاه شاد کاه چشامبندم را
نبستهام ،دستم بودر ایستاد و گفت:
«ببند!»
گفتم:
«ول کن تو هم برا این چند قدم».
گفت:
«میان میبینند ،مرافعه میکنند ،بدشان میاد ئوشن ،کرد گفات و بعاد اصاالح
کرد میگن قانونه».
با دست راساتام کاه ثزاد باود و سایگار میکشایدم ،سایگار را باه اب گراشاتم و
چشمبند را ا کی گراشتم رو چشمم.
به سزول  ۳۰۹رسیدیم ،احسان کردم این فاصزه کوتااه را جاد و صامیمانه باه
من کم کرد ،که با کم ثندو نفر دیگر مهصوصاا یکای از ثنهاا خیزای فار
داشتر از اینرو طاقت نیاوردم که چند کزمه از رو صمیمیت با او حارف نازنم،
با صدایی که اکنون گرفته بود و می رزید ،درحا ی که تمام سعیام را کردم رو
پایم خودم بایستم گفتم:
«خیزی ممنون کم کرد  ،اما ثخه مرد حساابی بیکاار باود ده و کشااورز و
صحرا را با ثن صفا و ثب و هوا ول کرد ثمد داخ این دیوارها بتونی ،سر
و کار خود را انداختی باا خاون و چار و کثافات و کت کاار و هازار چیاز
دیگر؟! تازه معزوم هم نیست ح با کیهر مثال فکر میکنی من چه کاار کاردم ایان
بال را به سرم ثوردند؟»
گفت:
«به جهم به چووه ناو خاودا ئاهرا رجبای ناه ساازد ،خاودا ماا ی ویاهران بهکاد.
(بحنب برو تو خدا برا رجبی نسازه ،خدا خانهاش را خراب کند)».
داشتم فکر میکردم که چه شد بیمقدمه رفت رو موج کرد  ،کاه باا سابوالاش
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پاسهم را داد:
«کورد حا یت بو ؟ (کورد میفهمی؟)»
«ئهرا حا یم نی یو ؟ (چطور نمیفهمم؟)»
«به چووه ناو ،به جهم( .برو داخ  ،بانب»).
رفتم داخ رجبی گفتن او ذهنم را مششول کرده بود فکر کردم.
باز هم خدا بیامرزد پدر و مادر رجو را .اگر ثنان هم (مااهدین خز ایران) در
خ امام میماندند و با اینها شری قدر میشدند ،ثدمی با در و ذهنیات ایان
به جا این که مرا کم کند و بیاورد تو سزول حتمن میبارد میاناداخت تاو
کوره ثدم سوز !
به هر حال مدتی را با به جهم در بند  ۶٤سر و کار داشتمر فهمیدم تکیه کالم به
جهم است و از روز که به یکی از زندانیها که در توا ت باوده و خیزای معطا
کرده است ،گفته :به جهم ئگه نه تیه مه ناو ،حه قاه د گاه ران ناه خاوه( .باناب
وگرنه مییام تو ،ح دیگران را نهور! اسم را گراشتهاند "به جهم".
خالصه ثنکه ثنروز هم ثمد و گفت:
«پاشو چشم بند را ببند بیا بیرون سری !»
به جهم بود ،از او پرسیدم:
«ههم چه بی یه؟ ههم چه خهبره؟ (باز چی شده؟ باز چه خبره؟)»
«تووان به خه نه ته ناو بند( .میخواهند بفرستند تو بند»).
«نه وتی به جهم؟ (نگفتی بانب؟!)»
«مه ته ل نه که به جهم! (معط نکن بانب»).
هر دو خندیدیم.
«نه وتی چه کهرد ؟ (نگفتی چه کار کرد ؟)»
«تووام به چه مه ئاباد سهر ررهیتی( .میخوام برم ده کشاورز )»
کر خوبی که ئازاد که بیم تییهمه سوراغه ( .فکر خوبیه ،ثزاد که شدم مییام
«فه ِ
سراغت»).
«خوهش حاتی بانه چوو( .خوش ثمد  .رو چشم»).
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از بند انفراد  ۶٤به بند رمومی ۲۸منتق شدم ،ب هها بند از همه چیز از جمزه
از به جهم پرسیدند .برایشان تعریف کردم .بعدها هر ک از بناد  ۶٤ثماد و از باه
جهم پرسیدیمر هی ک خبر نداشت.
***
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حبیب ریاحی:
در جستجوی ارس

سا ها طول کشید تا از ثن داالن ها تنگ و نمور بیرون ثمدیم .داالنهایی کاه هار
گوشهاش ساز میزد .ی جا ثن ثغ اسبها شاهربان بود و پنج نفر باید
به طور کتابی در ثن میخوابیادیم .ارن یکای از همبنادیها بارا روحیاه دادن باه
ساسان ،زندانی بسیار جاوان ،افساار خیاا ی باه چاوب کناار ثخاور کاه هناوز
دستنهورده باقی مانده بود ،میبست ،سوار میشد و یورغه میرفات و باا گفاتن
«هی ،هی» سعی میکرد چهار نع بتازد و به ساساان میگفات« :بپار بااال ،زود
باش!» و ساسان را مابور میکرد بزند شود و پشت سر او راه برود.
گوشه دیگر سااختمان قرنطیناه باود ،داالن دراز باود غمانگیاز و در راین حاال
تعابثور .ی نفر هم به زمین و زمان فح میداد ،یکی بانهای را درثورده
بود و فق با ی شور کهنه قهوها رنگ رو زمین چمباتمه زده بود و رالیام
چاقوها رو بدن را نشان میداد .ثنجای را باه هار چاه پاسابان باود حوا اه
میکرد و هنوز فحاشیاش تماام نشاده نگهبانهاا سار میرسایدند او را میبردناد و
یکسارت بعد با بدنی کبود به داخ قرنطینه پرت میکردند .او هم پا از انادکی
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مکث و نثار بارانی از فح به هرچه پزی بود با سوزن و نهای کاه معزاوم نباود
از کاا ثورده ،به دوختن زیر پوش و شاور پارهپاارهاش مشاشول میشاد .ساپ
زیرچشمی به اطراف نگاه میکرد تا طعمه مناسابی پیادا کناد و بعاد روز از ناو
روز از نو ،سری به سمت طعمه میرفت ،ابتدا رو زرورقی که از پته یف
شورت درثورده بود ،کمی هروئین میریهت با کبریتی که باز هم مشهخ نباود
از کاا ثورده است ی خ میرفت تا سر حال شود و به تبزی و کاسبی خاود در
ثن داالن کم نور ادامه دهد .کم کم با بوها مهتزفی ثشنا میشدیم ،بوها رایب و
غریب و تهو ثور.
قرنطینه که داالنی سی چه متر با ررضی حدود چهاار متار باود فقا یا در
خروجی داشت و در انتهای مشازها برا فاروش کاالهاایی کاه مقاماا زنادان
اجازه داده بودند .چاره ا نداشتیم جاز اینکاه بارا گررانادن ساارا بالتکزیفای،
میان جمعیتی که در هم می و یدند قدم بزنیم بدون اینکه پا کسی را زیار بگیاریم
یا با کسی برخورد داشته باشیم .بو هروئین و حشی دیوانهکننده بود .انگاار باه
دنیا زیرزمینیا وارد شده ایم که راه خروجی بر ثن متصور نیست و زندانیان
ساکن ثن بیقرار و خسته خروج از ثناا دقیقهشمار میکردند.
سعی کردم با گوش کردن به صحبتها برخی از ثنهاا انادکی باا سرنوشات ثنهاا
ثشنا شوم .پشت سرم ی نفر برا گرران وقت تمام شعرهایی که از بر داشت را
بزندبزند میخواند و با دستهای تو هوا شعرها را ردیف میکرد و مث ثدمی کاه
برا رف رودل بهواهد به زور روغن کرچا بهاورد ،هار حماه زماان را باا
فشار به خود و با جم ثور تمام نیرو پشات سار مای گراشات .یا نفار هام در
خواب به رزت نرسیدن هروئین به بدن ی ریاز و در فواصا ساه چهاار اانیاه
گد میپراند و خواب را از اطرافیان خود میربود.
از در و دیااوار قرنطینااه شااپ و سااان با ه مقاصا د معیناای در حرکاات بودنااد و
هروئینفروش همه سوراخها خا ی دیاوار را از بساتهها کوچا هاروئین پاش ر
کرده بود و فق او بود که میدانست هر بسته را مشهصا کااا جاا داده اسات .باه
موق ت ت ثنهاا را درمایثورد و میفروخات .از ثنساو دیاوار معتااد باا
صدا دو رگه ثواز گزپایگانی را تقزیاد میکارد و هروئینفاروش میفهمیاد زماان
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مناسب رد کردن بستهها از زیر پناره سیاه و گرد ث ود فارا رسایده اسات و وقتای
همان معتاد ثواز ایرج را سر میداد معنیاش این بود که او ضا خطرنا اسات
و فروش هروئین متوف میشد.
ثجرها این داالن اایر را از نکبت و توطبه سااخته بودناد و الباال ثنهاا را باا
قطر ضهیمی از سرکوب و تارور پاش ر کارده بودناد .موسایقی همیشاه جاار ایان
راهرو فریاد و زوزه نگهبانانی بود کاه دساتور داشاتند حتای خاواب شاب را از
چشاام مااا برباینااد و در ایاان کااار نهایاات دقاات و خوشخاادمتی را از خااود نشااان
میدادند.
در ارما این دهزیزها اما ،زندگی درخت تنومند کهنی شده بود که اگر شاخههایی
را از دست میداد ،شاخهها دیگار از ثن جواناه مایزد و خاا  ،ایان شااهد و
نگهبااان هسااتی ،درخاات پااا برجااا را در ثغااوش گرفتااه بااود تااا ثن روز زیبااا
فراموشنشدنی فرا رسید و همه ما را به نور ثزاد سپرد.
مسا ت و بیقاارار در طااول و راار ثن نااور خیرهکننااده راه ماایرفتیم .باورمااان
نمیشد که ایستادگیمان به امر نشسته است.
کمکم شکوفهها درختان سر میکشیدند و رطر مالیم در ناور ثفتااب با ه جاا
میگراشتند .گ ها را میبوئیدیم و میبوسیدیم و مدتی در دستهامان میگرفتیم تاا
وجود ثنها و زنده بودن خود را حا کنایم .احساان میکاردیم قاصادکها ساب
با ی هستیم که بر با هاا ناور و زیباایی ثن باا بازرگ کاه گاویی اکناون هماه
درهای را به سمت نور گرمابه ثفتاب گشوده است ،در پروازیم.
نهستین کار که میخواستم هرچه زودتر اناام دهم دیدن دوست دبستانیم ،ارن،
بود .اما پی از اینکه از جاا برخیازم خبار رساید کاه یکای از هماان درختهاا
پشرشکوفه زیبا را داروغهها به زمین انداختهاند .صدا افتاادن ثنارا هماه شانیده
بودند .صدا غریبی بود که مرا از جا بزند کارد .شاتابان باان پوشایدم و بیارون
رفتم .پی خود گفتم اول باید ارن را پیدا کنم و خبار را باه او بادهم .فکار کاردم
ارن هم باید در یکی از با ها بزرگی کاه میشاناختیم در گشات و گارار باشاد.
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میدانستم که از ثن با بزرگ با انوا میوهها خوش میثمد .از بزرگترین باغها
شرو کردم .وارد که شدم دیدم گرد و غبار سنگینی همهجا را فراگرفته است.
بیاختیار به دنبال درختها زیبا گیالن و زردث و گشتم و مث قدیمها ارن را
فریاد زدم .ثن روزها قرار ما همین با بزرگ بود که هماه میوههاا جهاان را
میتوانسااتیم در ثن پیاادا کناایم .و اای نااه از ارن خباار بااود نااه از ثن درختهااا
رویایی .خود را شتابان به پا یکی از دیوارها رساندم ،پشت به دیاوار دادم و از
خود پرسیدم:
«دوباره زمستان شد؟ دوباره شب بهار را بزعید؟»
بعد با ناباور به خود جواب دادم:
«این همه نور برا کافی نیست؟»
کمی مکث کردم و دنبال در با گشتم .در در کار نباود .روبا هرو باا نهار
بزرگ جار بود .ثنسو نهر ارن را دیدم که بهندزنان و با رازاه مایرود .باا
خوشحا ی گفتم:
«ارن چطور ؟ خیزی وقته ترا ندیدم ،انگار رمر گرشته ،د م خیزی برا تناگ
شده».
جوابی نداد .فق بهند تزخ و مبهم صاورت را پوشاانده باود .ثن ساو نهار باه
موازا او به راه افتادم .ارن وارد خیابان پهن و شزوغی شا د .دیگار نتوانساتم او
را ببینم .دور زدم تا راهی به ثنساو نهار پیادا کانم .ممکان نباود .در خیابانهاا
شهر میدویدم .از دور صدا اذان و هزهزه میثمد .این طرف هنوز چند با باود.
از در وارد شدم .دهقانی میانسال ،گرد ث ود و خسته مششول نمازخوانادن باود.
به اطراف با نگاه کاردم .ناور خیرهکنناده خورشاید باا گارد و خااکی کاه دهقاان
نمازخوان به راه انداخته بود ،در کشاک بود .در وس با فق درخات زردث او،
گیالن ،سیب و شزی پشر از شکوفه بود که همه را بریده بودند ،تنهها یا طارف
و سرها طرف دیگر.
از با اول گرشتم ،وارد با دوم شدم ،یکی از دیوارها ثن خراب شده بود ،گرد
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سنگین ثهسته ثهسته فرو می نشست .دو نفر که ظاهرا پدر و پسر بودناد تناد و باا
رازه درختها با را میبریدند و رو زمین پر میکردند .با رازه گفتم:
«چرا درختها را میبرید؟»
هیا ک

به حرفم گوش نمیداد .اصال انگار نمیشنیدند.

وارد با سوم شدم .این با فق دو دیوار داشت .درختها همه درهام ریهتاه ،باه
زمین فرو رفتاه و اه شاده بودناد .انگاار گزاه فیزای از رو ثنهاا گرشاته باود .باه
سررت از ثناا دور شدم .به با چهارم و پنام رفاتم .دیگار هیاجاا درختای دیاده
نمیشد.
شتابان رفتم تا به میدان بزرگی رسیدم .فو ک واگنی ثناا پار
نگاه کردم دیدم ی نفر داخ ثن نشسته است ،ارن بود .گفتم:
«چی شده ،ارن؟ چرا پریشونی؟ کاا میخوا بر ؟»

شده بود .با دقات

در ماشین را باز کردم و کنار دست نشستم .ارن سااکت باود .ماشاین را روشان
کرد و در خیابان فرری شهر شرو به رانادن کارد .چناد حماه نگرشاته باود کاه
ماشین پیکانی پشت سر ما راه افتاد .از خود پرسیدم:
«چرا ارن حرف نمیزنه؟»
نه ،او ارن همیشگی نبود ،همان ارن بانشاط ،خندان ،همیشه امیادوار .یااد یکای
از ثن شبها جمعها افتاادم کاه دور هام جما میشادیم ،بحاث میکاردیم ،گاپ
میزدیم و شاهتو میخوردیم .دو کیزو شاهتو خریده بودم ،تمیاز شساته باودم و
تو چند بشقاب رنگارنگ ریهته بودم .ثنروز ارن به من گفته بود:
«بشقاب از این بهتر نداشتی؟» و زده بود زیر خنده .من هم به او گفته بودم:
«ا بته که دارم».
بعد بزند شده بودم و تو ثپارتمانی که شا نفر زنادگی میکاردیم چهاار بشاقاب
چینی ی دست پیدا کرده بودم و تو ها را تو ثنها تقسیم کرده بودم.
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سحر ،همسر ارن ،همیشه دوست میداشت تو ها را من تقسیم کانم ،چاون ارن
هر وقت مسبول تقسیم تو بود ،پیمانه ثخار را بارا خاود برمیداشات و مایزد
زیر خناده و اگار ساحر ارتارا میکارد باا کاف دسا ت مایزد رو گاردهاش.
دساات مثا بشااقابی ثهناای ساانگین بااود و سااحر حسااابی دردش میثمااد و دوساات
نمیداشت سر خوراکی با ارن شوخی کند .کار ساادها نباود .ارن بشاقابها را
که دیده بود گفته بود:
«ثهان ،ایان شاد یاه چیاز  .هماه چیاز سار هماین چاار روز زندگیاه ،نمیخاوایم
ریاضت بکشیم یا مرتا باز در بیاریم».
از برخورد او با مسائ ر میبردم .سرزنده بود و پشرحرار  .از همه حرکاات
احسان جوانه میزد.
اما ثن روز قضیه کامال متفاو بود .ارن به راندن ادامه داد .انگار ناه هادفی در
پی داشت و نه تشییر جهتی .حدود ی سارتی که گرشت متوجه شدم کاه ماشاین
پیکان هم نان ماشین ارن را تعقیب میکند .سارتی بعد به مرکاز شاهر رسایدیم.
ثناااا دو موتااور سااوار هاام پشاات ساار ماشااین پیکااان بااه راه افتادنااد .بااا دقاات بااه
موتورسواران نگاه کردم .هر دو را شناختم ،رماو و پسار رماویم بودناد! بعاد باه
ارن گفتم:
«رنگشونم پریده ،نگهدار ببینم .همه چیز مشکو به نمر میرسه».
دوباره با ناباور به رمو و پسر رماویم نگااه کاردم .تردیاد نداشاتم کاه درسات
میبینم.
سگرمهها ارن تو هم رفت .نزدی کوچها از ساررت ماشاین کاسات و با ه
داخ کوچه رفت .بعد ماشین را نگهداشت ،در ماشین را بااز کاردم .ارن بیارون
رفت و بعد دیگر او را ندیدم.
شاارو کااردم بااه ساامت باااغی دویاادن ،در را هاا دادم .در باااز شااد .پیکااان و
موتورسواران در وس با منتمرم بودند .نسیم مالیمی میوزید و برگها زیبا
و درخشان درختان بر زمین خفته را نوازش مایداد .بار گشاتم و از دیاوار کوتااه
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با باال رفتم .بیرون ماشینی شبیه ماشین ارن را دیادم .با ه ساررت باه سامت ثن
رفتم .بزندگویی رو ماشین نصاب شاده باود و یا نفار داشات از پشات ثن اذان
میگفت.
از خیابان رباور کاردم و از موتورسا واران فاصازه گارفتم .پای خاود گفاتم نبایاد
منتمر بمانم .رانناده پیکاان و موتورساواران رنگپریاده نزدیا میشادند .تاو
دستایشان ارهها بزرگ بار مایزد ،ارههاا مادرن .باه با هاا کاه میرسایدند
همه درختان میوه را میبریدند و بر زماین میانداختناد .باا خاود گفاتم اگار دیار
بانبم هیا درختی باقی نمیماند تا خود را زیر ثن پنهان کنم و دمی از هوا تاازه
و بو رطر ثن ر ببرم .با جنگ هم زیاد فاصزه هست.
از دیوار خانها که در ثن درخت کبوده بزرگی بود باال رفاتم .پشات خاناه باا
بزرگی بود .با خود فکار کاردم کاه اگار پای از رسایدن موتورساوارها از خاناه
ربور کنم و خود را به با برسانم شاید بهتر باشد .فرجها برا فکار کاردن! از
باال درخت کبوده خود را رو درخت سپیدار در ثن با اناداختم .نفسای تاازه
کردم و سعی کردم پ از ایان پارش کاه تقریباا ساینه و سار و شاانهام را باه درد
ثورده بااود بااه وضااعیت نساابتا راااد برگااردم .از هاار سااو صاادا اذان میثمااد و
صدا بو موتورسوارها!
خت
این ثخرین باغی بود که میدیدم .صاور خساتهام را تاو شااخ و با رگ در ا
زردث وئی فرو بردم ،بو شکوفهها را تا ارما وجودم فرستادم و بعد گفتم:
«حیف که ارن را گم کردم .حیف! شااید هام باا بزرگتار را پیادا کارده باشاد.
اصال شاید رسیده باشد به جنگ !»
بعد تکیه دادم به دیوار با  .فکر کردم که نباید ناامید باود .بایاد تاالش کارد .شااید
دوباره او را ببینم و با هم راه بهتر را بارا حفاظ خاود پیادا کنایم .حااال کاه در
با ام و با هنوز درخت دارد و کسای هام نتوانساته اسات ثنهاا را اره کناد ،بهتار
است کمی دنبال ارن بگردم ،شاید او هم به این با ثمده باشد .البال درختهاا را
با دقت نگاه کردم .از ارن خبر نبود .همه جا ساکت بود .فکر رمو و پسارش و
انگیزه بریدن درختها پشرشکوفه و تماشا ثن اه بار زماین میاندازناد و ناابود
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میکنند رهایم نمیکرد .شاید هم اشتباه دیده باشم .و ی نه خودشان بودند .نگاه رمو
را خوب میشناختم و ری جوگندمیاش را و جا برجسته شمهر رو پیشاانی ،
همه را خوب به یاد داشتم و چند سارت پی که مثا جشاد باه داخا ماشاین ارن
سر کشید تا ما را شناسایی کند.
از با بیرون رفتم .باید یا با بزرگتر پیدا کنم یا خودم را تا هاوا تاریا نشاده
به جنگ برسانم .داشتم از خیابان میگرشتم که دیدم رماو و پساررمو از روبا هرو
میثیند .پسررمو دست برد زیر کمربندش که چیز بیرون بیاورد و رمو با دست
به او اشاره کرد و از مقابزم گرشتند.
نف رمیقی کشیدم .ش هفت مشازه را پشت سر گراشتم و به چهاارراهی رسایدم
بسااایار شااازو و شپاار رفااات و ثماااد .در میاااان جمعیااات ارن را دیااادم کاااه رو
موتورسیکزتی غولپیکر نشسته و منتمر است .پرسیدم:
«ارن ایناا چکار میکنی؟ مگر نمیدانی که»....
بعد با دقت بیشتر که نگاه کردم دیدم ارن نبود ،اما قد و هیک همان بود ،بهناد
همان و دستها درشت و گوشتا و ،حتی بانهای هم شبیه بان ارن باود .اماا
صورت ری داشت!
جوانی که رو موتور نشسته بود با انگشت به من اشااره کارد کاه ساوار موتاور
شوم .تازه میفهمیدم چه خبر است .خود را به ندیدن زدم .روبهرو ماشین پیکاانی
پار شده بود .خود را به ثن رساندم و بدون اینکه به صااحب ماشاین فکار کانم،
دستم را دراز کردم که ببینم در ثن باز میشود یا نه که چیز به یکی از انگشتانم
دستم اصابت کرد .بیتوجه به درد که سار تاا پاایم را رزاناد گیاره در را فشاار
دادم .در باز شد .پشت فرمان نشستم و به سررت از مح دور شدم.
چادر سیاه و سرد بر دیوارها شهر میخکوبی شده بود ،گفتای شاهر در رازا
خورشید است که دیگر نمی خواهد طزو کند یا نمیگرارند چهاره بار ثورد .در
این سایاهی رزاگوناه ثدمهاا ریشاو باا قباهاا بزناد و جوانهاا کات و شازوار
پوشیده ،اما ژو یده و اخمو مششول نمازخواندن بودناد .گزاه باه گزاه در گوشاهها
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شااهر دیگهااا باازرگ بااار گراشااته بودنااد و گرساانگانی مفزااو و پریشااان بااا
بشقابها روحی پشت سرهم تا چشم کار میکرد صف کشیده بودند.
ده کیزومتر که از تهران خارج شدم ،نفسی تازه کردم .باا خاود گفاتم ایان ماشاین
کدام فز زده بدشانسی بود که برداشتم ثنهم با این نتیاه پوچ و بیهوده .در ثینه که
نگاه کردم دیدم یکی از موتورسوارها دسات تکاان میدهاد .او مارا یااد ماشاین و
صدا چیز که به انگشتم اصابت کرد ،اناداخت .باه انگشات دساتم نگااه کاردم،
ثهسته ثهسته از ثن خون میچکید .دوبااره در ثیناه نگااه کاردم و بادون توجاه باه
اشاره موتور سوار به راندن ادامه دادم .به این نتیاه رسیده بودم که ایستادن یعنی
مرگ .نباید ایساتاد و باه هیاچیاز هام نبایاد ارتمااد کارد .باار دیگار پا از چناد
کیزومتر راندن در ثینه نگاه کردم .اینباار چنادین موتورساوار ریشاو دسات تکاان
میدادند ،پی در پی بو میزدند و با دست رالمت ایست میدادند.
به خود گفتم برا چه باسیتم؟ حاال که در دساترن ثنهاا نیساتم بهتار اسات کاه باه
سمت جنگ برانم .اما یادم ثمد که چند هفته پی خودم از راه جنگ گرشاته باودم.
همه جا را یخ و برف زیار سازطه خاود گرفتاه باود .انگاار تا تا درختهاا
جنگ را تا گزو زیر برف کرده بودند .به خود گفتم:
« مگر تو خاود باه ارن نگفتاه باود جنگا نارو ،فایاده نادارد چاون ثنااا هام
سپیدهدم را به صالبه کشیدهاند و بر قامت زیبا خورشاید جاماه رازا پوشااندهاند.
مگر نه ثنست که خورشید در رزا درختان پشرشاکوفه در زماین خفتاه ،رناگ
کفن به چهره کشیده است .تازه چه کسی حارف تارا بااور میکناد ثنهام بعاد از ثن
زمستان طوالنی و بهار زیباایی کاه چناد صاباحی دامان معطار بار باا و جنگا
گسترده باود و ثدم هاا دل نمیکندناد از ثن بیارون بیایناد ،چاون شاکوفهها باه باار
ننشسته همیشه زمستان از راه میرسید و همه رویاها بهار را به کابون تبدی
میکرد.
نه این راه جنگ نیست .جنگ که باشد دیگر نه موتورسوارها میتوانند ترا ببینند
نه رمو و نه پسررمو .منمورم همان رماو و پساررمویی کاه در زمساتان گرشاته
وقتی تاازه ثماده باود ثنقادر تارا میبوسایدند و حتای میخواساتند دساتهایت را
ببوسند که تو نمیگراشتی و ثنها از ذو دیدن دوباره تو پ از سا ها دور گریاه
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میکردند!
و حاال دیگر بیهوده است ،نه ماشاینی کاه مایرانم معزاوم اسات ماال کیسات و ناه
راهی که میروم مشهخ است که به جنگا میرساد یاا ناه .تاازه مان کاه خاودم
وضااعیت یخبناادان را میدانسااتم و اینکااه خیزیهااا داشااتند ایاان فص ا یهبناادان را
طااوالنیتر میکردنااد .اصااال داشااتند تااو ساااختمانها باازرگ یخچالهااا جدیااد
میساختند!»
بااا ماشااین بااه جااادها فرراای وارد شاادم .میخواسااتم هاار طااور شااده بااه دساات
موتورسوارها نیافتم .ماشین را کنار باغی پار کاردم و از دیاوار کوتااه ثن بااال
رفتم .ثنسو  ،دشاتی هات و رریاان ،چناان خشا کاه گفتای گارد باه خشاکی
گوگرد از ثن به هوا بزند میشد .روبرویم تا چشم کار میکرد نماازخوان و ماوذن
پشت سر هم نشسته بودند .از البال ثنها گرد بر میخواست .بعد از دراا هماه از
جا بزند شدند و شرو کردند به رربده کشیدن .ی نفر در جزو بزند بزند میگفت:
«هللا اکبر ،خمینی رهبر!» و بقیه ثنرا تکرار میکردند.
به اطراف نگاه کردم .دیوارها همه ناپدید شده بود .تا چشم کار میکرد گرد بود و
خا و سرزمینی بی حاص و سوخته و دستهایی که می جنبیدند و جمزاه واحاد
را تکرار میکردند .به دستها که نگاه کردم ،دیدم تو هر دساتی یا سار بریاده
بود و از ته دستها خون می چکید .سرها را با شو و شاعف و هام زماان باه ایان
سو و ثن سو تکان میدادند .نزدی تر رفتم و به سر اول نگاه کردم ،بعد به کسی
که ثنرا می جنباند خیره شدم .او را شناختم ،پسر رمویم باود .بعاد دوبااره باه سار
نگاه کردم ،سر ارن بود! بعد به سر دوم و سوم هماه را شاناختم .ناگهاان چیاز
در و جودم ثت گرفت .تمام نیرویم را جم کردم و فریاد زدم « قات ها ! جنایت
کاران » و بعد پشت به ثنها سعی کردم با دریا خونی که هر حمه گسترش پیادا
میکرد فاصزه بگیرم! برا رفتن به سو افقی که باید ساخته شود!
۱۶جوال ۲۰۲۰
***
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حمیدرضا رحیمی
www.hazl.com

محب
میزهها ،انگار
از پوست روئیدهاند
و دیوار انگار
جزئی از تن رناورش شده است.
***
ثفتاب
روزها را گاشم کرده است
و ماه که همیشه از قزب
به کوچه میتابید
دیر ست که در فضا ِ تنگِ سینه
حب شده است.
***
درد،
چکاّه میکند از سقف
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و ابر باردار
به چشمها مینشیند
زخمی روبرو
و نا ه از حنارهها ِ
ِ
کوران میکند
و قهقهه دژخیم
خفقان بند میترکد.
در
ِ
***
خاطرهها را هر شب میشمارد
و شقای هائی
که در حافمه نمنا ِ دیوار روئیدهاند
و زنانی که
میادین بزرگِ مرگ را
ِ
مث ِ ی جرره ثب
سر کشیدهاند
و مردانی که ایستادن را
به دیوار و درخت و صهره ثموختهاند
***
غروب میشود
و خورشید
چونان ذغا ی افروخته
در خاکستر ابر میغزتد
و ماه مث ِ هر شب
دیوار سینهها
از
ِ
سر میکشد...
***
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رسول شوزتی:
روایتی از شاهدی عینی

روایتی از رسول شوزتی زی از نزدیک دستی بر آتش و دوزخ هر دو نظام دیکتاتوری و
استبدادی داشتی است .روایتی از شکنجی و دستگیری خود در نظام استبدادی اسالمی.

همانگونه که میدانی من زمان شاه دوبار و بار دوم به زندان طوی ماد محکاوم
شدم که در ثبانماه  ۵۷با خیزش تودهها از زندان شاهی ثزاد شدم.
در رژیم اسالمی در تاریکترین و پشرادبارترین زمان دو بار دستگیر شدم کاه باار
اول حدود شهریور یا مهرماه به رنوان مشکو !!! بدون هایا مادرکی در مقابا
منز مان به نحو وحشیانه دستگیر و فق در جیب من راالوه بار کزیاد در خودماان
کزید دیگر بود که همان چند سارت اول بعد از امتحان کردن کزیدها گفتند که این
کزید خانه تیمی است و کارمان باه شاکناها شاام ثویازان کاردن و شاال زدن
اناامید که مضاف بر ثنها ثن نان دستبند را بر دستانم  -ثخرین دنده  -سافت کارده
بودند که بعد از شکناه با تاالش دونفاره موفا شادند از دساتانم کاه هار کادام باه
اندازه ی با شده بود جدا نمایند و پ از اینکه طرفی نبستند از این شکناه با
جدا کردن دستبند بازجو دو سایزی با ه مان زد کاه تاو میخاواهی بارو بیارون و
ادرا شکناه کنی  -گویا تقصیر من بوده که باه ثنهاا ا قاا کاردم طفاا محکمتار و
سفتتر نمایید.
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بار پ از باال ثوردن من از موتورخانه و غر زدن پاسدار پیرمرد کا ه بارا
خونین کردن ثناا و نا کردن و نا شدن بایاد ثب کشایده شاود و مقصار نیاز
من بودم .دم در موتورخانه که شکناه در ثن اناام می پریرفت من در حا ی که به
شد می رزیدم ،هم از سرما شابانگاهی و هام ضاعف ،دو یاا ساه نفار ثمدناد و
گفتنااد کااه ثن دو ساایزی کااه بااازجو زده حاااکم شاار حکاام بااه قصاااص داده و تااو
میتوانی دو سیزی به و بزنی و یا ببهشی .مان در ثن حاا ی کاه داشاتم باا تکاان
دست وربارتی به این مضمون که برویاد پای کارتاان ،ماثال بهشایدم .مان از ایان
ریاکار و ابترال تفکر و من ی خاطره دیگار دارم کاه برایات در ناماه بعاد
خواهم نوشت.
***
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شعر و هدیها از:

زهره مهرجو
«اللیهای بیخزان»
برای عاشقان زندگی ،زشتیشدگان دهی ۶۰

جانفشانان رش
به زندگی،
برا ثرزو برابر و ثزاد
تقسیم رادالنه ارو ...
و فرصتها مساو .
که شما را به جز این ،جرمی نبود
و نه بهانها
تا دستها پزید شب
پیکر رزیزتان را
به ثغوش سرد خا سپارد.
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باد اما
شما را به یاد دارد...
حتی در تیرهترین حمهها!
و در سراسر شب
نامتان را در دل کوهها
بر فراز جزگهها و دریاها...
و در رم جنگ ها
ناوا میکند.
تا سراناام طوفانی سهمگین
خشم فروخورده سا یان را
فریاد شود،
هم ون سالحی از ثستین جنگاویی د یر
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:
یادی از دو رفیق

من با یاد رنایت و رافی رزیزم ،رفقا دوران دانشااوییام در هناد (در ایاران
چند ماه قب از افتادن من به زنادان ،ثناان ارادام شادند) چناد پااراگراف نوشاتهام.
یاداور این خاطرا دردنا است ،و ی خاطرا این دو رفی من نقطه تابناا
زندگی مناند .و امیدوارم جهانی که ثنگونه که شایسته ثنان است بر ما ،بر زمین،
و بر زمان مسز گردد.
رفی رافی

رفی رنایتهللا سزطانزاده

نوشادیان

https://janhayeshifte.wordpress.com/2015/01/02/jan-110/

https://janhayeshifte.wordpress.com/2014/12/12/jan-21/
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بااا یاااد سااتارگان تابنااا زناادگیم ،رفقااا دوران دانشاااوییام ،رفی ا رنایااتهللا
سزطانزاده و رفی رافی نوشادیان ،که هماواره ثمیازها از درد تیاز اسات و
شعفی گزین ،دیدارم در گرر مرور خاطراتم با ثنان .از یادتان من هرگز نمیکاهم،
و میاندیشم زمین چه سرافراز است که در این جهانی که سهم ما را هر حمه باه
غار میبرند ،سهم ماندگارش شمایان بودهاید ،شمایان ...باشد که جهانی ثنگوناه
که شایسته شمایان باشد بر ما ،بر زمین ،و بر زمان مستقر گردد.
سهم من شاید دری ها به اندازه چهار پناه دست بود که به رو راهرویی برا
گرر پاها سیاهشده ،بنف تیره ،ورمکرده و با انگشاتانی خاونین ،بااز میشاد .ثن
سنگفرش و حمه دیدار ما با هم بر خود نقشی تا به ابا د بارزخین دارد .ساهم شاما
اما به سو مرگ سرودخوان ،اخگر بر سر و جان ،تا دم ثخر بر رویا نشااندن
کارگر بر تار زمان ،جوخه دار بود .ثر جوخه دار بود.
بر بیر سرخ دسات رهاا میکناد ثنکاه تارا در حضاور خاود نداشاته اسات ،تارا
نشناخته است ،ترا ندانسته است ،بر مناوال شاما کسای دگار را نداشاته اسات ،بار
ثسمان تاریک  ،ثذرخشان ستارها بسان شمایان نتابیده است.
با شور شما در سر ،در سزو ی را به انادازه چهاار تان کاه بهوابناد در کناار هام،
برایم باز میکنند .در ثن سه نفر دیگر نشستهاند .بار پاا میایساتند و یکای از ثناان
دستم را میگیرد و میگوید ثسان نیست ،اما باید داراز بکشای و نگارار پاهایات
مرهم بیابند ،وگرنه بزود دوباره به بازجویی بار میگردانناد .دراز کشایدم باا
پاهایی سیاه ،انگشتانی خونین ،و جانی خسته .فحشی به سفا که بر سارم داد زد
"به سزول میرو و نمیشینی ...راه میرو تا ورم پاهایت بهوابند" ،ما یدهم و
ثنگار به مراد رسیده به خود میگاویم ،حااال شااید ارزش رفیا شاما باودن را تاا
ذرها داشته باشم.
زان پ از ث ن دری ه به اندازه چهار پناه دست هر روز ما چهار تا با هم پاهاا
خونین دیدیم ضاهها درد شنیدم ،و با هم به یاد ثن سروها استوار کاه ایساتاده
مردند گریستیم .دیگران را نمایدانم ،چارا کاه ماا بااز هام باا هماه راحتیماان باا
همدیگر ،حرفها د مان را تا به ثخر به هم نگفته بودیم ،اما من سرشار از شاعف
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بودم که حداق توابهایی در کنارم نیستند که بخوانیام بکنند بارا چناد مااهی و
دردم را دو چندان .بعد از ثن ،درد بود ،اما من جانم را به شاما ساپرده باودم ،بای
نیاز از زندگی زنده بودم ،و دردم را در تن من شما بر دوشتان حم میکردید ،و
بر من اما مستقر تا به ثخر رویاا شامایان باود ،رویاا شامایان اسات باا بیرقای
سرخ در دست و جانی به هیبت ابدیت.
هرگز یادتان از من دور نباد ،هرگز بیر سرختان در دست من سنگین مباد....
ژا ه سهند در سال  ۱۹۸۲میالد دستگیر شد و بعد از دوران زندان و گرشتن سه
سال از حب تعزیقی نامحدودش موف شد که ایران را تر کند.
***
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سرور پارسا:
گزارشی از مراسم گلزار خاوران

پناشنبه خودم را به تهران رساندم .با چند تن از مادران دیگر صبس زود جمعه به
سمت گززار خاوران حرضت ضاردیم .وقتا ی وارد جااده گورساتان شادیم مان واقعاا
دگرگون شدم .هم ف ر میضردم پیکرها ب هها مردم را از این مسا یر بردناد
و داشتم از بشض خفه میشدم .به گززار ضه نزدیك شدیم جمعیت زیاد را دیدیم.
واقعا گززار اسات .باا یا ك راه از گورساتان بهائیهاا ساوا میشاود .جمعیا ت شااید
بیشتر از دو هزار نفر بودند .همه میگفتند بیشتر از هر سال است .سرتاسر زمین
پشر از گزها سرخ و ارغوانی و سفید و ...تمام سوراخ سنبه ها دیوار دورادور،
بااا شاااخهها گا پشار شااده بااود .جوانااان بشا بشا گا داشااتند و همااه جااا را پشار
میضردند .گورساتانی حیر انگیا ز .خاا  .گورهاا بای ناام و نشاان .گورساتانی
ثن نان بی مرز ....و گزباران .میخواهی منفار بشو  .جمعیت بزرگی ی اا ضنار
یك گور دسته جمعی اجتما ضرده بودند .رو زمین جزو گور ماادران چمباتماه
زده بودند و مادر انوشیروان طفی وسطشون بود .ی ی دو مادر جوانتر مراسم را
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میگرداندند .همه مدام سرود میخواندند" .ثفتاب اران جنگ "" ،ماوجی در ماوجی
میبندند"" ،بهاران خاسته باد" و ...جوانترها قطعاتی یا ا اشاعار را میخواندناد
ضه رادی ال بود و بارا رژیا م خا و نشاان داشات .جوانترهاا معزاوم باود رمادتا
فرزندان هستند.
یك مادر شرو ضرد شیون ضردن و فریاد زدن و مادام میگفات« :ا ظاا م مارگ
بر تو ».....از تو جمعیت ضسانی گفتند مادر را بگیرید حا خاوب نیسات .اماا
به نمر من حا خیزی روبهراه بود فق برخی نمیخواستند فضاا رادی اال شاود.
فریبرز رئی دانا هم حضور داشت .در این مراسم ها همیشه شرضت میضند .ی ی
از مادرها از او پرسید چطور میتوانناد بارا فرزندشاان سانگ قبار بگرارناد .و
ی ی دیگر زیر ب با تمسهر گفت «مگر ایشان متو ی خاوران هم شادهاند؟!» یا ك
مادر ر "دایه دایه" را خواند و مدام مشاتهای را گاره میضارد .جوانهاا های گا
پرپر میضردند و فضاا را گزبااران میضردناد .اشاعار شاامزو مشهصاا "هرگا ز از
مرگ نهراسیدهام" و "ضاشفان فروتن شوکران" چند بار دضزمه شد .مراسام ضاال دو
سارت طول ضشا ید .فضاا همبساتگی و صامیمانها باود .ضزای هام شا یرینیها
خوشمزه به خاطر رید در میان جمعیت په شد .جوانها یا ك صاندو گرداندناد
برا ضمك به سبز ضردن فضا گورستان.
به نمرم باید مردم را قان ضرد ضه ایناا را دست نزنند .باید همینطور بااقی بماناد.
گزباران .اما بدون سنگ خاضی .با گورها گمنام .اینطور خیزی ت اندهنده اسات.
و نشان میدهد ضه بر مردم ما چه رفته است .من همانند دیگر ماادران تماام ماد
اش م جار بود .و خی ها دیگر نیز .انگاار واقعاه دیا روز رخ داده اسات .االن
هم ضه دارم اینها رو مینویسم گریهام گرفته .کاشکی در شهر ماا هام چنا ین جاایی
برا ب ههایمان داشتیم.
گوشه ضنار ،برخی خانوادهها ی ااا را نشاان ضردهاناد ضاه گاور فرزندشاان هسات.
گوشه ضنار ،بر سر خاضی خانوادها ایستاده و برا دیگران ح ایت رناج میضارد
و داستان تابستان شوم  ۶۷را میگفات ضاه چطاور از مارگ رزیزانشاان خباردار
شدند .ر گرفتن ممناو باود .فقا یا ك نفار ضاه او را میشاناختند ،میتوانسات
ر بگیرد .او هم فقا از مادرهاا وقتای جما بودناد و از زما ین و گزهاا ر ا
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میگرفات .یا ا اگاار ضسای میخواسات فقا از اقاوام خاودش در ضنااار گاور ر ا
بگیرد .ضه ایا ن قسامت هام دیا دنی باود .ماثال جوانهاائی ضاه تاا ی دقیقاه پا ی اشاك
میریهتند و سرود میخواندند.
وقتی مادر بزرگ بهشون میگفت بیائید با تصویر پدر ر بگیرید میگفتناد ضاه
ز فهایم نامرتب است .یا روژ بم ضمرنگ شده .و وس خناده و گریا ه روژ اب را
درست میضردند .ی اا یك مادر باا هااه ترضای مویا ه میضارد و میگفات ثخارش
نفهمیدم ضاا خوابیده است .یك مادر دیگر او را بش ضرد و بها گفات چاه فرقای
میضند؟ در زندگی در ضنار هم بودند و بارا خواساته هاا بازرگ جاان دادناد و
حاال در مرگ ضنار هم قرار گرفته اند .به گفت اینقدر غصه نهور ضه فرزند تو
ضاا خوابیده .فرقی نمیضند .همشون ی ای هساتند و.....ایا ن ماادر شارو ضارد باه
بوسیدن دیگر و میگفت چه حرفها خوبی! اما با وجود این توصا یهها هماه با ه
دنبال ضسانی میگشتند .واقعا داشتم میترضیدم.
در انتها برنامه به یاد ضشتهشدگان بم ی دقیقه س و دادند .بعد "بهااران خاساته
باد" را خواندند .بعد گفتند حاال میریم سر خا خانم ریا احی .ایا ن خاانم تماام ایا ن
سا ها از مادران فعال بوده و چند پسرش هم اردام شدهاند .او چند قب فو ضارد
و خواسته بود همین جا دفن ضنند.

یك واقعی خندهدار در آخر برنامی:
ی ی از سهنرانان گفت ضه باید از مادران هم قدردانی ضنیم ضه اینهمه مقااوم بودناد
و .....یك زنی از تو جمعیا ت گفات بایا د از همساران هام قادردانی ضنا یم ضاه باار
سا ها سهتی را ضشیدند و .....یك مادر با حن طنز گفات« :نهیا ر .همساران هام
مث این رفتگان بودند .شانسی زنده موندین .برا هما ین اهمیا ت ویا ه نادارن ضاه
قدردانی بشه .بایا د فقا از مادرهاا قادردانی بشا ه .و »...معزاوم باود داره شاوخی
میکنه .اما ثن زن ن ته را نمیگرفت و بار حارف پافشاار میضارد .چناد دقیقاه
گفتگو بود ضه از همسران هم تش ر بشه یا نه .اما فضا خیزی خندهدار به وجود
اومده بود .و همه هم خندیدند.
ساارا ماازار بهائیهااا هاام رفااتم! ی یشااون گفاات با ه مااا گفتهانا د اگاار زما ین باارا
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مردگانتان ضم دارین ببرین اونور (یعنی جائی ضه ب اهها دفان هساتند) خاا ضنیا د.
گفت ما بهشون گفتیم این ار را نمیضنیم .ما و بقیه ماردم را با ه جاان هام نیندازیا د.
باه ثنهاا ارتناا
حرفها خوبی میزد .با ثنها هم همدرد ضردم .متاسافانه ها ی
ندارد.
به نمرم ش ایناا را نبایا د دسات زد .همینطاور بایا د بماناد .دقیقاا همینطاور ضاه
هست .خود ش ز هم رم فاجعه را با قدر بسا یار بیا ان میضناد .بایا د ماردم را
قان ضرد ضه ش ایناا را دست ار ن نند و به دنبال گراشتن سنگ مزار برا تك
تك فرزندان خود نباشند.
***
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سوسد شهبازی:
با توام ای خصم ،ای دژخیم

با توام ا خصم ،ا دژخیم!
ت در خونت ،بهتر
ایاااان صدا ماست ..در خیال مبهم شو ضور  ،با هزاران دساااا ِ
است این را بداناای و هزاران بار بهواناای :نانمان را برید  ،دستمان را شکسااتی،
حازه از سعید شو غالم از مادر گرفتی  .....اما .....
اماااا صدایمان را نه! "شما ا مرده ها هزار قبرستانااای" شاااقای اگر بااااز هااام
بمیرد ،شقای ها دیگر میروید ،چرا ضه تالشتان پایدار نیست.
این یك شعار نیست ،فریاد است .....فریاد از سینهٔ دردث و ِد ایران
***
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سیامک مهر (پورشجری):
دهۀ  ۶۰در یادهای مد

یکی از راهروها بند  ۲۰۹زندان اوین
برا جوان بیستسا ه و نوخاستها با روانشناسای مان ،کاه جهاان باا ساالها
نکبت بار شرو شد کاه هناوز صادا گرفتاۀ گزاوی از فریادهاا و شاعارها
ثزاد و استقالل تسکین نیافتاه و غار در خماار و خوشخیا یهاا پیاروز ،
ناگهان چما و قندا تفنگ بر سر و روی فرود میثماد و هار ارتراضای را باا
ت گزو ه پاسخ میدادند ،طبیعی بود که دچار شو شده و به درون خزوتی خود
سن ِ
ساخته خزیده و تا انتها تنهایی خود رقبنشینی کند.
من به سائقه و بهطور غریز  ،خطر مهزا و نابودکننادها کاه ثسامان طوفاانی
دهۀ  ۶۰را خونین و مرگبار کرده بود ،پی از ثنکه مارا باه کاام سایاه خاود فارو
بیشاترین ثن ساا ها را مطزقاا در انازوا و خانهنشاینی
بکشد ،تشهیخ داده باودم و
ِ
گرراندم .سر فرو کرده بودم در البال کتابهایی که هم اون ماادر د ساوز در
برابر زمانها از من مراقبت میکردند که به قول شامزو «نهااد تیاره» خاود را
ثشکار کرده بود.
اگر ثن بیرون تماما زشتی و پزید بود و سراسر شعار و رربده و زندان و ارادام
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و ترور و جنایت ...اما درون خزوتگاه کوچ من به رک  ،همه جا و هماه چیاز
زیبااا و طیااف و رویااایی و جااادویی ،پش ار از شهصاایتها جااراب و ماجراهااا
شااگفتانگیز داسااتانها مااارکز و بااورخ و اسااتوریان ...پاار از پروانااهها
زرد بود که به همراه رمدیون خوشگزه از صد سال تنهایی مارکز و ریاضایا
خوابها بورخسی تا کارناوالها حیار ثور گوثتمااال سابز و در راین حاال
جهنمی میگ ثنه استوریان ،تنهایی مرا همراهی میکردند.
ثن بیرون همه دیوانه شده بودند .در این ین

نیز به ثن سا ها اشاره کردهام.

https://gozareshbekhakeiran.blogspot.com/2017/12/blog-post.html

به ارتقاد من رژیم اسالمی کنونی رمال در دهۀ  ۶۰تأسی شاد ،ناه در رفرانادوم
سال  .۵۸این رژیمی که چهار دهه تسمه از گردۀ ایرانیان کشایده اسات ،دقیقاا در
 ۳۰خرداد  ۶۰پا به دنیا گراشت .در این مقط همۀ ثرزوها انقالب  ۵۷مبنی بر
ثزاد و استقالل و جمهور  ،تمام و تعطی شد و به خا رفت .ثیتهللاها ِرئا ی
جمهور قانونی را برکنار و بار رزیاه اراده و انتهااب مزات کودتاا کردناد .از ایان
تاریخ به بعد هر ثن ک که هم نان در پی شعارها زیبا خاود باود و ثزاد و
دموکراسی و ثرزوها انقالب  ۵۷را در حکومت ثیتهللاها دنبال میکارد ،ابزهای
بود که به دنبال باد میدوید .انقالب شکست خورده باود و ضادانقالب موفا شاده
بود استبداد را بازساز کند.
دهااۀ  ۶۰دهااۀ حاارف بااود .در ایاان سااالها ،نیروهااا و جریانهااا و احاازاب و
سازمانها شری در انقالب ضدسزطنتی که به پیروز سری و غیرقاب باور
منار شده بود ،مطاب سنتها شاناخته شادۀ سیاسای و معاادال قادر در ایان
ساارزمین ،بااه طااور خشااونتثمیز باارا حاارف یکاادیگر تااالش میکردنااد.
سهمخواهیها شرو شده و رقبا به جان هم افتاده بودناد .در جامعاۀ ایاران مسابزۀ
رقاباات در هاایا زمینااها در معناای اصاازی و مثباات و سااازندۀ خااود شااناخته شااده
نیست .در فرهنگ ما رقیب را فق باید حارف و ناابود کارد .رقیاب هماان دشامن
است .بهخصوص در کشاک ها سیاسی اگر با پیشدستی رقیب را حارف نکنای،
او با تو همین کار را خواهد کردر چه بسا به طرز بسیار خشانتر و باا خاونریز
بیشتر  .صفحا تاریخ این سرزمین سراسر ثغشته به خون رقباایی اسات کاه تاا
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همااین اواخاار در جنگهااا قاادر  ،چشمانشااان را می ا کشاایدند ،باار دار شاادند،
سرهاشان بریده شد ،مثزه و پارهپاره شدند .وقای دهۀ  ۶۰این رسم دیرینه و سانت
تاریهی را یکبار دیگر برا نس ها حاضر به نمای گراشت.
قت ها و اردامها و خشونت زایدا وصفی که توس خمینی و ثخونادها در ایان دهاه
صور گرفت ،به د ی توف و زور بیشتر ثنان و موازنۀ قدرتی باود کاه باه نفا
روحانیون طرفدار خمینی که هنوز از استقبال و حمایت تودهها انبوه و بیشاک
و غا با جاه و نادان برخوردار بودند ،صور گرفته باود .باا توجاه باه مشای و
ماهیات خشااونتطزب و نابردباار و ضااددموکراتی نیروهاا دخیا در انقااالب،
هم ون مااهدین خز و چری ها فدایی خز  ،در ثن مقط تاریهی چنان ه هار
کدام از این سازمانها به قدر برتر دست مییافت ،چه بسا همین رفتار را و شاید
با شد و خشونت بیشتر با رقیب خود روا میداشتند.
ا بته این حقیقت از گناه ثخوندها جنایتکار چیز کم نمیکناد و هایا جنایتکاار
را تبرئه نمیکند ،اما واقعیت رینی ثنرا نیز به صرف ناشایست بودن نمیتاوان باا
ماامزه و تعارف برگزار و انکار کرد .بنابراین باید مراقبت کنایم کاه د ساوز و
اش و ثه ما به رنوان مثال برا قت رام زندانیان در سال  ۶۷فقا جنباۀ انساانی
داشته و مارمان و تبهکاران و تروریستهایی چاون ارضاا ساازمان مااهادین
خزاا را ممزااوم و بیگناااه و قربااانی جزااوه ندهااد و زمینااه سوءاسااتفاده از نیااا
انساندوستانه و فعا یتها حقو بشر در این زمیناه را فاراهم نکناد .باه ویا ه
امروز که باا هرچاه سستترشادن پایا هها رژیام اساالمی ،احتماال هااوم چناین
هیوالها ترسنا و تبهکار به داخ کشور بسیار زیاد است.
یادمان باشد کاه هماۀ تااریخ ماا ایرانیهاا هار روز و هرساارت تکارار میشاود.
اصزوال زندگی ما و جامعۀ ما متوقف بوده و حاص تکرار مدام تاریخ است .دهاۀ
 ۶۰نیز قاردها است که احتمال تکرارش همواره وجود دارد.
این فق خمینی نبود که ورده ی جمهور شبیه فرانسه را می داد و ای زمانیکاه
خر مراد را سوار شد و از پ گرشت ،گروه گروه مها فان خاود را ارادام کارد...
فق زندانیان شکناهشده در زمان شاه امثال الجورد نبودند کاه بعاد از انقاالب،
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خودشان زنادانبان و شاکناهگر شادند ...بزکاه چناین فااایعی دوبااره و ساهباره و
صدباره هم ممکن است تکرار شود و این دور و تسزس ادامه یابد.
سیاستورزان ایرانی تاا وقتای کاه دور از قادر و در قا اب اپوزیسایون فعا یات
میکنند ،طرفدار حقو بشر و ثزاد و دموکراسیاندر اما در قدر و در موض
پوزیسیون که قرار میگیرند ،مها فان خود را شکناه میکنند .این ی قارده کزی
است.
مها فان رژیم اسالمی نیز در جامعه و تاریخ و فرهنگ یگانها نفا کشایدهاند و
تافته جدابافتها نیستند .اینکه یه ردها به اجبار و تبعید در کشورها پیشارفته و
دموکراتی چندسا ی معط باز شدن درها کشور خود بوده باشند ،از های ک
انسان متفاوتی مهصوصا دموکرا و اه تحم و تساه نمیسازد .ایان حقیقات
را دانشاویان کنفدراسایونی باا پیاروز انقاالب و پا از بازگشات باه ایاران باا
رفتار خود و همکار و همدستی بیشتر ثنان با رژیم مالها نشان دادند .ثنها درهاا
را زودتر از دیگران بستند .ی حمه تصور کنید صدها شاارالتان و کالهباردار
حرفها که در رسانهها و تزویزیونها موسوم به « ثنازسای» در تماام شابانه
روز رربادۀ ثزاد و دموکراسای سار میدهناد ،بار حساب اتفاا روز صاااحب
قدر و چما و تفنگ شوند تاا تسامه از گاردۀ یکایا منتقادان و مها فاان خاود
بکشند.
همین االن و در مقاب چشمان خود میبینیم که چگونه سزطنتطزبها و ساواکیها
و روام استبداد ساب بعد از چه سال زنادگی در جاوامعی ثزاد و باا سانتها
قو دموکراسی ،ک مزت ایران را با برچسب «ارتاا سارخ و سایاه» تهدیاد باه
انتقام و خونریز میکنند.
رنکبو هاااا سااازطنت و الشاااهورها پهزاااو و فاشیساااتهایی کاااه زیااار ناااام
مشروطهخواه و یبرال پنهاان شاده و رربادهها سکوالرسکوالرشاان باه ثسامان
رساایده اساات ،در فکاار فرشااگرد و احیااا ساااوا و حاازب رسااتاخیزند و از هاام
اکنااون چنگالهااا و دناادانها خااود را باارا شااکناه و پارهپااارهکردن منتقاادان و
مها فانشا ان تیاز میکنناد .ایان شااعبان بیمخهاا و گزاههایی از وحاوش شاااها هی و
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ثنازساای و
ساازطنتطزب و پهزااو چی کااه هاار روز و شااب در تزویزیونهااا
سایتها و فضا مااز به هر مها ف و منتقد فحاشی میکنند و چنگ و دندان
نشان میدهند ،چنان ه در فردایی محال به قادر بازگردناد ،در کاف خیابانهاا
تهران با چما و زنایر و می گرد ثهنی به استقبال مها فان خود خواهند رفت.
ثیا نس ها ثینده قادر خواهند بود دههها  ۶۰تاریخ خود را از تکرار بازبدارناد
و متوقف کنند؟
***
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ش .فریاد (نیما):
گذری با تاریخچی سرزوب و اعدام

وقتی انقالب شد ،نوجوانی  ۱۲سا ه بودم .از همان روزهاا اول جزاب جریاناا
چپ شدم .با بیردا تی و فقر که برخای از همشااگرد هایم باا ثن دسات و پنااه
نرم میکردند ،ثشنا بودم و بیزار.
جزوا و روزنامهها را با و بسیار می خواندم.
هر روز که از حکومت میگرشت ،صدا پاا فاشیسام را احساان میکاردم .از
حمزه به دکهها روزنامه فروشی ،حمزه به کانون فرهنگی و سیاسی و شوراها
دهقانی ترکمن صحرا بهاار  ،۵۸شکرکشای باه کردساتان مارداد  ،۵۸ممنوریات
انتشار روزنامهها که با روزنامه «ثهنگر» شرو شد...
با شعار« :حزب فق حازبهللا ،رهبار فقا روحهللا .»..باه گردهماییهاا حمزاهور
میشاادند .در ایاان میااان مثزااث بیاا (بازرگااان ،یاازد  ،قطاابزاده) در تاادار
غیرقانونی کاردن شاوراها محاال  ،کارخانااا بودناد .هماه دانشاگاهها رماال
ساانگر گسااترش جنااب چااپ بااود .بحثهااا بروب ااهها پیشااگام ،پیکااار ،اتحاااد
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مبارزان ،اتحادیه چپ ،توفان ،اتحادیه کمونیستها ،جبهه دمکراتی مزای ایاران و
مااهدین هرشب جزو دانشگاهها و میادین اصزی شهرها برقرار بود
انامنها اسالمی قاادر باه جارب هاوادار در مدرساهها و دانشاگاهها نبودناد ...و
اقزیت ناچیز بی نبودند .مااهدین انقاالب اساالمی ،حازب جمهاور اساالمی،
فا داییان اسااالم از نماار هااوادار و رضااو بساایار ناااچیز بودنااد و پایگاااه فاشیسااتی
هااواداران خمیناای .امااا نمیشااود نفااوذ ثخوناادها را میااان روسااتاها انکااار کاارد...
نمیدانساتیم کاه هماین گساترش و نفا وذ جناب چاپ موجاب تاوافقی میاان ژناارال
هویزر و خمینی جالد شد بود ،تا هالل اسالمی با ه راه بیندازناد ..و چاه نقشاهها
خونینی در پی دارند...
سال  ۵۸خمینی فاشیست که رزیه نیروها سرکوبگر شاه ارالم جهاد نکرده باود،
رزیااه کردسااتان ارااالم جهاااد کاارد ...و کشااتار خااونینی توس ا سا پاه و ارت ا در
کردستان به راه افتاد...

خمینی جالد ،خزها ی سگ ،هار خود را ،به کردستان فرستاد
سال  ۵۸سال تن ها بود ،سال راه اناداختن دارودساته چماقاداران و برناماهریز
برا یورشها بیشتر رژیم برا برپایی فاشیسم اسالمی .و حال نمای حمزاه باه
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سفار ثمریکا در ثبان  ۵۸و موج سوار بر احساسا ضدثمریکایی در ایران و
منطقه .حمایت بیقیدوشرط اکثار گروههاا چاپ و مااهادین از ایان تزاه ...حاال
رژیم با ژستی ضدامپریا یستی حمایت اردوگاه شورو را هم برا برپاایی حماام
خونی که مد نمر اصزی غرب و سرکوب جنب چپ و دموکراتی در ایران بود
را کسب کرده بود.
در ارد بهشت  ۵۹به دانشگاهها حمزهور شاد ،پا از درگیار خاونین و ثوردن
سپاه با تیربار مقاب دانشگاهها ،گروهها انقالبی رقبنشینی کردند .هماان موقا
یادم است که نسبت به این رقبنشینی معتر باودم .اگرچاه واقعاا نوجاوانی ۱۴
سا ه ناپهتها بی نبودم.
در بزرگترین گروه چپ خرداد  ۵۹انشاعابی صاور گرفا ت و بروب اههایی کاه
شک گیر رمزی فاشیسم اسالمی را به چشم می دیدناد ،دیگار توجیهاا اکثریات
غا ب را قبول نداشتند که میگفتند باید با ژستها ضدثمریکایی رژیم هماراه باود.
باه ایان نتیااه رسایده باودیم کاه مباارزه باا امپریا یسام از مبا ارزه باارا ثزاد و
دموکراسی جداییناپریر است.
مهر  ۵۹جنگ ارتااری ررا و ایران شرو شده بود .تاوده ا هاا و اکثریتیهاا
دو روز اول جنگ به معنا واقعی کزمه در دفا از شورو «ثچمز» شده بودند،
چون ررا رمال یکی از کشورهایی بود که شورو تا حادود رو نفاوذش در
ثناا حساب میکرد.
و اای از نماار مااا جنااگ ،جنگاای ارتااااری بااود و نااه جنگاای میهناای ،و خواهااان
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.

شک گیر تفاب دوجبهه ثزادیهاواه ،رادا تطزب و برابر جاو در برابار چرخاه
اسااتبداد روز بااه روز در سااال  ۵۹رمیا تر میشااد .هم نااان ساارکوب هااا ادامااه
داشت ،این بار تحت رنوان مقابزه «با امپریا یسم و نیرو متااوز صدام» و روز
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به روز حزقه محاصره ثزاد تنگتر میشد.
ح دود زیااد ناپهتاه
نیروها مها ف ارتااا هام در ساازماندهی تشاکیالتی تاا ا
بودند.

خمینی در خرداد  ۶۰جبهه مزی را «مرتد» ارالم کرد و رماال نازا میاان جبهاه
فاشیسم اسالمی با نیروها ضد فاشیست رقم خورد.
اکثریتیها تمامقد در کنار موسو خویینی ها دادستان جاالد رژیام کاه دسات
خون سعید سزطانپور ثغشته بود ایستادند و ننگ ابد را برا خود خریدند.

باه

پاسااخ رژیاا م بااه تماااهرا سراساار صاادها هاازار نفاار مااهاادین ،سااازمان
چریکها فدایی اقزیت ،پیکار در تهران و حرکات ماشاین کشاتار باا ارادام ساعید
سزطانپور و دهها مباارز دیگار ثغااز شاد .و چناین باود کاه دهاه خاونین  ۶۰رقام
خورد .دهه ترور و وحشت ،دهها که اصالحطزبان جالد خمینی سعی در حارف
ثن از تاریخ دارند.
ثنها چنین وانمود میکنند که گویا مها فت رزیه رژیم ترور و وحشت از تیار ۷۸
ثغاز شد ،تا جنایا خود را الپوشانی کنند ،تاا از نهساتوزیر اماام در ثن دوران
سیاه ،قهرمانی ثزادیهواه بسازند.
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دورانی که با شکناه ،وحشت ،ترور گروهی از ما را تبدی به زامبیهایی به ناام
تواب تبدی کردند ،موجوداتی که دیگر «هیا» نبودند.
دوران از دسااات دادن رزیااازان و رفیقاااان ...تیربارانهاااا روزاناااه ...دوران
خاورانها ...دوران زندانها ...تعقیب و گریزها.
روزهایی که وقتی خبرارادام رزیاز را میشانید از سا کو ماردم در خاود
درهم میریهتی....
در این ویدیو سعی شده تا حدود از ان دوران تصویر ارایه داده شود:
https://youtu.be/pQVHY9SZw6M
االن پ از  ۴۱سا ی که از رمر رژیم فاشیستی گرشته ،به این نتیاه رسیدهام کاه
مبارزه پی رو ،مبارزها است برا ثزاد و دموکراسی ...مبارزه برا ثزاد
از مبارزه رزیه ستم طبقااتی جداییناپاریر اسات .جناب چاپ بایاد هماه نیروهاا
ثزادیهواه ،رادا تطزب ،و برابر جاو را تحات ائتالفای نیرومناد رزیاه اساتبداد و
استثمار جم ثور کند...
نه میبهشیم نه فراموش میکنیم تا مبادا چرخه استبداد تکرار شود
https://twitter.com/Nima_Challenger
***
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طاهره زارچانی:
سی نفر بودند

سفره پهن بود که ثمدند .سه نفر بودناد ثن طاور کاه شمحارم میگفات یا
جزو ساختمان کشی میداده است.

نفار هام

شام نان و پنیر بود .خاواهر داشات مایخاورد و مان شخرد شخارد گریاه میکاردم.
میخواسااتم باادانم کاااایی و چااه ماایکناای .چااه میخااور و بااه چااه ماایاندیشاای.
میخواستم بادانم د تنگای ،شااد و هازار ما یهو یاا دیگار کاه باه مشازم هااوم
میثوردند.
در که زدند خواهر رفت در را باز کرد .گوشهایم که دیگار درسات و حساابی
نمیشنود اما به خواهر گفته بودند از وزار اطالرا ثمدهاند.
نمیدانم کارتی ،چیز هم نشان دادند یا نه؟ درو چرا .اسازحه نداشاتند شااید هام
داشتند و زیر بانها شان بود .اما دستشان چیز نبود .یکی بیسیم داشات و ثن
دو نداشتند.
گفتند:
میبهشید بیموق مزاحم شدیم .داشتید شام میخوردید.
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گفتم:
ناقاب است .بفرمایید.
گفتند:
خوردهایم.
گفتم:
بهورید ،نم گیر نمیشوید .شام بی اره فقیرها نم

ندارد.

گفتند:
ما را چوب میزنید.
گفتم:
سگ کی باشیم ،شما را چوب بزنیم.
و در اتا ها گشتند .نمیدانم دنبال چه چیز میگشتند .یکیشان پرسید:
گاوصندو تان کااست؟
گفتم:
پول بی اره فقیرها به گاوصندو نمیرسد.
دیگر پرسید:
ماشین هم دارد.
بزند می شوم و به سرا کمد مایروم و ماشاین ری تاراشا را مایثورم .یااد
میثید سال سوم دانشگاه بود که خرید  .به همادیگر نشاان مایدهناد و پوزخناد
میزنند و ماشین را پ میدهند.
یکیشان میگوید:
حاج خانم منمور برادرمان ماشین سوار است.
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میگویم:
به فکر این چیزها نبود.
دیگر میپرسد:
دفترچه چی؟ دفترچه بانکی ،حساب در گردش ،حساب پ

انداز.

میگویم:
بعید میدانم .او به فکر این چیزها نبود.
یکی شان میرود سروقت کتابهانه و کتابهاا را ور میزناد .انگاار مایخواهاد
چیز پیدا کند .دیگر میثید و کنار من مینشیند .میگویم:
میبهشید.
رو موکت مینشیند .یاد میثید ماادر .چقادر مایگفتم فارش بهاریم جزاو در و
همسایه زشت است و تو میخندید و میگفتی:
مادر خیزیها همین موکت را هم ندارند که شب رو ثن بهوابند.
میپرسد:
جاساز ندارد.
به نمرم میثید میگوید چیت ساز ندارد .میگویم:
چیتساز اش کاا بود .اون به فکر این حرفها نبود.
میگوید :نه حاج خانم .منمورم این است که اسناد مهماش را کاا میگراشت.
میگویم:
وا ه درو چرا ،اون چیز مهمی نداشت هر چه بود یا باال کتابهانه میگراشت و
یا در کیفاش بود.
دیگر میپرسد:
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جز اینها میگویم.
میگویم:
صاحب اختیارید .هرجا را که د تان میخواهد بگردید ،ما که حرفی نداریم.
یکیشان میپرسد:
از دوستان چی؟ دوستان

کیا بودند؟ کاا میرفت و کاا میثمد.

میگویم:
اه رفت و ثمد نبود یا سر کار بود یا نشساته باود کناار اتاا و کتااب مایخواناد.
همااین کتاااب بااود کااه او را گرفتااار کاارد وگرنااه ننااهاش کمونیساات بااود ،باباااش
کمونیست بود ما کاا و کمونیست کاا.
خ ر و راقبات نادارد .خیزای
یاد میثید مادر ،چقدر میگفتم کمتر کتاب بهاوان .ث ا
چیزفهم که شد یا دیوانه میشو مث دختر استاد اسدا ه سر به بیابان میگرار
و یا سر به نیستا میکنند .یااد مای ثیاد چناد باار هام رفتایم قبرساتان کهناه و
قبرها بی نام و نشان را دیدیم که ساوا شبانه خا کرده بود.
مادر به قربانت برودر چیزفهمی در این ممزکت به چه درد میخاورد .یا گزو اه
در مشز خا ی میکنند و خالص .همه ثن کتابها میشود هیا .و تو میخندیاد
و میگفتی :بیا مادر تا داستان بر دار کردن حسن وزیر را برایات بهاوانم .سار
باید قیمت داشته باشد تا به دار شود.
کمی دیگر اتا ها را میگردند و میروند .خواهر از با کن رفتن ثنها را دنباال
میکند .رنگ به چهره نداشت مث بید مانون می رزید.
***

110

فریبا ثابت:
اعدامشان زردند اعدام

خانوادهها با چشمی گریان و پشت خمیده به مالقا میثمدند .هر گروهای کاه از
مالقا به بند باز میگشت نام تعداد از اردامشدگان را با خود میثورد.
رالوه بر تیرباران و دار زدن شای بود که برخی را با گاز خفه کردهاند.........
باور کردنی نبود .همه بندها زندان خا ی شدهاند ،همه یارانمان از دست رفتهاند.
اما ثنها در خوابها من زندهاند.
در این سالها بارها این رویا به خصوص در تابستان به سراغم میثید:
باال کوهی ،جنگ دور  ،در قزعها  ،ثنور ثبی همگی جم اند و فریااد میزنناد
که زندهاند و کم میخواهند و من که خود را باه هار در مایزنم تاا باه بااال
کوه ،ثنور ثب ،درون قزعه و ...راه یابم.
خی رر از خواب میپرم .گیج و مبهو
سرد رایبی وجودم را فرا میگیرد.
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حماتی میگررد تا خود را پیادا کانم.

مریم ،فضیزت ،فریبا ،فرزانه با چادر و چشمبند ثماده شوند و....
رفت و ثمد ،هیاهو ،بهند و ودا نیماهکاره ماریم گزازاده ،نگااه نگاران فرزاناه و
بسته شدن در.
و چند روز بعد منیر و مهناز و سارا ،مهر  ،مهین و......
به سرا منیر میروم در حال جم کردن چند تکه باان اسات باه امیاد اینکاه باه
یادگار به رزیزان رسد .کنارش مینشینم و دست را میگیرم:
«من از اول هم میدانستم این سه سال ،چهار سال حکمها رزیا حساب است .همه
چیز تمام شد ،همه ما را میکشند».
اش

در چشمان

حزقه میزند من هم.

مرا در ثغوش میگیرد و رکسای از ماریم و مرجاان هار دو رزیازش را باه مان
میدهد:
«پشت ثن شماره تزفنی نوشتهام اگر روز بیرون رفتی به ثنهاا سار بازن ثنهاا را
ببون و به ثنها بگو چقدر دوستشان دارم .به مریم بگو برا مرجان مادر کن».
خواب مرا در ربوده به دیار دخترکان برده بود .ثفتاب از درز پرده ناز
افتاده و من سهت خود را در مالفه پی یدهام .باید باور کنم.

براتاا

ماان سااال  ۶۷در زناادان اویاان بااودم تااا شاااهد رفتنهااا و ماناادنها باشاام .ماان ،مااا
ناباورانه و مبهو بر جا ماندیم و ثنها رفتند تا زخمی بر پیکر ما بارا همیشاه
به جا بگرارند .و هستیمان را همواره با بودن نبودن راین کنند.
مادر همسرم میگفت:
«وقتی ب ه را از زنادان باه ماا دادناد از هماان حماه اول بیتاابی میکارد .هماه
برای بیگانه بودند حتی به رموی هم خا ه میگفت .نه درست غرا می خورد ناه
درست می خوابید .چه روزهایی گرراندیم تا به ما راد کرد».
112

و حاال من با ثزاد شدنم برا او که مامانی هم برا خود انتهاب کرده بود چاه باه
ارمشان میثوردم.
گوشاها ایسااتاده و جزاو نمیثیااد باه طاارف مایروم او را در ثغااوش میگیاارم و
حسابی میبوسم  .مقاومتی نمیکند اما مرا متقابال نمیبوسد.
ا به مدرسه نمیرو ؟
ا نه.
و به سررت به طرف رمهاش می رود ،مامان
پدر بزرگ میگوید:
«مامان واقعیا ثمده .از ایان باه بعاد بایاد او را ماماان صادا کنای و رماها را
رمه».
دخترم خودش را در ثغوش رمهاش پنهان میکند.
و ثن روز که خندان از پزهها باال امد و باه محاض با از شادن در خاناه در ثغوشام
پرید و بعد از ش ماه مرا برا او ین بار بوسید.
ا مامان مامان من ریاضی بیست گرفتم.
ا دخترم من هم زندگی هدیه گرفتم.
و مریم و مرجان برا همیشه چشم به راه ماندند.
با تشکر فراوان از سایت گزارشگران
 ۱۰مرداد ۱۳۹۹
***
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مسلم منصوری:
زشتار ۶۷

در چند سال گرشته بسایار از نهادهاا و رساانهها اصاالحطزبان! در خاارج از
کشور و رسانهها فارسایزبان دو تهاا غربای باا هادف مشهصای راجا باه
کشااتار  ۶۷برنامااه میسااازند و فیزمهااا مسااتند په ا میکننااد ،و از دهااه  ۶۰و
مبارزه خونین ثن نس در حاد گریاه و زار و ذکار مصایبت باه ساب فیزمهاا
هند اکتفاء میکنند .گویی ی اشاتباه و خشاونتی رخ داده و یا سار ثدمهاا
بیگناه قربانی! شدهاند و معزوم نیست حرف حسابشان هم چی باوده اسا ت .امثاال
شیرینرباد ها کشتار دهه  ۶۰را در حد انتقام گرفتن یا نه گرفتن تنزل میدهند و
ارالم میکنند که مادران خاوران باه دنباال انتقاام نیساتند .یعنای باه دنباال گارفتن
خونبهااا! و دریافاات غراماات! هسااتند ،ثنهااا هاام حاضاارند باادون دسااتمزد وکی ا
خانوادهها قربانیان! بشوند و شکایتشان را به قوه قضاییه و دادگاه رژیم ببرنا د.
میبینیم داستان دهه  ۶۰هم از ث ودگی فضا سیاسی و شارالتانی بینصیب نمانده
است .یکی باید پیدا بشود و به این چراها جواب بدهاد .چارا جریاناا بااقی ماناده
نس دهه  ۶۰کارشان به این نقطه رسیده است؟ چرا مقاومات و مباارزه خاونین و
پشر فراز و نشیب نس دهه  ۶۰از سال  ۵۷ثغاز نشد ،چرا در همان دوران انقالب
خ و خ کشی با حکومت اسالمی نشد و چرا .....
***
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مناف فلکیفر:
داغ زخمی زی با مرهم پایداری یاران ،تسکید میگرفت!

با فرارسیدن هر تابستان ،دا هزاران مبارز که در دهه  ۶۰و تابستان سال ۶۷
به دست دژخیمان جمهور اسالمی در زندانها سراسر ایران به خاون غزطیدناد
بار دیگر زنده میشود و ثن چهرهها جوان و خاطرههاا شاور و امیاد کا ه از
هر نف شان در خا ایران شعزه میکشید ،حمها تو را رها نمیکنند .یااد هماه
ثن جانهاااا شااایفته کاااه خاااود در ثغااااز دهاااه ۶۰مااادتی شا ا اهد مقاومتهاااا و
رشاد هایشان در سیاه ا ها جمهور اسالمی بودهام را گرامی میدارم.
با این تاکید که به این امید زندهام که ماردم ساتمدیده ماا قاادر شاوند باا سارنگونی
رژیم دار و شکناه جمهور اسالمی ،ایرانی ثزاد از ظزم و ستم و اساتبداد شاک
دهند تا امکان بزرگداشت خاطره ثن رزیزان همانگونه کاه شایساتهاش هساتند در
سراسر ایران مهیا گردد .تا شااید مرهمای هار چناد کوچا بار زخمهاا رمیا
رزیزان ،همسران ،مادران ،پدران و جگرگوشهها ثنان گرارده شود.
اما قب از اشاره به زندان جمهور اسالمی در دهه  ۶۰الزم مایدانم بارا نسا
جوان امروز یعنی دختران و پسرانی که در ثن دوران ،هنوز به دنیا نیاماده بودناد
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و امروز بار مبارزه با رژیم داروشکناه جمهور اسالمی را بار دوش میکشاند
بگویم که اگر میخواهناد در مباارزه روزانهشاان باا جاالدان جمهاور اساالمی،
شاهد ییروز باشند ضرور است که تاربیا نس ها قبزی را مطا عه کارده و
نقاط قدر و ضعف پیشینیان را در کنند.
این نس  ،به خصوص باید بدانناد کاه دشامن بارا توجیاه تبهکار هاا خاود در
قت رام ثن "شیر زنان و مردان" حمها از تحریف مبارزا گرشتگان و بیامار
و نادرست جزوه دادن ثن مبارزا باز نمیماند .در تقاب با این تالشها مربوحانه
بیش موا ترین منب یادوارهها شاهدین زناده ،ثنهام ا بتاه در بطان شاناخت ثن
شرای رینیاند که این تالشها در ثن متن جار بوده است.
نس جوان ما باید بدانند که اردام هاا و کشاتارها از هماان بادو باه قادر رسایدن
دارودسته خمینی شرو شد .چرا که در واقا دارودساته خمینای توسا قادرتها
امپریا یستی در کنفران گواد وپ ،به خاطر سرکوب انقالب مردم ما و حفظ نمم
سرمایهدار وابسته حاکم به قدر رسید.
نف اناام این ماموریت ضدمردمی و کثیف محتاج ریهتن خون هزاران هزار تن
از جوانانی باود کاه بعاد از سارنگونی رژیام شااه هم ناان در خیاباان و کوچاه و
کارخانه و دانشگاه و مدرساه بااقی ماندناد و خواهاان در ثغاوش کشایدن ثزاد و
پایهریز ی نمام دمکراتی و مردمی بودناد .در واقا امپریا یساتها باه خااطر
حفظ نمام ظا ماناه حااکم و حفاظ ارتا ضادمردمی ،اداماه تو یاد و صادور نفات
هم ون دوران شاه نیاز داشتند که قب از هر چیز انقاالب ماردم سارکوب شاود و
دارودسااته خمیناای و جمهااور اسالمیشااان ایاان اماار را بااا وحشاایگر تمااام بااه
سراناام رساندند.
بنابراین جوانان ما باید بدانناد کاه هماانطور کاه خاارج کاردن محمدرضاا پهزاو
دیکتاتور نوکرپیشه از ایران به دستور امپریا یستها بود همانطور هم ورود خمینی
از پاری با هواپیما دو ت فرانسه و دو ت تعیینکردن به خواست ثنها بود.
بنابراین خمینی به قدر رسیده بود که انقالب را سرکوب کناد .اتفاقاا زماانی کاه
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مردم در خیابانها فریاد ثزاد را سر داده و دست به قیام زدند و خواهان تشییار و
دگرگونی ارگانها سرکوب بودند ،روام خمینی باا بزنادگوها دساتی در پشات
ِ
وانتبارها ارالم میکردند که "امام هنوز حکم جهااد ناداده اسات" و ماردم را باه
بازگشت به خانهها و تحوی اسزحهها خود تشوی میکردند.
خمینی با حفظ ارت  ،پزی  ،هوانیروز و ...در مد بسیار کمای باا افازودن ساپاه
پاسداران و اوباشان مسزس بسیای خود ،از بدو گارفتن قادر دو تای ،ارادامها را
شرو و وحشت و اختنا را در جامعه حااکم نماودر ا بتاه زیار پوشا مارهب و
توس ی حکومت مرهبی .به همین د ی هم جنایا دهشتنا و و رژیما باه
خاطر سیاستها نیروها سیاسیا نبود که از ابتدا بر امر مبارزه قطعی باا ایان
رژیم تاکید داشتند.
در جریان ایان سارکوب وحشایانه ،کردساتان و ترکمنصاحرا ماورد حمزاه قارار
گرفتند خز ررب با ددمنشی تمام سرکوب شد .زنان مورد تهااجم حازبهللا قارار
گرفته و از ح انتهاب پوش محروم و حااب اسالمی اجبار را بر ثنها تحمی
شد .با به اصطالح انقالب فرهنگی دانشگاهها مورد هاوم قرار گرفت .خمینی در
راساااتا اجااارا قول هاااا نوفاا وشااااتویی خاااود باااه ارباباااان  ،وارد جناااگ
سوز  ۸سا ه با ررا شاد ،چارا کاه جناگ بارا ثدمکشاان و جنایتکااران
خانمان ِ
"نعمت" بود .سپ از  ۳۰خارداد ساال  ۶۰یاورش سیساتماتی و سراسار باه
سازمانها سیاسی و کارگران و ساتمدیدگان ثغااز گشات .زنادانها اقصای نقااط
کشور پشر شدند از زن و مرد ،پیر و جوان در هار سانی از نونهااالن ،نوجواناان،
جوانان چه متاه و چه مارد گرفته تا پیران و بازنشستگان .به این ترتیاب بارا
مردم ستمدیده ما ایران به زندانی بزرگ تبدی گشات .از خارداد ساال  ۶۰کشاتار
در خیابانها و اردام در زندانها شاد گرفات .در طاول ماههاا خاونین ساال ۶۰
حمها ماشین جنایت جمهور اسالمی از حرکات بااز نماناد و در اواخار ساال
 ۶۰اردامها و کشتارها به اوج خود رسید.
من که در ثن سا ها هم ون هزاران جوان دیگر دستگیر شده بودم ،به رغم گرشت
این همه سال به هیا رنوان نتوانستهام وقای ثن روزها و شبها را فراموش کرده
و یا از یاد ببرم.
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دیدن و بودن با کسانی که شهامتشاان در مقابا دژخیماان بااورنکردنی باود و تاو
شاااهد زنااده ایثارشااان در زیاار ددمنشااانه تاارین ساارکوبها بااود و میدیااد کااه
چگونه در حا یکه خود از روار شکناه در راراب بودناد ،باه کما زنادانیان
دیگاار کااه باار اااار شااکناه داغااان و اات و پاااره شااده بودنااد باار میخاسااتند و
میکوشیدند تا یاور زندانیان شکناهشد ِه دیگار باشاند و امیاد و مقاومات را در دل
ثنها بارور کنند ،زخمها چرکین و خونها د مهبسته باا مارهم بهنادها امیاد و
ایمان همبندیان تسکین مییافت ،چنین صحنههایی در مصاف نابرابر بین تااریکی
ِ
و نور به راستی مگر فراموششدنی است؟
من در سال  ۶۰شاهد تحقیر ،ترن و وحشت پراکنای دشامن از یکساو و کوشا
جانفرسا مبارزین برا روشن نگاه داشتن مشع مقاومت و پایدار  ،در شرای
شکناهگاه اوین بودم .مبارزینی که با تبسام و نگااه دزدکای باا بااال زدن چشامبند،
دژخیم را در قزب سیاه چا های به سهره میگرفتند و مقاومت و پایدار را هدیه
میکردند .چه رممتی ،چه استقامت و د یر  ،مگر میشود فراماوش کارد؟ مگار
میشااود رینیتهاااا را ندیاااد و یاااا ماننااد برخااای از "پشااایمانان" و رافیتطزباااان
انگشتشمار ثن دوره ،کوشید تا ثنها را پنهان کرد و یا چهره شکناهگران دیاروز
که قبا اصالح و انساندوستی به تن کردهاند را ثرای کرد.
در دوران بازجویی ،که با چاشنی کاب  ،دساتبند قپا انی و ثویازان کاردن ،مشات و
گدها هاومی منار به بیهوشی و به اجبار راه باردن بارا ثمااده کاردن فارد
برا ادامه تحم ضربا کاب همراه بود ،چه سروها ایستادها را میدید که
در زیر شکناهها دژخیمان منفور ،جان خود را از دست دادند و به دژخیم "نه"
گفتند! یاد ت ت ثنان یاد باد! و در دوران پ از بازجویی نیز ،جانبهدربردگان
جواناان
در سزو هایی که هر گوشه ثنها روایت دیگر از شاهامت و بزرگمنشای
ِ
در بند را به تصویر می ِکشید ،با بودن خود ی حمه دشمن را ثرام نگراردند.
در توصیف این نس تنها به دو مورد از بسیارانی اشاره میکنم کاه از پاکترینهاا
در سزول ما بودند و رفتند .اما برا در و فهمیدن خیزی از حماهها زنادان و
شرای ثن ،شما جوانان و نس امروزین را به خواندن خاطرا بازمانادگان و باه
بار "در جدال با خاموشی" به قزم رفیا اشارف دهقاانی،
وی ه کتاب باارزش و پشر ِ
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درو میکنم .چرا که این کتاب مامورها ست از اطالراا و تااارب بسایار
از زندانیان جانبهدربرده و نوشتار ست گویا از وقای اردام ،شکناه و تاربیا
زندانیان در بند در دهه  ۶۰که شرح وقای ثن ،با تاربه شهصی خود من منطبا
ِ
است.
در زندان اوین در سال  ۶۰در اتااقی باه انادازه  ۶ × ۶متار ،زنادانبانان بای از
 ۱۰۰زندانی را جا داده بودند .زندانیانی متشک از زخمیها ،کت خوردهها ،زیر
بازجوییها ،حکمگرفتهها و ...در ایناا بود که با زناده یااد رفیا داوود مادائن از
ایاران زماان حکومات
زندانیان هر دو رژیام و از رفقاا چریکهاا فادایی خزا
ِ
پهزو ثشنا شادم .داوود را در ارتبااط باا ساازمان چریکهاا فادایی بها اقزیات
گرفته بودند .رفیقی بسیار بیبا که سر نترسی داشت.
از نشانهها بارز ایان رفیا تحقیار و تمساهر کاردن زنادانبانان و ...حتای خاود
الجورد بود .چرا که و را از دوران زندان زمان شااه میشاناخت و دیاده باود
که چطور امثال الجورد و همپا گیهای در مقاب زنادانبانان شااه جاالد چقادر
حقیر و مفزو و منفع بودند .زندانیانی که در زمان اساار خاود در رژیام شااه
در خوشرقصی و چاپزوسی برا زندانبانان خود ،زمان را از دسات نمیدادناد و
اسان حرکتی که در زندان داشتند نه رزیاه رژیام ،بزکاه مها فات باا کمونیساتها و
مبارزین چپ بود.
رفقا اتا نق میکردند که ی روز الجورد به سزو ی که این رفی در ثن بود
میرود و تا و را میبیند ،میگوید :تو هم که ایناایی؟ و شارو میکناد گنا ده...
کردن .داوود جزو هم سزو یهای به الجورد و اوباشان با تمسهر و صالبت
میگویااد :حاااجی مااا کااه تااو را خااوب میشناساایم ،باارو بااه کااارا باارن و ...و
الجورد با رصبانیت و چشم غره از در سزول دور میشود و صد ا بتاه باا کیناه
انتقام گرفتن .هر چند کاه رفیا میدانسات کاه ارادام خواهناد کارد ،باا اینحاال
هراسی نشان نمیداد .سمبزی بود از استوار و به سهره گرفتن مرگ .با نشاط و
قو بود ،قامت استوارش همیشه در تکاپو .در زمان هواخور  ،هماتاقیها تالش
میکرد ند تا شرایطی ایاااد شاود تاا رفیا بتواناد باا بارادر کوچا خاود کاه در
اتا ها طبقه دوم بند بود ،ارتباطی بگیرد و از حال و موقعیت هم خبردار شوند.
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رفی داوود داخ سزول نیز حمها ثرام نداشت یا در حال راه رفتن و بحث و
گفتگو با افراد از مااهدین که احتماال بیرون از زندان هم را میشناختند و یا ما
را دو ،ساااه تاااایی جمااا میکااارد و از متنهاااا کتابهاااا نوشتهشاااده توسااا
تبوریسینها رژیم اسالمی ،از نق قو یهایی که برا به اصطالح کوبیادن و رد
مارک و مارکسیسم داشت ،استفاده کرده و رو ثنها حارف مایزد .ناوری کاار
تبوری و کم به در بهتر ما از مارکسیسم و نینیسم را اناام میداد.
یکی دیگر از خصوصیا واال این رفی کم کردن به بقیه افاراد سازول باود.
یکی از روزها فرد زیربازجویی و شکناهشدها را به سزول ثوردناد کاه در ااار
شکناهها تمام وجودش ثش و الش باود و حتای نمیتوانسات بایساتد یاا راه بارود.
داوود در تمامی مد و را به کول میکشاید ،از دستشاویی باردن و حماام و باه
زخمهای رسیدن کوتاهی نمیکرد ،ی پرستار واقعی .سراناام داوود ،یکای از
گزها سر سبد بهار  ،در اوائ سال ۶۱اردام شد .یادش گرامی و یاد باد.
مورد دوم زنده یاد حسین صدر ثمزی بود که در همین اتا با و ثشنا شاده باودم.
و در ارتباط با فعا یتهای با سازمان مااهدین در سال  ۶۰دستگیر شاده و در
تمامی مراح بازجویی و شکناه ،شهامت و ایثارگری را به اابا رسانده بود و
محکوم به اردام شده و در انتماار اجارا حکام باود .و با ه رغام انتماار حما ه
مرگ ثگاهانه خود یکی از بارزترین چهرههاا در خادمت باه بقیاه و حفاظ روحیاه
مقاومت بود ،بدون اینکه از حکم خود وحشتی داشته باشاد .در کارهاا روزماره
یار رسان همه بود .از کم به دستشویی رفتنها کاه باه خصاوص ماد نوبات
هر اتا خیزای محادود باود و زنادانیان شکناهشاده حرکتشاان کناد باود ،باه هماه
میرسید از نوبت حمام کردن گرفته تا کم به کارگران ثنروز ،روز کاه خاود
کارگر نبود.
روایتی بین ب اهها سازول باود کاه میگفتناد :پا درش کاه شاهخ متنفار باود و
احتماال روحانی بود در زمان مالقا از قول گیالنی حاکم شر جنایتکاار ،بها
گفته بود:
«بگو اگر توبه کند و یا فق تو گوش مان بگویاد اشاتباه کاردم ،ثزاد میشاود و یاا
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حکم اردام

مزشی میشود».

در جواب پدر میگوید:
«اول اینکه من خالفای مرتکاب نشادهام ،راه و رمزکاردم درسات و در راه ثزاد
بشریت است .دوم اینکه اینهمه جوان در اابا حقانیت راه مبارزاتی خاود ارادام
شده و میشوند ،مگر خون من رنگینتر از دیگران هست».
تا ثن روز رسید و و با تمام وسائ فرا خوانده شد.
غروب غمانگیاز باود ،در ثغاوش کشایدنها و صاور ها غمگاین و بیتااب.
قدمها استوار و بهند پیروزمند که هم ون تیر بر قزب زندانبانان نشسته بود
چهرهاش را ،فرا گرفته بود" .حسین ...حسین سا ِکت!"" ،نه احتیااجی نیسات ،مان
خوبم"" ،الاق این پیراهن گرم را تنت کن ،بیرون یهاه و اصارار"" ،نگهداریاد،
بسیار در راه هستند نیاز خواهند داشت" و حساین باا یا زیار پیاراهن و یا
زیرشزوار و بدون دمپایی با سینه باز و سر هم اون سارو ایساتاده و بهناد
امیدبه و فراموشناشدنی ،پشت در بست ِه سزول ناپدید شد .چند سارت دیگر همه
در ا تهاب بودیم و حدن و گمانهاا باا پاپاکردنهاا ،حماهها را سارد و بیاروح
کاارده بااود کااه یکدفعااه صاادا تکاارار ثنروزهااا بزنااد شااد ،دررررر ،دررررر،
دررررر صدا مهیبی همانند خاا ی کاردن تیرثهنهاا زیااد از بزناد بار رو
جسم سروها ایستاده
زمین .این صدا برخورد گزو هها جنایتکاران بر پیکر و
ِ
بود.
به دنبال ثن ت تیرها خالص شرو میشد همانند شبها قب  ...ی  ،دو ،سه...
ده ،بیست ،سی ،چه  ...صد ،صد و ده ،صد و بیست ...دویست ،دویست و پنااه،
دویست و هشتاد .سکو سکو سکو  .چشا مها پاش ر ثب و صاور ها خای
اما بدون صدا ،چرا که صدا خزو مورد نیااز از دسات دادن یا یاار ،مباارز و
انسان واال را ،بر هم میزد.
رژیم جمهور اسالمی در راستا تعهدا خود در حفظ منااف سارمایهداران در
طول ثن سا ها ِ واقعاا خاونین ،زنادان ،شاکناه ،حزا ثویز کاردن و ارادام را باه
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شک روزمره ادامه داد تا مقط سال ،۶۷پ از نوشیدن جام زهر توسا خمینای
خونهوار ،باار دیگار ارادامها دساتهجمعی و ایان باار باا وساعت و گساتردهگی
شاادیدتر از همیشااه ،ثغاااز گشاات .د ی ا ماااد ایاان مااوج قت رااام نیااز وحشاات از
ارتراضااا مردماای و قیااام تا وده هااا در ارتاارا بااه  ۸سااال جنااگ بینتیاااه بااا
میزیونها کشته ،زخمی ،شیمیایی ،جانباز ،بیخانمان ،شهرها با خا یکسان شده
و ...بود.
جااالدان جمهااور اسااالمی بااه ویا ه دارودسااته اصااالحطزبان امااروز در ران
قاتالن ب هها مردم در ثن زمان ،با ایااد ررب و وحشات و گمااردن هیبتهاا
مرگ ،ی نس کشی تاریهی را سازمان دادند .اینبار تماامی زنادانها و زنادانیان
بدون در نمر گرفته شدن احکام و شرای دوران حب ِ  ،باه هیبتهاا ما رگ فارا
خوانده شده و تنها با چند سبوال و جواب ِ ثر یا نه! اکثریت ثنها به مرگ محکوم
شدند .به این ترتیب اردامها دستهجمعی و حفر گورها دستهجمعی بادون رد و
نشان رقم خورد.
گورها دستهجمعی گمنامی که هنوز هم که هنوز هست ،مردم باه ویا ه جواناان
از بسیار از ثنها بیخبرند .در ایان ماورد هام خااطرا بسایار نوشاته شاده و
کتابها زیاد به رشته تحریر در ثمده است .که میتوانید باا مراجعاه با ه ثنهاا از
رم ا کشااتار و شااکناه و اراادام توس ا رژیاام جنایتکااار وابسااته بااه امپریا یساام
جمهور خمینی ،ثگاه شوید.
جوانان مبارز!
سااا ها از دهااه ۶۰بااا ایاان هما ه شااکناه ،اراادام و جنایاات میگااررد ،امااا کشااتار و
اردام ها نه تنها بعد از اینهمه فاای در ثن دوران قط نشده اسات ،بزکاه باه شاک
ت ۴۱سال از رمر این رژیم در راستا تامین مناف
سیستماتی و خشنتر با گرش ِ
امپریا یستها تداوم یافته است .درست است که تمرکز من در ایناا نشان دادن رم
فاجعه کشتارزندانیان و مبارزین در ی برهه تاریهی یعنای کشاتارها دهاه ۶۰
است ،اما اگر گره اصزی دیده نشده و باز نشود ،این جنایتها ادامه خواهند داشت.
سا ها سال رژیم پهزو و سا ها سال رژیم اسالمی رهدهدار این روش بودهاناد
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تا مناف سرمایهداران وابسته به سرمایه جهانی ،ایان چهرههاا کثیاف اساتعمار و
اسااتثمار تااامین و حفااظ شااود .بنااابراین تااا زمااانی کااه امپریا یسااتها حاااکم هسااتند،
سگها زنایر شان برا حفظ مناف حقیار خاود در راساتا دساتورا بانا
جهااانی ،صااندو بینا مززاای پااول و ...گااام برداشااته و کااارگران ،زحمتکشااان،
خز ها تحت ستم و دیگر قشرها را به کام مرگ سو خواهند داد.
کشتار و ارادام توسا رژیام جمهاور اساالمی چاه در زنادان ،کارخاناه ،خانا ه،
کوچه ،خیابان ،بازار و ...چرخ دوار ست که نیرو چرخ خاود را باا ریهاتن
خون جوانان و مبارزین در نبرد باا مازدوران و یاا صاحیستر دو تهاا مازدور
وابسته به امپریا یسم ،به حرکات در مایثورد .ایان ماشاین شاکناه و کشاتار بایاد
نابود شود .تا زمانی که ماشین کشتار و سرکوب دو تها وابسته باه امپریا یساتها
را داغان و به زبا هدانی تاریخ نیافکندهایم ،چارخ ایان کشاتار و جنایاا  ،ایساتایی
نهواهد داشت .بنابراین ضرور است که با همه توان با اتحاد ،تسزیس ،مباارزه و
بسیج تودهها در راه سرنگونی دو تها وابسته به امپریا یستها گام برداریم چرا که
تنها راه رسیدن مردم ما به ثزاد نابود ثنها در بستر انقالبای باه رهبار طبقاه
کارگر میباشد.
مرداد ۱۳۹۹
***
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مهستی شاهرخی:
علیی زشتار دهی خونید  ۶۰یا علیی اعدام

من چیز برا خوشثمدگویی و چاپزوسی از کسی نمینویسم .قزمم مانند اندیشهام
ثزاد است و خود را به سادگی و روشنی بیان میکند .اگار مینویسام« :مارگ بار
شاهخ خاصای هساتم ،بزکاه
دیکتاتور» باه رزات ایان نیسات کاه خواهاان مارگِ
ِ
پایاان
خواهاان
پایان دیکتاتور و کشتارها و اردامهای هساتم.
خواهان
بررک
ِ
ِ
ِ
ِ
سیستم مهوف سرکوب و شکناه و زندان و قز و قم جوانان و نس کشی مردمی
هستم که حکومت ثنان را در برابر مناف خود چاون ساد طشیاانگر میبیناد و از
اینرو به نقا از ثن اه محمدرضاا پهزاو تاوان تحمزا را نداشات و سازطنت را
ویااران کاارد« ،ثن ااه هاار اندیشا ه ثشااوبگر را از جوانااه درو میکنااد و از بااین
میبرد».
او ین ثدمکشی بزرگ حکومت مالیان در تابستان  ۵۷با ثت سوز ساینما رکا
ثبااادان ثغاااز شااد .از همااان ابتاادا فاشیساام بااا کورههااا ثدمسااوز اش خااود را بااه
روشنی نشان میداد ،چرا ندیدیم؟ چرا ندیدیم که  ۶۷۷نفر در ثن ثت سوز رمیم
سوختند؟ چرا باورمان نشد که متعصبان هستند که سینما ثت میزنناد؟ متعصابان
هستند که به رو زنان اسید میپاشند؟ وقتی همه سینماها شهر و همه سینماها
ایران را ثت زدند باز هم باورمان نمیشد که کار خودشان باشد .چرا؟
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سهنرانی خمینی در دوازدهم بهمن  ۵۷در گورستان بهشت زهرا چه بود؟ امروز
که به گرشته نگاه میکنیم روضهخوانی .در قبرستان برا اشمت روضه خواند و با
وردهها دروغین سر مزت را شیره ما ید! حکومتی که باه جار میتاوان گفات
در درجه اول به رناوین مهتزف ،در  ۴۲سال گرشته گورستانها را توساعه داد و
ت شهیدپرور» ساخت تا بارا گورساتان جشان تو اد
ت غیور ایران»« ،مز ِ
از «مز ِ
 ۵۰سااا گی بگیاارد و در ماارگِ انقااالب کیا خامااها ببشرنااد! باادرتی چنااین ماان
درثورد و کریه فق میتوانست ساخته ذهنیتی ثخوند و فرهنگی شمالپرور باشد
و ب که در این  ۴۲سال گرشته ما را از قبرستان به قبرستان رساندهاند.
بهمنماه بود .کزید حکومت اششا گر مالیان در ایاران و ارادامهای در پشات باام
مدرسااه رفاااه از همااان بهماان  ۵۷زده شااد .از همااان روزهااا اول در براباار
اردامها بیمحاکمه و شتابزده این جالدان سکو کردیم و دادگاههاا صاحرایی
و بدون وکی اسیران و زندانیان را پریرفتیم و خشتها دیکتاتور مالیان را بنا
گراشتیم.
درجهداران نمامی که اسیر شده بودند ،ثنها هم در موقعیت اسیر و زندانی بودناد،
ثنها ثنقدر سری اردام شدند که باید به رکا جنازههاا خاونین و متورمشاان در
روزنامهها خیره میماندیم تا باورمان شود که ارادام شادهاند .اماا ثیاا ماا ماردم از
ردا ت همین را میخواساتیم؟ در هماان محاکماا او یاه در بهمان مااه و پای از
رفراندم «ثر یا نه؟» برا سران ارت از همان روزها اول میشنویم که ایان
افراد به «حکم شر » محکوم به اردام شدهاند.
توماج ،مهتوم ،واحد و جرجانی ،چهاار تان از رهباران ترکمنصاحرا را شاب
هیادهم بهمن  ۵۷دزدیدند و  ۲۹بهمن ماه جسد شکناهشده و تیربارانشدهشاان را
در بیابان رها کردند .حکم اردامشان را خزها ی به صور تزفنی دستور داده بود.
در رصر نهم بهمن  ۵۷به نام مردم در قزعه ریهتاه بودناد و شاهرنو را ثتا زده
بودنااد .چناادین زن در ثت سااوز قزعااه ماااروح شاادند ،سااه زن جااان باختنااد.
ثت نشانی با ررر اینکه ثتشی که مزت افروخته باشد را خااموش نهواهناد کارد باا
تااأخیر و بیمیزاای باارا خاااموش کااردن ثتا رفتااه بااود .ثتا زدن قزعااه روایاات
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غمانگیز دیگر از کوره ثدمسوز سینما رک ثبادان به فاصزه چند ماه بود .ا بته
در مقیاسی دیگر و غیراخالقیتر که سراناام با وساطت ثیاتهللا طا قاانی سااکنان
محزه جانشان در امان ماند .شهرنو را ثت زدند تا از هر شهر ی روسپیخانه
بزرگ بسازند و خانهها رفاف خود را برا ارراب و شیوخ منطقه دایر کنند و
دختران و زنان ایرانی را زیر نمر و توس پااندازان ساپاه در خاناهها دوبای و
منطقه به کار بگمارند .این روزها در صدد باز کردن شهرنو اسالمی هستند.
کارگران جنسی ،روسپیان ،از او ین قربانیاان و ارادامیان بهاار  ۵۸بودناد .پار
بزنده ،اشارف چاارچ  ،اریاا ترکاه باه حکام و دساتور خزهاا ی ارادام شادند .ثیاا
اپوزیسیون انقالبی و یا فمینیستی ارتراضی به اردام این سه زن کارد؟ تحقیار زن
توس حااب ،زنده و مرده ندارد .زنان زندانی که اردام شدهاند همگا ی در بااال
دار چااادر باار ساار دارنااد .بااه نق ا از او مااپ دوگااوژ ،نویساانده فعااال اجتماااری
فرانسااو  ،در دو قاارن پاای « ،هنگااامی ماننااد ما ردان ساارمان بااا گیااوتین قط ا
میشود ،چرا در سایر موارد با مردان برابر شناخته نشویم؟»
در بهار  ۵۸هر ک برر رویاها و ثرمانهای را میکاشت ،غاف از اینکاه اینهاا
برا قز و قم ثمدهاند .درست در فردا انقالب ،روز  ۲۳بهمن نوبات حمزاه باه
شورش مردم بود.
گنبد کاوون و ترکمنصحرا برا سرکوب و خفه کردن
ِ
بهار داشت از راه می رسید و هنوز هیا رفراندمی صاور نگرفتاه باود .هناوز
هیا چیز شک نگرفته بود .اما اینها که بودند که بر سار کوچاهها و خیابانهاا و
میدانها سنگر میساختند و ما را از حمزه «دشمن» ترساندند؟ اینها که بودند که در
مساجد جم شدند و سازماندهی شدند؟ شک رفتارها جاسوسانه و خزندهشان باه
شیوه همسایه شما ی بود .به قول ب ه ثخوند مث جالل ثلاحمد ،باید زیر پوشا
مرهب به مردم نزدی شد.
سازماندهیشان حزبی بود .مسزس بودند .سنگر داشتند .از چناد ساال پای شارو
کرده بودند .هیا تحم ثزاد و ثزادیهواهی را نداشتند .مو دما نمیخواساتند.
بااا کااوچکترین مقاااومتی شاایوه اسااتا ینی حاارف را پا ی میگرفتنااد و بااا پاپوشاای
«دشمن» را از سر راه بر میداشتند .هدف وسیزه را توجیه میکرد ،مگر نه؟
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هاار شورشاای بااه دسااتور حاازب توساا سااپاه ساارکوب شااد ،یادتاا ان هساات؟ از
ترکمنصااحرا تااا کردسااتان .انقااالب کاااا بااود؟ رفقااا در مناااط ثزاد میگشااتند و
نمیدانستند نبایست به این راوزه زیاد نزدی شد .رژیم زورگو مالیاان بارا
فریفتن مردم سراناام رفراندم را در ثغاز بهار با ترفند «جمهور اساالمی :ثر
یا نه؟» باه ثش کشا خا اه تبادی کارد .شارکت در همهپرسای و هماه حرفهاا،
بیفایده بود چون تصامیمها از پای گرفتاه شاده باود .دیکتااتور از ابتادا دیکتاه
میکاارد و ما ردم در هاار حااال ناچااار بااه قبااول ثن بودنااد .نبایااد هاام پرسااید :اگاار
جمهور است پ چارا شاام حاال هماه نمیشاود؟ و اگار اساالمی اسات دیگار
نمیتواند جمهور باشد .در مورد اسالم چرا فق تشای را قباول دارد و باه نمار
نمیرسد فرد از اها ی تسنن بتواند کاندیادا شاود .باه قاول مرحاوم اناور ساادا
«خمینیسم» بود و سرشار از نفر .
امیرربان هویدا نهست وزیر ساب ایران زندانی بود و از ایران نگریهت .او را
در فاصزه تنف دادگاه به ریاست خزها ی در راهرو دادگاه باه ضارب گزو اه
هاد غفار در  ۱۸فروردین  ۵۸کشتند .دررک جا گزو اه رو گاردن با ه
خوبی هویداست .اینها حکایاتی از بهار ثزاد است که در ثن ما بزبالن خموشاش
بودیم و مدام به سکو درو میشدیم و گرنه صدها انگ میخوردیم.
خانم فرخ رو پارسا وزیر ثموزش و پارورش نموناه ناادر و یگاناها از موفقیات
زنان در ررصهها اجتماری بود .او او ین وزیر زن و نماینده تهران در مازا
بود که با پاا خاود باه ایاران پا از انقاالب بازگشاته باود .خاانم پارساا در ۱۸
اردیبهشت  ۵۹به د ی زن باودن ،دو باار دار زده شاد و ساپ جسادش تیربااران
شد .او را به دار ثویهتند طناب دار پاره شد ،پا او را باه هاوش ثورده ،باا سایم
بکس برا دومین بار دار زده و سپ سه تیر خالص به جنازهاش شزی کردند.
راستی از چه میترسیدند که تا این حد بیرحم و ثت به اختیار بودند؟
این دیکتااتور ماندرثورد دینای ،ایان فاشیسام دینای از هما ان بادو ورود و در
همان بهار  ۵۸خود را نشان داد .اما ثن زمان هماه سرشاان از وقاای متعادد گارم
بود و فکر روزها سیاه و سیاهتر و وقاحت جشن تو د و کی بارا قبرساتان و
باال مح دفن هزاران قربانی انقالب را نمیکردند.
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نبرد پنجروزه پاوه در مرداد ماه  ۵۸که بعد ابراهیم حاتمیکیا از روایت حکومتی
این مبارزه فیزمی ساخت ،بعدتر همین موضاو دساتمایه ساریال «سایمر » شاد.
سپاه و ارت از زمین و ثسمان با هزیکوپتر و جات شاهر را محاصاره میکنناد و
شورشیان را شکست میدهند ،در نهایت کردساتان و شاهرها مریاوان و پااوه و
سنندج و سقز و بانه و مهاباد و کامیاران و سردشت و پیرانشهر یکی پ دیگر
توس سپاه و ارت محاصره و فتس و از رناصر شورشی پاکساز شدند.
خزها ی در دادگاهها صحراییاش بید ی همه را از دم تی میگرراند و به اردام
محکااوم میکاارد .بااه طااور مثااال :نااه نفاار را رصاار سا وم شااهریور در مریااوان
تیرباران کرده اناد .یکای از اردامشادگان ناام «بهمان اخضار » اسات .بهمان
اخضر از بروب اهها تاتتر باود کاه دوران ساپاهی بهداشات را در روساتاها
کردستان گررانیده بود .او با شنیدن خبار شاورش باه ثنااا رفتاه باود تاا باه ماردم
منطقااه کماا پزشااکی کنااد .در معرفاای او نوشااتهاند (پزش ا  -فیزمبااردار) کا ه
همانطور که نوشتم چون سپاهی بهداشت بوده است به کم ها او یه ثشنا بوده و
مانند پرستار میتوانست به ماروحان کم کند و چاون تاتتر باود فیزمباردار
هم سرش میشد .بهمان جاوان سااکت و الغار باود باا موهاا فرفار  ،راشا
نمای بود و خزها ی مانند هزاران شهخ دیگر بید ی جان را گرفت .روانا
شاد!
قت رام قارنا و کشتار اها ی دهکده در روز  ۱۱شهریور  ۵۸با ژ.ن .در طول یا
رر سه سارت ،به دستور خزها ی با رگبار سپاه از دیگار جنایاا او این ساال
حکومت مالیان است .ثنهایی که دم فرو بستند و بنا به دستور تشاکیال یاا حازب
بعدها به خزها ی و قاتالن دیگر ر دادند ،امروز سرشاان را بااالتر بگیرناد .در
این میان توجیه و ما هکشی رفقا و احزاب و گروهها ،شنیدنی بود .حقیقت از روز
اول مث روز روشن بود اما رفقا با زبانباز چشمها را میبستند و جنایا را به
روام سرخود منسوب میکردند .ح داشتند احزاب برا هدفشان به پیااده نماام
و سربازگیر مششول بودند و هرگز به مشزها پرسشگر پاسهگو نبودهاند.
به رقب برگردیم .حکومت تا  ۳۰خرداد  ۶۰پنهانی و ت تا می شکشاتر اماا از
ایناا به بعد بود که شمشیر از رو بستند و بگیربگیرها شرو شد و زندانهایشاان
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شد مرغدانی .سال پی به دانشگاهها حمزاه کارده بودناد و دانشاگاهها را باه د یا
اساالمی نبااودن تعطیا کاارده بودنااد .مااثال رشااتههایی مثا پزشااکی دندانپزشااکی
معمااار و هواشناساای و شاایمی و فیزی ا و فززشناساای ....چگونااه میتوانساات
اسالمی بشود؟ که سه سال دانشاویان از اداماه درن محاروم شا دند؟ دیکتااتور
داشت در همه ابعادش خود را بر مزت تحمی میکرد.
ماشین مرگبار حکومت مالیان از ی سو و کجدار و مریا ز گاروه و گروهکهاا
اپوزیسیون و سیاستها حزبی سرخ و سیاهشان نمیتوانست شاد ها کوچا
زندگی مردم مانند باز شطرنج یا تهته نرد و نوشیدن ا ک و یا حتاا گاوش دادن
به موسیقی مورد رالقه را به رسمیت بشناسد و از ثن دفا کند.
روزنامهها سیاسی و ارگانها سیاسی ثن دوران را نگاه کنید .سکوتی مرگبار
بر ثنها جار ست که هیا از سنگسار و شال و تعزیر و این ارمال شنی مالیاان
و یا سانسور کتاب و مطبورا و یا محدود کردن ثزاد هاا شاهروندان در ثنهاا
خبر نیست.
محض مثال از سانسور کتاب تشییر کزمه «شراب» است باه «سارکه» در دساتور
ثشپز غراها فرانسو در کتاب خانم رزا منتممی! تصاورش را بکنیاد کاه در
این  ۴۲سا ه ،چند نفر به د ی نوشیدن ا کا در ایاران شاال خوردهاناد؟ نپرساید
چند نفر به د ی ا ک ناسا م کور و بیمار و مسموم شدهاند؟ نپرسید واردکننده ا ک
و مواد مهدر در ایران چه کساانی هساتند؟ خودتاان بهتار میدانیاد! مافیاا ماواد
مهدر سپاه تا کزمبیا و ثمریکا جنوبی پی رفته است.
اگر در  ۴۲سال گرشته به حا نوشایدن افاراد اهمیات داده بودناد و مطارح کارده
بودند امروز مالیان با وقاحت تمام پدر دو فرزند را به جرم نوشیدن ا کا باه دار
نمیکشاایدند .زکریااا راز کااه در شااهر ر ا کا را کشااف کاارد تصا ورش را
نمیکرده ،ده  -یازده قرن بعد مالیان مرد را به جرم خوردن ا کا ارادام کنناد.
دردنا اینااست که ایان مارد توباه کارده و ثنهاا توباه او را نپریرفتهاناد و او را
کشااتهاند .در حااا ی کااه کشااور پش ار اساات از دزد و پش ار از فساااد و پرسااتوباز و
کال پراکنی ،اما فقیرترین و محرومتارین افاراد باه سنگساار محکاوم میشاوند و
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اختالسگران خود دستشان هی گاه قط نمیشود!
فکرش را بکنید در کشور خیام و حافظ ،فرد را به جرم نوشیدن ا ک باه مارگ
محکوم کنند ،هزاره سوم باشد و قرن بیست و یکم و بیتوجه به توبهاش ،اردام
کنند .راز ِ دانشمند معتقاد باود هما ه انساانها ساهمی از ِخارد دارناد بناابراین باه
هدایت مردم و پیاامبر نیااز نیسات .دیان زیاانثور و باانی کیناه و جناگ اسات.
روان شاد!
باه خااطر ناادارم کاه گروهها ا سیاساای و ارگانهایشاان باه بسااته شادن روزنامااه
ثیندگان و تهرانمصاور و ده روزناماه دیگار ،و همگای در یا روز ارتراضای
کاارده باشااند و در براباار ایاان بیراادا تی ،موضااعی ماادنی گرفتااه باشااند ،سااکو
ثنروزهایشااان اگاار رالماات همگرایاای و رضااا نبااود ثیااا امااروز باا ه ایاان روز
میافتادیم؟
غر از یادثور گرشته این است کاه از وقاای تااریهی تعریاف جدیاد داشاته
باشیم و از مزت غیور که با شحسن نیت و رو گشاده به پیشواز ثخوند در سال
 ۵۷رفت و برا شنیدن روضه سر از قبرساتان درثورد تاا ثن کاه جناب  ۵۷در
همان بهشت زهرا به خفگی و خاموشی گرایید.
باید حدن مایزدیم از روز اول ورود خمینای و فارودش در گورساتان ،جناب و
شورش مزت را همان گورستان خفه و دفن خواهد کرد ،حقیقت مانند روز روشان
بود و ندیدیم و چشم بر همه ریوب این ثخوند «اماام»شاده بساته ،او را باه رارش
ارال رسانیدیم ،ثنقدر کاه اشمات او را در مااه دیدناد و مزات شاهیدپرورش دم فارو
بستند.
تحمی حااب اجبار به زنان مسزمان و به هماه زناان کاه از پای از انقاالب باا
اسیدپاشی در برخی روزها از سو مرهبیها به سو زنان بیحاااب ثغااز شاده
بود و با شعار حزبهللا« ،یا روسر یا تو سر » ،کزیادش زده شاد تاا در ادارا
قانونی شود ،نه از جانب مردان حمایت شاد و ناه از جاناب احازاب .باه های ک
برنهورد .ثیا الزم است بنویسم که برخی از احزاب چپ ،دا گرمتر از ثش شدند
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و بنا به دستور حزب و تشکیال روسر (هام اساترات و هام تاکتیا ) را بار
سر رفقا زن تحمی کردند و از سو دیگر رفقا زن ،کاه خودشاان را یا پاا
مارد مای دیدناد دساتور حازب را مانناد سارباز ربااتی انااام داده و باه پیامادها
جنسیتی ثن بر خواهر و مادر خود نیاندیشیدند.
دیکتاتور به مرور و کم کم و و به صور خزنده و نفوذ حضاور خاود را در
همه حما زندگی شهروندان نشان میداد و مداخزاه میکارد و برایشاان تصامیم
میگرفت .ثزاد فرد در این دیکتاتور معنا و جاایی نداشات .در نتیااه ماردم
ثزاد ها فرد خود را درونی کرده و با حفظ ررف تحمیزای و حاااب تحمیزای
میساختند و دم نمیزدند به این امید که گررا باشدر اما گررا نبود بزکاه پایادارتر و
پشرزورتر میشد.
اینهااا در ساارکوبها سااال  ۶۰می شکشااتند و می شکشااتند و حتااا ناا ام کشتهشاادگان و
اردامشدگان را نمیدانستند و به پدران و مادرانی که فرزندان مفقودشدهشان بودند
میگفتند ی قطعه رک او را بیاورید تا جنازه فرزندتان را شناسایی کنیم ،یعنی
در ابتدا شکشته بودند و ثت به اختیار بودناد .بارا تحویا جناازه هام پاول و حا
تیر که به او زده شده اسات را از خانوادههاا میگرفتناد .پا از تمااهرا سای
خرداد  ۶۰خیزیها بید ی در زندان اردام شدند .کسانی که مث ساعید سازطانپور
که از دو سه ماه پی در زندان اسیرشاان باود را پا از تمااهرا اراالم مشای
مسزحانه مااهدین ،اردام کردند .بیاخالقی و بیوجدانی و بیقانونی این رژیم بای
مرز است .هرگاه اوضاا شازو میشاود و میترساد ماشاین مرگباارش باه کاار
میافتد.
جنگ  ۸سا ه با ررا برایشان بهترین بهانه سرکوب مزت بود چرا کاه کشاور در
حال جنگ بود و زمان ثن نباود کاه دگراندیشاان رقایاد خاود را بیاان کنناد .بساتن
روزنامهها و سانسور کتاب و حمزه به نویسندگان از مدتها پی ثغاز شده بود .در
خالل  ۸سال جنگ با ررا تا توانستند از جوانان میهن به شکشتن دادند .ی سر
را به رنوان سرباز به خ اول جبهه فرستادند و قربانی کردند .یا سار را باه
جرم ضدانقالب با پروندهساز و زیر شکناه در زندانها ماندگار کردند و یاا در
اسار قربانی کردند.
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تعداد ایرانیان شکشته شدگان جنگ ایران و ررا را از  ۲۰۰هزار تاا  ۸۰۰هازار
دانستهاند و با توجه به اینکه به ارقام داده شده از سو حکومت مالیاان دروغگاو
هیا اطمیناانی نیسات باه ساادگی میتاوان گفات کا ه در دهاه  ۶۰هازاران نفار از
جوانان میهن را خ اول جبهه و جزو توپ فرستادند و با پافشاار بارا اداماه
جنگ برا فتس کربال و رسیدن به قدن به قول خودشان به دیار باقی فرستادند.
در مورد مها فان و زندانیان ،ثنها که حکم زندان گرفته بودند و  ۸سال در زنادان
رژیم دوام ثورده بودند در پایان جنگ ایران و ررا و با حمزه و ورود مااهادین
به ایران از طری مرز قصرشیرین در رمزیا فرو جاویدان (رمزیاا مرصااد
به روایت رژیم) که مناار باه شکسات مااهادین شاد بااز هام از تارن و محاض
محکمکار شرو به پاکساز زندانها از هر نو مها ف و مبارز  ،به دستور
مستقیم امام اشمت به شکشتار یکباره و سری زندانیان سیاسی پرداختند.

سالها  ۶۰و  ۶۷و حرف ناگهانی نزدی به  ۵۰۰۰اسیر زندانی از سا ر تارن
در زندانها ایران فاجعه دهشتناکیست .اما در چشمانداز گسترد تار ایان رژیام
همیشه از سر ترن کشته است تا بر مسند قدر بماند و حکومت کند.
قاسمزو در  ۲۲تیر  ۶۸در وین در سر میز مراکره برا صزس در کردستان تارور
شااد .تاارور فای ا شاااپور بهتیااار و سااروش کتیبااه در تابسااتان  ۷۰هرگااز مااورد
همدرد با دیگر قربانیان حکومت غاصب مالیان قرار نگرفت و همیشاه مراسام
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سا گردش جدا و توس مزیگرایان یادش گرامی داشته میشود .حکایت سفرههایی
که پ از مرگ قربانیان رژیم نیز جادا و ساوا انداختاه میشاود جداسات ،اماا در
برابر نورافکنهایی که از این سو کره زمین به ثن سو کره زمین زده میشود
و خوشثمدگوییها و بی هایی کاه احازاب در برابار ایان خونثشاامان میگویناد
سکو تا کی؟
بمب گرار در مرکز ثمیا در بوئین ثیارن ثرژانتاین در  ۱۸تیار  ۷۳مناار باه
کشته شادن  ۸۵شاهروند ثرژانتینای یهود تباار و مااروح شادن  ۳۰۰نفار دیگار
اناامید و بزرگتارین رمزیاا تروریساتی در ثمریکاا التاین منتساب باه رژیام
جنایتکار مالیان است.
اخترا جشن تکزیف برا کودکان و مقنعه کشایدن باه سار کودکاان از ترفنادها
ایااان رژیااام فاشیساااتی باااود .سااان ازدواج را پاااایین ثوردناااد و کود همسااار و
چندهمسر را برا مردان مهیا و قوانین دست و پا گیر را برا سارکوب زناان
یا نیمی از جامعه برقرار کردند .ثنقدر در قوانین متحار خود مصمم بودند کاه در
هاازاره سااوم و در قاارن بیساات و یکاام اجاارا رقا خ کودکااان و دخترب گااان در
مراسم روز زن (تو د فاطمه زهرا) خاالف رفات رماومی و تارویج ثن دانساته و
شهردار به دادسرا احضار شد و سراناام منار به استعفا نافی شهردار تهاران
از مقام خود گردید .انقالبی کاه در ثن کودکاان نتوانناد برقصاند و شااد کنناد ثن
انقالب ،انقالب کیست؟
در این سا ها این مالیان فرتو با افکار رتیقه ،رقخ و شاد را بر ماردم حارام
دانستند و گروه ها چپ که باید پیشرو باشند باا ثنهاا ساکو و مماشاا کردناد.
ثنهااا حتااا ندیااده نااام «رقااخ» را بااه «حرکااا مااوزون» تشییاار میدهنااد مبااادا
حا یبهحا ی بشوند .ذهنیت بیمار شهوانیشان طور اسات کاه در بحاران کروناا
همه چیز را قاطی میکنند و با بیشعور در برابر ی پاندومی فتوا میدهناد کاه
گراشتن ماس فق برا زنان اجبار است و مردان زومی ندارد ماس بزنند.
در سالها  ۷۷رشته قتزها رنایرها در بین روشنفکران و نویسا ندگان خفقاان
غریبی در دل مردم ایااد کرد ،ثنهم در فضایی که با به رو کار ثمدن خاتمی و
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رناگثمیز و صااحنهثرایی اصااالحطزبان و تبزیشااا گروههااا چااپ سازشااکار،
فضا تازه ا رون گرفته بود.
سال بعد فریدون فرخزاد خواننده و شاومن و شاارر را باه وضاعی فایا قصاابی
کردند .ترور رستوران میکونون و قصابی داریوش فروهر که وزیر کاار دو ات
موقت بود و پروانه فروهر در ساالها بعاد و قت هاا زنایارها هشاتاد تان از
نویسندگان و روشنفکران از جنایا رژیمی دیکتاتور و خودکامه اسات کاه دامناه
تااوزش به حریم افراد بی مرز است.
حمزه به کو دانشگاه در  ۱۸تیرماه تا  ۲۳تیرمااه  ۱۳۷۸توسا بانشهصایها
در دوره خاتمی و کشته شدن  ۷دانشاو و ماروح شدن چندین دانشاو یکی دیگر
از سرکوب ها خونین حکومت جه و فساد بود.
در راهپیمایی گسترده و رمیم میزیونی ارتراضای دوران انتهابااتی  ۸۸تماام دنیاا
دید که چگونه ندا با ت تیرانداز بسیج یا سپاه قرباانی شاد و چگوناه ثن جمعیات
رمیم میزیونی را سرکوب کردند .جوانان دیگر ساهراب ،اشاکان ،محسان ،امیار،
ترانه ،و حکایا کشتارگاه کهریز را جسته و گریهته شنیدهایم.
یادبود و گرامیداشت قربانیان چنین رژیمی منحصر به ی دوره خاص نیست اما
میتواند با هدفی خاص و با ثگاهی و ارترا به مرگ نارادالنه ثنهاسات ،مارگ
نارادالنه همه کسانی که بید یا قرباانی رژیام دیکتااتور شادند تاا بااز هام ایان
اختاپون پیر به حکومت فاشیستی -دینی خاود اداماه بدهاد .گرامیداشات و یاادبود
قربانیان چنین کشتار مانند شکشتار کهریز در خرداد  ۸۸زخمی دردنا است.
زخمی که گهگاه سر باز میکند ،گرامیداشت چنین شکشاتار مانناد شکشاتار ثبانمااه
 ۹۶دردنا است ،همانقدر دردناا کاه ثبانمااه باا دوشاکا ماردم ماهشاهر را در
نیزار درو کردند .از ثمار قربانیان ارتراضاا د مااه  ۹۶اطاال دقیقای ناداریم.
دستگیرشدگان ،در زندان شکناه شده و بعاد خودکشای شادهاند و یاا در زنادان باا
استفاده از مواد مهدر کشته شدهاند .تعداد جسد شناور هم در رودخانه یا سدها
اطراف پیدا شده است .این ثدمکشان در کشتن مهار پیدا کردهاناد .ماشاین مارگ
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شدهاند.
ثمار کشتهشدگان ثبانمااه  ۹۸هام دقیا نیسات .در گازارش فاو رزات مارگ را
درو مینویسند ،تعداد به رزت برخورد جسم سنگین به سو سر ،یاا باه رزات
سکته قزبی فو کردهاند .همان ترفندهایی کاه بارا پاایین ثوردن ثماار فوتیهاا
کرونااا بااه کااار میبندنااد همااان را باارا جوانااانی کااه قزااب یااا مشزشااان هاادف
ت تیراندازهایشان بر رو پشت بامها قرار گرفته و جان جوانشان را گرفتهاناد،
به کار میبرند.
شاازی بید یا دو موشا بااه سااو هواپیمااایی اوکرایناای بویینااگ  ۷۵۲پاارواز
بینا مززی در  ۸ژانویه امسال توس سپاه و شکشاتن  ۱۷۶نفار مساافر کاه کاود و
نااوزاد هاام در بینشااان بااود ،یکاای از د هراشتاارین جنایااا رژیاام بااود کااه در
انتقاماویی از قت تروریسات بینا مززای قاسام سازیمانی کاه قاتا هازاران کاود
سور و رراقی بود صور گرفت.
حرف اقزیتها مرهبی ،حرف فعاالن محی زیست ،حرف هر که ماو دماغشاان
شود و مان کاسبیشان گردد ،مگرنه اینکه سرمایهها مزی را خصوصی کرده و
از ثب و خا  ،چوب حاراج باه باود و نباود و داراییهاا کشاور زده بودناد .از
شمال دریاا مازنادران را باا ذخاایر و ثن گانج بیپایاان زیرزمینای تقادیم پاوتین
کردهاند .در جنوب خزیج فارن را به چین قبا خاقان چین رطا کردهاند .پای از
این چشمبادامیها با کشتیهایشان در ثبها جنوب جوالن میدادناد ،کاف دریاا را
روبیده و برا سا ها از هر ماهی و جنبندها سابیده و مکیده و تهی سااختند .وا
به ثن هنگام که پا بر خا ایران بگرارند! ثیا در ثن زمان با دساتگاهها مکناده
و تزمبههایشان همه چاهها و مناب نفتی را چند روزه خش خواهند کارد؟ راساتی
جز توسعه قبرستان ،برا مزت ایران چه کردند این مالیان کالش و جنایت پیشه؟
بزرگداشاات و سااا گرد دهااه خااونین  ۶۰و قربانیااان بیشاامارش اگاار در مرحزااه
یادثور خاطرا و تازی از رفتهگان محدود بماند جویبار میشاود کاه راه باه
دریااا نمیباارد ،امااا اگاار بااه همبسااتگی بااا ثرمانهااا واال انبااوه اردامشا دگان و
قربانیان حکومت ستمگر مالیان همراه شویم و رزیه اردام و رزیه شکناه و شال
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و سنگسار و ماازا ها اساالمی دسات در دسات هام تاالش کنایم ،شااید باا هام
همگی بتاوانیم پایاهها فرتاو و پوکیاده ایان داربسات مهاوف را بزارزانیم و از
ریشه براندازیم وگرنه هر سال سوگوار و یا بررک مراسمی باا سااز و ثواز،
در حد «دوره کردن هنوز» باقی میماند.
پاری

۲۸/۰۷/۲۰۲۰
***
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ناصر – پاریس:
فرار بزرگ

روایت فرار رفقای بند دال زندان سنندج
اسفند ۱۳۶۱
درباره کشتارو شکناه و دهشتهایی که رژیم جمهور اسالمی در سراسر دهاه
 ۶۰به راه انداخت و مقاومت و مبارزه ثن سالها خاطرا بسیار نق شده است.
خاطراتی که ماهیت فاشیستی رژیم اسالمی را به رریانی تصویر میکند .اماا مان
اینبار میخواهم زندان را از زاویه دیگر برایتان ترسیم کنم.
زندگی در زندانها دهه  ،۶۰ادامه مباارزا در سرتاسار ایاران باود .مباارزه،
مقاومت و سرموض بودن را با تنها امکانا بسیار محدود که در زنادان باه ثن
دسترسی داشتیم پی میبردیم .دغدغه زندانی ،فرار از بند است و اداماه مباارزه
در ررصها فراختر .روایتی که میخوانید خاطرها است سرشار از سرزندگی
و جسار و هوش انقالبی رفقایی که توانستند برنامه فرار از زنادانها مهاوف
رژیم اسالمی در دادگاه انقالب سنندج را سازمان دهند.
من از اواخر سال  ۶۰تا واس سال  ۶۸زنادانی ِزنادان سانندج باودم .تماام دوره
زندانم در این زندان گرشت .بعد از بازداشت ،دو تا سه ماه در بازداشتگاه ساوا
بودم .بعد مرا به بند جیم دادگاه انقالب اسالمی در خیابان ششم بهمن منتق کردند.
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دادگاه انقالب اسالمی سنندج در زمان شاه ،شاهربانی شاهر باود .ثنااا را باه چناد
به تقسیم کرده بودند .ی به ثن برا دادگاه و نگهبانان و تعزیار و شا کناه
و کارها ادار و چهار بند هم برا زندانیان بود .با اینکاه باا شناساایی دو نفار
بازداشت شده بودم و اتهام رضویت در کومزه و دموکرا را هم پی رو داشاتم،
اما خودم را به رنوان قاچاق ی رادیو جا زده و میگفتم من ساواد نادارم و از ایان
چیزها که شما میگویید سر در نمیثورم .من رفت و ثمد مرز دارم و رادیاو شناه
موج و یازده موج خرید و فروش میکنم.
داستان دستگیر ام برمیگردد به روز که برا ی کاار تشاکیالتی باه سانندج
برگشته بودم .من با رفیقی در خیابان بودیم .دو ماشین به ما نزدی شدند .مان باه
رفیقم گفتم اگر ما را گرفتند همدیگر را نمیشناسیم .دستم را به نشانه اینکه ثدرن
جا فرضی را توضیس میدهم در هوا تکاان دادم .ثرام باه او گفاتم اگار گرفتناد،
بگو فق ثدرن میپرسیدم.
وقتی مرا گرفتند ،ی
میزد ؟

کیسه سفید رو سرم کشیدند .پرسیدند با چاه کسای حارف

گفتم من نمیشناسم ی ثقایی بود ثدرن میپرسید .اما خبر نداشتم که او را هام
گرفتهاند .او را پی من ثوردند و او هم طب قرارمان گفت که بزه مان از ایان ثقاا
ثدرن پرسیدم و او گفته باید از فالن مسیر بروم .خوشبهتانه او را ول کردند .این
امتیاز مهمی بود ،چون او میتوانست به دیگران خبر دهد که من بازداشت شدهام.
دو ماشین با پنج پاسدار و دو تواب ثناا بودند .در یکای از ماشاینها ثن دو تاواب
را دیدم ،یکی معزمی بود به نام نادر و دیگر هاوادار بها دان ثماوز پیکاار
بود .من ثنها را میشناختم اما ثنها خ و رب مرا نمیدانستند .تنها او که معزم بود
اسم واقعی مرا میدانست .چرا که در دبیرستان مشترکی بودیم .به کا هماه چیاز
را منکر شدم و گفتم این ثقا اشتباه میکند من اصال ثن دبیرستان نبودهام و زیر بار
این موضو نرفتم.
حدود پنج ماه بعد در زندان به ثن تواب گفتم ،باید این ارترافت را پ
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بگیر  ،من

اگر در مورد تو به اینها حرفای بازنم پادر را درمیثورناد .ایا ن تهدیاد باا اینکاه
توخا ی بود اما گرفت و او خوشبهتانه با این توجیه که شاباهتی شااید باوده و االن
هرچه دقت میکنم این ثدم با کسی که من میشناسام فار دارد .ارتاراف را پا
گرفت .بعد در محکمه به من گفتند که شاما یکای از ایان بارادران تاواب را تهدیاد
کردهاید تا ارتراف را پ بگیرد .خوشبهتانه او این مردانگی را در ح من کرد
که ارالم کند با می و رغبت خودش ارتراف را پ گرفته است.
در ساوا بعد از شکناهها او یه ،کاار بسایجام را باه مان نشاان دادناد .یا
کار بسیای داشتم که برا روز مبادا درست شده بود .گفتند بسیای هم بودها ؟
گفتم بزاه بارا جبهاه اسمنویسای کاردهام .باا پوزخناد گفتناد تاو میخاواهی جبهاه
برو ؟! این کار اما خیزی به درد رفت و ثمدم میخاورد .اگار بسا یایها جزاویم
را میگرفتند ثنرا نشان مایدادم ،اماا باه پیشا مرگهها کاه میرسایدم کاار اصازی
خودم را.
یکی از بازجوها اصالحطزب به نام رزیرضا بهمنی کاه نمایناده ساعید حااریاان
در دادسرا باود ،قسا م خاورده باود مان یا کاارها هساتم و دارم باا هماه بااز
میکنمر دومی هم که ازجریان خ امام بود ،اخوان نام داشت .ثنها مرا خیزی تحت
فشارگراشتند.
مهد صادقی مسبول اطالرا سنندج بود .او در زمان شاه افسر اطالرا رکان
دو بود .مهد صادقی را در دوران انقالب به رنوان ی مسزمان در سنندج دیاده
بودم اما او در زمان شاه اطالراتی بود .او مرا میشناخت اما خ و سازمان مارا
نمیدانست .در بحبوحه انقالب حساسیت رو این مسائ زیاد نبود.
بعد از مدتی این مسبول اطالرا برا باازجویی مان ثماد .مارا شاناخت و گفات
ایناا چه میکنی؟ گفتم من قاچا رادیاو مایکنم .پرساید مگار تاو در ساازماندهی
دوران انقالب در خیاباان نباود ؟ گفاتم ثن دوره هماه بودناد! هماه ایان کارهاا را
میکردند .همین ثشنایی بارث شد که او از من حمایت کند و بگوید من این فرد را
میشناسم ،ضدانقالب نیست اما باید راست را بگوید و همکار کند .بر اار کاب
و شکناه ناخنها پاهایم سیاه و شکسته بود و او این چیزها را میدید .ا بته نباید
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فراموش کنیم که این فرد در بان بازجو خوب از در دوستی وارد شاده باود تاا
مرا به حرف وادار کند .این روال کارشاان باود ،یکای باا نقا میثماد دیگار باا
کت  .در دل ،با خودم گفتم خر خودتی! بعد به دادگاه انقالب منتق شدم.
دادگاه انقالب سنندج چهار بند داشت :ا اف ،ب ،ج و بناد دال کاه در بها بااال
زیرزمین قرار داشت .من از قب درباره وضعیت این بندها اطالرا داشتم ،چون
یکی از رفقایم در این زندان تمام گزارشاا را با ه بیا رون منتقا میکارد .زنادان
سنندج در ثن دوران کمی بیبندوبار بود .در مالقا ها فاصزه ماا باا خاانواده تنهاا
ی تور بود که میشد برخی چیزها را از طری ثن انتقال داد .ا بته در برابر این
کارهایم ثنها دائم تاربهشان بااالتر میرفات و خودشاان را حرفاها تر میکردناد.
بعدها فاصزه مالقا کنندهها به قدر زیاد شد که دیگر نمیشاد از تاور چیا ز را
منتق کرد .این رفی مان در  ۱۷سا گی بازداشت شده بود و بی از دو سال مزای
کشید .طب گزارشا او میدانستم که هوادارها همه تشکال و توابین در کادام
اتا هستند و همه را خوب میشناختم .وقتی من به زندان ثمدم ،او در بند دیگار
بود.
بند ث و ب مهتز بودند .هم سرموضعی ،هم تواب و هم بیطرف داشتند .ناه اتاا
و ی سا ن و دو تا توا ت و دو تا دوش برا بی از صد زندانی .بناد جایم صاد
در صد تواب بودند .من بعد از دادگاه انقالب ی راست به این بند یعنی بند توابین
منتق شدم .د م میخواست بروم در بند دال ،چاون ثنااا هماه سار موضا بودناد.
وقت ورود یکی از توابین که مسبو شان هم بود ،مرا شناختر اما با اشاره حا یام
کرد که نه او مرا میشناسد و نه من او را .بعدها برادر او به نام صاالح بشاارتی
که دورها با او همکار هم بودم در گردان شوان در بمباران شیمیایی جان باخت.
در ایاان بنااد همااه نماااز میخواندنااد .مساابول بنااد بااه ماان تاارکر داد کااه چاارا نماااز
نمیخوانی .گفتم من را با شال زدهاند و نمیتوانم نماز بهوانم ،چون تکرر ادرار
دارم .با نگرانی گفت این حرفها را ایناا نزن .گفتم چرا؟ خوب مرا زدهاناد و مان
نمیتوانم نماز بهوانم .درو هم نمیگویم و بزد هم نیستم.
بعد ی

کومزها به نام رشاد ثمد و گفت که تو خیزی موذ هستی!! هر کای بیااد
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ایناا تهزیهاش میکنیم .گفتم مگر چاه هستم که تهزیه کنی؟ من ثناا حواسم بود کاه
کزمها حرف سیاسی نزنم .قیافهام هم کال ی داشمشاتی باا یا دسا تمال گاردن
ابریشمی و ی نگ حمام دور کمرم بود .در اطالرا هم هار کای باه مان گفات
کومزه و دموکرا  ،میخندیدم و میگفتم مان رادیاو قاچاا مایکنم .بعادها بهمنای
دادیار زندان ثمد و گفت که تو چرا اینها را اذیت میکنی و همکار نمیکنی.
گفتم من از این حرفها سر در نمیثورم .برا چه مرا با اینهاا یکااا گراشاتهاید؟
من سیاسی نیستم .مرا زندان شهربانی ببرید .میگفت یعنی تو سیاسی نیستی؟ همه
اینها میگویند که تو سواد دار و تو ا کی به ماا میگاویی مان بیساوادم و پاا
همه برگهها را انگشت میزنی!! در این موق خودم را میزدم به کوچه رزیچپ
و بیخیال میگفتم ثخر مگر نمیشود که دوتا سیب رین هم باشند .حتماا کسای کاه
دنبا هستید شبیه من بوده است.
دادیار سمج بود که من ی کارها هستم و رو پروندهام هم نوشته باود کاه ایان
فرد نباید ثزاد شود .خالصه در نهایت مرا به بند ا ف انتقاال دادناد .وارد کاه شادم
گفتم یاهلل!! من اومدم ایناا کااسات؟ مسابول بناد اکثریتای و اسام بهاروز باود.
همااان دم در گفاات ،گااوش کاان بااا ایاان دسااتمال گااردن و نااگ و ...میداناای تااو
چهکارها ؟ تو حداق صد نفر را کشتها ! گفتم ثره واال من صاد نفار را کشاتهام.
فق میشود اسم یکی شان را بگویی تا بدانیم که من چه کسی را کشتهام؟ گفت در
این بند جیم و ا ف ما خیزیها را به حرف ثوردهایم .مان چناد رفیا هام در ثن بناد
داشتم.
مرا به اتا پنج انتقال دادند .وارد شدم که مسبول بند اسم و مشهصاتم را پرسید و
گفتم .پرسید متو د چه سا ی هستی؟ گفتم واقعاا مان نمایدونم!! شااید ناوروز !۳۵
گفت نترن بابا من فق باید مشهصا این دفتر را کاما کانم .گفاتم باشاه بناوی
نوروز  ،۳۵من که درست نمیدانمر در حا ی کاه متو اد  ۳۶باودم .از ایان جاواب
سرباال ناراحت شد و به برخورد .گفت برو اتا ساه .نمیخواساتم ثنااا باروم،
چون ثن فرد که مرا شناسایی کرده بود ثناا بود .خالصه مابور شدم بروم اتا
سه.
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وارد شدم .سالمیکردم و مث یتیمهاا گوشاها نشساتم .گفاتم مان پتاو نادارم شاب
چطور باید بهوابم؟ بعد از دو سارت دو پتو ثوردند .نادر تواب پیکار گفت شاما
اگر حارف بزنای باه نفعات اسات .گفاتم شاما هار چاه میگاویی بگاو مان شاما را
نمیشناسم .او نمیدانست که من در روز بازداشتم در ماشاین او را دیادهام .بعادها
در بند مابورش کردم ارتراف را پ بگیرد.
در این اتا امام جمارت هم بود .فروردین سال  ۶۳باا ماوج ثزاد تاوابین او هام
ثزاد شااد .بعااد از یا ماااه شاازو کار در ایاان بنااد با االخره ماارا بااه بنااد دال کا ه
ثرزوی را داشتم منتق کردند .در بند دال چند نفر اکثریتی سر موضا و همگای
از ب هها بانه بودند ۱۶ .ثذر بودند .انگار کآل بند در اختیااراین چهاارنفربود.
من که وارد این بند شدم ،سرموضعیها بندها دیگر را یعنی کساانی کاه نمااز
نمیخواندند ،همکار نمیکردند ،با توابین در کارها گروهی شرکت نمیکردند
و ...ثرام ثرام جدا کردند و به بناد دال ثوردناد .چناد نفار هام در هماین فاصازه باه
زندان تبریز و قزلحصار تبعید شده بودند .ثن رفیقی کاه گزارشاا زنادان را باه
من میداد نیز در اتا ی بود که او را هم به تبریز تبعید کرده بودند.
ثبانماه  ۶۱بود .من و چند کومزها که از قب همدیگر را میشاناختیم اتاا دو را
گرفتیم .خ ساه یعنای ب اهها کومزاه ،پیکاار ،اتحادیاه ،رزمنادگان ،اتاا دو را
گرفته بودند .دموکراتیها اتا سه بودند .بند کال هشات اتاا داشات .یا و دو و
سه و چهار را پشر کردیم و بقیه خا ی بود .ی ماهی نگرشت که هشت ،نه نفار از
بازداشتیها جدید که سرموض بودند را به بند ما فرستادند .ی نفر از کومزه به
اسم معروف کیالنها که ازسال  ۵۲با کومزه همکاار میکارد و  ۹۹درصاد از
هواداران و ارضا مرکز و جاسااز ها کومزاه را در تقریباا هماه شاهرها
کردستان میشناخت اطالرات را او داده باود و در نتیااه ثن بای از  ۳۰۰نفار
دستگیر شده بودند .ثن دوره از هر که میپرسید چه کسی تو را و داده میگفات
معروف.
ثقا معروف تنها  ۱۱شال خورده بود .شال دوازدهم استپ کارده و یا ساارت
بعد از دستگیر  ،همکار کرده باود .بعاد از ایان بازداشاتها ،افاراد کاه سار
موض بودند را به بند ما منتق کردند و ما ثنهاا را طبا برناماه و خا هار اتاا
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جابهجا کردیم .فکر میکنم د ماه بود .ی پسر به نام جمال شکر را گرفتند.
او هوادار چری ها خ اشرف بود .در سنندج به اینهاا میگفتناد "جانباداران".
یکی از مسبوالنشان به نام شاهرخ زناد کریمای از قادیم باا مان رفیا باود .او در
مهرماه  ۶۱دستگیر و ی هفته بعد اردام شد .ما در سزول انفراد صدا شکناه
او را میشنیدیم .خیزی سر موضا باود .یا تاواب کومزاها او را او داده باود.
خیزی شکناه شد با این همه مقاوم باود و از رقیادهاش و از چریکهاا و از اشارف
دفا کرد و زیر بازجویی تنها به خمینی فح مایداد و باه بازجوهاا میگفات ماا
روز شما را محاکمه میکنیم.
جمال جوان ریزها بود که زیر هاده سال سن داشت.ثنقدر شاکناه شاده باود کاه
نمیتوانست سر پا بایستد .سیاه و کبود شده بود .ما کرم نیوا داشاتیم و کارم زخام.
مث پدر و مادر از او مراقبات کاردیم و زخمهاای را بساتیم .ب اه خیزای زباده و
ماربی بود .در کار نمامی هم ماهر بود .ترن تو د نبود .در موق بازداشت
میخواست صادقی مسبول اطالراا سانندج را تارور کناد .در ان حماه تفانگ
گیر میکند .صادقی هم ثموزشدیده جنگ ظفاار و حرفاها باود .در میادان اقباال
سنندج دستگیرش کرده بودند ،اما تنها توانسته بودند نام را بدانند.
اتا چهار به چری ها و اتا سه به دموکراتیها رسید ۳۵ .نفر بودیم و اتاا دو
از همه بیشتر جمعیت داشت .بقیه با ما شوخی میکردند که همه اتا ها خا ی است
و شما همه در ی اتا تپیدهاید .ثناا من دیگر بحث میکردم ا بتاه ناه باه رناوان
رضو تشکیال بزکه به رنوان ی ادم مستق نمرهاایم را مایگفتم .بعادها امااد
اسد اردالن را ثوردند که کومزها بود .رفی مان هام باود .در جناگ  ۲۴روزه
سنندج ی برادرش در جزو چشم مادر و پدرش کشته شده بود کاه او را در خاناه
دفن کرده بودند .او خیزی زیر شکناه مقاومت کرده بود .شرو کاردیم باه احیاا
او و زخمهای را مداوا کردیم.
ما همیشه دغدغه فرار از زندان داشتیم .من جزو کساانی باودم کاه مایگفتم وقتای
میخواهی فرار بکنی بایاد بادانی بارا چاه فارار میکنای؟ جماال از هماه ماا باا
هوشتر و جوانتربود .با کزی جوراب و پارچه کهنه چاه توا ت را بناد ثورده باود
و ثب تهزیه نمیشد .از این ماجرا تنها پنج ،ش نفر خبر داشاتند .پاسادار گیاای
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داشتیم که من به او حبه میگفتم .حبه در زبان کرد یعنی "گیج" .به گفتم حباه
توا ت پشر شده و ما به ثچار و پیا گوشتی و وسایزی نیاز داریم تا این مسبزه را ح
کناایم .رفاات و برنگشاات .پاساادار دوم ثمااد گفاات چااه میخواهیااد؟ گفااتم حبااهجان
ایناور شده است .او مث اینکه کرد بزد بود گفت حبه خاودتی و جاد و ثبااد .
خودم را زدم به کوچه رزیچپ و گفتم من چه میدانم اسم شاماها چیسا تر پاسادار
قبزی خودش گفته اسم همین است یا ی چیز تو همین مایههاست.
خالصه دو نفر ثمدند و کاسه توا ت را درثوردناد .دیدناد جاوراب و چناد تاا ث و
ثششال در ثن گیر کرده است .در این فاصزه دوتا پیاگوشتیشان گم شد! ماا در ثن
دوره دو تا قاش استی در بند داشتیم .بعدها همه اینها را جم کردند و فق اجازه
استفاده از قاش روحی را داشتیم .ثن پاسدار مستاص میگفت من کزای وساای و
ثچار پیا گوشتی ثوردهام ،اما االن خیزیهای نیست .سرباز بود و ثمده بود بارا
گرران دوران خدمت  .خالصه گفتیم حتما در چاه افتاده است .او هم خیزای پیگیار
نشد و رفت.
خااوب یااادم اساات .سا ا گرد قیااام سااربداران بااود .در سااال  ،۶۱ارترافااا را از
تزویزیون زندان په میکردند .همه باه مان چپچاپ نگااه میکردناد ،با ه نشاانه
اینکه اینها هم کم ثوردند و توبه کردند .ماجرا دادگاه اتحادیه و پیکار ،مااهادین
و .....اینکه رهباران پاا توباه رفتهاناد ،ضاربه باد باه زنادانیان باود .جماال و
شاهرخ باه مان گفتناد میخاواهیم فارار کنایم چاه کساانی اهزا هساتند؟ رحمات،
محیا دین ،اماد و من در اتا دو و از اتا چری ها دو نفر همکار کردند .ماا
ش نفرهمهچیزرا بررسی کردیم .دو اکیپ سهنفره بودیم که جمال رابطمان باود.
حتی ما از تعداد کسانی که میخواستند فرار کنند خبر نداشتیم.
در حیاط زندان ی میدان بسکتبال و وا یبال بزرگ بود .ارتفا دیوارها بای از
 ۳متر بود .باال  ۳متر رو دیوار سیم خاردار کشیده بودند .در هر چهارگوشاه
برج نگهبانی بود .ما هم در طبقه دوم بودیم .برج نگهباانی بااال ایان طبقاه باود.
واقعا فرار از ثناا محال بود .پنارهها شیشه نداشت و با ورقه ثهنی روی با خال
جوش کرده بودند .پشت ثن از طارف بااالیی و رو باه حیا اط میزاه زده بودناد اماا
به پاییناش میزه نداشت .اگر میشد این خالجوشها را بکنی که ا بته فق کاار
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دستگاه جوش بود .رو هر طرف ایان ورقاه ثهنای یا
خورده بود .میشد ورقه را خم کرد .این فکر جمال بود.

متار  ۱۰خاال جاوش

جمال گفت هرچه جوراب کهنه داریم باید جم کنیم .پناره ما به ساقف نزدیا تر
بود .مایرفتیم بااال شاوفاژ و جوشکار هاا ورقاه ثهنای را باا پایا گوشاتی و
جورابهایی که الیه الیه دستمان کرده بودیم درثوردیم .دستهایمان تاول زده باود.
جوشها چپ و راست و باال را جز یکی دو جوش کندیم .جاوش پاایینی را نیااز
نبود بکنیم چون ورقه را میشد به سمت پایین خم کرد .ی متر در ی متار باود
و میشد از ثن به راحتی رد شد و تنها مشک اش این بود کاه فاصازه پنااره طبقاه
دوم از بیرون تا زمین حیاط بی از  ۸متر بود .خالصه کارمان این شده باود کاه
هر روز یکی خودش را به مریضی میزد و هواخور نمیثمد و میرفت سارا
خال جوشها.
ناگهان در بهمنماه همان سال ۲۵ ،نفر جدید وارد بند شدند .همه هم از رهبران و
هاواداران مفتایزاده بودناد .همانهاایی کااه یا دوره باا جمهاور اساالمی کااار
میکردند و ما از ثنها کت میخوردیم و ما را و میدادند .حاال با جمهور چپ
افتاده بودند .من از قدیم و فعا یتها زمان انقالب دو نفار از ثنهاا را میشاناختم.
بعااد از جنااگ  ۲۴روزه ساانندج کااه پاساادارها و مفتیزادها هااا شااهر را اشااشال
کردند ،من در شهر بودم و ثنها مرا میدیدند و فکر میکردند مان مسازمان هساتم.
برخی از ثنها با این توجیه که اسمهایشان طاغوتی است اسم مستعار داشاتند .ماثال
شهروز اسم را به رمر تشییر داده بود ،اما مان ثنهاا را میشاناختم .وقتای وارد
بند شادند خیزای مودباناه ثمدناد و پرسایدند ماا بایاد کااا بارویم؟ ثنهاا را فرساتادیم
اتا ها پنج و ش  .مراوده خوبی با ما داشتند.
یکبار یکی از اینها به من گفت ما میتاوانیم در راهارو نمااز بهاوانیم؟ گفاتم میا
خودتان است ایناا راهرو است .یکای ثرو میزناد ،یکای میگاوزد! گفات کاکاا
حاال نمیشود نگوزید! ی تزویزیون کوچ سیاه و سفید هم داشتیم که مث ب هها
دورش جم میشدیم و کارتون تماشا میکردیم .گفتند ما  ۲۵نفریم و در اتا ها جا
نمیشویم .طفا شما اجازه دهیاد کاه ظهرهاا و شابها  ۱۰دقیقاه در راهارو نمااز
جمارت بهوانیم .و شما بیرون نیایید .گفتم باشد با ب هها حرف میزنیم .یا را ده
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مواف بودند ،ی

رده مها ف.

خالصه همدیگر را قان کردیم که این ها با ما راه میثیناد ،بهتار اسات ثنهاا را باا
خودمان دشمن نکنیم .بعد از ثن قرار شاد  ۱۰دقیقاه ،یا ربا در زماان اذان ماا
بیرون نیاییم .گوز هم نمیزدیم و خفاهخون میگارفتیم .ثنهاا هام رابطهشاان باا ماا
خوب شده بود .در این فاصزه ما مششول باز کردن خال جوشها بودیم که ی ماه
طول کشید.
در همان ایام ،فکر میکنم اوای اسافند  ۶۱مارا صادا کردناد بیارون .روز جمعاه
بود .حکم  ۶ماه زندان را به من دادند تا امضا بکنم .گفتند هرچه کشیدها حسااب
نیست اما از ثبان  ۶۱که زندانی شدها  ۶ ،ماه حکم دار  .من هم حکمم را امضا
کردم .ثن موق خیزی بیتاربه بودند ،حکم را به خاود زنادانی هام میدادناد .وارد
بند که شدم ب هها از این خبر خیزی خوشحال شدند .اماد با فرار من مها فت کارد
و گفت تو به ثزاد ا نزدی است ،نباید ریس بکنی.
من نگران بودم که در همین مد زمان باقی مانده کسی اطالراا مارا او بدهاد.
اماد میگفت اصال معزوم نیست که ما بتوانیم از زندان حتی بیرون با رویم .چهاار
نفر که به هم نزدی بودیم با هم حرف زدیم و من از یسات ثنهاا بیارون ثمادم،
چون مها ف بودند.
یکی از این ش نفر هم که نام شاهرخ و سقز و هواداراشارف باود میگفات
من با شیوه دیگر میخواهم فرارکنم .میگفت من خودم را ماریض مایکنم و در
راه بیمارستان فرار میکنم .ما به زندانبان مایگفتیم کاه او گاال دارد و او هام ۲۴
سارت کارش این شده بود که خودش را میخاراند .چند نفر گا ی کاه میخواساتند
فرار کنند را در ی اتا گراشته بودند .شاهرخ را از این پنج نفر جدا کردند .اماا
بعدها فهمیدیم که به بیمارستان نرفته بزکه به سزول منتق شده و در فاروردین ۶۲
اردام شده بود.
در روز فرار کاپشنم را که مال رفیقمان مراد بود و ساال  ۶۱ارادام کردناد باه
رحمت دادم و کفشم را که رفیقی به ناام بیا ن باه مان داده باود باه امااد دادم .ثن
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روزها هوا سرد بود و درخواست چرا کرده بودیم .باا یکای دو یترنفات ،شیشاه
ثبزیماو و ناخ از شازوار کارد دو تاا کوکتا مو وتاف درسات کردناد .چناد قاشا
تیزشده هم داشتیم .مقدار هم نم همراهشان بود تا اگر الزم شد رو صاور
پاسدارها بپاشند.
شنبه صبس برنامه کزید خورد .ما تاوابین را باه اسام میشاناختیم :رشااد ،جمشاید،
رزی ،زاهد ،اسد ،بهنام و رضا .این اسمها را رو خودماان گراشاته باودیم .طبا
شایعا شنیده بودیم که این توابها صبسها زود برا شعارنویسی رو دیاوار
از زندان بیرون میروند .سارتها تعویض نگهبانها را هم میدانستیم ۵ .صبس
ثخرین خال جوش پناره هم باز شد و رفقا ورقه فزز را خم کردند .دیگر راحات
میشد از داخ پناره رد شد .چون طول مالفاهها بارا پاایین رفاتن کاافی نباود.
رفقا نگ مرا هم گرفتند که ی متر به ثن اضافه میشاد .یا بزاو سایمانی را
هم نمیدانم جمال از کاا وارد بند کرده بود .خالصه مالفهها را پایین میاندازند.
تصمیم بر این بود که برج نگهبانی سمت راست را خزا ساالح کنناد .زیار بارج،
ی درب ثهنی بود که قف بود و رفقا این را نمیدانستند .فکار میکردناد فقا باا
یا میزااها درب را بسا تهاند .ایاان چهااار نفاار کااه پااایین میرونااد بااا در قف شااده
روبهرو میشوند .نگهبان را هم نمیتوانستند خزا ساالح کنناد ،چاون درب را از
پشت بسته بود .جسار و هوشیار جمال بود که دستور میدهد با هماین کوکتا
و چرا ها و نم ها باالخره ما باید بیرون برویم.
در گوشه حیاط رنگهایی که با ثن توابهاا شعارنویسای میکردناد در سارما یاخ
زده بود .نگهبان هم از شد سرما گوشها در باجه نگهبانی سار خیاباان نشساته
بود .رفقا خیزی راد با نگهبان سالم رزی میکنناد و اسمهایشاان ،یعنای اسام ثن
توابها را میگویند .و طب قرارمیگویناد میخاواهیم بارا شعارنویسای بیارون
برویم .نگهبان میگوید باید با رئای زنادان تماان بگیارم .چاون شاب باوده تزفان
مدیریت را کسی جواب نمیدهد .رفقا میگویند کاه باباا دارد صابس میشاود و ماا
نیمسارته مینویسیم و برمیگردیم و اگر هوا روشن شود خطرنا است!
همزمان من هم بیتاب بودم و از نگرانی نه خوابم میبرد و نه ثرام و قرار داشتم.
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رفقا ی قرار با من داشتند که هر کسی بیرون رفات یا ساو بزناد .مان از
اتا میتوانستم صدا سو ها را بشنوم .چون زندان با خیابان ششام بهمان ،تنهاا
 ۱۰متر فاصزه داشت .خیزی نگران بودم .خوشبهتانه صدا هار چهاار ساو را
شنیدم و رسما از اضاطراب و بیخاوابی بیهاوش شادم .میترسایدم اگار ثنهاا را
بگیرند زیر شکناه مرا هم و بدهند و از طرف دیگر به خودم فحا مایدادم کاه
چرا من هم با ثنها نرفتهام.
فاتس ی معزم و از زندانیها قادیم باود کاه از ساال  ۵۹در زنادان سانندج باود.
متوجااه رفتااار ماان شااده بااود و میپرسااید چاارا بااه خااود میپی اای .ثنزمانهااا
خودمهتار کام داشتیم .پاسدارها ما را برا صابحگاه بیادار نمیکردناد .طبا
برنامه خودمان کارهایمان را انااام مایدادیم .ساارت  ۷،۵صابس هماه در خاواب
بودیم .ناگهان پاسدارها با فح و ناسزا ریهتند داخ بند و با قندا تفنگ و گد و
فح بیدارمان کردند .من گوشه اتا نزدی پناره خوابیاده باودم .باا گاد بیادار
میشدیم و شاکی بودیم که مگر چه شده است کاه شازوغ کردهایاد؟ هماه بیخبار
بودند .تنها من خبر داشتم .فاتس با دست اشاره کرد که تو یا خبار دار ! ب اه
خوبی بود.
رئی زندان راصی و رصبانی بود .کارد میزد خون در نمیثماد .وارد شاد.
حتی مفتیها را هم با کت بیدار کردند .پرسیدند چند نفرید؟ گفتیم ما چاه ما یدانیم
خودتان مسبول دارید .شما بایاد بدانیاد ماا چناد نفاریم .پرسایدند چاه کساانی فارار
کردهاند؟ با تعاب میگفتیم کی در رفته؟ همه سر جایشان هستند؟ خالصه ماباور
شدند اسمهایمان را اتا به اتا نوشتند و نیم سارت بعد هماه را باه صاف از بناد
بیرون کشیدند .رفقا فرار بزو را پشات در اتاا چهاار گراشاته بودناد و بااز
نمیشد .مابور شدند با کزنگ درب را بشکنند و بازش کنند.
ما را به زیرزمین دادگاه انقالب بردند .سه تا سزول ی متر و نیم در سه متر بود
و  ۵۰نفر را با سا هایشان در ثناا چپاندند ۴ .هفته بادون حماام در ثنااا مانادیم.
وس زمستان باا ثب سارد دوش میگارفتیم .در ایان ماد مفتای زادها هاا از ماا
محکمتر بودند .میگفتناد حا هار کسای اسات کاه از بناد فارار بکناد .ماا ایان را
نمیگفتیم .ما میگفتیم خبر نداریم .اما ثنها رزنی میگفتند ح زنادانی فارار کاردن
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است.
در نهایت رئی زندان جود و معاون رسول و دادستان پایدار که حاتیها بود
و اخوان دادیار اصالحطزب تصمیم گرفتناد ،بناد سرموضا ها را از باین ببرناد و
ماها را تقسیم کردند و هماه بنادها مهاتز شا د .بناد تاوابین را هام مهاتز کردناد.
خالصه یکی از اتهاما من در زندان این شد که به فرار ها کم کاردهام .مارا
به زندان ساوا بردند و چهار ،پنج روز ثناا مانادم .باه مان گفتناد کاه فرار هاا
دسااتگیر شاادهاند و تااو را معرفاای کردهانااد .خااودم را بااه بیخباار زدم .گفااتم ماان
پزیتی کار نمیکنم .من راد هستم .ثنهمه ثدم پزیتیکی ثناا بود ،چرا بایاد مان باه
ثنها کم کنم؟ اما میگفتند تاو باا ثنهاا دوسات باود  .باا ثنهاا در هواخاور راه
میرفتی و حرف میزد  .خالصه بعد از کمی اذیت مرا به بند برگرداندند.
این داستان فارار موفا از زنادانها رژیام باود .بعادها فهمیادم ساه نفار از ایان
فرار ها که رضو کومزه بودند ،به کومزه رفتهاند و جمال شکر در شاهر ماناده
بود و دست به ترور توابین و پاسداران میزد .همین توابین در بناد بارا ماا ایان
وقای را تعریف میکردند .این بود که فهمیدیم جمال در شهر ماناده اسات .ظااهرا
گفته بود توابین را دانه دانه میکشد .او چندین تا واب را و پاسادار را زخمیکارده
بود.
د ی دستگر جمال هم جا ب است .اشرف دهقانیها برا جزی  ،کومزها سااب
که پاسدار شده بود و شاهرخ را و داده بود نقشه کشیده بودند ،دختار از ثنهاا باا
این جزی پاسدار رفی شده بود .این دختر روز با او قارار میگارارد و میگویاد
بیاید در محزه قال سنندج! جزی پاسدار هم با کزت و کالشینکف میثید سر قرار.
اشرفیها سه نفره باا ایان دختار سار قارار میروناد .دو نفار دو طارف کوچاه را
میبندند و وس کوچه پاسدار را میگیرند .دختار باه جزیا میگویاد ا داد بیاداد
برادرم ثمد .جمال به دختاره انگاار کاه خاواهرش اسات میگویاد ایان پساره کیاه؟
دختره میگوید این خواستگارم است و میخواهد برا خواستگار بیاید.
جمال با او دست میدهد و تبری میگوید .در همین حین که تبری میگوید ی
کزت یا کا یبر  ۴۵ثماده زیر شاکم داشات بیارون میکشاد و چهاار باار باه سار
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تواب پاسدار شزی میکند .حتی میگفت ترسیدم نمرده باشد با سنگی که در ثنااا
بود چند بار تو سرش زدم .کالش و کزت را هم مصادره و بعاد فا رار میکنناد.
در نهایت اطالریه میدهند که جزی پاسادار را تارور انقالبای کردهاناد .نیروهاا
اطالراتی هم دنبال اینها بودند .جمال بعد از دستگیر هسته اشرف بعد از یکای،
دو سال به کوه منتق میشود.
از این رفقایی که موف به فرار شدند دو تن در درگیر با جمهاور اساالمی در
سااال  ۶۳کشااته شاادند .اماااد اسااد اردالن معزاام بااود و محیا اادین خاادامراد
دان ثموز قد کوتا ِه زبر و زرنگی بود .محی در درگیر با حزب دموکرا کشته
شد .دو نفر دیگر هم زنده هستند .کومزه فرار این افراد را در رادیو گزارش کرده
بود .خبر از جمال هم ندارم .من هام بعاد از شا مااه ثزاد نشادم .بعاد از فارار
ب هها خیزی متاسف شدم که چرا نرفتم .روز قب از رفاتن باه هواخاور اراالم
کردند که باید چشمبند بزنیم .چشمبند من همیشه دوسه تا سوراخ داشت و باه جاا
دو چشم ،چهار چشم داشتم .دیدم که یکای از رفقاا نازدیکم دم در ایساتاده اسات.
وقتی دیدم قزبم ریهت .با او ش ماه زندگی کرده بودم .او مرا شناخته بود.
رئی زندان موق هواخاور باه مان گفات االن بارو بعاد بیاا کاار دارم .تا و
هواخور فاتس دید من خیزی تو خودم هستم .گفت چی شده؟ رناگ و رو زرد
شده؟ چرا رئی زندان بهت گیر داد؟ گفتم یادته گفته بودم به دموکرا پنج تاومن
کم کردهام؟ حاال شده پنج میزیون تاومن! چا را بارا کسای کشایده باودم کاه
خودش االن اینااست .خالصه برگشتیم تو بناد .ساارت هفات ،هشات شاب اسام
مستعارم و اسم خودم را صدا زدند .کسی اسام مساتعار مارا نمیدانسات .باه فااتس
گفتم اگر برنگشتم باه خاانوادهام بگاو کزیاد پای فالنای اسات .ایان هام رماز باود.
انتشارا سازمان دست من باود .میخواساتم هام بدانناد کاه مان او رفتاهام و هام
انتشارا را ی کار اش بکنند و به فالنی هام خبار بدهناد کاه وضاعیتم چیسات
چون در خانه او اسزحه مهفی کرده بودم .خالصه رفتم پی دادیارهایی که دشامن
خونی من بودند .اصالحطزبهایی که ثن موق به خودشاان خا اماامی میگفتناد.
دادستان و قاضی حاتیها بودند و دادیارها خ امامی .خالصه ی کت حسابی
خوردم .بیهوش شدم .اما صدایم در نیامد .به هوش که ثمدم وحید باال سارم باود.
بعاادها او را هاام اراادام کردنااد .اساام در کردسااتان مصااطفی بااود .بااازجو گفاات
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مصطفی را میشناسی؟ گفاتم ماال مصاطفی را میگاویی؟ ثتا
حوا هام کرد.

گرفات .یا

گاد

گفت فالنفالنشده مصطفی رهبر تو را میگویم .گفاتم ایان ماال مصاطفی نیسات،
مال مصطفی مرده است .بعد دیدم وحید به بازجو گفت برادر اجازه باده مان باا او
حرف بزنم .وحید خیزی ثرام گفت من همه را و دادهام تاو خیزای شاکناه شادها .
حیف است .گفتم تو کی هستی؟ گفت من خانواده و برادرانت را میشناسام .وحیاد
خیزی تالش کرد .حتی در بند هیاک با او همکاار نکارد و او ایان ثرزو را باه
گور برد که کمیته کردستان را متالشی کند.
امیدوارم رفقا بازمانده این فارار بازرگ روز دسات با ه قزام شاوند و گازارش
کام این رم موفقیتثمیز را برا همگان شرح دهند .از سایت گزارشگران هام
به د ی پرداختن باه چناین موضاو مهمای سپاساگزارم .امیادوارم ایان خااطرا
باارا همااه خوانناادگان ا هااامبه مبااارزه و مقاوماات بیشااتر در براباار رژیاام
اسالمیباشد.
او ۲۰۲۰
***
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نسیم آزاد

در سال  ۲۰ ،۱۳۶۰سا ه شدم .در مقط داساتان کوتااهی کاه در تعریاف مایکنم
مابور به زندگی زیرزمینی بودم در سال  ۱۳۶۲ایران زمین را تر کردم و از
ثن زمان تاکنون در تبعید زندگی میکنم.

قسمت اول
به شوخی ازش پرسیدیم تو ایناا چکار میکنی پسر .تو که کار نکارد خاوب
بهشون بگو.
گفت نه کار بد نکردم .در واق هیا کار نکردم .اما تو مدرسه تو صف اونایی
بودم که ارالمیه په میکردند و سر مها فت با بیعدا تیهایی که حزبا زهیها در
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کوچه و خیابان و در مدرساه راه انداختاه بودناد ،را بار داشاته بودناد .اومادن تاو
مدرسه همه رو زدند و زدند و خیزیها رو بردند.
رفی همراهم هم که کسی نبود جز خواهر این بازداشتی ،از او پرسید خوب حااال
چی؟ برنامها چیه؟ گفت مقاومت .پرسیدم برا چی؟
گفت برا ثزاد و رهایی ،برا انسانیت .برا همه اون چیزایی که هماه ماا در
هر جا به خیابانها اومدیم .ثخه برا چی ایناور باا ماا برخاورد میکنناد .مدرساه
نرفتیم و به جاش ارالمیه په کاردیم و...بارا ایان کاه ا گاو باشایم بارا هماه
اونا دیگه....
« ۱۴سال بیشتر نداشت .ی

نوجوان با کزی ایدهث ها انقالبی و انسانی».

گفتم ببین فراموش کن ،اون زمان گرشت .هی کدوم از ما دیگه گزسرخی نمیشایم
(میدانسااتم کااه باارا گزساارخی و مقاااومت احتاارام زیاااد قائزااه) .ادامااه دادم،
منمورم اینه که این دورها که ماا توشایم باا اون دوران گزسارخی و گزسارخیها
تفاو جد داره .با کار که اون کرد و مقاومتی کاه کارد میتونسات و تونسات
تاایر زیاد رو جامعه و تحاوال جاار زماان خاودش باراره .اماا اون زماان
دیگاار بااود ،اون زما ان گرشااته دیگااه .تااو گوش ا گفااتم االن دارن دسااته دسااته
میگیرن و تا به خود بیا با ی حرف خطا رفتی .میکشند بدون اینکه بتاونی
ی جایی موار باشی.
رفتن تو برا هیاچیز و هیاکسی خوب نیست مگر برا دشمنان اون راهای کاه
میخوا بر  .بعد صدام رو بزندتر کردم مگه نمیگی کاه کاار نکارد ؟ هماین
رو بنوی و تعهد بده و با بهند گفتم ،تعهد بده کاه کاار باد نمیکنای .گفات ثخاه
نمیشه ،اونا میگن توبه کن .یعنی باید ارتراف کنم که یه کار کردم و قاول بادم
که دیگه نمیکنم .تو گوشا گفاتم هماه ب اههایی رو کاه «توباه» نکاردن باردنر
خبرها خوبی در این مورد نشنیدم .بعد صدام و کمای بزنادتر کاردم و گفاتم بباین
دقیقا همین رو که میگی بنوی و امضا کن که هیا کار نکرد و در ثیناده هام
هیا کار نهواهی کرد....
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گفتم تو گوش
اناام داد....

فق سعی کن بیا بیرون .بیرون بیشتر میشه موار باود و کاار

مردادماه ساال  ۱۳۶۰باود .خاواهرش و مان کاه مادتی باود از محا زنادگیمون
متوار شده بودیم به تبریز رفته بودیم .تازه رسیده بودیم که مطز شادیم کاه او و
تعداد زیاد از دان ثموزان مدرسها که او میرفت در مدرساه دساتگیر شاده و
به بازداشتگاه موقت منتق شدهاند .شنیدیم کاه ب اهها یکای بعاد از دیگار ماورد
مصاحبه ،تهدید و مابور به ارترافها ساختگی میشوند.
شنیدیم که ثن دسته از ثنان که از توبه سر باز میزنند به زندان منتقا میشاوند و
پ از ثن سر نوشت وحشتناکی در انتمار ثنان است .تصمیم گرفتیم به مالقا او
در بازداشتگاه موقت برویم و سر و گوشی به ثب بدهیم .چرا کاه در شاهر تبریاز
کسی ما را نمیشناخت .نمیخواستیم براریم پاش به زندان برسه .چون بعد از اون
دیگه اصزن نمیشد حدن زد که دیگه چی میشه.
تنها فامی درجه اول اجازه مالقا داشتند .به همین د ی من هم به رنوان خواهر،
همراه با خواهر او به مالقا او رفته بودیم.
ی سارتی بود که دوباره از بازداشتگاه خارج شده باودیم کاه شانیدیم تعاداد از
دان ثموزان این مدرسه که قرار بود از بازداشتگاه موقت به زنادان منتقا شاوند
بالفاصزه اردام شدهاند .بسیار بیقرار بودیم و تنها امیاد باه ثن داشاتیم کاه باا یا
«توبه» ثنچنانی بیاد بیرون .اون ثخه فق ی خردسال بود ،خردسال .مث خیزای
دیگه از دان ثموزانی که دستگیر کرده بودند.

قسمت دوم
دو روز از مالقا ما با او (بهنام ،نامی است که من باه او در ایان نوشاته دادهام)
میگرشت .برا همه ب ههایی کاه ثنهاا ایان چناین باه اساار بیرحماناه خاود در
ثورده بودند ،نگران بودم اما در این مورد خاص به شاد احساان مسابو یت هام
میکردم.
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از یا طاارف تعزا خااانوادگی و از طاارف دیگااه امیااد کااه خااواهرش ،بااا ایاان
پ یشنهاد که من هم با او به رنوان خواهر به مالقات بروم ،او امیدوار بود که مان
بتونم قانع کنم که ا کی بیگدار به ثب نزناه .خیزای د ام شاور مایزد .در هماین
حال وهوا بودم که همرزمم ،خواهرش ،وارد شد و گفات« :بایاد ساریعا برگاردیم
تهران و بهتره که جداگانه بریم .به خونه نمیتونیم برگردیم .چند دقیقه پی خوناه
ما بودن و کزی وسای با خودشون بردن»....

پرسیدم خوب تکزیف بهنام چی شد؟ با اضطراب زیاد گفت :اگه طارف سار قارار
بیاد ی سارت دیگه بیشتر میدونم .گفتم پ من میرم ترمینال یاه اتوباون پیادا
میکنم برا برگشت به تهران .با هم ی قرار و ی قرار تکرار گراشتیم که اگر
قاارارش بااا دوساات مااورد نماار اناااام بشااه ماارا هاام در جریااان اخبااار جدیااد از
بازداشتگاه براره .حدود ظهر بود که در ترمینال بودم و بزیطم رو هم گرفته بودم.
راه افتادم پیاده به طرف مح قرارم با رفی راهم ،خواهر بهنام .هنوز زیاد وقات
داشتم .سارت  ۱۵:۳۰اتوبون به طرف تهران راه میافتاد .از اضطراب احسان
خفگی داشتم .نمیتونستم متمرکز به چیاز فکار کانم .شااید نمیخواساتم باه چیاز
مشهصی فکر کنم .شاید از ترن اینکاه حاتمن در ذهانم ترسایم میکاردم کاه چای
میتونه به سر بهنام بیاد و یا حتی بدتر چی میتونه سر بهنام اومده باشه!؟
باالخره از دور دیدم که داره مییاد سر قارار .کمای دور و بارم را نگااه کاردم و
دیدم که او هم با احتیاط به مح قرار نزدی میشه .با دیدن حا ت اضطراب ثرام
و کنترلشدها که در او میشناختم و هم اکنون در او میدیدم ،هران تمام وجودم
را بر گرفت.
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با صدایی رزان پرسیدم ،بردن زندان؟ گفت ناه ،ظااهرن اماروز صابس ثزادش
کردن و با توصیه ی دوست بالفاصزه با او ین اتوبون به طرف تهاران حرکات
کرده .االن باید اوناا باشه .اما بیشتر از این ازش خبر ندارم .داشت کمی خیاا م
راحت میشد که ادامه داد اما مثا اینکاه پشایمون شادن .احتماا ن با ه هماین د یا
صبس امروز خونه ما بودن و دو تا برادر دیگه مو با خودشون بردن....
خوب بود که بهنام بیرون بود اما دو برادر دیگر (دو دان ثموز دیگر) اکناون در
بند بودند و ما دیگه هیا کار نمیتونستیم بکنایم جاز اینکاه دوبااره تبریاز را باه
طرف تهران تر کنیم.
در اتوبون نشسته بودم هوا کم کم رو به تاریکی میرفت .روزها گرشته زندگی
در تهران رو تو ذهنم مرور میکردم.
روزهایی که از صبس تا شب در شهر پیادهرو میکردم .کارهاا کوتاهماد در
کارگاهها و یا شرکتها متعدد چند قرار در هفته با دوستان و رفقا همرزم و
غیر از ثن پیاده رو بیپایان تا برگشت مادد باه خاناه .محا زنادگی مان بارا
زندگی زیرزمینی در تهران منزل یکی از اقوام باود کاه اتااقی را در اختیاار مان
گراشته بود.
محم زندگی من در تهران کاار باود .باه هماین د یا بایاد هار روز صابس حادود
سااارت  ۵،۷از مناازل خااارج میشاادم و دوباااره حاادود سااارت  ۶،۵بعاادازظهر
برمیگشتم تا مورد برانگیهته شدن ش همسایهها نشود .مشاک ایان باود کاه در
ثن دوران دوست و دشمن خود را نمیشد واقعن شناخت .رالوه بر ثن در نزدیکی
خانه ی ستاد کمیته بود که این موضاو از یا طارف خاوب باود و از طارف
دیگر نیاز به احتیاط بیشتر داشت.
اما با اوضا موجود نمیخواستم مستقیم به اوناا بارم .اونااا امنتارین پناهگااهم
بود چون تونسته بودم به طریقی با اسم و مشهصاا غیرواقعای در ثنااا زنادگی
راد و به ظاهر قاب قبو ی برا اطرافیان و در و همسایه رو داشته باشم .غار
این افکار بودم که با رفت و ثمد و تحر مسافران در درون اتوبون برا پاایین
ثوردن سا و چمدانها کوچکتر که در قفساهها درون اتوباون جاا داده شاده
بود ،به خود ثمدم .تا چند دقیقه دیگر میرسیدم به ترمینال در تهران .کمی از نیمه
شب گرشته بود .وسیزه زیاد به همراه نداشتم.
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اتوبون وارد ترمینال شد و ایستاد .تنها در جزو اتوبون برا پیاده شدن مسافران
باز شد.
در حال ثماده شدن برا پیاده شدن از اتوبون بودم که نگاهی از پناره به بیرون
انداختم .متوجه شدم که تمامی مسافران یکی بعد از دیگار ابتادا ماورد بازرسای
بدنی قرار میگیرند و بعد وسای ثنها مورد بازرسی و تفتی قارار میگرفات .از
اینکه ساده وحانه نه ،اما سه انگارانه نشریهها جاساز شاده در سااکم را هناوز
همراه داشتم از خودم رصبانی بودم .اما رصبانی بودن فایاده نداشات تنهاا  ۱۸تا
مسافر جزو من بودند .وقت زیاد برا فکر کردن نداشتم .باید کاار میکاردم
که خودم و وسایزم بازرسی نشویم وگرنه قطعن دستگیر میشدم.
در حال پایین رفتن از اتوبون بودم که ی ماشین جهاد با دو سرنشاین ریشاو را
در نزدیکی اتوبون دیدم .ظاهرن جزو کادر کنترل اتوبوسها بودند .در حاا ی کاه
مسافر جزو من که اوهم زن بود برا ثماده شدن برا بازرسی بدنی سا خاود
را زمین میگراشت ،من بدون معطزی به طرف اتومبی جهااد رفاتم و گفاتم ساالم
برادر االن رسیدم ،خیزی تاریکه و تاکسی هم دوست ندارم این موقا شاب تنهاایی
سوار شم .شما میتونید کمکی به من بکنید؟ جاایی هسات اینااا کاه بتاونم منتمار
بمونم تا هوا روشن بشه.
تپ قزبم تا حد بزند بود که فکر میکردم که اونها هم حتمن صداشو میشانوند و
به من مشکو میشن.
منتمر جواب بودم و امیدوار که گروه بازرسای اتوباون مارا تحات نمار نداشاته
باشد .فاصزه طرح سبوال از طرف من و پاسخ از طرف یکای از «جهادیاان» باه
نمرم به اندازه ی روز طوالنی ثمد.
تا اینکه شنیدم که میگاه سا وار شاید ببرمتاون تاو ساتاد جهااد ،هماین نزدیکیا ه....
نمیشاانیدم کااه دیگااه چاای میگااه ...همااه حرفاااش دیگااه باارام نااامفهوم بااود ...بااه
خصوص که نگاه سنگین زن چادرسیاهی که مساافران زن رو تفتای میکارد را
بر خود احسان کردم.
به همین د ی تمام تالش خودم رو برا ثوردن ی بهند مصنوری باه رو اب
و تشکر از «برادر مااهد» به کار بردم و در رین حاال در رقاب ماشاین را بااز
کرده و با سررت کنترلشدها سوار شدم ،تا ظاهر ثشنایی با «بارادران مااهاد»
157

را حفظ کرده باشم .به این ترتیب از پ اول گرشته بودم .در بین راه که شاید  ۴تاا
 ۵دقیقه بیشتر نبود فکر میکردم اگر بارا رفاتن باه داخا سااختمان ساتاد جهااد
قرار باشد دوباره مورد تفتی قرار بگیرم چه کنم؟
متوجه شدم که رسیدیم به جزو ساختمان .دوباره ضربان قزبم باال رفت و در فکر
چااره جدیااد بااودم کااه یکاای از «بارادران مااهااد» پیاااده شااد و بااه طاارف درب
ورود راه افتاد و دیگر که ظاهرن متوجه چهره پشرسبوال من شاده باود ،گفات
االن راه میافتیم ،میخواهیم برادران مستقر در پایگاه رو مطز کنیم و شما را باه
منزل برسانیم...
پایان قسمت دوم
***

158

نظام جاللی

شاهین شهر در تابستان خونین  ۱۳۶۷با  ۵۲اردامی هی گاه فراموش نهواهد شد

کسی نمیتواند در ثن سا ها ساکن شهر کوچ شاهینشاهر باوده باشاد و بار سار
کوچه ثن  ۵۲حازهها ارادامیان را ندیاده باشاد .باه حااظ شاش پا درم کاه او این
مشااازهدار شاهینشااهر در سااال  ۱۳۵۲باا ود و اینکااه چهااارمین ساااکن ثن بااودیم
بسیار را میشناختیم و تعداد از خانواده اردامیان از مشتریان پدرم بودند و به
همااین د یا خانوادههااا اراادامیان بااه نااوری هماادیگر را میشا ناختند و از تعااداد
اردامیان اطال داشتند.
ا بته با توجه به اینکه بی از سه دهه از زمان اردام سراسر سال  ۶۷میگاررد
و من خودم دقی به خاطر ندارم که خاانواده زنادانیان ارادامی کاه باا ماا صاحبت
کرده بودند تعداد اردامیها شاهین شهر را  ۵۱یا  ۵۲نفر میدانستند.
اینکه اردامیها دارا کدام گرایشا سیاسای بودهاناد بایاد بیشترشاان از ساازمان
مااهدین خز بوده باشند و ثن چند خاانواده کاه ماا میشاناختیم زنادانیان ساازمان
مااهدین خز بودند و ی رمدتا در ثن سا ها تا ثناا که من میدانم و به خاطر دارم
فعا ین سیاسی شناختهشده در شاهینشهر رمدتا یا از سازمان مااهدین خز بودناد
یا از حزب توده .اما بعد از کشتار سال  ۶۷گروهها جدید فعا یات میکردناد و
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شک گرفتند که خود ما سال  ۱۳۷۰که  ۲۵سال داشتم گروهی را در شاهینشا هر
و چند شهر دیگر ایااد کردیم و در  ۳سال فعا یات تشاکیالتی مساتقزی کاه داشاتیم
متوجه شدیم که گروهها کوچ بسیار شک گرفته است که در دساتهبند ها
سیاسی ساب قرار نمیگرفتند.
امروزه گرایشا مهتزف سیاسی در شاهینشهر وجود دارند چون هام جمعیات ثن
نسبت به سال  ۶۷بسیار افزای یافته اسات و هام اینکاه از تماام ایاران سااکن ثن
شدهاند و امروزه ثنارشیستها و کمونیستها نیز در ثناا حضور دارند.
 ۱مرداد ۱۳۹۹
***
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