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  .است مسئلھ سرکوب روبروبوده و ھست و تا کنون بھای زیادی                                                                                            ١٢
پرداختھ مذھبی این امر طبیعی است چرا کھ با یک دیکتاتوری                                                                                

  
  

  
  
  

  
  
  

 
 
 

 
وند تجارب یسرکوبھا و ضرورت پ: یجنبش دانشجوی

  دو نسل
 

سخنرانی سورنا ھدایت در دومین گردھمایی سراسری درباره 
  * ٢٠٠٧ آگوست  ـ کلن،کشتار زندانیان سیاسی در ایران

  
در میان .  رفقا و دوستان خوشحالم کھ در میان شما ھستم

جمعی کھ تالش می کنند دستاوردھای یک نسل انقالبی پایدار 
  .بماند و یاری رسان ما نسل جدید باشند

ر کنار شما ھستم تا اعالم کنم کھ جوانانی کھ در خوشحالم  د
 کودکانی کم سن و سال بودند و یا اصَال بھ دنیا ٦٠سالھای دھھ 

نیامده بودند دور جدیدی از مبارزات آزادی خواھانھ را علیھ 
بر ضد ھمان مرتجعینی کھ . جمھوری اسالمی آغاز کرده اند

  . پدران و مادران ما را بھ خاک و خون کشیده اند
جمھوری اسالمی  از زمان بقدرت رسیدنش ھمواره سعی 
کرده با ھمھ امکانات خود نفوذ  ایده ھای ترقی خواھانھ و 
پیشرو را در جامعھ از بین ببرد و ایدئولوژی عقب افتاده و 

 و ٦٠کشتارھای دھھ . جنایت کارانھ اسالمی اش را تثبیت کند
م در جھت  بخشی از این پروژه کلی رژی٦٧بھ ویژه کشتار 

آنھا زبونانھ  باقی . نابودی ھر گونھ تفکر آزادی خواھانھ بود
ھای دار سپردند تا نسل ما را چوبھ مانده زندانیان سیاسی را بھ 

تا ما را از ایده ھا و تفکرات . از تجارب نسل شما محروم کنند
اما از خاکستر وجود . پیشرو و از آرمانخواھی دور سازند

ان مردم بار دیگر آرمان شان در جامعھ بھترین دختران و پسر
تاریخ .  آرمان رھایی انسانھا از ستم و استثمار. سربلند کرد

مبارزه طبقاتی نشان داد کھ دریای خون ھم نمی تواند مانع 
بیشک مقاومت آگاھانھ و تا بھ آخر . جوشش این آرمان شود

انقالبیون نسل قبلی در زندانھا و بیرون از زندان نقش تعیین 
بسیاری از آنان از جانھای . کننده ای در این امر داشت

  . عزیزشان گذشتند تا آینده ما را تضمین کنند
جمھوری اسالمی تجربھ و تاریخ نسل شما را از ما دزدیده 

ھر چقدر نسل جدید بیشتر با این تجربھ و تاریخ   آشنا . است
 را ھر چقدر بھتر بتوانیم حلقھ گمشده میان تجارب دو نسل. شود

شاھد گسترش بیشتر آرمانخواھی در جامعھ . بازسازی کنیم
خواھیم بود و بیشتر قادر خواھیم شد تا  آینده روشنی برای 

  . جامعھ خود رقم زنیم
ھمھ می دانیم کھ تالش ھای رژیم برای اسالمیزه کردن 

بذرھا . موجی دیگر بپاخاست. ه استجامعھ بھ بن بست رسید
گرفتند و نسل جدیدی از فعاالن مترقی و ببار نشستند و نھالھا پا 

جنبشی . چپ بویژه در دانشگاھھا پا بھ میدان مبارزه گذاشتند
اما این جنبش نوپا نیز از بدو تولد خود با . نوپا شکل گرفت

و ما در ھر صورت باید آماده  رویارویی با این . روبرو ھستیم
ه نباید آنچھ کھ مھم است این است کھ پرچم مبارز. مسئلھ باشیم

این حقیقت را دکتر ناصر زرافشان بخوبی بیان . بر زمین بماند
  : رده استک

مسألھ اینھ کھ جامعھ در کلیت خودش ھمھ این ... «
ضربھ ھا را توی شکم خودش می گیره، خنثی می 
کنھ، نفس تازه می کنھ و بعد بھ میدون می یاد؛ یک 

د، نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر را می شود زندان کر
 بھشت زھرا ٣٣ما االن توی قطعھ . می شود کشت

ایستادیم، باالی سر بچھ ھایی کھ عمدتَا شھدای دوران 
می شود کشت، می شود اعدام کرد، می . شاه ھستند

شود زندان کرد ولی تمامی یک ملت را نمی شود برد 
ملت در تمامیت خودش این ضربھ . و ریخت توی دریا

می کنھ، نفس تازه می ھا را دریافت می کنھ، خنثی 
  »...کنھ و باز بلند میشھ و حقوقشو می خواد 

اگر ما این جھت گیری و روحیھ ای کھ زرافشان بر آن 
تاکید کرده نداشتھ باشیم قادر نخواھیم بود وظایف تاریخی مان 

  . را بدرستی انجام دھیم
نھ باید از پس این اما آنچھ کھ مھم است این است کھ چگو

منطق صحیح این است کھ سرکوب ھا باید . ییمآیسرکوبھا  بر ب
کمترین ضربھ را بھ کل جنبش وارد آورد ما بایستی بیاموزیم 
کھ چگونھ از جنبش در مقابل حمالت حاکمیت محافظت نماییم و 

برای انجام اینکار در نظر گرفتن . ادامھ کاریش را تأمین کنیم
  . چند فاکتور اساسی  مھم ھست

ست کھ باید درک درستی از اوضاع اولین فاکتور این ا
باید . سیاسی و سیاستھای سرکوبگرانھ رژیم در ھر دوره داشت

ضرب المثلی است کھ می گوید . دشمن و شیوه ھایش را شناخت
خودت را بشناس، دشمن را بشناس، صد بار می جنگی و بھ "

  !"خطر نمی افتی
دومین فاکتور توده ای کردن ھر چھ بیشتر جنبش بطور 

 جلب حمایت گسترده مردمی و بھ صحنھ آوردن مشخص
ھر چقدر مردم بیشتر بھ میدان بیایند، امکان مقابلھ با . آنھاست

  . سرکوب بیشتر می شود
 استفاده از تجربیات نسل گذشتھ است کھ لزوم  فاکتورسومین

  . آن در شرایط کنونی بھ شدت احساس می شود
 نخواھیم  بدون درک صحیح از شرایط سیاسی روز ما قادر

بود از سرکوب رژیم سنتز الزمھ را کھ راھگشای و چاره ساز 
من اعتقاد دارم کھ جدا از دفاع . جنبش باشد  بھ عمل آوریم

حقوق بشری بھ مسئلھ زندان و سرکوب ما احتیاج داریم کھ با 
. نگاه موشکافانھ و عمیق این پدیده را مورد بررسی قرار دھیم

یق وقت من اشاراتی کوتاه بھ بھ ھمین جھت و با توجھ بھ ض
سیاستھای سرکوبگرانھ رژیم نسبت بھ موج نوین جنبش 

موجی کھ از .  بھ این سو می کنم١٣٧٨دانشجویی از سال 
کھ ھر . آنزمان تا کنون با سھ دوره سرکوب روبرو شده است

  .دوره محرکھای سیاسی آن متفاوت بوده است
یی  تیر نقطھ عطفی در موج نوین جنبش دانشجو١٨

تا آنزمان علیرغم برخی بگیر و ببندھا و  . محسوب می شود
فشارھای معین، خیال رژیم از جنبش دانشجویی تا حدی راحت 

توانستھ . بود چرا کھ کنترل سیاسی آن را در دست خود داشت
بود با ترفند دوم خرداد این جنبش را بھ کانال دعواھای دو جناح 

این مھار سیاسی . گرداند تیر ورق را بر١٨اما خیزش . بکشاند
جریان دفتر ماھیت . خارج شدژیم از کف جناحھای رجنبش 

سرکوب و تفرقھ رژیم برای توده تحكیم وحدت بھ عنوان بازوی 
توھمات توده دانشجو نسبت بھ تامین . ھای دانشجو عیان شد

 چھارچوب قانون اساسی و جریان اصالح مطالبات شان در
  . طلبی فرو ریخت
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 بھایی ٧٨انھ جنبش دانشجویی در تیر ماه سرکوب وحشی
بود؛ کھ این جنبش برای خارج شدن از زیر چتر رژیم و 

این مخالفت دانشجویان منافع . استقالل خود از رژیم پرداخت
سیاسی رژیم را بھ خطر انداخت و پایھ ھای ایدئولوژیک آن را 

  .بھ زیر سؤال برد
ه دچار یکی از دالیلی کھ جنبش دانشجویی در این دور

ضربات سنگین شد توھمی بود کھ در میان اکثریت فعالین 
برای مثال می توان بھ . دانشجویی نسبت بھ رژیم وجود داشت

خاطرات زنده یاد اکبر محمدی رجوع کرد کھ خطاب بھ 
چرا مرا شکنجھ می دھید مگر وظیفھ شما "بازجویانش  گفت 

ت این توھما." حفاظت از جان و و مال و ناموس مردم نیست
گونھ سبب شد کھ فعالین جنبش دانشجویی در آن دوره تحلیل 
صحیحی از رابطھ شان با دشمن نداشتھ باشند و گارد شان در 
مقابل دشمن کامال باز باشد، ھمھ فعالین و تشکالت علنی بودند 

تگیر شدند و تشکالتشان از و بھ ھمین دلیل فعالین خیلی زود دس
  . ده شدھم پاشی

ورشكستگی با  ٨٢ تا خرداد ماه ٧٨تیر  ١٨در فاصلھ 
جنبش . روبرو بودیمو اصالح طلبی روزافزون اصالح طلبان 

سمت و سوی رادیكال تری بخود می در مجموع دانشجویی 
گفتمان اصلی . اما ھنوز از ایده ھای چپ فاصلھ داشت .گرفت

و لیبرالیسم ملی گرایی و سكوالریسم و حول پست مدرنیسم و 
.  بر این دوره می توان دوره گذار نام گذاشت. رفرمیسم بود

دوره ای کھ در عین حال نیروھای نوینی را در بطن خود 
 تیر بسیاری از فعالین ١٨ضربات پس از خیزش . پرورش داد

اما این ھشیاری بھ سطح فعالیتھای متشکل . را ھشیار تر کرد
دشمن نیز با فشار بر فعالین دانشجویی . دانشجویی نرسید

ر شده و بریدن حکمھای سنگین مانند ده سال برای احمد دستگی
  . باطبی سعی در ارعاب دیگر فعالین دانشجو داشت

صحنھ  ٨٢خیزش خردادماه . اما این اوضاع بھ درازا نکشید
در آن خیزش شبانھ آخرین صفحات  فریبکاری . را عوض کرد

این نمود  ٨٢خرداد .  دوم خردادی در آتش خشم مردم سوخت
 دیگر امیدی بھ اصالح این رژیم نیست در عین حال بھ بود کھ

پتانسیل باالیی برای توده   جنبش دانشجویی دشمن نشان داد کھ
ای شدن دارد و قادر است توده ھای وسیع مردم را با خود 

غیر قابل پیش بینی توده ای صورت این خیزش بھ . ھمراه کند
. نگران کردحتی قدرتھای امپریالیستی را شد بھ گونھ ای كھ 

آوای ورشكستگی . عالئم یك جنبش انقالبی دانشجویی ظاھر شد
متاسفانھ دراین دوره ھستھ ھای . تفكر لیبرالیستی بھ گوش رسید

دانشجویی فاقد پشتوانھ تئوریك الزم و سازماندھی دقیق بودند و 
 و نتوانستند ادامھ کاری سانی سركوب شدندآبھ ھمین دلیل بھ 

 قیام مردم و دانشجویان در آن دوره برای .خود را تضمین کنند
جو ضد رژیمی در سراسر کشور پا . رژیم بسیار گران تمام شد

. بھ ھمین علت دشمن حساسیت زیادی از خود نشان داد. گرفت
بازداشتھای خودسرانھ، ضرب و شتم فعالین در خیابان از شیوه 

  . ھای این دوره دشمن نسبت بھ جنبش دانشجویی بود
 رفتھ رفتھ چپ بھ گفتمان غالب در دانشگاه ٨٢از سال 

ایده ھای مارکسیستی مورد استقبال وسیع دانشجویان . تبدیل شد
جنبش .  آغاز جدیدی بود٨٢ آذر ١٦برگزاری . قرار گرفت

دانشجویی خود را بھ عنوان سیاسی ترین و رایکالترین جنبش 
از و توانست نقش موثری در پشتیبانی . در جامعھ بھ ثبت رساند

و در حد توان خود دانشگاه را بھ صحنھ . دیگر جنبشھا ایفا کند
. دفاع از جنبش کارگری و جنبش زنان و ملل ستمدیده بدل کند

 مارس و زنده ٨بھ برگزاری مراسمھای اول ماه مھ و 
جنبش دانشجویی از بلوغ . نگھداشتن خاوران یاری رساند

 جنبش موضعگیریھای. سیاسی نسبتا باالیی برخوردار شد
دانشجویی علیھ دخالت خارجی ھمزمان علیھ استبداد داخلی مرز 

در مقابل خطر . تمایز سیاسی روشنی را در جامعھ تقویت کرد

حملھ آمریکا بھ مرتجعین داخلی باجی نداد و پرچم دفاع از 
  .مطالبات حق طلبانھ اقشار و طبقات تحت ستم را برافراشت

 تضادھای میان خود و ھمچون(اگر چھ دشمن بنا  بھ دالیلی 
مشخصَا تضادھایش با آمریکا و بھ اصطالح تقویت سیاست 

در ابتدا شکل گیری روند جدید جنبش ) ارتجاعی وحدت ملی
دانشجویی برخورد قابل اغماضی نسبت بھ تحرکات جنبش 

اما با رشد .  دانشجویی مشحصا بخش چپ آن از خود نشان داد
زه جویی دانشجویان این جنبش دانشجویی و افزایش روحیھ مبار

جنبش، دور نوینی از سرکوب را آغاز کرده کھ ابعاد و شیوه 
امروزه این سرکوب . ھایش متفاوت از دوره ھای قبلی است

بخشی از سیاستھای سرکوبگرانھ چند وجھی است کھ رژیم در 
محرک اصلی این سیاستھای . قبال کل جامعھ اتخاذ کرده است
 در مواجھ با بحرانھای ملی و سرکوبگرانھ ضعف مفرط رژیم

. بین المللی است کھ در راه است و کل نظامش را تھدید می کند
اگر چھ روشھای و برخوردھای متفاوتی نسبت بھ جنبشھای 

ھر بخش از جامعھ . مختلف دارد اما ماھیت ھمھ آنھا یکی است
  .را بھ یک شکل می خواھد مرعوب کند

  
 برای رژیم خطر ساز امروزه جنبش دانشجویی از دو زاویھ

  :است
  

یکم از این زاویھ کھ کماکان سیاسی ترین و رادیکالترین 
رژیم در ھراس از .  جنبش توده ای تحت شرایط کنونی است

  .  است٨٢ تیر و خرداد ١٨تکرار خیزشھای  
 دوم اینکھ پتانسیل و امکانات آنرا دارد کھ سریعا 

 تواند خود جنبش دانشجویی نھ تنھا می. سازمانیافتھ شود
سازمانیافتھ شود بلکھ می تواند بھ روند سازمانیابی مستقل مردم 

رژیم سیاستھای سرکوبگرانھ خود را بھ گونھ . نیز یاری رساند
ای پیش می برد کھ دامنھ این دو خطر را برای خود محدود 

ھم تالش می کند توده ھای دانشجو را با سیاستھای مختلف . کند
 دستیگری و پرونده سازی و غیره در مرعوب کند ھم از طریق

  . کار فعالین متشکل جنبش اختالل بوجود آورد
بی جھت نیست کھ رژیم موج جدید سرکوب خود را از پلی 

از دانشگاھی کھ نقش پیشرویی در . تکنیک آغاز کرده است
مکانی کھ بھ درجات زیادی ھم . مبارزات اخیر ایفا کرده است
فعالین پیگیری برخوردار است و جنبش توده ای است و ھم  از 

و تا . دانشجویان از درجھ باالی سازمان دھی برخوردار ھستند
کنون دردسرھای زیادی را برای رژیم بھ وجود آوردند کھ 

جو . برجستھ ترین آن آبروی ریزی از احمدی نژاد بوده است
در پلی تکنیک بگونھ ای است کھ از انجمنھای اسالمی چیزی 

اسالمیش باقی نمانده و تفکر چپ و سکوالر جز پوستھ نازک 
سازماندھی و ھمیاری  دانشجویان . در این دانشکده غالب است

امیرکبیر از یک سو و جرات و گستاخی آنھا در حملھ بھ 
رژیم با انتقام . حاکمیت از سوی دیگر سبب نگرانی رژیم شد

گیری از دانشجویان پلی تکنیک می خواھد از کل جنبش 
اما این حمالت انتقام جویانھ و . ھر چشم بگیرددانشجویی ز

پرونده سازیھای ارتجاعی علیھ دانشجویان فعال تا کنون با 
عکس العمل دانشجویان . مقاومت دانشجویان روبرو شده است

در حمایت از رفقایشان تحسین بر انگیز بوده و تجلی درجھ 
را باالی اتحاد و سازمان پذیری آنھاست و ھم  اکنون حاکمیت 

تالشھای حاکمیت مبنی بر . در بد مخمصھ ای انداختھ است
اعتراف گیری بھ شیوه قرون وسطایی جھت درھم شکستن 

در عوض  .روحیھ مبارزه جویانھ مردم با شکست روبرو شد
موجی از حمایت توده ای را در میان فعالین سیاسی در جامعھ 

  .نسبت بھ جنبش دانشجویی براه انداختھ است
 این است کھ برای درھم شکستن طرحھای اما واقعیت

. سرکوبگرانھ و فاشیستی رژیم این حد از مقاومت کافی نیست
  نیاز بھ آن است کھ مردم در سطح وسیعتری برانگیختھ شوند و 
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امری کھ بھ تالشھای ھمھ نیروھای مترقی و چپ وابستھ است و . بھ میدان آیند

  . ندسرنوشت این دور از مبارزه را تعیین می ک
البتھ فعالین چپ جنبش دانشجویی نیاز دارند کھ در مورد شیوه ھای فعالیت خود با 

بویژه اینکھ در شیوه ھای تا کنونی فعالیت ما . توجھ بھ اوضاع جدید بازنگری کنند
درست است کھ بحش چپ جنبش دانشجویی از درون مرزبندی با . نواقصی موجود بود

ربلند کرده است اما در زمینھ روشھای کاری ھنوز اصالح طلبی و توھمات رفرمیستی س
. چندان با روشھای قبلی و رایج درون جنبش دانشجویی مرزبندی ھمھ جانبھ نکرده است

ھر چند کھ استفاده . روشھایی کھ بخشَا با علنی گرایی و قانونی گرایی ھمراه بوده است
پ مفید بوده، اما در جو از این فضاھای علنی نشریات قانونی  برای گسترش ایده ھای چ

استفاده از این قبیل روشھا می تواند بھ ضد ) در صورتی کھ ادامھ دار بماند(سرکوبگرانھ 
جوانی و محروم . خود بدل شود و جنبش نوپا را با صدمات جبران ناپذیری روبرو سازد

 اینجاست کھ ضرورت پیوند میان. ماندن از تجارب نسل قبل نیز مزید بر علت شده است
  . تجارب دو نسل بیش از ھر زمانی خود را نشان می دھد

درست است کھ تفاوتھای زیادی در شرایط سیاسی امروزین جامعھ با دوران انقالب و 
 موجود است و حتی در متدھا و شیوه ھای سرکوبگری دشمن نیز تغییراتی ٦٠دھھ 

 پیشبرد حاصل شده است؛ اما تجربھ نسل قبلی حاوی درسھای مھمی است کھ برای
درسھای مثبت و منفی کھ بھ بھای خون ھزاران ھزار انسان . مبارزه ما حیاتی است

نسل ما نیاز دارد کھ در سطح وسیع با تجارب مثبت و منفی و . انقالبی بدست آمده است
آیا نسل ما اشتباھات نسل قبلی را تکرار خواھد کرد؟ آیا نسل . متنوع نسل قبل آشنا شود

د کھ وظیفھ ای کھ نسل قبلی نتوانست انجام دھد بھ پایان برساند؟ آیا نسل ما قادر خواھد بو
ما قادر خواھد بود پا بر شانھ ھای نسل قبلی نھد و افق و چشم انداز انقالبی تر و 
وسیعتری را پیشاروی خود قرار دھد؟ ھمھ اینھا بھ تالشھای دو جانبھ ما و شما وابستھ 

  .است
ندان و سرکوب می تواند درسھای مھمی برای کلیھ از این زاویھ بررسی تجارب ز

و بھ ایجاد جنبشھای مردمی مستقل . جنبشھای مردمی بویژه جنبش دانشجویی داشتھ باشد
تجربھ خونین نسل قبل نشان داد کھ بھ ھیچ وجھ نباید بھ . از دول واپسگرا یاری رساند

 با سرکوب و جنایت موجودیت ضد انسانی این رژیم. ددمنشی این رژیم کم بھایی داد
این سرکوب و جنایت در ھر دوره بھ شکل خاص ظھور کرده یک . تعریف می شود

، روز ٦٧، یک روز در قالب کشتار ٦٠ ماده ای و اعدام ھای ١٠روز در غالب فرمان 
دیگر کشتار و سرکوب کردھا روز دیگر سرکوب زنان و امروز اعدام مردم بی گناه 

سرکوب کارکرد ثابت این رژیم است و ناشی از تضاد  . تحت عنوان اراذل و اوباش
نسل قبلی بھ .  آنتاگونیستی است کھ بین مردم ما و این دولت ارتجاعی موجود است

. انتاگونیسم بین خود با رژیم جدید کم بھا داد و در نتیجھ متحمل ھزینھ ھای زیادی شد
 چھ تدابیری می توانست کماکان این سئوال بر اذھان ما سنگینی می کند کھ  نسل قبلی

 چنین ٥٧چھ اشتباھاتی موجب شد کھ انقالب . بیندیشد کھ این ھزینھ ھا را کمتر کند
چھ توھماتی در کار بود کھ مانع از برخورد درست بھ . شکست سنگینی را متحمل شود

چھ باید کرد تا دوباره اشتباھات قبلی تکرار نشود؟ ما نیاز داریم تا . وظایف انقالبی شد
ما می خواھیم بفھیم کھ چھ بر شما گذشت؟ چرا اشتباھات استراتژیکی و . ینھا را بدانیما

  تاکتیکی تا این حد بھای گزاف ببار آورده است؟ 
می خواھیم بدانیم دالیل . در عین حال ما می خواھیم از مقاومت شما نیز درس بگیریم
یاه چالھای رژیم چھ بوده سیاسی و انگیزه ھای ایدئولوژیک شما در میدانھای نبرد و س

چرا این ھمھ زندانی . چھ نیرویی در وجودتان بود کھ سبب آن ھمھ مقاومت شد. است
. سیاسی علیرغم شدیدترین شکنجھ ھا و فشارھا بر آرمان ھای خود ایستادگی کردند

  . آگاھانھ مرگ را بر خفت و خواری ترجیح دادند
گذشتھ پر . پرافتخار را زنده نگھ داریمبدون شک این وظیفھ ھمگی ماست کھ این گذشتھ 

. این میراث مشترک ماست. افتخاری کھ نیروھای چپ نقش برجستھ ای در آن داشتھ اند
آنچھ را کھ رفقای از دست رفتھ بھ خاطرش مقاومت . میراثی کھ باید حول آن گردآییم

نھ این میراث ما وظیفھ داریم متحدا. کردند و بر آن پافشاری نمودند را زنده نگھ داریم
گاھی  آتودھھای وسیع بویژه نسل جوان ببریم و آنرا بھ بخشی ازانقالبی را بھ میان 

  . تا با چشمانی باز در نبردھای پیشاروی شرکت کنند. سیاسی مردم  بدل کنیم
بدون شک برگزاری چنین سمینارھایی آگاھی بخش است و در شرایط کنونی می تواند بھ 

آن ھم در شرایطی کھ انواع و . ی مترقی و چپ نیز یاری رسانداتحاد میان نیروھای ھا
اقسام اپوزیسیونھای بورژوایی و قدرتھای ارتجاعی در کمین نشستھ اند کھ بار دیگر 
مبارزات مردم ما را بھ بیراھھ کشانند و شکست تلخی را بر جنبش آزادیخواھانھ مردم 

   ■.ایران تحمیل کنند
  !ت گرامی بادیاد تمامی جانباختگان دھھ شص

  
  .  این سخنرانی منعکس کننده نظرات تیم ماست کھ در این سمینار شرکت کرده است *

  سورنا ھدایت  

 سال از کشتار زندانیان ١٩
  ! گذشت١٣٦٧سیاسی در سال 

  
بیانیھ دانشجویان و فعالین چپ 

درباره کشتار زندانیان سیاسی در 
  ٦٧تابستان سال 
 

 سال از کشتار زندانیان ١٩
 می گذرد و ما ٦٧اسی در تابستان سی

ھمچنان در انتظار روزی ھستیم کھ 
کمیتھ ھای حقیقت یاب و دادگاه ھای 
مردمی ضمن تحقیق و جمع آوری 
اطالعات، با روشن ساختن تمام ابعاد 

، نسبت بھ یاین جنایت ضد بشر
مجازات آمران و عامالن آن اقدام 

  .کنند
پس از پایان جنگ و پذیرش قطع 

 از سوی حکومت ٥٩٨نامھ ی 
، شکستھ شدن اتوریتھ کاذب یاسالم

نظام، فرار سربازان از جبھھ، بحران 
ھای اقتصادی و اجتماعی گسترده و 
پیش بینی گسترش جنبش ھای 
اجتماعی در سال ھای پس از جنگ، 
حکومت اسالمی کھ از موج جدید 
اعتراضات و اعتصابات مردمی در 
ھراس بود، طی ماه ھای مرداد و 

 بھ اعدام گسترده ی ٦٧ور شھری
  .ھزاران زندانی سیاسی پرداخت

این زندانیان سیاسی کھ شکنجھ و 
زندان ھای طوالنی مدت و ھمچنین 

 را از ٦٠روزھای خفقان آور دھھ 
سر گذرانده بودند، متشکل شده و 
زندان را بھ مدرسھ مبارزه تبدیل 
کرده بودند، تجربیات مبارزاتی 

اخت کھ ذیقیمت آنھا را قادر می س
پس از آزادی از زندان با کمک بھ 
سازماندھی اعتراضات و اعتصابات 
مردمی بھ اپوزیسیون قدرتمندی برای 

بیھوده . حکومت اسالمی تبدیل شوند
نبود کھ کشتار آنان با سراسیمگی و 
عجلھ وصف ناشدنی تحت مانور 
تبلیغاتی حکم قتل سلمان رشدی و 

 ، بھ بھانھ حملھ ٥٩٨پذیرش قطعنامھ 
بھ شھرھای غربی کشور » مجاھدین«

زندانیان در دادگاه ھای . انجام گرفت
چند دقیقھ ای تفتیش عقاید بھ جرم 

در . اعتقاداتشان بھ اعدام محکوم شدند
میان اعدام شدگان بسیاری در حال 
گذراندن دوران محکومیت خود 
بودند؛ دوران محکومیت شمار زیادی 

 بھ پایان رسیده بود و شماری از آنان
دوباره فراخوانده شدند  از آزادشدگان

 .تا بھ جوخھ ھای آتش سپرده شوند
ابعاد این جنایت ضد بشری بھ دلیل 

  دو گستردگی  سانسور شدید خبری و
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   سراسر کشور ھنوز روشن نیست؛
اما  آن در سراسر کشور ھنوز روشن نیست؛

آنچھ کھ مسلم است بھ 
 ٥٠٠٠قتل رسیدن حداقل 

در نفر زندانی سیاسی 
زندان ھای مختلف 

  .حکومت اسالمی است
زندان، شکنجھ و 
اعدام از ازل در جامعھ 
بشری نبوده و نباید تا ابد 

زندان، . وجود داشتھ باشد
شکنجھ و اعدام و بھ 
طور کلی پدیده سرکوب 
را جز در پرتو مبارزه 

، بھ عنوان وسیلھ یطبقات
وان ای برای بھ شکست کشانیدن جنبش طبقات تحت سلطھ نمی ت

واضح است کھ جامعھ در تمام لحظات در شرایط . درک کرد
بحرانی و انقالبی قرار ندارد، بنابراین حاکمین سرمایھ برای 
حفظ مناسبات اسارات بارشان تمام تالش خود را صرف خارج 
کردن بخش زیادی از فعالین سیاسی طبقات محروم از عرصھ 

حکومت . ی کنندمبارزه ی طبقاتی بالفعل و تغییر توازن قوا م
ھا خوب می دانند کھ جز با نیروی انسان ھای متشکلی کھ با 
عمل آگاھانھ ی جمعی شان برای براندازی مناسبات سرمایھ 

درست بھ . داری تالش می کنند، نمی توان جھانی آزاد ساخت
ھمین دلیل با زندانی و اعدام کردن افراد با تجربھ و پرتحرک 

ی در انھدام آن سازمانھا و سازمان ھای سیاسی مخالف، سع
زندان و اعدام کردن مخالفین . سایر تشکلھای مردمی دارند

عالوه بر حذف فیزیکی آنان، با ھدف ایجاد و گسترش ھراس 
در جامعھ و بھ خصوص در میان طبقات تحت ستم دنبال می 

ھدف در ھم شکستن اعتماد بھ نفس توده ھاست، ھمھ باید . شود
  . خواھند بیاندیشند و زندگی کنندآن گونھ کھ حاکمان می

 اولین و آخرین کشتار ٦٧کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 
دگراندیشان، کمونیست ھا و نیروھای مترقی در ایران و جھان 

طی قرن گذشتھ در بسیاری نقاط دنیا و از آن جملھ . نبوده است
در کشورھای آسیایی و آمریکای التین، نظام جھانی سرمایھ 

کتاتورھا را تحت عناوین مختلف مامور کشتار کمونیست ھا دی
در ایران کشتار ھزاران انسان طی . و دگراندیشان کرده است
، بھ دنبال حدود یک دھھ سرکوب ٦٧مدت کوتاھی در تابستان 

 پلیسی اسالمی و بھ -یعنان گسیختھ و برقراری حکومت نظام
ھان و آزادی خوا.  روی داد٦٠خصوص کشتار خونین دھھ ی 

، با بھ زندان افتادن و تحمل شکنجھ ھای یفعالین جنبش کمونیست
طاقت فرسا، و در نھایت با از دست دادن جانشان تاوان 
سرافرازی جنبشی را پس دادند کھ برای جھانی بھتر و انسانی 

از آن جا کھ زندان، شکنجھ و اعدام یکی . تر مبارزه می کرد
 علیھ طبقات فرو دست از ابزارھای طبقات حاکم در مبارزه

است، تا زمانی کھ اردوی کارگران در برابر مناسبات سرمایھ 
قد علم کرده است، تکرار چنین جنایاتی در ایران یا ھر گوشھ 

 ، با قتل ھای ٦٧چنان کھ کشتار . ای از دنیا عجیب نخواھد بود
زنجیره ای دنبال شد، و امروز ھم حکومت اسالمی با اصرار 

داشت محمود صالحی کھ در وضعیت وخیم برای ادامھ باز
جسمی بھ سر می برد ھدفی جز گرفتن جان او را دنبال نمی 

برای پایان دادن بھ این جنایات ضد بشری باید مجموع . کند
مناسبات سرمایھ داری و دیکتاتوری حامی این مناسبات را 

اولین گام در جھت پایان دادن بھ جنایات ضد . ھدف قرار داد
، لغو ٦٧کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال بشری چون 

مجازات اعدام نشانھ ی بیماری . است» مجازات اعدام«

سازمان جامعھ ای است کھ وسیلھ ی دفاعی اش 
جنبش طبقھ ی . جالد است

کارگر بھ جای انتقام جویی و 
ستایش جالدانی کھ با اعدام 
جنایتکاران راه را برای 
ظھور جانیان جدید باز می 

د بھ طور جدی برای تغییر کن
سیستمی مبارزه می کند کھ 
چنین جنایت ھایی را بھ وجود 

  .می آورد
یاد جانباختگان راه آزادی 
و سوسیالیسم باید زنده نگاه 
داشتھ شود، پرونده کشتارھای 

 باید گشوده ٦٠خونین دھھ 
باقی بماند؛ باید گشوده بماند اما نھ در نھادھای جھانی حقوق 

حسب منافعشان نسبت بھ آن چھ در ایران اتفاق بشری کھ بر 
افتاد سکوت کرده و می کنند و بھ دلیل سرشت ذاتی شان 

 را پای میز ٦٧سرانجام خون قربانیان اعدام ھای تابستان 
مذاکره معاملھ می کنند؛ باید یاد ازخودگذشتگی و دالوری 

 زنده بماند در قلب ھای ما، در مشت ٦٧جانباختگان قتل و عام 
ای گره کرده ی ما، در وجدان ھای آگاه مردم جھان و در ھ

ھمبستگی و مبارزه جھانی ما، تا آن روزی کھ در دنیایی آزاد 
در آن روز تک تک زندانیان . بھ این جنایات رسیدگی شود

سیاسی و یا بازماندگان آنان می توانند از لحاظ حقوقی و قانونی 
ان را دستگیر و برای پیگیری مجرمین و جنایتکارانی کھ آن

شکنجھ کرده، بھ زندان انداختھ و بخش زیادی از آنان را بھ قتل 
  .رسانده اند، اقدام کنند

اما حکومت سرمایھ داری حاکم عالوه بر آسیب ھای 
بازگشت ناپذیری کھ بھ زندانیان سیاسي، خانواده ھا و 
بازماندگان آن ھا وارد کرده است، مرتکب جنایت علیھ بشریت 

 و ٦٠قتل سیستماتیک مخالفین سیاسی طی دھھ . استنیز شده 
، کشتار جمعی و جنایت علیھ بشریت ٦٧بھ خصوص در سال 

محسوب می شود و مشمول مرور زمان نمی شود، بنابراین 
حکومت اسالمی عالوه بر پاسخگویی در برابر تک تک 

  .قربانیان باید پاسخگوی تاریخ و جامعھ انسانی ھم باشد
 نمادی از جنایات ضد ٦٧سیاسی در سال کشتار زندانیان 

. بشری حکومت اسالمی و نظام جھانی سرمایھ است
سند افشاگر این جنایات است؛ بنابراین تالش برای » خاوران«

زنده نگاه داشتن یاد جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم در 
، جزئی از مبارزه »خاوران« و حفظ سندی بھ نام ٦٧تابستان 

ای جھانی است کھ در آن اثری از اعدام، شکنجھ ی بی امان بر
، زمین مھربانی کھ ھزاران تن از »خاوران«. و زندان نیست

زیباترین فرزندان آفتاب و باد را در خود جای داده ، نھ خصم 
بنابراین در . حکومت اسالمی کھ انکار این حکومت است

شرایطی کھ می خواھند سکوت را بھ ما تحمیل کنند باید از 
ستم واقعی را باید با .  نوشت٦٧گفت و از کشتار » خاوران«

آگاه کردن مردم از آن، ستمگرانھ تر سازیم، ننگ را باید با 
را مثل ھر قلمرو دیگری » خاوران«. افشای آن ننگین تر کنیم

. از جامعھ ی ایران باید چون لکھ ننگ این جامعھ نشان دھیم
  ! تا با ساز خود برقصندباید این روابط واپسگرایانھ را واداریم

  
١٣٨٦/٦/٩  

توسط یکی از دانشجویان در مراسم گلزار بیانیھ فوق 
 .ستخاوران خوانده شده ا
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  !"می ستاییم نامت را با سرود، دشت خاوران"
 

  گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر 
 سال پیش در چنین روزھایی بود کھ ھزاران تن از ١٩

سالھا اسارت و شکنجھ در بھترین فرزندان خلق پس از 
از آن . ی چند دقیقھ ای بھ جوخھ ھای اعدام سپردندیدادگاھھا

ھنگام تا کنون یاد آن عزیزان با شرکت خانواده ھا و فعالین 
  .جنبش ھای اجتماعی در گلزار خاوران گرامی داشتھ می شود

امسال نیز علیرغم تھدیدھا و فشارھای سران حکومت بھ  
 نفر از مادران، ۵٠٠، جمعیتی بیش از خانواده جانباختگان

پدران، فرزندان، ھمسران، جوانان و یاران آن عزیزان بار 
دیگر در زیر نگاه دھھا مامور امنیتی و نیروی انتظامی و 
علیرغم خندق عمیقی کھ بھ بھانھ لولھ کشی مقابل در ورودی 
گلزار کنده شده بود و تپھ ای را ایجاد کرده بود، پس از عبور 

  .خاکریز ھا، از در پشت وارد گلزار شدیم از 
. ما چند نفری بودیم کھ زودتر از دیگران بھ محل رسیدیم 

این احساس را داشتیم کھ نکند بھ خاطر تھدیدات قبلی حضور 
بالفاصلھ چند نفر از جوانان مقابل در . امسال کم رنگ باشد

. ورودی برای ھدایت جمعیت و کمک بھ مادران و پدران رفتند
پس از مدتی شاھد ورود خانواده ھا و پدران و مادران داغدیده 
شدیم کھ علیرغم کھولت سن و وجود خندق و کوه، با چھره ھای 

بھ محض رسیدن بھ . مصمم و دستھ ھای گل  وارد گلزار شدند
گلزار محوطھ را تمیز کردند و با گذاشتن  شاخھ ھای گل  و 

یاد " :مضمون گشودندعکس جانباختھ گان، پارچھ ای را با این 
 خانواده ھا با چھره ای بشاش از !" گرامی باد٦٧شھدای 

حاضرین پذیرایی می کردند و یکدیگر را در آغوش می 
چند مامور امنیتی دوربین بھ دست در محوطھ حضور . کشیدند

داشتند و بی وقفھ از جمعیت چھره بھ چھره فیلم و عکس می 
نی ازش گذشتھ بود بی یکی از پدران داغدیده کھ س. گرفتند

اینھا فکر می کنند با ایجاد : "درنگ با دیدن این وضعیت گفت
مضحک اینجا بود کھ در ." خندق می توانند مانع آمدن ما شوند

این میان یک مامور نیروی انتظامی جلو آمد و ضمن سالم و 
لطفا چون یک لودر قرار است کھ " :؟ گفت!!!!!عرض تسلیت

وقتی ."  مراسم را تمام کنید١٠ از ساعت در اینجا کار کند قبل
  .با بی توجھی حاضرین روبرو شد سر افکنده از ما دور شد

سپس یکی از شرکت کنندگان کھ خود از زندانیان سیاسی 
اینھا ھر سال برای ما : "سابق و از خانواده جانباختگان بود گفت

د ھم البتھ بای. از مرده عزیزانمان ھم وحشت دارند. برنامھ دارند

یکی دیگر ...." چون مرگ آنھا با عزت و شرف بود. بترسند
. بچھ ھای ما در راه انسانیت و حق و حقیقت جان دادند: "گفت

اینھا چھ می خواھند با ما . آنھا جانشان را برای آزادی دادند
اگر می خواھند مرا ھم اعدام . بکنند؟ اما من ھر سال می آیم

متعاقب این سخنان چند نفر ." یم ما ھیچ ترسی ندار. کنند، بکنند
یکی از حاضرین . متونی را در ھمین رابطھ قرائت کردند

آن زمان کھ عده ای . ما باید ھمبستگی داشتھ باشیم:"گفت
فرزندان، ھمسران، خواھران و برادران و رفقایشان را از دست 
دادند و زیر فشار بودند، باقی کاری نمی کردند اما االن 

 شده است و تا اتفاقی می افتد ھمھ وضعیت خیلی عوض
بسیاری از عزیزان بھ : "او در ادامھ گفت." ھمدردی می کنند

خاک خفتھ کسانی بودند کھ سالھا از حکم شان در زندان گذشتھ 
بود، برخی از این عزیزان بیرون از زندان بودند کھ دوباره 

یکی دیگر از سخنرانان خواستار رسیدگی و ." دستگیر شدند
سخنان امسال بسیار . ھ آمران و عامالن این جنایت شدمحاکم

صریحتر و محکم تر از سالھای قبل بود و ھمھ بی باکانھ حرف 
دلشان را می زدند و علیرغم تھدیدات وفشارھا ترس و واھمھ 

  .ای نداشتند
در اواسط برنامھ یکی از مامورین امنیتی کھ مشغول فیلم 

رو شد بساطش را جمع برداری بود ھنگامی کھ با اعتراض روب
 .نزدیک در ورودی پیوست"  برادرانش"را کرد و بھ 

مثل ھر سال جمعیت سرود خوانان گرد محوطھ خاوران 
یم دشت یخاک پاک تو را می ستا"چرخیدند و ترانھ سرودھای 

، زده شعلھ در چمن، انترناسیونال و چند ترانھ  ..."خاوران
  . ادامھ داشت١١:١٥برنامھ تا ساعت . دیگر را سر دادند

. ھنوز محوطھ را ترک نکرده بودیم کھ لودرھا سر رسیدند
ھنگام خروج . ھمزمان تعداد نیروھای انتظامی بیشتر می شد

ھنوز بھ سر جاده نرسیده بودیم کھ یکی از دانشجویان را 
. دستگیر و با کتک و زور سوار یک ماشین شخصی کردند

ھمین ھنگام الگانس سپس یکی از پدران را دستگیر کردند و در 
تا ھنگامی کھ . فاطمھ کماندو ھا برای دستگیری زنان سر رسید

نکتھ جالب توجھ . در محل بودیم شاھد دستگیری سھ نفر بودیم
ی کھ از منطقھ رد می شدند یاین بود کھ برخی از ماشین ھا

حضور جمعیت و این حد از حضور نیروی انتظامی توجھ شان 
نیز توقف می کردند کھ با تذکر را جلب کرده بود و برخی 

  .مامورین از منطقھ دور می شدند
ھر سالھ ھنگام ورود بھ خاوران شاد و سر حال ھستیم و دل 
کندن از آنجا بسیار سخت است و غمی ھمھ وجودمان را در بر 

. چرا کھ با گلھای خفتھ در خاک انسی عمیق داریم . می گیرد
چھره ھاشان در . ادیت داردچون آرمانھا و اندیشھ آنھا برایمان م

قاب عکس روی خاک ھم آرام و قرار نداشت و آزادی  و 
  ■.مبارزه و رھایی را فریاد می زدند

   
  ١٣٨٦جمعھ نھم شھریور ماه 
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  !ر، سھ نگاهیک تصوی

  
یک گزارش جمعی از دومین گردھمایی سراسری درباره 

  ٢٠٠٧کشتار زندانیان سیاسی در ایران ـ کلن، آگوست
  

  برناک جوان : گزارش اول 
قرار بود با تیمی از رفقا یک روز زودتر عازم سمینار شوم 
کھ بدلیل وجود مشکالت یکروز دیرتر حرکت کردم و در واقع 

  .در ابتدای برنامھ رسیدم
در روزھای پیش از حرکت بھ سمینار قدری بھ جزوات، 

ی من برا. وب سایتھا و کتابھای مربوط بھ این موضوع پرداختم
نفرتی کھ اولین بار با دانستن این جنایت عظیم از بانیان و 

آگاھی از . مجریان آن وجود داشت ھنوز ھمانگونھ و شدید بود
اھداف مبارزینی کھ با مرگ خود در واقع میراث انقالبی بجا 
گذاشتند و دانستن و فھمیدن آن بواقع ھر انسانی را تکان می 

رژیم و اربابانشان از کنار برای ھمین است کھ جانیان . دھد
دیدن ھم . زدن این پرده تاریخی از جنایاتشان لرزان می شوند

از جملھ شانس یا (بندانی از آنھا کھ زنده ماندنشان بھ ھرشکل 
در این دنیا مسئولیتی چند برابر برایشان تعیین کرده، ...) 

سئواالت بی جواب . ھیجانی ھمراه با احساسات متفاوت داشت
آنان بودند کھ  . بود کھ فقط آنھا جوابشان را می دانستندبسیاری 

حقیقت مدفون شده در زیر توطئھ و جھالت را می توانستند 
  . آشکار کنند

در ایستگاه قطار شھری فقط بھ زبان انگلیسی آدرس و 
مسیر را پرسیدم و در حین تھیھ بلیط، با دو جوان ایرانی آشنا 

این آشنایی وقتی .  داشتیمشدم کھ برخورد بسیار جالبی با ھم
جالبتر شد کھ ھر سھ فھمیدیم مقصدمان یکی است و از این بھ 

یکی از این دو، . بعد بود کھ بحث در مورد سمینار شروع شد
دختری جوان و دانشجو از پاریس بود کھ چون زیاد مسافرت 
نکرده بود، ھزینھ زیادی برای سفر و شرکت در برنامھ متحمل 

پسری بود کھ بھ شدت از حضور در جمعھای دیگری . شده بود
ایرانیان گریزان بود و فقط در بعضی از برنامھ ھای سیاسی 

ھر دو از خانواده ھای سیاسی بودند و با . شرکت می کرد
ھیجان از مشکالت درسی و کاری و تنظیم برنامھ برای حضور 

در طول روزھای سمینار ھم . خود در اینجا حرف می زدند
و عمیقی بین ما برقرار شد و با بسیاری از رفقای ارتباط قوی 

  .دیگر از طریق ھم آشنا شدیم
دیدن افراد سرشناس کھ برای زنده نگھ داشتن شعلھ ھای 
مبارزه، از طریق ادبیات، فلسفھ، فیلم، طنز و آکسیونھای 

. خیابانی تالش می کردند از بھترین لحظات این دو روز بود
 خودشان برای آشنایی با جوانان بسیاری از این افراد عمدتَا

حاضر در جلسات  پیش قدم می شدند و شاید لزوم انتقال 
واقعیات گذشتھ بھ نسلھای بعدی را رسالتی برای خود می دیدند 
کھ فقط شامل نکات مثبت نبود بلکھ ضعفھا و کاستی ھا و 

این مھمترین وجھ تمایز این رفقا . اشتباھات را ھم شامل می شد

بگونھ ای .  از مبارزین دیگر بود کھ تاکنون دیده امبا بسیاری
کھ برنامھ ھای زیادی را برای آشناییھا و ارتباطات سیاسی 
بیشتر و تدارک برای برنامھ ھا و جلسات اینترنتی آماده کردند 
و خواھان ھمت جمعی برای انتقال این تجارب بھ جوانان داخل 

  . ایران بودند
کمی دور از ذھن بود، فضای چیزی کھ انتظار آن برای من 

غمبار میزھای کتاب و تصاویر و نقاشیھا و عکسھای نمایشگاه 
احساس کردم نوعی ذھنیت مذھبی کاذب بر مجریان . بود

البتھ این را بحساب . نمایشگاه یا شاید کل برنامھ حاکم است
من انتظارم . زمینھ رشد من در جامعھ مذھبی ایران نگذارید

ر ھنر و انعکاس انقالبی این درد بزرگ بھ فضایی انقالبی تر د
      ■.زبان ھنر بود

  
  نسیم عصیان: گزارش دوم 

با سئواالت و انتظارات فراوان وارد دومین گردھمایی 
مطمئن . سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران شدم

تنظیم شده در این ... بودم کھ این فقط برنامھ ھا و سخنرانیھا و 
ست کھ می تواند جوابگوی سئواالت من باشد بلکھ دو روز نی

حضور تعداد زیادی از شاھدین زنده این دوره تاریخی و جو 
حاکم بر سمینار است کھ می تواند بیش از آن بھ من کمک کند 

  .و البتھ اشتباه ھم نبود
خود من یکی از جوانانی بودم کھ اولین محرکم در انتخاب 

 بود و یکی از کسانی ٦٧ھ کشتار راه مبارزه آشنایی ام با فاجع
ھستم کھ درک علل و بعد این فاجعھ باعث شد تا توھم من نسبت 
بھ تمام جناحھای رژیم ارتجاعی جمھوری اسالمی از بین برود 
و خط تفکیک بین مبارزات آشتی ناپذیر توده مردم و دشمن را 

  .پر رنگ و بی ھیچ شکی ترسیم کنم
م تا در این سمینار بھ یک بھمین خاطر مشتاقانھ منتظر بود

جمعبندی بھتر از قبل دست پیدا کنم تا تکھ ھای پازلی را کھ 
  .بصورت پراکنده در ذھنم جا گرفتھ بود، در کنار ھم قرار دھم

من ھم مثل دیگران بارھا در دو روز سمینار در طی 
پر از ... صحبتھا، سخنرانیھا، غذا خوری و حتی استراحتھا و

ولی تمام این احساسات ... م، شاد شدم و خشم شدم، اشک ریخت
باعث می شد کھ آنچھ بصورت تکھ ھای یک سناریوی قدیمی 
در زوایای ذھنم پراکنده شده بود، پررنگ و دنبالھ دار کنار ھم 
قرار بگیرد تا بازھم بھ این نتیجھ برسم کھ باید بھ ریشھ 

  .پرداخت
ن شرح درد و رنج رفقای زندانی و ھمرزمانشان از دورا

مبارزه، زندان و شکنجھ ھای جمھوری اسالمی و دردناکترین 
شکنجھ آنھا کھ بھ یغما رفتن نتایج مبارزات توده ھای مردم، 
سرکوب آنھا، از دست دادن بھترین رفقا، رابطھ مقاومت توده 

ھم بخشھایی از تاریخ گمشده و قلب ... ھا و مقاومت زندانیان و 
ده و بازماندگان این نسل بیان شده ما بود کھ از زبان شاھدان زن

تالشھای آنھا در مکتوب کردن و گردآوری مدارک و . می شد
شواھد باقیمانده در غالب کتاب، مجموعھ خاطرات، عکس و 

نات و بضاعتشان نشان دھنده تالش با حداقل امکا... نقاشی و 
و باز ھم مبارزه ای در . نھا برای انتقال این تجربھ تاریخی بودآ

وقتی کھ در حین بازدید از . ھداف جمھوری اسالمیبرابر ا
میزھای کتاب روی یکی از عنوانھا مکث می کردی و یکی از 
دوستان آن کتاب را بھ تو یادگاری می داد، حس می کردی کھ 
بھ نمایندگی از طرف سایر جوانانی کھ نمی توانند اینجا حضور 

تاریخ داشتھ باشند باید این یادگاری را بھ برگ جدیدی از 
  .مبارزات تبدیل کنی

انتظار می رفت کھ بحثھای مطرح شده، بھ نیازھای روز 
نیز پاسخگو باشند و یا حداقل حول محورھای تعیین شده در 

برخی ھنوز در . سمینار باشند ولی متاسفانھ کمتر دیده می شد
  . گذشتھ ھا سیر می کردند و حرفی برای آینده نداشتند
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شرکت کننده بعنوان میھمان و برای خود من تعداد زنان 
تعداد فعالین زن در تیم برگزارکننده و ھمچنین در سخنرانی در 

و " زندانیان سیاسی و جنبش زنان " کلیھ مباحث  خصوصا 
اھمیت مباحث این بخش و حتی نگاه ماتریالیستی و بدور از 

در حالیکھ بھ . خاطره گویی آنھا درباره مسائل بسیار جالب بود
ان زنان نیز مثل خود مسئلھ زن بخاطر تابو بودن مسئلھ زند

ھر چند بنظر من تعداد فعالین زن در این (کمتر پرداختھ شد 
در بخش ھنری ھم برنامھ ھای اجرا ). زمینھ بسیار بیشتر بود

  .شده توسط زنان واقعَا در سطح باالیی بود
ولی ھمھ این مسائل نشان می داد کھ زنان مبارز نسل قبل بھ 

 توجھی تاریخی واقفند و می دانند کھ برای انتقال این این بی
تجربھ و ادامھ مبارزات نیاز بھ حضور خود آنان است و 

  . براستی یکی از نقاط حساس در ادامھ راه مبارزاتی خواھد بود
یکی از بھترین بخشھا در سمینار پیامی بود کھ روز اول 

پیام از . توسط یکی از زنان زندانی سیاسی سابق خوانده شد
طرف یک زن زندانی سیاسی از داخل یکی از زندانھای آمریکا 

خطاب بھ سمینار بود و برای من یکی از " مرلین باک"بھ نام 
برجستھ ترین بخشھا بود، چون باید این سمینار و حرکات مشابھ 
آن ھر چھ بیش از گذشتھ ما را بھ مبارزین سایر کشورھا 

ل در خود بودن بیرون نزدیک کرده و این حرکات را از شک
  . بیاورد

نیز از بھترین " زندانیان سیاسی و جنبش جوانان" بخش
از زاویھ .بخشھا بود و از زوایای مختلفی بھ آن پرداختھ شد

کودکانی کھ در زندان در کنار و آغوش مادرانشان بودند و 
نحوه زندگی و تاثیرات زندان روی آنھا و اینکھ اکنون در سنین 

 جوانان قابل طرح بود  زنان و این در ھردو بخش.جوانی ھستند
و حضور مستقیم رفقای جوان سخنران با بیان تجربیات شخصی 
خود از زندان و جنایات جمھوری اسالمی، مباحث و سئواالت 

  . جدید بسیاری را مطرح کرد
پرداختن بھ ویژگیھای سیاسی موج نوین جنبش دانشجویی از 

بھترین نقاط اتصال مباحث سوی رفقای بذر بعنوان یکی از 
شور و شوق جوانان . مبارزاتی پیشین و مبارزات نسل جدید بود

در اجرا و ارائھ برنامھ باعث شد کھ این بخش تبدیل بھ یکی از 
  .بھترین و فعالترین بخشھا شود

اما در کل یکی از بارزترین نقاط ضعف سمینار این بود کھ 
امھ ھا باعث می شد کھ با تعداد زیاد سخنرانان و فشردگی  برن

گاھَا تا پاسی از شب ھم ادامھ داشتھ باشد ولی ھیچ زمانی برای 
پرسش و پاسخ و ارائھ نظرات نبود و امکان دیالوگ  را می 
گرفت و ھمھ سئواالت از بخشھای مختلف و سخنرانان، بھ روز 
آخر و ساعتی محدود تقلیل داده شد کھ پاسخگوی افراد شرکت 

  .  کننده نبود
رنامھ ھای ھنری اجرا شده در سمینار با توجھ بھ حجم باال ب

و سنگین مباحث، ھم باعث تغییر فضا و ھم باعث ایجاد احساس 
ھمبستگی بین افراد می شد و خصوصَا برای ما جوانان بھ 
نوعی آشنایی با فضای ھنری مبارزات گذشتھ بود حسی آمیختھ 

لب اینکھ روز اما جا. با مرور خاطرات و شور مبارزاتی داشت
آخر بعد از اتمام برنامھ ھای اصلی سمینار و مصاحبھ ھا و گپ 

ھمھ بھ نوعی دوست نداشتند از این فضا دور شوند و ... ھا و 
عده ای ھم کھ ھنوز تخلیھ انرژی نشده بودند مثل ما دست در 
دست ھم در حیاط محل برگزاری حلقھ زدیم و در حال خواندن 

ما . ی الھام بخش این رفقا بود، بودیمسرودھای انقالبی کھ روز
ھم لذت می بردیم کھ یکی از رفقای قدیمی از من پرسید کھ چرا 
شما جوانان دارید این سرودھای قدیمی را می خوانید؟ شما باید 

این آخرین پرسش .  سرودھای خودتان را بسازید و بخوانید
 باعث شد کھ با دنیایی از سئواالت جدیدتر از فضای سمینار

نمی دانم براستی ما چطور باید سرودھای نسل خود . خارج شوم
  ■!را بسازیم و بخوانیم؟

  پویا  فروتن: گزارش سوم
برای اولین بار در عمرم بھ یک جلسھ رفتم کھ خودم ھم 

برایم روشن و مشخص بود کھ . ھیچوقت فکرش را نمی کردم
من از سیاست ھیچ سر در نمی آوردم اما حس خوبی نسبت بھ 

. حسی کھ ھم ترس و ھم ھیجان برایم داشت. ن سمینار داشتمای
در این سمینار توانستم کسانی را ببینم کھ عزیزان و یا حتی 

حس کامَال عجیبی . سالمتی خود را ھم از دست داده بودند
در ایران من مثل خیلی از جوانان دیگر از خیلی  چیزھا . داشتم

 مقصر ھستم و محروم بودم ولی ھمیشھ فکر می کردم خودم
اما وقتی بھ اینجا آمدم خیلی از چیزھا . افراد دور و بر خودم

برایم روشن شد، فھمیدم کھ من از چھ چیزھایی غافل بودم و چھ 
  .چیزھایی از دید من پنھان بودند

 روزه، اولین ٣می خواھم این را بگویم کھ در این جلسھ 
یدم و ھر روز، آدمھا را مثل یک زندانی خالفکار فراری می د

موقع بھ چھره ھایشان نگاه می کردم، یک طناب دار باالی 
وقتی بیشتر بھ آنھا نزدیک می شدم ھمھ آنھا . سرشان می دیدم

یک حالت خاصی داشتند، فھمیدن اینکھ آنھا چھ کسانی ھستند، 
وقتی خاطرات زندگی و زندان خود را  می گفتند . مشکل بود

ھرچند کھ . لم می لرزیداحساس عجیبی بھ من دست می داد، د
من ھیچ وقت در زندان نبودم، بعضی اوقات حتی شکل آن 
زندانی را کھ در آن بودند را نیز ھمزمان با حرفھایشان تصور 

  . می کردم کھ چھ سختیھا و شکنجھ ھایی دیده بودند
 سالھ تا زن و ٢٠از نکات جالب این جلسھ حضور جوان 

 کردم کھ چون پدر و من اولین بار فکر.  سالھ بود٧٠مرد 
ولی وقتی کھ . مادرشان اینجا ھستند، پس این جوانان ھم آمده اند

 سال داشتند و از روز و لحظھ تولد من، ٤٠افرادی را دیدم کھ 
عزیزانش را اعدام کرده اند، بھ جوخھ ھای آتش سپرده اند، 
تعجب می کردم چون تا حاال چنین آدمھایی را ندیده بودم، اما 

بعضی از کسانی کھ .  خیلی چیزھا برایم روشن شدوقتی دیدم
البتھ من نمی . آنجا بودند، نمی خواستند خودشان را نشان بدھند

دانستم چرا؟ ولی من االن فکر می کنم کھ آنھا واقعَا دارند راه 
مبارزات خودشان را ادامھ می دھند و نمی خواھند کسی متوجھ 

نھا با روحیھ ای شاد بھ جرات می توانم بگویم بعضی از آ. بشود
  .  سال دارم، قویتر ھستند٢٧از من کھ 

این را ھم . آنجا ھمھ یک راه داشتند ولی با حرفھای مختلف
. باید بگویم کھ تنھا جایی بود کھ اصَال احساس تنھایی نمی کردم

حتی . اگرچھ می ترسیدم ولی ابدَا حس تنھایی وجود نداشت
رایشان غذا می زمان ھایی کھ برای کمک در غذاخوری ب

  . ریختم، حس می کردم کھ من ھم جزیی از آنھا ھستم
من چون ھیچوقت با این افراد آشنا نبودم، نمی توانستم 
براحتی در مورد آنھا فکر کنم و بگویم کھ من ھم از خود آنھا 

ولی وقتی از نزدیک با آنھا آشنا شدم و فھمیدم کھ آنھا  . ھستم
ودند و چھ کارھایی با خودشان و چھ ھیوالھایی در زندگی دیده ب

برای لحظھ ای از . اعضای خانواده شان صورت گرفتھ بود
؟ وقتی این برای چھ تن بھ این راه داده اند: خودم می پرسیدم 

 و خودمسئوال را از خودم می کردم، سریع جواب آن را در 
امثال خودم پیدا می کردم کھ چرا اینھا چنین راھی را انتخاب 

نھا با انتخاب این راه می خواستند آدمھایی مثل من و  آ.کرده اند
، یک  وضعیتشان بدتر از من ھم ھستھمھ آنھایی کھ شاید

ھر سئوالی کھ از خودم داشتم، . زندگی آسوده داشتھ باشند
حس و فکرم . جوابش را در خودم و این ارتباط پیدا می کردم

ارم کھ این بود کھ من چھ راھی را باید انتخاب کنم؟ امیدو
عزیزانی . توانستھ باشم تا حدی این عزیزان را درک کرده باشم

     ■.کھ ھمیشھ در راه خود سرزنده باشند
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پیام ھمبستگی مرلین باک بھ دومین گردھمایی 
  سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

  
 "مومیا ابو جمال "، پیامی داشتیم ازیدر اولین گردھمای

ی مقاومت علیھ سرمایھ داری نژاد پرست سمبل جنبش جھان
 مدار کھ بیش از بیست و پنج سال است کھ در سلول -مرد

اگر چھ . انفرادی و در لیست محکومین بھ سر می برد
ایستادگي، جسارت، وفاداری و ایمان مومیا بھ مبارزه و آرمان 
ھا و ارزشھای انسانی اش تحسین برانگیز و الھام بخش است، 

در . زندانی سیاسی در زندانھای ایاالت متحده نیستاما او تنھا 
 زندانی سیاسی دیگر چون او در ١٠٠حال حاضر، بیش از 

زندانھای ایاالت متحده زندانی اند؛ کھ از آخرین موارد می توان 
بھ زندانیان سیاسی سابقی اشاره کرد، کھ مجددَا در ارتباط با 

آن . رشده اند  دستگی٢٠٠٧ سال گذشتھ، در ژانویھ ٣٥پرونده 
" بلک پنترھا"ھا ھشت تن از اعضا و ھواداران سابق حزب 

بھ .  معروف شده اند٨می باشند کھ بھ اس ـ اف ـ ) پلنگان سیاه(
ھر رو،  برای آشنایی بیشتر با چھره ھای متفاوت این زندانیان 

زن زندانی سیاسی کھ بیش از بیست و " مرلین باک"بھ مالقات 
یاالت متحده  زندانی است، رفتھ و جریان دو سال در زندانھای ا

مرلین فروتنانھ و مشتاقانھ، . گردھمایی را با او در میان گذاشتم
پیش از . پیام ھمبستگی خود را بھ دومین گردھمایی ابالغ داشت

طرح پیامش، زندگی نامھ بسیار کوتاھی از او را برای آشنایی 
  .خوانندگان در اختیار می گذارم

 در ایالت تگزاس در خانواده ای سفید ١٩٤٧مرلین در سال «
، یپوست متولد شده و از دوران جوانی از فعالین جنبش حقوق مدن

جنبش ھایی کھ در آن . جنبش ضد جنگ و جنبش فمنیستی بوده است
روزھا تحت تاثیرجنبش ھای ویتنام، کوبا و آفریقای جنوبی در ایاالت 

ت ھای سیاسی ـ او عالوه بر دیگر فعالی. متحده جریان داشت
 black"اجتماعیش از جنبش ضد نژاد پرستی آزادی سیاھان 

libration movement "حمایتی . سرسختانھ حمایت کرده است
  .او را تحت نظر قرار دھد" یآ. بی . اف "کھ موجب شد تا  

 بھ اتھام عدم ھمکاری و ندادن ١٩٧٢مرلین نخستین بار، در سال 
 سال حبس ١٠جعبھ مواد منفجره بھ اطالعات در رابطھ با کشف دو 

 بھ مرخصی ١٩٧٧او پس از چھار سال، در سال . محکوم گشت
 مرلین مجددَا بھ ھمراه ١٩٨٥در . رفتھ و دیگر بھ زندان باز نگشت

 سال آزاد شده و در ١٤کھ پس از " (لیندا اونز"زندانی سیاسی سابق 
ویورک دستگیر در ایالت نی) اولین سمینار از او پیام ھمبستگی داشتیم

عدم بازگشت بھ زندان، :شده و این بار بنا بھ اتھامات متعددی از جملھ
از زندان، سرقت مسلحانھ کھ در " استا شکور"ھمکاری در فرار 

حمایت از جنبش آزادی سیاھان انجام شده و بھ کشتھ شدن یک مامور 
منجر شد و ھمچنین شرکت در تظاھرات علیھ سیاست " یا. بی . اف"

 سال حبس محکوم شده ٨٠بھ ... داخلی و خارجی آمریکا و ھای 
.  سال است کھ مرلین در زندان بسر می برد٢٢اکنون بیش از . است

مرلین در سالھای . سالھایی کھ بر سالمت جسمی او تاثیر گذاشتھ است
زندان بھ سرطان تیروئید مبتال شده و از آرتروز بسیار شدیدی رنج 

  ».می برد
  
بھ عنوان یک خواھر، رفیق و یک زندانی  :کمرلین با پیام

 سال در زندان ھای ٢٢سیاسی ضد امپریالیست کھ بیش از 
 ٦٠ایاالت متحده ھستم، بھ شما درود می فرستم، از دھھ 

میالدی از دوران بسیار جوانی ام تا کنون، از مبارزات عدالت 
نخست از مبارزه علیھ . خواھانھ مردم ایران حمایت کرده ام

دست نشانده شاه و سپس از مبارزات مردم علیھ رژیم رژیم 
شما ابتدا در رویارویی . مالیان کھ انقالب ایران را عقیم ساختند

" یپاسداران انقالب"با ساواک شاه و اکنون در برابر بھ اصطالح 
روحانیون، زندان، شکنجھ و اعدام را تاب آورده اید؛ ایستادگی 

ت و انسانیت ھستند، تحت شما، ھمھ  کسانی را کھ عاشق عدال

تاثیر قرار داده و بھ آنھا شجاعتی را کھ الزمھ مبارزه علیھ 
کارگزاران و مجریان نظام سرمایھ داری و دیکتاتورھاست، یاد 

  .شما تسلیم نشده و از مبارزه دست نکشیده اید. آوری می کند
ما . و زنان تسلیم نشده و از مبارزه دست بر نخواھند داشت

ھان، سکوت کردن و پذیرش حذف شدن از زندگی در سراسر ج
ما خواھان عدالتیم و بھ برابری نیاز . اجتماعی را رد کرده ایم

می دانیم و آگاھیم کھ در . ما خواستار آزادی انسان ھستیم. داریم
ھیچ مکانی انقالب سوسیالیستی موفقی نمی تواند وجود داشتھ 

ر صف مقدم آن باشد و متحقق نخواھد شد، بدون آن کھ زنان د
  .باشند

 ھمچون -ھر جامعھ و فرھنگی کھ زنان را نسبت بھ مردان
 در موقعیت فرودست قرار داده و یا ما را پشت -مایملک شان

دیوارھا از دیده ھا پنھان داشتھ، از تحصیل کردن و رشد ما 
جامعھ و فرھنگی سرکوبگر و استبدادی است . جلوگیری می کند

  .رمایھ داری و امپریالیزم می شودکھ، موجب تقویت و بقای س
در . ھمھ دولت ھای دینی دشمن زنان و بشریت ھستند

ارتباط با ضرورت آزاد سازی نیروھای خالق جھت آفرینش و 
، زنان نیروی یطرح جھانی بدون طبقھ و دستیابی بھ چنین جھان

ھرکس "بدون آزادی و برابری زنان، ما ھرگز بھ . مھمی ھستند
دست نخواھیم "  و بھ ھر کس بھ اندازه نیازش بھ اندازه توانش

  .یافت
، وحشت از دست دادن یرفقای مرد ما قادرند با کسب آگاھ

  .امتیازات ناشی از سرکوب و فرودستی زنان را رھا کنند
برادران، خود را از زنجیرھای اقتصادی ـ فرھنگی کھ شما 

د  مدارارنھ پیوند می دھد، آزا-را بھ نظام سرمایھ داری مرد
  .بھ این جنبش جھانی زنان بپیوندید. کنید

در پایان شعری را ھدیھ می کنم بھ رفقای زندانی و بھ ھمھ 
کسانی کھ علیرغم پرداختن بھای سنگین، بھ مبارزه جھت 

  .سرنگونی دیکتاتوری دینی ایران ادامھ می دھند
  
  "وحشت از نامیده شدن"

  از کلمات ھراس داریم
  دن دام بھ کشتارگاه،کھ چون چنگک الکتریکی کشان

  می راند ما را بھ گوشھ ھا
  آن جا کھ خم شده و چنگ می زنیم

  از ترس ملقب شدن بھ
  تروریست، کمونیست، یا مجرم

♦♦♦♦  
  چرا اجازه می دھیم

  قانونگزاران و سرمایھ داران
  کلمات و زبان مان را از ما بربایند

  و مرعوب مان کنند تا
  زبان مان را ببریم
  لج سازیم؟وجنبش مان را ف

♦♦♦♦  
  چرا از تروریست نامیده شدن

  بیش از مردن در جھل و تاریکی ھراس داریم
  آن جا کھ ھیچ کس مجاز بھ سخن گفتن برای مان نباشد؟

  
  !از زندانیان سیاسی حمایت کنید

  !از زنانی کھ مرعوب نشده و نمی ھراسند، حمایت کنید
 ستثماربدون ا و آزاد، دموکراتیک، سکوالربھ امید ایرانی 

   یطبقات
  

  ٢٠٠٧جوالی  سی ضدامپریالیست در ایاالت متحدهمرلین باک، زندانی سیا
  ی شاھمرادترجمھ پیام و زندگی نامھ کوتاه مرلین باک از عزیزه
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  دیگری پرونده جنایت
  

دومین گردھمایی درسھراب خوشبویی خالصھ سخنرانی 
 سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

   *٢٠٠٧وست  آگ-کلن 
  

 آنچھ این .بھ نام آزادی کھ واالترین و ارزشمندترین است
سعادت را نصیب من کرده کھ امروز در این جایگاه و در 

 برای ٥٧خدمت شما دوستان باشم، فاجعھ ایست کھ دزدان قیام 
.  رقم زدند- مانند ھزاران خانواده دیگر –من و خانواده ام 

ی آن، از پدر و مادر تا جمعی دوازده نفره کھ تک تک اعضا
کودک یک سالھ، قربانیان این فاجعھ انسانی اند و حتی خون 
چھار تن از جوانان این جمع نیز عطش جنایتکاران خون آشام 
را ارضا نکرده و در تمام این سالھا تا بھ امروز شکنجھ، 
زندان، فشار و تھدید اجزای الینفک زندگی این خانواده بوده 

  .اند
فتن اندکی دیر شده باشد اما آنچھ دریافتھ ام این شاید برای گ

توان این سرگذشت را تنھا برای خود نگاه داشت ی است کھ نم
چرا کھ این تنھا  .و بھ عنوان خاطراتی تلخ آنھا را مرور کرد

 .سرگذشت من و خانواده من نیست، بلکھ تاریخ یک ملت است
س، چشم تاریخی کھ باید از آن درسھای الزم را آموخت و سپ

  .در راه آینده دوخت
عمر این رژیم، نزدیکی انطباق گونھ ای با طول زندگی من 

 اما بدون شک من اولین کسی نیستم کھ از ،و ھم نسالنم دارد
 آخرین آن نیز نخواھم و قطعَا این نسل، راوی این جنایات ھستم

پیام تلخی کھ این نکتھ با خود بھ ھمراه می آورد، طوالنی . بود
    .ش از اندازه بقای این رژیم فاسد استشدن بی

 دارای ، در شیراز بھ دنیا آمدم١٣٥٦زمانی کھ من در سال 
، سیروس، ساسان و یچھار برادر بودم بھ نامھای غالمعل

سیاوش و نیز دو خواھر بھ نامھای سوسن و سعیده، خانواده ما 
 پدرم بھ  ومادرم آرایشگر بود. کردی در رفاھی نسبی زندگی م

  .رت اشتغال داشتتجا
یک سالھ بودم کھ خانواده دوباره بھ جھرم مھاجرت کرد،  

چندی بعد فرزند دختری نیز بھ جمع ما اضافھ شد، سارا یا 
  .سیما

در ده شھر ایران از جملھ  ٥٧ھنگامی کھ در شھریور 
تھران، تبریز، مشھد و شیراز حکومت نظامی برقرار شد دو 

اختالف بسیاری از نظر شھر کوچک جھرم و کازرون نیز با 
جمعیت در حکم یازدھمین و دوازدھمین شھرھای مھم ایران از 

این شھر ھمچنین . نظر جو سیاسی در آن زمان محسوب شدند
صاحب یکی از مخوف ترین گروه ھای قتل و ترور جمھوری 

کھ دکتر مسعود " گروه قنات"اسالمی نیز می باشد تحت عنوان 
ز چھره کریھ آن پرده برداشتھ نقره کار در مقاالتی مفصل ا

  .است
سیروس و ساسان در ماجرای اشغال ژاندارمری جھرم نقش 

کند کھ ی دارند و ساسان در ھمان شب تیری بھ پایش اصابت م
توسط غالم و پسرخالھ ام رضا بھ تنھا بیمارستان شھر رسانده 

 .خانھ آرام ما تبدیل بھ کانونی برای مبارزه شده است. می شود
 سالھ ام سیاوش کوکتل ٩ط خانھ خواھران و برادر در حیا

  .کنند و برای استفاده بھ دیگران می رسانندی مولوتف تھیھ م
ی رفتھ رفتھ ھمھ چیز در مسیری غیر قابل درک حرکت م

آنچھ برایش . آن فریادھا بھ بار نشستھ و ھمھ شوکھ شده اند .کند
 دستانی .ستکشیدند نتیجھ مطلوب بھ ثمر نرسانده ای فریاد بر م

شوم کھ از آستین مذھب سر برآورده اند، قیام را بھ یغما برده 
 . اند

برادرم  .دھدی ھمھ چیز حرکتی مخفیانھ را گواھی م
 گرفتھ و بر اساس قانون مبارزه ای دیگرسیروس تصمیم بھ 

خانوادگی مان کوچکترھا بھ پیروی و بزرگترھا بھ حمایت روی 
  .آورده اند

ایتکاری در قالب امام جمعھ جھرم بھ حسین آیت اللھی جن
عنوان خط دھنده نیروھای حزب اهللا و گروه ھای لمپنی است 
کھ حال دیگر، دست روزگار آنان را بھ جایگاھی رسانیده تا 
بتوانند عقده ھای حقارت شخصی و خانوادگی خود و یا 
اعتقادات مرتجعانھ شان را در قالب رفتارھای وحشیانھ بھ 

او در جایگاه نماز جمعھ نام خانواده و یا  .نندمنصھ ظھور برسا
کرد و ھمین ی خانواده ھایی را بھ عنوان ضد انقالب معرفی م

کافی بود تا با سرعتی برق آسا گروه ھا و افراد ذکر شده ھجوم 
وحشیانھ خود را با سنگ و چوب و فحش بھ منزل ایشان آغاز 

  .رسید "يخوشبوی"کنند و این نوبت خیلی زود بھ خانواده 
و " یمرگ بر جنبش"نعره ھای دیوانھ واری کھ با فریادھای 

، خوفناک ی، فضای خانھ را مانند جھنم"حزب فقط حزب اهللا"
تیره ساختھ بود و تنھا مادرم بود کھ شیر زنانھ فرزندان را در 

  .ساختی پناه خود آرام م
خواھرم سوسن بھ ھمراه تنی چند از ھمکالسی ھایش کھ 

ول و دوم دبیرستان بودند، در پی پخش نشریات دانش آموزان ا
سازمان مجاھدین توسط افراد پاسدار دستگیر و بھ زندان 

فردای آن روز مادرم و سحر بھ دادگاه  .شھربانی منتقل می شود
در حالی کھ این دختران  .می روند تا از وضعیت او جویا شوند

 نوجوان توسط عده ای با ضربات زنجیر و پوتین شکنجھ می
شدند، جمعی از زنان بدنام شھر در آنجا بھ طرز وحشیانھ ای 
مادرم و دخترخالھ ام را مورد ھجوم قرار می دھند بھ طوری 

 لباس و چادری بھ تن نداشتند و در کھ بعد از ساعتی آنھا عمَال
حالی کھ بھ شدت مجروح بودند و تقریبا مویی بر سر نداشتند با 

مارستان و سپس بھ منزل باز ملحفھ ھای نیروھای امداد بھ بی
خوشبختانھ در این میان خواھرم با زیرکی و در  .می گردند

فرصتی کوتاه موفق بھ فرار از آن ھنگامھ می شود و در پوشش 
چادر بھ طوری کھ چھره اش مشخص نبوده بھ طرز معجزه 

 دستگیر اگرچھ سھ ماه بعد مجددَا .دآسایی محل را ترک می کن
  .می شود

مات وحشیانھ گروه قنات کھ جوانان را حتی شبانھ در پی اقدا
از منازل شان می ربودند و پس از شکنجھ ھای فراوان پیکر 
آنان را قطعھ قطعھ کرده و در قنوات اطراف شھر می انداختند، 
فرزندان بزرگتر خانواده بھ زندگی مخفی روی آورده و بھ 

یمی را شھرھایی چون شیراز و فسا نقل مکان نمودند و زندگی ت
  .در خانھ ھای سازمان مجاھدین شروع کردند

 ١٣٦٠روزی از روزھای گرم تابستان، اوایل مرداد ماه 
درب خانھ بھ صدا در می آید و یک اکیپ از ماموران رژیم، 

  .متجاوزانھ حریم شخصی ما را در ھم می شکنند
من چھار سالھ، سارای دو سالھ، سیاوش ده سالھ وسعیده 

 یعنی ھمھ اعضای خانواده کھ آن ،مراه مادرمھسیزده سالھ بھ 
روز در خانھ بودیم بھ زندان فسا برده می شویم و بعد از 
محاکمھ ای نا عادالنھ توسط قاضی شرع، با این اتھام کھ این 
خانھ یک خانھ ی تیمی بوده و اعضای آن محارب با خدا، مادرم 

محکوم و سعیده را بھ اعدام و با یک درجھ تخفیف بھ حبس ابد 
.  ضربھ شالق٧٢می کند و سعیده را عالوه بر آن بھ تحمل 

دھند و من و ی سیاوش را کھ ده سالھ بود بھ فامیل تحویل م
  .سارا بھ ھمراه سعیده و مادرم بھ زندان استھبان منتقل می شویم
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در زندان استھبان ھستیم کھ خواھرم سوسن را پیش ما 
 و مانند دیگر اعضای آورده اند، او بزرگترین خواھر من است

خانواده رابطھ عاطفی و صمیمانھ ای با من دارد، اما عجیب 
صورتش را در پشت چادرش پنھان  .است، او مرا نمی شناسد

می کند و صدایش را تغییر می دھد کھ او را نشناسم اما تمام 
این کارھا تنھا دقایقی مرا بھ شک می اندازد و باز بھ شناخت 

و او را خواھر خود خطاب می کنم اما این خود ایمان می آورم 
او را کھ قبال موفق بھ . مسالھ عجیب و مشکوک ادامھ دارد

فرار شده بود دوباره دستگیر کرده بودند اما ھویت او برایشان 
آشکار نبود و من تنھا کسی بودم کھ این مسالھ را درک نمی 
کردم، اگرچھ باالخره با صحبتھای فراوان مادرم وارد یک 

 . خواھر من نیستازی کودکانھ شدم و پذیرفتم کھ او فعَالب
آنزمان خون آشامی بھ نام عندلیب قاضی دادگاه انقالب در شھر 
فسا بود کھ دستش بھ خون صدھا نفر از جوانان آلوده است و 
اگر ھویت خواھرم آشکار می شد با توجھ بھ سابقھ فرارش 

  .عاقبتی جز اعدام در انتظارش نبود
بھ زندان اصلی منتقل می شویم، زندان عادل آباد سرانجام 

 فراموششان ھرگزدرب ھای آھنی غول آسایی کھ  شیراز با
دو برادر دیو سیرت بھ نامھای مجید و خلیل تراب  .نخواھم کرد

  .پور در آن زمان ریاست این زندان را بر عھده داشتند
 در مقطعی از زمان من و خواھرم سارا، مادرم، دو 

دیگرم سوسن و سعیده، اعظم ھمسر غالم و سحر خواھران 
نامزد سیروس یک خانواده بزرگ ھفت نفره را در زندان عادل 
آباد شیراز و در بند سیاسی زنان تشکیل می دادیم و در ھمان 

  .حال سیاوش در زندان اوین بود
 سالھ شدم و بنابر قوانین می بایست کھ تن بھ ٦سرانجام 

 از این پس زندان را از این سوی .دوری از خانواده می دادم
  .شیشھ ھا و میلھ ھا تجربھ کردم

، آرایشگر و دارای حداقل میزان سواد، یفاطمھ ناظرمادرم  ■
بھ جرم تربیت فرزندانی آزادیخواه و مبارز، بھ اعدام و با یک 

او محکوم بھ شاھد . درجھ تخفیف بھ حبس ابد محکوم می شود
و مرگ اولین  می شودبودن مرگ سھ تن از پسرانش نیز 

عزیمت بھ سوی طناب دار او را بدرقھ  عروسش کھ در لحظھ
سرانجام پس از تحمل چھارسال و نیم حبس، بھ یک . کرد

او مبارزه ای جدید را . زندگی بھ یغما رفتھ و فنا شده بازگشت
انواده علیھ جبر موجود آغاز کرد و خبرای تشکیل دوباره 

تھ و دردمند بھ آرزوھای از امروز پیروز و استوار اما خس
  .دست رفتھ اش خیره مانده است

، پس از دستگیری افراد خانواده و یمحمدتقی خوشبویپدرم  ■
مصادره تمامی دارایی ھایش متواری می شود و ناباورانھ شاھد 

تا مرز جنون پیش می رود . متالشی و نابود شدن خانواده اش
. بھ نابودی می کشانداما بھ شیوه ای دیگر باقی مانده خود را 

 چشم از جھان فرو بستھ بھ فرزندان ١٣٧٥سرانجام در سال 
اگرچھ او سالھا بود کھ دیگر انگیزه و توانی . دیگرش می پیوندد
  .، در خود نمی دیدیبرای ادامھ ی زندگ

، بیست و سھ سالھ، دارای مدرک دیپلم یغالمعلی خوشبوی ■
شنا و غریق نجات، طبیعی با کارنامھ تحصیلی درخشان، مربی 

 در ٦١پس از مبارزات فراوان در بیست و یکم اردیبھشت سال 
پس از درگیری و . یکی از خیابانھای شیراز شناسایی می شود

تیری کھ بھ پایش اصابت می کند حاضر بھ تسلیم نمی شود و با 
نارنجک دستی ای کھ تنھا مھمات باقیمانده ی او بود جسم خود 

  .گ خود را نجات می دھدرا متالشی و روح بزر
، بیست سالھ، دارای دیپلم طبیعی با معدل یسیروس خوشبوی ■

 ، بوکسور و بازیگرتئاتر، از نخبھ ترین جوانان ھم دوره ١٨

او پس از . اش در دوران تحصیل و زندگی کوتاه خود بود
فعالیت ھای مبارزاتی و آزادیخواھانھ بسیار در نھم مرداد ماه 

 ھنگامی کھ سرپرستی یک تیم عملیاتی  در شھر شیراز١٣٦٠
را بھ عھده داشت جان خود را بھ خطر می اندازد تا دیگران از 
مھلکھ پیش آمده نجات یابند کھ تیری قلب مھربانش را می 

  .شکافد و در راستای اندیشھ ھای زیبای خود جان می سپرد
 سالھ، دانش آموز دبیرستان و از ١٧، یساسان خوشبوی ■

ارزات دانش آموزی در جھرم، پس از عزیمت بھ مسوولین مب
تھران فعالیت ھای خود را در سرپرستی از یک تیم عملیاتی 

او کھ کوچکترین عضو و سرپرست تیم عملیاتی . دنبال می کند
 در تھران دستگیر و بھ اوین ٦٠خود بود، در اواخر شھریور 

منتقل می شود، تنھا سھ روز طول کشید تا ھویتش را زیر 
، بھ آواز یجھ اعالم کرد و ھمین کافی بود تا در سحرگاھشکن

ھم آغاز دوازده گلولھ در اوین پیکر جوان خود را برای 
جالدانش بھ جای گذارد و روح خود را بھ آرامشی ابدی تسلیم 

 نفره در روزنامھ چاپ شد و در ٣٥٠نام او در لیستی . نماید
  .زندان عادل آباد بھ دست خانواده رسید

، اولین عروس خانواده و ھمسر غالم در عصر ی صیاداعظم ■
با .  بھ قربانگاه فراخوانده شد٦١یکی از روز ھای دی ماه سال 

شوقی کھ برای پیوستن بھ ھمسرش داشت با مادرم و خواھرانم 
وداع گفت و در حالی کھ شدت جراحات وارده بھ او در پشت و 

غوش پاھایش بھ خاطر شکنجھ ھای وحشیانھ، امکان در آ
کشیدنش را باقی نگذاشتھ بود بھ سوی چوبھ ی دار دژخیمان 

او در . درد و رنج رھا شودشتافت تا برای ھمیشھ از آن ھمھ 
 سال داشت و آنگونھ کھ بازجویانش بعدھا ١٩زمان اعدام تنھا 

عنوان کردند، از سرسخت ترین بانوانی بود کھ در زیر شکنجھ 
  .ھای وحشیانھ حاضر بھ اعتراف و ھمکاری نشد

 سالگی بھ دنبال ٢١، نیز در سن سحر نامزد سیروس ■
 و بھ ھمراه دیگر اعضای فعالیتھای خود در شیراز دستگیر شد

خانواده، مدت پنج سال از سالھای جوانی خود را در زندان 
  .عادل آباد شیراز گذراند

 سالھ، دانش آموز دبیرستان، در پی ١٦، یسوسن خوشبوی ■
یک فرار معجزه آسا و دستگیری مجدد تا مدتھا با نام مستعار، 

ام بعد از بھ ھمراه دیگر اعضای خانواده در زندان بود و سرانج
انتقال دوباره بھ زندان استھبان بھ دنبال اعتراف یکی از 
ھمفکرانش ھویت خود را اعالم کرد، بھ واسطھ دفاعیاتی کھ از 

 ٦ سال زندان محکوم شد کھ پس از تحمل ١٠خود ارائھ کرد بھ 
سال از بھترین سالھای زندگی خود با داغھای فراوان بر دل و 

گی در زندان بزرگتری بھ نام صدمات متعدد بر روح بھ زند
  .ایران بازگشت

 سالھ، دانش آموز، بھ دلیل سکونت در ١٣، یسعیده خوشبو ■
خانھ ای کھ تیمی خوانده شد و نیز داشتن برادران و خواھری 
. مبارز، بھ اعدام و با یک درجھ تخفیف بھ حبس ابد محکوم شد

این  ضربھ شالق کھ در زندان عادل آباد، ٧٢ھمچنین بھ تحمل 
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سرانجام پس از . حکم غیر انسانی در رابطھ با او اجرا شد
 سال از سالھای نوجوانی خود در زندان با آسیبھای ٦تحمل 

روحی و جسمی بسیار بھ زندگی در جامعھ ای بازگشت کھ ھر 
  .لحظھ ی آن شکنجھ ای مضاعف بوده و ھست

، دو سالھ بود کھ بھ ھمراه مادرم یسیما یا سارا خوشبوی ■
زندان رفت و صحبت کردن را در آنجا و با ادبیات زندان بھ 

آموخت، در ھمین زمان با نقشھ ای از پیش تعیین شده توسط 
زنان پاسدار بھ بھانھ تفریح بھ مدت دو روز از زندان خارج می 

پس از آن نواری بھ پرونده مادرم افزوده می شود کھ . شود
ه توسط سارا محتوی آن شعارھایی بر علیھ خمینی و گفتھ شد

بود، در پاسخ بھ سوال کننده ای کھ از او می پرسد این شعارھا 
  . را چھ کسی بھ تو آموختھ، نام مادرم را، کودکانھ بیان می کند

طبیعی است کھ این سناریو توسط کسانی تدارک دیده شده 
بود کھ معتقد بودند مادر من مستحق تخفیف نبوده و حکم او از 

  . ھمان اعدام باز گرددحبس ابد می بایست بھ
کھ در آن زمان یازده سیاوش خوشبویی چھارمین برادرم  ■

سالھ بود پس از دستگیری کلیھ اعضای خانواده بھ صورت 
او با . پراکنده و در خانھ ھای تیمی سازمان زندگی می کرد

زمانی کھ . وجود سن کم بھ صورت داوطلبانھ فعالیت می کرد
د او با شنیدن صدای تیراندازی غالم در خیابان درگیر می شو

از طریق پشت بام خود را بھ فضایی مشرف بر خیابان می 
. رساند و شاھد مرگ دلخراش بزرگترین برادر خود می شود

 بھ زندان  در شھر بم دستگیر و مستقیمَا٦١سرانجام در مرداد 
با وجود سن بسیار کم اش . اوین در تھران منتقل می شود

مدت یک سال را در انفرادی و تحت ایستادگی می کند و 
حتی مدتی را نیز در بین زندانیان . بازجویی مداوم می گذراند

پس از سھ سال . خطرناک در بند غیر سیاسی محبوس می شود
در اوین دو سال آخر را بھ زندان عادل آباد شیراز منتقل می 
شود و در طی مدت این پنج سال ھرگز محکومیتی برای وی 

ھنگامی کھ او از زندان رھا می شود . ھ نمی شوددر نظر گرفت
  . سالھ است١٧تقریبا 

با توجھ بھ از کار . اما برای سیاوش این پایان ماجرا نبود
افتادگی پدرم با شکل گیری مجدد خانواده بخش بزرگی از 
ھزینھ خانواده بر دوش او گذاشتھ می شود و مانند دو خواھر 

، از ادامھ  تحصیل باز دیگرم بھ خاطر تمام مشکالت موجود
 ھنگامی کھ او ازدواج کرده و صاحب ٧٥در سال . می ماند

یک فرزند بود بھ کشور ترکیھ می رود و از دفتر سازمان ملل 
از سوی دیگر در ایران . تقاضای پناھندگی سیاسی می نماید

مامورین اطالعات متوجھ مسالھ شده و با گروگان گرفتن ھمسر 
 مکرر در قالب تشویق و تھدیدھای بسیار و فرزند او و تماسھای

  . پس از چھار ماه او را بھ ایران باز می گردانند
 آرام از سر  بازجویی ھای او اما بھ شیوه ای ظاھرَامجددَا

گرفتھ می شود و سرانجام از او خواستھ می شود کھ برای پاره 
در آن . ای از مسایل خود را بھ محلی در تھران معرفی کند

در تھران دانشجو بودم و ھنگامی کھ سیاوش ساک زمان من 
مسافرتی خود را نزد من بھ امانت گذاشت با این قول کھ شب بھ 

 ھرگز فکر نمی کردم کھ مدت ھشت روز ،منزل مراجعت کند
پس از طی این مدت و ناچاری من و دیگر اقواممان . ناپدید شود

 یک  سرانجام با لباسھایی متفاوت و بھ صورت،از یافتن او
بیمار روانی کھ ھیچ چیز را بھ خاطر نمی آورد توسط اشخاص 

  .ناشناس بھ منزل یکی از اقوام در تھران رسانده شد
او مدتھا در بیمارستان روانی شیراز بستری شد و بارھا 
شوک الکتریکی دریافت کرد، او ھمچنان نیز تحت نظر 

  .روانپزشک و در حال مصرف مداوم داروست

، پس از تمام آنچھ ذکر شد حدود یب خوشبویسھراو اما من  ■
شش سالگی از مادر و خواھرانم در زندان جدا شده نزد پدرم 
نگھ داری می شدم و سپس خانواده خالھ ام سرپرستی مرا عھده 

ھنگامی کھ سارا نیز از زندان آزاد می شود و بھ من . دار شدند
می پیوندد، پسرخالھ ام از توطئھ ای مطلع می شود کھ 

ازماندگان گروه قنات در پی ربودن من و خواھرم ھستند و ب
مدتھا حتی در طول شب برای محافظت از ما خواب بھ 

با آغاز تحصیالت ابتدایی من، عالوه بر . چشمانش نمی آید
انواع اشکال توھین و تحقیر و نگاه بی رحم جامعھ کھ از سر 
ترس یا نادانی صورت می پذیرفت، اکنون شکل دیگری از 

بعیض را اینبار در مدرسھ و توسط مدیر حزب اللھی مدرسھ ت
  .شاھد بودم

خانواده ما فراگیر بود و  محیط جھرم بسیار کوچک و آوازه
ھمین امر مشکالت بسیاری را برای من در تمامی مراحل سنی 

خوشبختانھ با . بھ خصوص نوجوانی و جوانی بھ وجود آورد
ریافت مدرک دیپلم وجود تمامی این سنگ اندازی ھا پس از د

 در دانشگاھی دولتی در ٧٦در رشتھ ریاضی فیزیک، در سال 
تھران در رشتھ نقشھ کشی صنعتی پذیرفتھ شدم و تحصیالتم را 

 در تھران در مقطع کاردانی بھ اتمام رساندم و بالفاصلھ مجددَا
  . در رشتھ مھندسی مکانیک پذیرفتھ و مشغول بھ تحصیل شدم

 مبارزات دانشجویی وارد مرحلھ ای ،در سالھای تحصیل من
تازه و بسیار پویا شده بود و من نیز با انگیزه ای باال در این 

 تیر کھ در روز ١٨از آن جملھ در قیام . فعالیت ھا شرکت داشتم
سرانجام . سوم دستگیر و بھ مدت شش روز بازداشت شدم

مجموعھ این فعالیتھا منجر بھ این شد کھ مسوولین حراست 
ه با برخوردھای فراقانونی خود از من بخواھند کھ دانشگا

داوطلبانھ فرم انصراف از تحصیل را امضا نمایم و دانشگاه را 
ترک، طبیعی است کھ از این امر سر باز زدم و در حالی کھ تا 
آخرین ترم تحصیلی نمراتم نمایانگر موفقیت من بودند، از ادامھ 

  .تحصیل باز ماندم
ھا توسط رژیم جنایتکار جمھوری آنچھ در تمامی این سال

اسالمی بر این خانواده گذشت را اگر بھ دو بخش بتوان تقسیم 
 آغاز درگیر شدن خانواده با ٥٦کرد، بخش اول از سال 

 یعنی شکل گیری مجدد خانواده ٦٦جریانات سیاسی تا سال 
است کھ در طول این سالھا چھار اعدام و سالھا زندان و شکنجھ 

تمامی دارایی ھای خانواده، آنچھ بود کھ بھ و از دست دادن 
 تا بھ ٦٦و بخش دوم از سال . اعضای خانواده تحمیل شد

امروز است کھ متاسفانھ باید بگویم فشارھا و آسیب ھای این 
دوره دوم کھ ھمواره رژیم در آن دخالت مستقیم یا غیر مستقیم 

  .ستداشتھ کمتر از دوره اول با تمامی مصیبتھایش، نبوده و نی
بھ امید آزادی و سربلندی ایران عزیزمان و با آرزوی 

  ■.یمحاکمھ و مجازات ھمھ عاملین این جنایات غیر انسان
  
 متن کامل این سخنرانی در سایت گفتگوھای زندان قابل دسترس -* 

 .است
www.dialogt.org 
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  !سرنوشتی کھ خواھانش نبودی: یک مباحثھ
  

سراسری درباره ی ییکی از نکات مثبت دومین گردھما
کشتار زندانیان سیاسی در ایران، دامن زدن بھ بحثھای جوانان 

بویژه جوانانی کھ ناگزیر سالھای عمرشان با سالھای تثبیت . بود
بیان تجربیات شخصی این دستھ . جمھوری اسالمی تقارن دارد

از جوانان شاھد و سندی زنده است از جنایات رژیم جمھوری 
  .اسالمي

دن چند تجربھ شخصی و جمعبندیھای امسال مطرح ش
شخصی چند جوان از گوشھ ھای یک تجربھ اجتماعی بزرگ 

یکی از جدل برانگیزترین آنھا، . بحثھای مھمی را دامن زد
 فرزند یک خانوداه سیاسی ٢٤سخنرانی مرضیھ دختر جوان 

مرضیھ پدرش را ھمان دوره طفولیت از دست داد زیرا . بود
مادرش نیز . نور خورد و کشتھ شدپدرش ھنگام دستگیری سیا

مرضیھ در کنار . سالھای طوالنی در زندانھای رژیم اسیر بود
خالھ خود کھ او را مادر خویش می دانست و می نامید رشد می 
کند و با ایدئولوژی اسالمی مادر یا خالھ اسالمی خود بزرگ 

.  سالگی می آموزد کھ کمونیستھا آدمھای خوبی نیستند٨تا . شد
لگی بھ زودی فرا می رسد و مرضیھ با مادر واقعی خود  سا٨

کھ طی این سالھا بھ عنوان خالھ کمونیست او را می شناخت و 
 سال زندان و شکنجھ و دوری از فرزند آزاد ٨بعد از تحمل 

شده، بود، مواجھ می شود و می فھمد خالھ کمونیستی کھ سالھا 
خوبی نیست، مادر از پشت شیشھ او را دیده بود و شنیده بود آدم 

  . حقیقی اوست
در تضاد بین این دو خالھ، مرضیھ دائما عالقھ بھ ماندن با 
خالھ مھربان اسالمی دارد ولی بناچار مجبور می شود پس از 
تحمل مشکالت بسیار با خالھ کمونیست از ایران خارج شود یا 

در اینجا ھم خود را موافق فعالیتھای خالھ . بعبارتی فرار کند
ست نمی بیند، در رفتن بھ میتینگھا، تظاھراتھا، رفت کمونی

سالھا با این تضاد دست ... . وآمدھا و بحثھای سیاسی و 
بگریبان بوده و حاال پس از سالھا بر این تضاد و کشمکش 

من این زندگی را برای " درونی فایق آمده و آمده تا بگوید 
کھ بی من یک خانواده عادی می خواستم . خودم انتخاب نکردم

... خیال ھمھ چیز باشد و کار بھ سیاست و بھ دنیا نداشتھ باشد و 
بھ دلیل . (او صحبتھایش را با شعری از برشت بھ پایان برد" 

عدم دسترسی بھ متن سخنرانی مرضیھ متاسفانھ قادر بھ انعکاس 
  .) آن نیستیم

طی سخنرانی مرضیھ ھمھ سالن خود را با دردھای وی 
ولی پس از پایان .  کینھ شدند و اشک ریختندپر از. ھمراه دیدند

سحنان مرضیھ و یا حتی روزھا پس از اتمام سمینار، واکنشھا و 
ھر چند صحبت پیرامون . برداشتھای کامال متضادی دیده شد

، بحثھای اساسی یتضادھای مطرح شده در این تجربھ شخص
پیرامون موضوعاتی چون خانواده، فرزند و ضروریات مبارزه 

ولی آنچھ باعث شگفتی است، ھمراھی و . بی را می طلبدانقال
 حتی دارای سابقھ مبارزاتی کھ بعضَابود تایید آن توسط عده ای 

بھ نظر می آید این دستھ ھنوز قادر بھ جمعبندی از . ھستند
تجربھ مبارزاتی خود نشده و و یا در حقانیت اھداف گذشتھ خود 

د کھ تالش نمایش گذاشتناینان گرایشی را بھ . دچار تردید شدند
، دائما سقف خانھ را ی ریشتر ٨ داشت ھنگام وقوع زلزلھ

گرایشی کھ سعی داشت چھره مقصر اصلی یعنی . محکوم کند
نظام ستم و بیداد را در پشت الفاظ انسان دوستی و بازنگری 

در عین حال و ھمراھی آنان با این . پنھان نماید... مھربانانھ و 
 نحوه نگاه آنان بھ خانواده، عشق بھ فرزند گرایش نشان داد کھ

و مبارزه و شرکت مردم در مبارزه  دچار کاستی ھای زیادی 
 – تجربھ شخصی مرضیھ حساب این نحوه نگاه از مسلمَا. است

 باید جدا –کھ نشان از درد و رنج یک انسان را بر خود دارد 
  . شود

خنرانی ی خوانندگان بذر با مباحثی کھ حول سیما برای آشنا
ی از نظرات موافق و مخالف را یمرضیھ صورت گرفت بخشھا

  . را در زیر درج می کنیم
  

 )یشعبان اقدس (گوید ی مرضیھ سخن م
گوید کھ مجبور بود میان  ی  مرضیھ از کودکیش م • 

مرضیھ از از دست . زندگی کند نھایت شدید ی ھایی ب تناقض
ی سال تازه م ٨گوید کھ بعد از  ی دادن آغوش مأنوس مادرش م

مرضیھ از نداشتن احساس بھ  !اش نبوده است یداند، مادر واقع 
از . گذاشتھ بودند گوید کھ او را تنھا والدین بیولوژیکی خود مي

بھ  از وارد شدن. گوید ی راه مادر جدیدش م فرارش بھ آلمان ھم
. شرایطی نو و دنیایی کھ او در انتخابش ھیچ دخالتی نداشت

گوید، کھ  یی خاص مادرش در این دنیای جدید ممرضیھ از دنیا
گوید کھ  یاز اطرافیان و دوستان مادرش م. است گانھ يبا او ب

روند و او ھمواره  رژه مي در خیال خود ھنوز در ارتش خلق
دوستانی کھ  ھا در زندان احساس کرده است، خود را پیش آن

 ھای خودخواستند باور یھرگز او را ندیدند، تنھا آن زمانی کھ م
 .ھایی جدید برایش باشند را بھ او القا کنند و قیم

کشد  یدھد، در آغوشش م یآید بھ او گل م یزنی بھ سویش م  •
وزش یراو نیز کودک د. ھای دلش را گفتھ است حرف گوید یو م

است و شرایطی مشابھ مرضیھ  را کھ امروز بھ گذشتھ معترض
  .کند یتحسین م نشفھمد و مرضیھ را برای این سخنا یداشتھ، م

مردان و زنان گیج . سالن ھنوز در اشک و اندوه فرورفتھ است
تکانی را امروز . و بھ مرضیھ می نگرند و سردرگم بھ خود

 .اند نداشتھ اند کھ شاید انتظارش را احساس کرده
 و نوجوانان امروز، تکرار دیروزھا تا امروز از کودکان   آن• 

  .ھای خود را شنیده بودند حرف
 بازگو کردن خاطرات تا کنون با پنھان شدن در پشت  شیوه

، یھای روح ھای عاطفی و تألم  ضربھ ھمھ افتخارات، پس زدن
 این فشارھای ناخواستھ با دالیل و معیارھای  توجیھ تحمل ھمھ
  .انقالبی بوده است

 تو ھمان را گفتی کھ: گوید ی نوجوانی کھ خطاب بھ مرضیھ م•
کند و  یحیرت م )مرضیھ!(دود یمن مھاست در سر و دل  سال

پس چرا تا بھ حال لب بھ سخن نگشوده  کند، ی با خود زمزمھ م
  !!بود

  ٢٠٠٧آگوست 
  نشریھ ھمایش زنان ایرانی در ھانوفر ٤٧ بر گرفتھ ازگاھنامھ

htm.Migoyad_Sokhan_marzieh/inarsem/org.dialogt.www 
  
  

  )مھرنوش ل(؟ یاگر نسل ما نھ، پس ک
کھ در کنفرانس شرکت کنم اما بھ سخنرانی ھا   نتوانستم من •

 ٢٢بھ عنوان یک دانشجوی . کھ ضبط شده بودند گوش دادم
سالھ، شدیدأ مشتاق بودم کھ نظرات جوانانی را کھ می توانند 

ر مورد این برھھ از تاریخ نقطھ نظرات قابل توجھی را د
اما وقتی کھ سخنرانی زن جوانی . معاصر ما ارائھ دھند، بشنوم

  .بھ نام مرضیھ را شنیدم، بسیار ناامید شدم
تو می گویی کھ نمی خواھی کاری بھ سیاست داشتھ باشی  • 

و می خواھی کھ فقط روی زندگی خصوصی خودت متمرکز 
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جامعھ  ما جزیی از. یمھست" افراد"اما ما چیزی بیش از . یشو
ای ھستیم کھ مافوق زندگی ھای خصوصی خودمان قرار می 

بھ عنوان جوانان جامعھ، ما باید آرمانخواه ترین و . گیرد
  . مترقی ترین پیشروان تغییرات سیاسی باشیم

  برای اینکھ بدانی می توانم تو را درک کنم باید بگویم کھ•
 من ھم فعالین سیاسی والدین. دوران کودکی من ھم آسان نبود

 و سالھای قبل از آن ٦٠ای بودند کھ در زمان کشتار دھھ 
خانواده من قبل از دنیا آمدنم و در بیشتر . فعالیت می کردند

  .دوران اولیھ کودکی ام، زندگی مخفی داشتند
 برای خودم می سوخت و فکر  در گذشتھ، من ھم گاھی دلم•

آسوده تر می بود اگر می کردم کھ زندگی ام چقدر راحت تر و 
اما بعد بھ میلیونھا بچھ ای فکر می کردم . والدینم سیاسی نبودند

مریکای التین و سراسر جھان از گرسنگی آفریقا، آسیا، آکھ در 
من می دانم کھ . و بیماری ھای درمان پذیر و فقر رنج می برند

انقالبیونی مثل والدین ما مبارزه کردند کھ 
ھ ھای خودشان، ھمھ بچھ ھا منجملھ بچ

زندگی کنند بھتری بتوانند در یک دنیای 
و من برای ھیچ کدام از این دشواری 
ھایی کھ در زندگی داشتم، افسوس نمی 

  .خورم
بودن بھ معنی پشت کردن " یعاد" اگر •

بھ بی عدالتی ھا و پذیرفتن ھر چیزی بھ 
ھمان شکلی کھ ھست باشد، بنابراین من 

 والدینی را من. والدین عادی نمی خواھم
نمی خواھم کھ تمام زندگیشان صرف 
تربیت بچھ ھایی شود کھ مثل خودشان بی 
خبر از ھمھ چیز و از نظر سیاسی نا آگاه 

  . باشند
 اما من از تو سوال می کنم کھ ما بر •

اساس کدام قواعد اخالقی و معنوی می 
کھ فعالین سیاسی نباید بچھ یم یتوانیم بگو

ن معنا نیست کھ دار شوند؟ آیا این بدا
فعالین سیاسی را باید محکوم بھ یک 

زندگی بدون عشق و بدون خانواده کرد، آنھم فقط بھ این دلیل 
  ؟!کھ آنھا مبارزه برای یک دنیای بھتر را انتخاب کرده اند

 من معتقدم کھ افرادی کھ بیش از ھمھ در این دنیا صالحیت •
. ن مبارز ھستندانقالبیو  اتفاقا ،پدر و مادر بودن را دارند

انقالبیون واقعی بھ دلیل داشتن عمیق ترین عشق و عواطف و 
محبت نسبت بھ ھمھ بچھ ھای دنیا، و نھ فقط برای فرزندان 

انقالبیون . خودشان است کھ این نوع زندگی را انتخاب می کنند
آنھا را توانند دارای عالی ترین خصایص بشری ھستند کھ می 

  .نندبھ نسلھای آینده منتقل ک
  ٢٠٠٧سپتامبر 
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   سخنی با مرضیھ ، دختری کھ در سمینار کلن سخن گفت

 )م. غزال(
اق  بیان ھمھ مسائل و واقعیتھایی کھ در آن سالھای سیاه اتف•

، یتوجھ بھ گستردگی جنایتھای رژیم جمھوری اسالم افتاد، با
بسیاری از واقعیتھا و تلخی ھا  چرا کھ ھنوز. بسیار ضروریست

بیگناه و زحمتکش  و ستمی کھ این رژیم جنایتکار بر سر مردم
 ھر چند تو در صحبت. و مبارزمان آورد ناگفتھ مانده است

لی مصیبت ھا و رنج ھایت حتی اشاره ای ھم بھ این عامل اص
 .یدامن تو را نیز گرفتھ بود، نکرد ی کھیھا و حرمان ھا

 ، بھ جای سرمایھی تو آن روز بھ جای رژیم جمھوری اسالم•
داران زالو صفت، پدر و مادرت و مبارزه کردن آنھا را دلیل 

  .برای تو پیش آمده وضعی دانستی کھ
یا تو می اصًال آ  پس نقش رژیم جمھوری اسالمی چھ بود؟ و•

 دانی کھ در ھمان سال این رژیم جنایتکار برای حفظ وضع
ظالمانھ در جامعھ بھ نفع سرمایھ داران ھزاران نفر از عزیزان 

خون غلطاند؟ چرا ما نباید این جنایتکاران و  مردم را در
استثمارگران را عامل مصیبت ھای خود و ھزاران نفر مثل 

تنھا  قلمداد کنیم کھخود بدانیم؟ و برعکس کسانی را مقصر 
این بود کھ خوشبختی ھمھ انسان ھا، " جرمشان"و یا " گناھشان"

ی یگرفتھ تا پیر و جوان خواست آنھا بود وبرای برپا از کودک
  مبارزه می کردند؟... اعتیاد و فحشا و  یک جامعھ بدون فقر و
آن   شرایط زندگی و جامعھ ای کھ در•

ی بھ بسر می بریم ھمواره چنین اجازه ا
تصمیم  انسان ھا نمی دھد کھ بنشینند و

بگیرند کھ یا مبارزه بکنند و یا بچھ دار 
در یک جامعھ طبقاتی مبارزه در . شوند

زندگی یک انتخاب ناگزیر است و افراد 
متوجھ باشند  جامعھ حتی بدون این کھ خود
البتھ ممکن . در بطن آن قرار می گیرند
ران و روشنفک است صرفًا برای پیشگامان

 و نھ ھمھ توده ھا در شرایط -یانقالب
در این . آید خاصی امکان انتخاب بوجود

گاھانھ با موضوع بچھ آصورت آنھا حتمًا 
ی یمثًال تا جا. د ار شدن برخورد می کنند

 جوانان انقالبی ٥٠کھ من می دانم در دھھ 
بین بردن ظلم و ستم در  کھ برای از

 جامعھ ای کھ رژیم شاه بر سر آن بود
مبارزه می کردند، بھ موضوع بچھ دار 
شدن و خیلی از مسایل اجتماعی دیگر بھ 

با وضعیت مبارزه شان  گونھ ای کھ
  .ھمخوانی داشت، برخورد می کردند

 از طرف دیگر دلم می خواھد بھ این واقعیت توجھ کنی کھ •
راھی کھ پدر و مادرت انتخاب کرده بودند در  اگر تو بخاطر

، بیشمارھستند ینبود دی کھ خواھانشسرنوشتی گرفتار ش
بلکھ  کودکانی کھ نھ بخاطر انقالبی بودن پدر و مادرھاشان

بخاطر فقر و فالکت، چھ در گذشتھ در رژیم شاه و چھ امروز 
جمھوری اسالمی قربانی این شرایط وحشتناک شده  در رژیم

  .اند
رد  بنابراین انقالبی بودن یا نبودن فرد، مبارز بودن یا نبودن ف•

کھ او را از متحمل شدن این جنایت ھا، در ھر  چیزی نیست
ھمین دلیل کسی نمی داند در  بھ. شکل آن در امان نگھ دارد

شکلی بخود  جھانی کھ ما بسر می بریم، شرایط زندگی تو چھ
می گرفت اگر پدر و مادر تو راه مبارزه با رژیم جمھوری 

   .در پیش نمی گرفتند اسالمی را
٢٠٠٧/٠٩/١٦ 
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  ھویتی ناگریز
  

 شدگان وگو با یکی از فرزندان اعدام گفت
  )برگرفتھ از سایت اخبار روز( شکوفھ منتظری ـدویچھ ولھ 

  
. یا  از دست داده١٣۶٧ھای سال  امپدرت را در اعد: دویچھ ولھ

توانی بگویی چند سالھ بودی کھ او دستگیر شد و چگونھ از  یم
  ؟یاعدامش مطلع شد

شاید دو سال داشتم، کھ او دستگیر شد و سھ سال بعد اعدام : الف
  سال بعد از اعدامش، فھمیدم کھ او اعدام شده٣اما من . شد

و .  من پنھان کرده بودنددر این سھ سال خانواده این را از. است 
  .باالخره یک روز مادرم گفت کھ چھ اتفاقی افتاده است

  ؟یشد یدر این سھ سال چگونھ توجیھ م ■
ھر روز مطمئن بودم، کھ فردا . با انتظار ھر لحظھ آمدنش □
حتی امروز با وجود . ھر لحظھ بود. این فردا ھمیشھ بود. آید یم

شکلی   بھ. وز ھم با من استدارم، این رویا ھن   سال٢٣کھ   این
کنم، یکی از این  یھنوز ھم گاھی فکر م.  برایم درونی شده

  .ھا او خواھد آمد و برای ھمیشھ در کنارم خواھد بود فردا
کھ   این ؟ با توجھ بھ یای کھ خبر را شنیدی چھ حالی داشت در لحظھ ■

  گر چھ بود؟ یاعدام برایت تداع. یک مرگ طبیعی نبود
ام،  شود، کھ بسیار تالش کرده ی سالی م٣−٢راستش  □

تا بتوانم . ھا را از خودم دور کنم خاطرات تلخ آن سال
، چیز زیادی بھ  بھ ھمین علت. تر با پدرم برخورد کنم بینانھ واقع

دانم، البتھ شما بگذاریدش بھ  یاما یک نکتھ را خوب م. یاد ندارم
ی زرگ مببینید، شما در شرایطی ب. حساب تحلیل تا خاطره

اما این غیر عادی برای . است شوید کھ اصًال شرایط عادی نبوده 
مثًال رفتن یک کودک خردسال بھ زندان . شود یشما عادی م

برای مالقات، زندانی بودن پدر، تضاد محیط درون خانھ و 
 قھرمان و  داشتن پدری با دو وجھ، یک چھره. محیط بیرون

خرابکار است و  دیگری کھ نجس است، کافر است،  چھره
چرا کھ . ھزاران غیر عادی دیگر، کھ در زندگی من عادی بود

در . اند ھا ھمراه من بوده از وقتی خودم را بھ یاد دارم تمام این
مرگ در کل غیر عادی . نتیجھ اعدام ھم مرگ غیر عادی نبود

اما شما تصور کنید، . دانم یشاید ھم بود نم. بود اما نوعش نھ
ای ھمھ چیز برای شما غیر عادی است، کم  ھوقتی در یک پروس

تازه زندگی عادی بقیھ برای آدم . شود ی ، عادی میکم غیر عاد
ھا نسبی ھستند و دگرگون  دانید، مفھوم یم. شود یغیر عادی م

است،  بگذارید جور دیگری بگویم، اینکھ او اعدام شده. شوند یم
  .نخواھم دیدانگیز نبود کھ او را دیگر ھرگز  قدر غم برایم آن

اما جایی از . بزرگترین درد و اندوه ماجرا برای من این بود
کھ  این. بود ماجرا رسید کھ برای من ھم غیر عادی و آزار دھنده

، جایی از یدان یمن نمی دانم او کجاست و فقط م. او قبر ندارد
  .است این زمین روبرویت، یعنی خاوران، شاید او ھم آرمیده

  ؟ یکن ی پدرت چگونھ نگاه مبھ مسئلھ اعدام ■
در کشورھای جھان سوم اعدام معموًال بار معنایی منفی  □

اما در . زیرا بھ نوعی متعلق بھ دزد و قاچاقچی است. دارد
در چند سال اخیر " دار زدن"تر بگویم  کشور ما اعدام، راحت

اعدام برای محکوم بھ اعدام بار منفی . است بار دیگری یافتھ
کسی کھ .  آن حکم بار منفی دارد رای صادر کنندهندارد، بلکھ ب

آویز  کھ حلق نھ آن.  مجرم اصلی است حکم را صادر کرده
  .است شده
  ؟ یکن یامروز پس از این ھمھ سال، چقدر بھ او فکر م ■
اعدام ھم . بھ نبودنش در کنارم. کنم یھنوز بھ او خیلی فکر م □

 برایم ھمیشھ پدرم. در ھمین مجموعھ برایم قابل بررسی است
من . ھمھ سال او ھنوز ھر لحظھ ھمراھم است پس از این. ھست

شاید نھ دیگر با درد و رنج، اما . کنم ھنوز بھ او فکر مي
را در زندگیم  او بخش بزرگی از ھویت من. ھمراھم است

در بسیاری از روابط و در . ھویتی ناگریز. دھد یتشکیل م

ری کھ تو اول از خودت برخورد با بسیاری از اطرافیان، تصوی
را   این مسئلھ من. ، فرزند آن آدم است نھ خود تویدھ یارائھ م
ھای اخیر  البتھ تالش بسیاری کردم تا در سال. دھد یآزار م

  . تصویر خودم را غالب کنم
  کند؟  یھایت سنگینی م دھد؟ بر شانھ یچرا این مسئلھ آزارت م ■
مادرم باری بر دوش حضور پدر و . گونھ بگویم بگذارید این □

. گذارد، بلکھ اسم این دو آدم برای من مسئولیت است یمن نم
ھا را  ھا باشم، حداقل تصویر آن توانم مانند آن یکھ اگر نم این

ای باشم کھ حتی اگر شده، اندکی بھ من  گونھ خدشھ دار نکنم و بھ
اما از سوی دیگر وقتی پدرم و اعدام او موجب . افتخار کنند

ھا حلقھ  آمیزی کھ اشک نیز در آن ھای محبت در نگاهشود،  یم
فرار از ترحم در من بھ حدی . شوم یشده ترحم را ببینم، اذیت م

کنم و  یھا را ترحم برداشت م است، کھ گاھی محبت انسان رسیده
این فرار تبدیل بھ ترسی شده کھ گاھی . شوم یدچار سوءتفاھم م

کھ ممکن است حقیقی محبتی . دھد یحتی فرار از محبت معنا م
  .ھم باشد

 قھرمان بودنش  پدر برایت چھ مفھومی دارد؟ بیشتر برایت جنبھ ■
  ؟یپررنگ است یا پدری از نوع کامًال زمین

گاھی . ھا ای بود از تمام این ھای زیادی او برایم ملغمھ سال □
امروز اما . شد و گاھی پدر بودنش یتر م قھرمان بودنش پررنگ

. او برایم مثل پدر دختر ھمسایھ نیست. داردھای دیگری  تفاوت
. تصویر حضورش برای من تصویر عادی از یک پدر نیست

خواست در  تصویری کھ من امروز از او دارم، و چقدر دلم مي
با . توانست بھ من کمک کند یکنارم بود، آدمی روشن است کھ م

مثل یک ھمراه و این نقش را . ھم گپ بزنیم و درد دل کنیم
برای من حس لذت . است کرده ی مادرم برایم بازی مھمیشھ

بخشی بود، کھ در کنار پدرم بنشینم و با او در رابطھ با مثًال 
ھایم  یگرییا با او از یاغ. ام حرف بزنم فالن کتابی کھ خوانده

 پدرت  گفت، تو لنگھ ام ھمیشھ بھ من مي یمادربزرگ پدر. بگویم
کردم، خب پس  یکر مگر و من ھمیشھ ف یاغی و عصیان: یھست

در حالی کھ . فھمیدیم یاگر بود ما حرف ھمدیگر را خوب م
اش را برای  یھای جوان ھای دیگر، تجربھیشاید او ھم مثل خیل

توانم با خیال راحت  یاما من م. پسندید یفرزند خودش نم
من این حس را دوست دارم، کھ با او بگویم، . گونھ بیاندیشم این

اش با او  حال از خودش، گذشتھ ر عینبخندم، دعوا کنم و د
از پست مدرنیسم تا رنگ مطلوب یک استکان . حرف بزنم

دوست دارم کھ تنھا حرکت لبانش را تماشا کنم، وقتی . یچا
  دانید، من با مادرم رابطھ یم. کند ی مبکلمات را بھ بیرون پرتا

او بھترین دوست من است و او را ستایش . ای دارم العاده فوق
پس حتمًا . است کنم، مادم ھنوز ھم عاشق پدر  یفکر م. نمک یم

گونھ تا امروز عاشقانھ   مادر خوب بوده، کھ این پدر ھم بھ اندازه
تصویر حضور پدرم و نوع ارتباطم با او را، از . دوستش دارد
ھمزمان در کنار تمام . کنم ی با مادرم بازسازی م روی رابطھ

  .ندگی من است ز ھای مشخص، پدر اسطوره این حس
  چقدر در بین خانواده، پدرت و کار او تأیید شده بود؟  ■
ھا پدر از دست رفتھ یا محکوم است یا  در بسیاری از خانواده □

ام کھ بعضی ھا  حتی بسیار شنیده. شود ی او سکوت م در باره
اما برای من ھرگز این . شدند یدار م گویند نباید بچھ یعلنًا م

دار   از زبان مادرم نشنیدم، اشتباه کرده بچھمن ھرگز. گونھ نبود
او خوشحال است، فرزندانی دارد کھ دیگرگونھ .است شده

ھای وحشت برادرم را  حتی وقتی در ھمان سال. اندیشند یم
اما . گیرند بچھ را بندازند یشود، تصمیم م یناگھانی باردار م
یم گوید، شاید روزی من و تو نباشیم، بگذاری پدرم بھ مادرم م

بھ نظر من این امر بیش از . باشند  این دو بچھ ھمدیگر را داشتھ
دھد و این عشق  ی زندگی نشان م ھا را بھ ھر چیز عشق این آدم
  .برای من دلپذیر است

توانست کاری کند، کھ امروز پیش تو  یکنی پدرت م یفکر م ■
  بود؟ یم
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 ھایی آدم. شنوم ی م۶٧ھای زیادی از روزھای  امروز روایت □
جایی در یک صف، یک شانس و  جابھ. زیادی نجات پیدا کردند

اما من . رسد ھزار چیز دیگر کھ حتی گاھًا عجیب بھ نظر مي
ھای بھ ظاھر کوچک در رابطھ با  دانم ھیچیک از این شانس یم

با توجھ بھ سابقھ و وضعیت او تمام . است پدر من وجود نداشتھ
در اوایل .  حکم ابد داشتاو. است ھا تقریبًا غیر ممکن بوده این

 سال داشتند، ١۵ او و تمام کسانی کھ حکمی باالی ۶٧تابستان 
از اوین ھم . در اوین ماندند و بقیھ بھ گوھردشت منتقل شدند

کھ بتواند بیرون  پدر من برای این. است تقریبًا کسی بیرون نیامده
 تن کرد و یا پس از آن تر از آن کاری مي بیاید، یا باید خیلی قبل

در نتیجھ این راه . اما او آدم این کار نبود. داد ی بھ ھر چیز م
   .است برای او ناگزیر بوده

  ؟یکن یچقدر بھ چرایی و چگونگی اعدام پدرت فکر م ■
بود بھ چرایی ماجرا فکر  خیلی کمتر پیش آمده! جالب است □

بیشتر ! گفتم سرکوب است دیگر یدلیلش برایم روشن بود، م. کنم
اما چقدر خوب است کھ بشود . کنم ینگی ماجرا فکر مبھ چگو

  .چرایی این ماجرا را بررسی کرد
بھ نظر من یکی از نکات قابل توجھ در این کشتار، سرعت 

در مدت بسیار کوتاھی اعدام بیش از . عمل این حادثھ است
قدر سریع اتفاق  جدًا چرا این.  انسان واقعًا عجیب است۴٠٠٠
  افتاد؟
   روشن شود؟١٣۶٧ھای سال  ی روزی ابعاد اعدامامیدوار ھست ■
فاش شدن این جنایت، . این بزرگترین آرزوی من است □

روشن شدن سرنوشت پدر من است و بھ شکلی روشن شدن 
  . ھویت من

تواند درد تو را تسکین دھد؟ محاکمھ  یکنی چھ چیز م یفکر م ■
  تواند در این راه کمکی کند؟ یھا م عامالن اعدام

اما . کنم یبخشم، نھ فراموش م ید من نھ چیزی را مببینی □
بخشم،  یمن چیزی را نم! ھا خواھم اسلحھ بگذارم پِس سر آن ینم

دانیم باید  یما حتی نم! اصًال اول بگویند، باید کھ را ببخشم
را  اول معلوم بشود کھ من قرار است کھ. کسی را ببخشیم چھ

، اصًال من باید چھ چیز ببینم. کنم ببخشم یا نھیبعد فکر م. ببخشم
ام را، حسرت یک  یھای از دست رفتھ زندگ را ببخشم؟ سال

لحظھ حضور پدر، رنج مادر و ھزار بدبختی دیگر را چھ کسی 
. بخشم یتواند بھ من بازگرداند؟ من نھ چیزی و نھ کسی را م یم

من تنھا آرزویم، . اما این عدم بخشایش من معنای انتقام ندارد
معلوم است من و ما درد . د این ماجرا استروشن شدن ابعا

اما برای تسکین . کشیم یدوش م داریم و رنجی روزانھ را بھ
  .ھای این معما کنار روند ای ما ھمین کافی کھ پرده حتی لحظھ

کنی در ھمین راستا باید چھ کرد؟ چگونھ باید ابعاد این  یفکر م ■
  ماجرا را روشن کرد و از حقایق پرده برداشت؟

ول از ھمھ باید کسانی کھ زمانی در حکومت بودند و امروز ا □
شان را بدون الپوشانی  اند، حداقل روایت گردان شده یاز آن رو
  المللی بھ اندازه  دوم، در این زمینھ کار بین در درجھ. بازگو کنند
المللی نیاز بھ اتحاد  برای یک کار وسیع بین.  است کافی نشده

متأسفانھ ما .  غریبی برای ایرانیان است است و گویا اتحاد پدیده
ایم این فاجعھ را تبدیل بھ مسئلھ روز مجامع  ھا نتوانستھ یایران
  .المللی کنیم بین
  ؟یچھ احساسی بھ خاوران دار ■
من ھیچ وقت . خاوران؟ خاوران مثل یک مأمن است □

خاوران فقط بابا و . نتوانستم، احساسم را بھ خاوران بیان کنم
خاوران چیزی است . یبین یجا م دوستانی نیستند کھ آنمامان و 

. است ھای سکوت بھ من و ما ھویت داده  کھ در تمام سال
، باور یرو یجا م خاوران مثل یک سند است، کھ وقتی آن

من . ای از امید و ھویت ماست خاوران ملغمھ. یکنی ھستیم
من ست کھ بھ  ی اخاوران جای. توانم این حس را تعریف کنمی نم

  .ماند است و تا ھمیشھ سند ھویت من باقی خواھد  ھویت داده
  

  !پیکار خاطره ھا
  

  ٦٧گفتگو با یکی از رفقای بازمانده از کشتار 
فرصتی دست داد تا با رفیق ناصر از زندانیان سیاسی کھ بیش 

در ) ١٣٦٨ تا زمستان سال ١٣٦٠از تابستان (از ھشت سال 
 گفت و گوی طوالنی زندانھای جمھوری اسالمی بسر برد،

مطلبی کھ در ذیل می خوانید گزیده ای از این گفت . داشتھ باشیم
در فرصت ھای آتی بھ شکل مناسبی این مجموعھ . و گو است

  . را در اختیار خوانندگان نشریھ قرار خواھیم داد
  دست اندرکاران نشریھ دانشجویی بذر

  
 ما خیلی خوشحال ھستیم کھ با تو مصاحبھ می کنیم،■ 

   .امیدواریم از این مصاحبھ بتوانیم، درسھای خوبی بگیریم
با سالم و تشکر از اینکھ این فرصت را بھ من دادید کھ با 
نشریھ دانشجویی خوب بذر صحبتی داشتھ باشم و از ماجراھای 

با این ھدف کھ از . کھ بر نسل سیاسی قبلی گذشت، سخن بگویم
  . بسازیمگذشتھ یاد بگیریم کھ چطوری آینده مان را

  کمی از خودت بگو و آشناییت با مسائل سیاسی؟  ■ 
من ھم مثل خیلی از افراد در آن دوران، با اینکھ سنم کم بود، 

 را داشتم، از طریق معلمان ٥٧چون تب و تاب قبل از انقالب 
  .پیشرو و آگاھی کھ داشتم، کم کم با مسایل سیاسی آشنا شدم

ابانی  در آن سالھا من ھم با شروع  تظاھرات ھا ومیتینگھای خی
بھ آن جمع  پیوستم، بھ خیل عظیمی کھ وارد مبارزه علیھ رژیم 

منتھا اینکھ واقعَا خودم چی می . شاه  شده  بودند، پیوستم
خواستم را درست نمی دانستم، فقط می دانستم کھ وضع باید 

  . سال بیشتر نداشتم١٥، ١٤آنزمان من . بھتر بشود
 بود کھ چھ نیروھای چپ، چھ مجاھدین، اتفاقَا در ھمان دوره

نیروی زیادی را جذب می کردند، یکی از خصوصیات آن 
دوران این بود، آمادگی وسیعی در جامعھ بود، کھ بھ نیرو ھای 
سیاسی بپیوندند، حس عدالت خواھانھ در میان  مردم بویژه 

  . دانشجویان و دانش آموزان خیلی باال بود
  تو ھم جذب گروھی شدی؟■ 
ن واقعَا در آن دوره ھیچ چیز نمی دانستم، ذھن من مثل یک م

نوار خالی بود کھ نیاز داشت یک چیزھایی را در خودش پر 
کند، منتھا نیاز بھ مطالعھ داشتم تا بھ لحاظ ایدئولوژیک تکلیف 
خودم را روشن کنم، چون ھنوز معلوم نبود اصَال من مذھبی 

یدئولوژی پویا تری  ھستم یا چپ، دنبال این بودم کھ بھ یک ا
دست پیدا بکنم، بین اسالم و سوسیالیسم مردد بودم کھ کدام یک 

من در پروسھ یک انتخاب . از اینھا می تواند اینکار را بکند
    . آگاھانھ بودم

 سالھ دنبال این بودی ١٤،١٥چطور بھ عنوان یک نوجوان  ■
کھ آگاھانھ ایدئولوژیت را انتخاب کني؟ در صورتی کھ در 

 سالھ چنین ٢٦،٢٥ایط کنونی یعنی دوره ما یک جوان شر
  نیازی را حس نمی کند؟ 

اگر از .  از بسیاری جھات متفاوت است٥٧، ٥٦االن با سال 
زاویھ فقر و بدبختی مردم بخواھیم مقایسھ بکنیم شاید از حاال 

آنزمان ھم ما حلبی . وضع بھتر بود، بھ نسبت جمعیت و شرایط
م، پای میدان آزادی حلبی آبادھا بر قرار آبادھای فراوانی داشتی

بودند، یا در جنوب و شرق تھران فقر بیداد می کرد، اعتیاد، تن 
فروشی ھمھ اینھا در آن دوران بھ نسبت خودش وجود داشت؛ 

بسیاری از . ولی از نظر سیاسی شرایط خیلی متفاوت بود
سازمانھای سیاسی انقالبی و چپ  توانستند روی جامعھ تاثیر 

در واقع یک جنبش انقالبی سیاسی موجود بود، این . گذارندب
کمک می کرد کھ یک جوان فکر کنھ کھ االن نیاز بھ انتخاب  

  .ایدئولوژی دارد
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  چرا در آن دوره دستگیر شدی؟■ 
ھمانطور کھ گفتم، من با شروع مطالعھ و خواندن نشریات 

اشتھ سیاسی کم کم بھ این نتیجھ رسیدم کھ باید یک ایدئولوژی د
باشم، تا بتوانم درست تر و بھتر پیش بروم؛ این ممکن نبود بجز 

مصمم بودم کھ بخوانم، یاد بگیرم، سوال کنم و . با مطالعھ
جواب بگیرم، تا بتوانم  آن چیزی کھ بھترین ھست را انتخاب 

 مواجھ ٦٠در چنین دوره ای بودم کھ با سرکوب سال . بکنم
این احساس و نیاز بھ . شدم و این فرصت از من گرفتھ شد
ولی در آندوره من این . انتخاب در دوران زندان ھم با من بود

شانس را نداشتم افرادی را از نزدیک بشناسم کھ بتوانم سؤال 
در حال مطالعھ نشریات گروھھای مختلف . ھایم را پاسخ بگیرم

  . و انتخاب میان آنھا بودم
منظم و بھ وقتی کھ دستگیر شدم، نشریات کالسھ شده خیلی 

آنھا ھم بعد از . ترتیب از ھمھ گروھھا در خانھ ما پیدا کردند
دستگیری، شدیدَا روی این موضوع فشار می آوردند کھ تو 

؟ و من اگر یک جریان را می گفتم !متعلق بھ چھ جریانی ھستی
کھ نبود، باید این بازجویی ادامھ پیدا می کرد؛ بھ این شکل کھ 

! و حاال اسم آنھا را بگو؟! باط ھستی؟حاال با چھ کسانی در ارت
کھ من نام جریان یا سازمانی را نگفتم کھ در واقع ھم متعلق بھ 

ولی روشن است کھ من از نظر سیاسی بھ طور . ھیچ کدام نبودم
بھ خاطر ھمین . قطع علیھ جمھوری اسالمی موضع داشتم

ضدیتم در محلی کھ زندگی می کردم بھ طور فعال علیھ جنایات 
وری اسالمی در کردستان و گنبد و جاھای دیگر  افشاگری جمھ

بھ ھمین خاطر  عناصر حزب اللھی محل من را بھ . می کردم
در . عنوان کسی کھ مخالف جمھوری اسالمی ھست لو دادند

  . واقع من بھ جرم داشتن نشریات مختلف بھ زندان افتادم
  چطوری بھ تو حکم دادند؟ ■ 

ندان موقت کرج بود، بازجویی و در جایی بھ نام کانون کھ ز
دادگاه انجام شد؛  دادگاه ھم مثل دادگاه ھمھ بچھ ھای دیگر چند 

مرا بھ عنوان مخالف جمھوری اسالمی محکمھ . دقیقھ ای بود
ھر نشریھ ای کھ داشتم بھ عنوان یک جرم تلقی شده . کردند

بود، یعنی پانزده یا شانزده تا جرم بود، مثَال نشریھ ایکس یک 
م، نشریھ بعدی دو جرم ھمینطور تا پانزده تا، یعنی ھر چند جر

اصَال برایشان . تا گروه بود من متھم بھ ھمان تعداد جرم بودم
؟ مھم این بود کھ می !مھم نبود کھ تو کاری کردی یا نکردي

خواستند توی جامعھ چنان جو رعب و وحشتی ایجاد کنند کھ 
  .اصَال کسی بھ فکر این چیزھا نیفتد

را تعداد زندانیان سیاسی در دوره جمھوری اسالمی اینقدر چ■ 
   نسبت بھ قبل از انقالب  زیاد بود؟

بسیاری فھمیدند کھ این جمھوری اسالمی اون چیزی نیست کھ 
 نیروھای  زیادی در سراسر کشور داشتند .مردم می خواستند

رژیم سعی می کرد اتوریتھ . جذب جریانھای سیاسی می شدند
بھ این . ال کند، اما زیاد نمی توانست پیش برودخودش را اعم

  .دلیل کھ نیروھایی بودند کھ مقاومت می کردند
، رژیم انقالبی نبود ولی مردم جو جامعھ یک جو انقالبی بود

، مردم آن چیزی کھ می خواستند رژیم ھیچ واقعَا انقالبی بودند
ین وقت نخواست و این را عمَال ثابت کرد، مردم واقعَا دنبال ا

بودند کھ تحول ایجاد بشود و مسلمَا کسی نرفت توی خیابان 
ھمینطوری کشتھ بشود یا کسی نمی خواست برود زندان شکنجھ 

جوشش سیاسی گسترده ای در . بشود کھ اوضاع بد تر بشود
در خانواده ھا، در محلھ ھا، در کارخانھ ھا و ھمھ . جامعھ بود

ھای سیاسی چپ رفتھ بھ ویژه در کارخانھ ھا خیلی از نیرو. جا
یعنی . جامعھ مداوم می جوشید. بودند و داشتند فعالیت می کردند

. می جوشید تا اینکھ باالخره بھ یک نتیجھ ای برسد. ثابت نبود
بھ ھمین دلیل بود کھ دستگیری ھا خیلی . منتھا متاسفانھ نتوانست

  .گسترده بود

می ھا آنطور کھ ما شنیدیم رژیم لیست ھای طوالنی از اعدا■ 
  را در رسانھ ھا اعالم می کرد، چقدر این مسئلھ صحت دارد؟ 

، ھمین طور بقیھ ماھھای پایانی ٦٠آره؛ در شھریور ماه سال 
در ماھھای شھریور و مھر .  اعدامھا بھ شدت ادامھ داشت٦٠

 بعد از ظھر کھ وقت اخبار ٥خیلی راحت تلویزیون ساعت 
البتھ این . اعالم می کردکوتاه بود اسامی اعدام شده ھا را رسما 

اسامی بعضی ھایشان واقعی بود و بخشی اسامی مستعاری بود 
حتی بعضی ھا اسمشان . کھ بچھ ھا ھنگام دستگیری گفتھ بودند

را نگفتھ بودند و اعدام شدند، بھ ھمین دلیل خیلی از خانواده ھا 
اصال نمی دانستند کھ بچھ ھایشان کجاھستند و چھ سرنوشتی 

اما بچھ ھا بھ دلیل مسئولیت ھایی کھ داشتند ترجیح . پیدا کردند
می دادند کھ حتی اسمشان را نگویند تا ازطریق اسمشان آنھا 

  . نتوانند افراد دیگری را پیدا کنند
زندان در ھمان اوایل دستگیری فضای بین زندانیان  در■ 

چطور بود؟ رفتار روزمره شما با توجھ بھ اینکھ ھر روز عده 
   شکنجھ و اعدام می بر دند، چگونھ بود؟ای را برای

روابط بین بچھ ھا خیلی خوب بود، در واقع تا وقتی کھ چیزی 
بھ اسم تواب شکل نگرفتھ بود درون بند ھا و سلول ھا؛ جو 

ھمھ تازه از بیرون آمده بودند و ھنوز کسی . خوبی برقرار بود
ا یادم است ھر شب بچھ ھ. نبریده بود، جو ھمکاری برقرار بود

شرایطی بود کھ . سرود ھای انقالبی آن دوران را می خواندند
  . افراد نیازداشتند روحیھ خودشان و دیگران را حفظ کنند

آیا در زندان امکان مطالعھ یا برقراری جلسات آموزشی  ■ 
  بود؟ جو کلی در این زمینھ چگونھ بود؟ 

  بھ نسبت جنبشی کھ با٦٠ تا ٥٧بھ دلیل اینکھ فاصلھ سھ سالھ 
آن عظمت براه افتاده بود کم بود و ھمھ بواقع در خیابان بودند و 
خیلی از نیروھا بدنھ جنبش مترقی ایران جوان بودند و ھنوز 
فرصت مطالعھ عمیق و گسترده را پیدا نکرده بودند، زندان در 

خیلی از بچھ ھا . آندوره بھ محلی برای رفع این کمبود بدل شد
کتابھایی در .  مطالعھ می کردندرا می دیدی کھ با عطشی زیاد

برخی را  زندانبانان می دادند یا . زندان مواقعی گیر می آمد
بعضی .  مانده بود٥٩ و ٥٨بعضی دیگر از کتابھا از دوران 

توانستھ بودند آنھا را مخفی نگھ دارند و حفظش کنند و یا بھ 
صورت دست نویس روی کاغذھای و دفترچھ ھای کوچک 

ین کتابھا را کوچک کرده یا وقتی یک کتاب نوشتھ بودند و ا
 تکھ می ١٠ صفحھ ای می آمد توی بند، این کتاب را ٢٠٠
ھم خوانده می شد و ھم نوشتھ می شد، یعنی این کتاب . کردیم

 ساعت در حال خواندن بود، خیلی وقتھا بود کھ نوبت خود ٢٤
  .  صبح و حالت چرخشی داشت٣ نصفھ شب می شد یا ١٢من 
     ران کتاب خوانی چھ تاثیری روی خود تو داشت؟این دو ■ 

خیلی خوب بود، من تازه عمیق تر شدم، با اینکھ تحت فشار 
زیاد زندانبانان بودیم یعنی شرایط راحتی نبود کھ مثال دراز 
بکشی و کتاب بخوني، مدام توی زندان مسألھ بود، مسألھ توابین 

 بود، حتی شروع شده بود، بخش کمی بریده بودند فشار آنھا
رفتار روزمره تو زیر نظر بود کھ با چھ کسی حرف می زنی، 
چھ کتابی می خوانی، با چھ کسانی در سالن بند قدم می زنی، با 
چھ کسانی در ارتباطی، اینھا ھمھ با شکل گرفتن توابین شروع 
شد، پدیده زشت و بدی بود و خیلی ھم آزار دھنده بود تا وقتی 

 کتابخوانی روی من خیلی خوب بود چون تاثیر. کھ توابین بودند
در حین مبارزه و مقاومت توی زندان و در حین اینکھ داری بھ 
لحاظ سیاسی مبارزه می کنی، بھ لحاظ ایدئولوژیک ھم داری 
روی موضع خودت کار می کنی و این خیلی محسوس تر و 

فشار سیاسی بود و در عین حال تو داشتی با . واقعی تر بود
از . ت محدود کھ موجود بود مطالعھ می کردیھمان امکانا

در رابطھ با موضوعاتی کھ . کتابھا بھ این شکل استفاده می شد
طرح می شد بچھ ھایی بودند کھ خیلی وارد بودند و بھ لحاظ 
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ما  تحت شرایط خیلی سخت امنیتی سؤاالتمان . تئوری باال بودند
یم راجع بھ آن را از آنھا می کردیم یا دو نفره، سھ نفره می نشست

موضوع حرف می زدیم، آنھا توضیح می دادند و کم کم یاد می 
گرفتیم، خوشبختانھ خود من این شانس را داشتم کھ طی این 

، می توانستم  بھ آنھا  باشممدت با بھترین بچھ ھا ھم سلول 
اعتماد کنم و بیشتر این رفقا تا آخر خوب ماندند و بعضی 

 و بعضی ھایشان ھنوز ھم ھستند ھایشان متاسفانھ اعدام شدند
آنھا نقش مھمی داشتند در شکل . چھ داخل و چھ خارج از ایران

گیری افکار و زندگی خود من، آنھا کار بزرگ و خطیری می 
کردند چون اگر رژیم می فھمید کھ یک نفر چپ است و دارد  

ولی ما با . تبلیغ ایدئولوژی چپ را می کند حتما اعدام می کرد
یتی خیلی سفت و سختی کھ داشتیم و تجربھ ای کھ پوشش امن

کسب کرده بودیم کھ چھ شیوه ای بھتر است، خوشبختانھ ھیچ 
  .اتفاقی برایمان نیفتاد و ھر جا کھ بودیم این بحث ھا بود

   بنابراین تو ایدئولوژیت را در زندان انتخاب کردی؟■
دقیقَا ھمینطوره، یعنی من زمینھ ھایی از بیرون، قبل از 

    .ستگیریم داشتم ولی این انتخاب توی زندان شکل گرفتد
  تو چطور شد کھ بھ چپ گرایش پیدا کردیی؟■ 

ببین، کتب مذھبی اسالمی کھ بھ وفور درون زندان بود، اما 
امثال (واقعیت این است فقط مسألھ این نیست کھ آن کتابھا 

کھ در زندان بود، باعث شده کھ من اسالم ) سروش و مطھری
ار بگذارم یا اصال بھ آن توجھ نکنم، من قبل از زندان را کن

اگر من بھ ایدئولوژی . کتابھای شریعتی را ھم خوانده بودم
واقعَا اسالمی گرایش پیدا نکردم دلیل اش این بود کھ فھمیدم 

اسالم راه حل نیست بلکھ ترمز است و اصَال نمی تواند راه حل 
 ھست بھ ویژه در  با احکام ارتجاعی کھ در خود قرآن.باشد

مورد زنان می شود فھمید کھ اسالم نھ تنھا راه گشا نیست بلکھ 
این را ھم فھمیدم کھ ایدئولوژی . بیشتر مانع پیشرفت انسان است

. علمی کھ خواھان تغییر جھان است. مارکسیسم یک علم است
من ھمانطور کھ مارکس گفت فھمیدم کھ این فلسفھ مادی می 

اگر .  بدھد بھ جای اینکھ آنرا تفسیر کندتواند جھان را تغییر
ھمان . سوسیالیسم را بھ عنوان یک علم بدانیم نھ خرافھ و مذھب

طور کھ در ھر علمی کاستی ھایی است، در این علم نیز می 
تواند اشتباھاتی باشد اما بھ ھر حال باید در جریان مبارزه رشد 

ت سنگینی ایندوره با فروپاشی شرق تبلیغا. و تکامل پیدا کند
روی کمونیستھاست، تحت عنوان اینکھ این علم توانایی تغییر 

از آن کا، گ، ب . جھان را ندارد و نتیجھ اش سرکوبگری است
ولی چیزی کھ من خودم . بیرون می آید و از این قبیل حرفھا

طی این مدت فھمیدم این است کھ سوسیالیسم واقعَا نیازی بھ 
ست کھ بھ عنوان یک علم می آنقدر توانا. سرکوب مردم ندارد

  . تواند خیلی چیزھا را حل کند
چھ رابطھ ای بین مقاومت خودت با جامعھ می دیدی و کال ■ 

  دید و ھدف و دلیل  تو برای مقاومت در  زندان چھ بود؟
زندان، . از نظر من زندان چیزی مجزا از جامعھ نبوده و نیست

سی از شرایط چھ زندانی سیاسی و چھ زندانی عادی ھمھ انعکا
وقتی تالطمات سیاسی اجتماعی در یک جامعھ . جامعھ ھستند

زیاد باشد مفھومش اینست کھ سطح فعالیت سیاسی باالست و 
نیروھای زیادی ھستند کھ در حال فعالیتند و در مقابلش 
نیروھای ارتجاعی ھستند کھ سرکوب را پیشھ می کنند مثل 

عمل رژیم ھای رژیم جمھوری اسالمی بھ ھمین دلیل عکس ال
دیکتاتور در مقابل نیروھای مترقی جامعھ سرکوب و جنایت  و 

بنوعی برای ھمین این حکم درست است کھ . شکنجھ  است
  .زندان فشرده جامعھ است

مقاومت در زندان و افت و خیزھای آن نیز بی ارتباط با 
  . تحوالت کلی انقالبی در جامعھ نیست

 ھم مرحلھ ای از مبارزهاز نظر فردی ھم مقاومت در زندان 

در واقع زندانی نشان می دھد کھ ھر اجازه ای را بھ . ستا
رژیم نمی دھد و نمی گذارد کھ ھر بالیی کھ خواستند سرش 

بھ . بیاورند و ھر حکم و قانونی را بخواھند بھ او تحمیل کنند
عکس العمل در مقابل این اجبار ھا می گویند مقاومت، با این 

مسلما یک . کھ در مقابل ظلم ایستادگی می کندکار نشان میدھی 
زندانی بھ تاثیرات اجتماعی مقاومتش ھم توجھ می کند و بدان 

فعالیت و روش خود را  درست می داند و و رژیم را . آگاه است
در مقابل بسیاری از احکامی کھ بھ بند ھا . جنایتکار می داند

ا افت و فردی یا جمعی و ب. تحمیل می شد ، مقاومت می شد 
برای مثال یک نمونھ در . خیزھای معین در دوره ھای مختلف

زندانھای شمال بود کھ سالھا برای نپوشیدن لباسھای فرم زندان، 
. زندانیان مقاومت می کردند و با زندانبانان درگیری داشتند

نمونھ دیگر مدتھا در بند زنان بر سر پوشیدن چادرھای مشکی 
  .  مقاومت بودبھ جای چادر ھای رنگی زنان

در حال حاضر برخی ھا مانند اصالح طلبان دوم خردادی می ■ 
خواھند بھ نسل جدید حقنھ کنند کھ مقاومت معنی ندارد و اصَال 

بھ نظر تو چرا این حرفھا . الزم نیست کھ آدم ھزینھ ای بپردازد
  را می زنند؟ 

الزم بھ ذکراست کھ این دوم خردادیھا کھ خودشان را اصالح 
می دانند، بسیاری در اصل ھمان شکنجھ گرھا و زندانبان طلب 

ھا وبازجوھای سابقند کھ  حاال خودشان را اصالحگر جا می 
ھمان شکنجھ گرھای با تجربھ دھھ شصت راه انداز دوم . زنند

آنھا با اینگونھ تبلیغات در واقع می خواھند با یک . خرداد شدند
را قانع کنند کھ اول می خواھند مردم . تیر دو نشان بزنند

دوم می خواھند . مقاومت فایده ای ندارد و آنھا را منفعل کنند
وقتی افرادی مثل . نسل جوان را نسبت بھ گذشتھ بد بین کنند

. حجاریان می گوید نباید مثل گذشتھ رفتار کرد و مقاومت کرد
دارد آب سرد بر شور و شوق نسل جوان  می ریزد و ھدفش 

امثال حجاریانھا می دانند کھ . ی استحفاظت از جمھوری اسالم
اتفاقا .  مقابل خود آنھا قرار می گیرند ادامھ چنین روحیاتی در

اینھا بخش دوراندیش تر رژیم اند کھ بیشتر از جناح دیگر کھ 
شمشیر از رو بستھ دارند برای حفظ جمھوری اسالمی تالش 

  . می کنند
 بازجوھا دو یک دوره ھم از این حرفھا راه انداختھ اند کھ■ 

دستھ اند برخی مالیم و خوبند و برخی شکنجھ گر و بد، نظرت 
  در این مورد چیست؟ 

بازجو در ھر . از دید من اصال چنین چیزی وجود ندارد
صورت بازجوست حتی کسی کھ در یک لحظھ آرام و مالیم 

یک زندانی ھیچگاه نباید فراموش کند کھ آن . برخورد می کند
 وی مالیم برخورد می کند، در حقیقت در بازجویی کھ دارد با

ھر دو  . اتاق بغلی در حال شکنجھ یک زندانی دیگر بوده است
چون ھر دو وظیفھ شان . این دستھ از بازجویان مثل ھم ھستند

این است کھ زندانی  بھ سمت گرفتن اطالعات بیشتر و حکم و 
چیزی بھ عنوان بازجوی خوب یا . مجازات سنگین سوق دھند

  . جود ندارد چون بازجو ، بازجو استبد و
  روابط زندانیان در زندان گوھر دشت چگونھ بود؟■ 

پس از . من پس از مدتی بھ  زندان گوھر دشت منتقل شدم
از آندوره بھ بعد . سالھای اولیھ زندان تقریبا از توابین خالی شد

در عین اینکھ . جزء یکی از بھترین دورانھای زندان من بود
 اختالفات ایدئولوژیک سیاسی زیادی وجود داشت بین بچھ ھا

. اما روابط بسیار دوستانھ و رفیقانھ ای بین بچھ ھا حاکم بود
اکثر آنھا پس از گذران  دوران سخت و پر از مشکل یاد گرفتھ 

  . بودند کھ با مشکالت و اختالفات چگونھ برخورد کنند
داشت از این نوع روابط البتھ در زندان قزل حصار ھم وجود 

اما گوھردشت چیز دیگری . ولی  با سختی ھای فراوان توام بود
برای . مثَال در ھر بند صندوق مالی جمعی وجود داشت. بود
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. کمک بھ بچھ ھایی کھ طی این سالھا ھیچ مالقاتی نداشتند
معموال کسانی بودند کھ خانواده ھایشان بھ دلیل سکونت در 

یی ھزینھ ایاب و ذھاب و شھرستان ھا و بھ دلیل فقر وعدم توانا
تامین مخارج محل اقامت در تھران یا کرج ھر چند ماه یکبار 

برخی خانوداده ھا ھم آنقدر فقیر . بھ دیدن فرزندانشان می آمدند
بودند کھ استطاعت پرداخت مقدار اندکی پول بھ بچھ ھای 

  . خودشان را ھم نداشتند
 غمگین یک خاطره. برخی مواقع مشکل زبان ھم عمل می کرد

 تا ٦٤و تاسف بار دیگر در این رابطھ بگویم کھ حتی تا سال 
این .  در زندان قزل حصار و گوھردشت بھ چشم می خورد٦٥

بود کھ عده ای از خانواده ھای شھرستانی کھ از شھرھای 
آذربایجان یا کردستان یا سیستان بلوچستان و دیگر اقصا نقاط 

اکثر این . ی شدندکشور می آمدند با مشکل بزرگی روبرو م
خانواده ھا زبان فارسی بلد نبودند یا نمی توانستند راحت با این 

از طرف زندانبانان یک دور فشار وارد می . زبان صحبت کنند
در نظر . آمد کھ حتما باید ھنگام مالقات فارسی صحبت شود

 با ھزار مکافات و سختی و بدون اطالع  خانواده ھابگیرید کھ
ت مالقات، مثال در وسط ھفتھ خودشان را می از تاریخ و ساعا

رساندند و کلی خواھش و التماس بھ دادستان قرار مالقات می 
اما . گرفتند و بھ زور خودشان را بھ کابین مالقات می رساندند

از آنجا کھ اجباری بود کھ ھمھ فارسی صحبت کنند، بھ محض 
مکالمھ شروع صحبت خانواده بھ زبان بومی، زندانبانان سریعَا 

. را قطع می کردند و مانع از ادامھ صحبت طرفین می شدند
طرفین فقط با اشاره و اشک و نگاه می توانستند با ھم صحبت 
کنند و سرانجام خانواده ھا با غم و اشک و اندوه و حسرت 
شنیدن حتی یک لحظھ صدای فرزندانشان روانھ خانھ و کاشانھ 

  . شان می شدند
 طرح ریزی شده بود؟ چگونھ اتفاق  از قبل٦٧آیا کشتار ■ 

  افتاد؟
 دیده بودیم، پیش بینی ٦٠با شکنجھ ھا و کشتارھایی کھ درسال 

ھمھ یک جوری خطر را . می شد کھ برنامھ ھایی در راه است
.  عمل کند و اتفاقاتی بیفتد٦٠حس می کردیم کھ رژیم مثل سال 

  . ولی زمان و شدتش را نمی شد پیش بینی کرد
 ھنوز اوضاع غیر عادی نبود، مالقاتھا برقرار ٦٧اوائل سال 

ھنوز .  رسیدیم٦٧تا اینکھ بھ ماه رمضان در تابستان . بود
اعتراضی سر تحویل نھار صورت نگرفتھ بود کھ خود 
زندانبانھای رژیم سر ظھر در را باز کردند و غذا را بھ داخل 

  .  ھل دادند
لی روز  مرداد بود و٧ یا ٣یک روز جمعھ بود یادم نیست 

جمعھ بود کھ یادم می آید پاسدار بند در را باز کرد و بدون ھیچ 
تا قبل ازاین کار حتی ظھر . حرفی تلویزیون را برداشت و برد

و روز قبلش گوینده اخبار ھمراه با مارش نظامی کھ پخش می 
فرھادیان بھ پا خیزید کھ بیستون در خطر "شد، می گفت 

 می گفت و بعد اینکھ مجاھدین ؛ دقیقَا عین این جملھ را."است
عملیات فروغ جاویدان را آغاز کردند، رژیم نیروھای خود را 

البتھ . برای سرکوب آنھا بسیج کرد و در اینکار ھم موفق شد
این مسئلھ ھمزمان بود با پایان جنگ و باال کشیدن جام زھر 

  . توسط خمینی
قات ھا بعد از اینکھ تلویزیون ھا را بردند، روزنامھ ھا و مال

بھداری قطع شد یعنی دیگر ھیچ ارتباطی بین زندان و . قطع شد
تنھا وقت غذا در را باز می کردند و . جھان خارج وجود نداشت

این شروع . غذا یا نان را بداخل ھل می دادند و می رفتند
بعد از چند روز اعالم کردند کھ آنھایی کھ اتھام . موضوع بود

افرادی مثل من کھ اتھام مان . ونشان نامشخص است، بیایند بیر
چشم : گفتند.  چھار نفر دیگر رفتیم-نامشخص بود ھمراه با سھ 

ما رفتیم و بھ پاسداری کھ ما را می . بند بزنید، بیایید بیرون

تو کجایی : برد، گفتم با کرجی ھا کار داری یا با اوینی ھا؟ گفت
ین جدا مرا از بچھ ھای او. من متھم کرج ھستم: ھستی ؟ گفتم 

در زد و با ایما و . کردند و بھ قسمت اطالعات کرج بردند
بازجو مرا . این کرجی است: اشاره چیزی گفت و بعد گفت 

. بداخل اتاق بازجویی کشاند و بالفاصلھ ضرب و شتم شروع شد
بیشتر روی کلمھ . بدون ھیچ مقدمھ ای و با فحاشیھای رکیک

 اینکھ از پرونده من خبر تو مثل: من گفتم. منافق تاکید می کردند
وقتی من اینھا را می گفتم، . من کھ اتھامم اینھا نیست. نداری

با کابل و مشت مرتبا می زدند و بعد از . شدیدتر می زد
فریادھای من کھ چی شده؟ برای چی  مرا می زنید؟ مرا روی 

. منافق ما می دانیم با شما چھ کار کنیم: صندلی نشانده و گفت
این سئواالت را : ل و جواب کرد و من گفتم شروع بھ سئوا

ھفت سال پیش جواب دادم و االن بی معنی است کھ من بھ آنھا 
جواب بدھم و ھمھ این موارد در پرونده من ھست و شما اگر 

منتھا . یکبار آن را بخواني، جواب سئواالتت را می گیری
تو پدر و مادرت مسلمانند؟ : گفت. موضوع چیز دیگری بود

خودت مسلمانی؟ من ھم چون ھنوز ھیچ جا : پرسید. آره: گفتم 
پرسید خدا را . اعالم رسمی نکرده بودم کھ چپ ھستم، گفتم آره

نماز می خوانی؟ جواب دادم نھ و : پرسید . قبول داری؟ گفتم آره
شروع کرد بھ زدن کھ آخر چھ جور مسلمانی ھستی کھ خدا را 

ل خیلیھای دیگر کھ قبول داری ولی نماز نمی خوانی؟ گفتم مث
می گویند مسلمانند ولی نماز نمی خوانند، مگر در کوچھ و 

  خیابان آدمھایی مثل من را ندیده اید؟ 
اینکار . من در زندان ھیچگاه طرح نکردم کھ چپ شده ام

خطرناک بود و درنتیجھ می بایست برخورد من از موضع 
  . ھمان پرونده اولیھ کھ تشکیل شده بود حکایت می کرد

بعد از آن چند سئوال دیگر کرد در مورد بند، کارھایی کھ در 
بعد کھ دید فایده ای ندارد، پاسداری را . بند می کنیم و غیره

البتھ اینھا معموال با ایما و اشاره . صدا زد و گفت کھ این را ببر
پاسدار ھم در یک انفرادی . ھایی بین خودشان رد وبدل می شد

حدود دو روز در . د بداخل آن انداخترا باز کرد و من را با لگ
انفرادی بودم و بعد من را کشان کشان بھ اتاق بازجویی بردند و 
من را از بند بازجویی اطلالعات کرج بیرون آوردند و پاسدار 

  .بند خودمان آمد و من را بھ بند خودمان برگرداند
چند روز بعد دیدیم کھ در محوطھ بند، رفت  و آمدھایی است کھ 

ولی در ابتدا یک روز بوی تعفن . را زیاد کنجکاو نکردما 
بوی ناراحت .  ظھر بود١٢ – ١١حدود . شدیدی در بند پیچید

کننده ای بود و ھر کس پارچھ داشت آورد و گذاشتیم الی پنجره 
اینھا دالیلی بود کھ کنجکاو شویم کھ این چھ . کھ کمتر بو بیاید

  بویی است؟ چھ اتفاقی دارد می افتد؟
چون بند ( م ساعت یا یکساعت بعد وقتی بھ بیرون نگاه کردیم نی

، دیدیم کھ حاج )ما مشرف بھ آمفی تئاتر محل اعدامھا بود 
 پاسدار از جملھ پاسدار نعمتی کھ مسئول بند ما ٣-٢داوود و 

یک پارچ . بود، از پشت دیوار و با حالت تھوع بیرون آمدند
از آن بخورند در شربت آبلیمو دستشان بود و می خواستند 

انگاری کھ . حالیکھ ماسک ضد گاز و دستمال در دست داشتند
این صحنھ خیلی سئوال برانگیز بود و . در حال سمپاشی بودند

صحنھ . با توجھ بھ بوی بد قبلی، می شد آنھا را بھم ارتباط داد
 ٢٫٣٠-٢دیگری کھ پیش آمد این بود در ساعت استراحت یعنی 

ھر دستشویی . ھ تاسیسات بند می آمدسر و صداھایی از دریچ
سیفون دارد و چون ما از دستشویی عمومی بند استفاده می 
کردیم، اینھا بالاستفاده بود و سیفونھا را برداشتھ بودند و جای 

در راھرو آنجا دریچھ ھایی بھ . آنھا بشکل دریچھ باقی مانده بود
 آنھا فاصلھ ھر سلول بود کھ بھ زیرزمین راه داشت و از طریق

بود کھ صدای بچھ ھا می آمد باال و حتی صدای حاج داوود می 
ھمان . آمد کھ می گفت  بیچاره ھا، می خواھیم اعدامتان کنیم
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 صفحھ   بذر  ٢١شماره 
 

 

٢٠

 پاسدار آمدند و گفتند کھ تمام افراد ٥ – ٤روز غروب حدود 
شروع کردند بھ  . چشم بند بزنید و بیایید بیرون و ما ھم رفتیم

من ھم اینبار برعکس . فوق گفتمتکرار ھمان سئواالت کھ در 
ما . نھ ؟ چون می خواستم با بچھ ھای بند باشم: دفعھ قبلی گفتم

ھمگی سئوال و جوابھای اتاق کناری را می شنیدیم یا بچھ ھایی 
من ھم گفتم نھ و . کھ بر می گشتند ھمدیگر را با خبر می کردند

  گوھردشت بردند کھ اتاق١٠٢ یا ٢ما را بھ محلی بنام بند 
وقتی ما رسیدیم ھوا تاریک شده بود و بچھ ھا . بزرگتری بود

کلی در زدیم تا اینکھ یکی از . احتیاح بھ دستشویی داشتند
. رفت و برگشت. پاسدارھا آمد و گفتیم کھ ما باید برویم توالت

در را باز کرد و گفت بروید دستشویی ولی ما ھمگی چشم بند 
بھ .  ما را بھ شدت می زدندنزده بودیم کھ آنھا با دیدن این وضع

 –من نفر دوم . قصد کشت می زدند بخصوص چند نفر اول را
سوم بودم و وقتی من را زدند ھیچ چیزی نفھمیدم و وقتی در 

من چند ثانیھ یا . سلول روی صورتم آب ریختند، بھوش آمدم
بعد . چند دقیقھ بی ھوش بودم و درد شدیدی در قفسھ سینھ داشتم

ھمھ چشم بند بزنید وگرنھ : اسداری آمد و گفت از چند دقیقھ پ
 نفر ٢٩ما کال . رفتیم و برگشتیم. ھمان بال بر سرتان می آید

وقتی بیرون رفتیم، بعضی از بچھ ھا . داخل آن اتاق بودیم
یواشکی از زیر چشم بند دیده بودند کھ روی در بعضی از اتاقھا 

 ھا کسانی برخورد شده. برخورد شده یا برخورد نشده: نوشتھ 
بودند کھ دادگاه رفتھ اند و دیگری کسانی بودند کھ نرفتھ بودند و 

، ...ما را بر حسب اتفاق یا تصادف یا اشتباه یا . خبری نداشتند
در کنار اتاقھایی انداختند کھ با آنھا برخورد شده بود و از ھمھ 

بچھ ھا ھمان شب تا صبح زود با مرس با آنھا . چیز خبر داشتند
 نفر اعدام شده اند، ١٠٠آنھا گفتند کھ تا امروز . رفتندتماس گ

می پرسند و جواب منفی یعنی اعدام در مورد ... سؤال خدا و  
چپھا، مسئلھ مرگ و زندگی است و رد خدا و پیغمبر اعدام را 

ھمگی روی مسئلھ مرگ و زندگی تاکید داشتند و . بدنبال دارد
واقعیت این بود . دنداینھا را بچھ ھا از طریق مرس کامل فھمی

کھ در اینجا ھرکسی باید خودش تصمیم می گرفت کھ چھ 
  . جوابی بدھد

زمانی کھ ما را بھ این بند آوردند بھ مناسبتی کھ نمی دانم چھ 
بعد .  روز تعطیل شد و بدین خاطر برخوردی با ما نشد٢بود، 

از دو روز آمدند و گفتند کھ چشم بند بزنید و بیایید بیرون و ما 
می دانستیم موضوع اعدام است . دیگر ھمھ قضیھ را می دانستیم

  . و پاسخ بھ سئواالت، مرگ و زندگی را تعیین می کند
 شھریور بود کھ حاج داوود لشگری ما را برد بھ ٩فکر کنم 

ما را ریختند آنجا . یک فرعی در طبقھ ھمکف زندان گوھردشت
را بھ صف خیلی خشن ما . و خودش نیم ساعت بعد دوباره آمد

کرد و بردند بھ جای دیگری و ھرکسی می دانست کھ چھ 
یکی یکی ما را جلو می کشیدند و لشگری می . جوابی باید بدھد

؟ سھ نفر اول ... خدا را قبول داری؟ پیغمبر را؟ و : پرسید 
. نھ اینکھ آنھا تصمیم گرفتھ باشند، بلکھ ھمھ گفتند آره. گفتن آره

این را ھم بگویم کھ فھمیدن . بود اعدام مساویچون جواب نھ 
این سئواالت آسان نبود و واقعا بعضی از بچھ ھا از جانشان می 

داشتن خبر مساوی زندگی . گذشتند تا خبر را بھ دیگران برسانند
  . بود و نداشتن آن مساوی اعدام و مرگ

. نھ: آره و دو نفر گفتند:  نفر گفتند٢٧از جمعی کھ ما بودیم، 
دند و بقیھ را آوردند و سخنرانی کوتاھی کھ االن آندو را جدا کر

شما بھ بندھای خودتان برگردانده می شوید و از این بھ بعد باید 
 ٥نماز بخوانید و ھر کس اینکار را نکند، بازای ھر وعده، 

ضربھ شالق دارد و اگر ما این موضوع را بفھمیم، می 
  . آوریمش بیرون و شالق می زنیم، تعارف ھم نداریم

چون در این . مھ را فرستادند داخل بند، ھمان بند اولیھ خودمانھ
روزھا شرایط کَال عوض شده بود، ما با چھره ھای جدیدی 

روبرو شدیم کھ من اصال بعضیھا را ندیده بودم ولی با بعضیھا 
تا زمانی کھ من بھ بند برسم، خبر اعدام کلی از بچھ . آشنا بودم

بعضیھا وقتی می . تاثر بودھا را شنیدم و ھر کس می رسید م
فضا . دیدند دیگران نیستند و اعدام شده اند، گریھ می کردند

ولی واقعیتی بود کھ . خیلی سنگین و سخت بود و باور نکردنی
یعنی از . این بند، خالصھ بند چپھا شده بود. اتفاق افتاده بود

از این بھ . مجموعھ سھ تا چھار بند چپھا و فرعی و انفرادیھا
 ھر روز صبح زود پاسداری می آمد و با سر و صدا می بعد،

عده ای پا می شدند، عده ای . گفت کھ پا بشوید و نماز بخوانید
پسر جوانی بود کھ طلبھ حوزه بود و می آمد ... . می خوابیدند و

عده ای می رفتند، عده ای نھ و تا مدتی . و امام جماعت می شد
ھای اوین را بطور کلی از اینگونھ گذشت تا اینکھ آمدند و بچھ 

و بچھ ھای کرج ) تاریخ دقیقش را یادم نیست(گوھردشت بردند 
چون واقعَا چیزی . ماندند کھ درون یک نیم بندی جا داده شدند

از بچھ ھای .  چپ و مجاھد٢٤ -٢٣از زندانیان نمانده بود، 
کال از بند اولیھ ما کھ . کرج تعداد قابل توجھی اعدام شده بودند

 نفر اعدام شده بودند و دلیل اصلی کم ٥ برای برخورد، بردند
بودن تعداد اعدام در بند ما، بدست آوردن اطالعات از سئوال و 

 ٣. جوابھا بود و فرصتی کھ ھر کس برای تصمیم گیری داشت
 تا از بچھ ھای اوین کھ اعدام ٢تا از بچھ ھای کرج بودند و 

  . شدند
 عادی پیدا نمی کرد و ھمھ بعد از این اتفاقات دیگر بند روال

قبل از بردن بچھ ھای اوین، آن تعداد . دائما ناراحت بودند
جو بندھا . جمعیت را بھ سھ بند با نفرات خیلی کم تقسیم کردند
  . خیلی سنگین بود و ھمھ دائما افسرده و ناراحت بودند

برای . تعدادی از بچھ ھای کرد کرمانشاه را بھ بند آورده بودند
دن بھ این جو سنگین غم و ناراحتی، آنھا خودشان خاتمھ دا

تصمیم گرفتند و بما ھم گفتند کھ ما می خواھیم این جو را 
اصَال از فردا شب می خواھیم شروع کنیم بھ . بشکنیم

این کار بزرگ و قشنگی . سرودخوانی و حتی رقص و پایکوبی
حداقل در بند ما توانست جو را بشکند، با . بود در آن شرایط

بھ نظرم بچھ . ینکھ نام و یاد آن بچھ ھا ھمیشھ ھمراه ما بودا
ھای کرد، موضع درست و خوبی گرفتند و تا حد امکان سعی 

آنھا از فردای آنشب برنامھ . کردند کھ روحیھ ھا تجدید شوند
سرود ھای کردی و رقص محلی و دست جمعی را شروع 

   .کردند و آرام آرام بقیھ ھم پیوستند و این جو شکست
کھ از آنھا ھم اعدام شده (بچھ ھای اوین را بردند و کردھا 

آنھا را ھم بعد از مدتی بردند . وبچھ ھای کرج ماندند) بودند
فقط بچھ ھای سیاسی . کرمانشاه و فقط بچھ ھای کرج ماندند

شاید در . کرج، بعنوان زندانی سیاسی در گوھردشت مانده بودند
لی در عمومیھا دیگر کسی انفرادیھا  عده ای مانده  بودند و

بند حالت عادی داشت ولی بازھم یکی دوبار از آن . نبود
 ایجاد کردند و گھگاه با ایجاد آن می خواستند ٦٧جوھای سال 

ھنوز بچھ ھای (یکبار لشگری آمد و . کھ آن را یادآوری کنند
اگر کسی . ما با ھیچکس تعارف نداریم: گفت ) اوین بودند

 بکند، یا بیرون برود و بھ گروھھا ملحق بخواھد کار تشکیالتی
   .آییم و می بریمش باالی داربشود،  مستقیم می 

بعد از یکسال و نیم آمدند و با . تا اینکھ من، حکمم تمام شد
در واقع بھ نوعی . تعدادی شروع کردند بھ برخورد کردن

یکی . دادگاھی مجدد بود چون ھم حاکم شرع و ھم دادیار آمد
 بھ اتاقی و ھمان سئواالت تکراری کھ جرمت یکی را بردند

: چیھ؟ اگر آزاد بشوی می خواھی چکار کنی؟  من ھم گفتم
در ھمان . ھیچی، می روم و مثل بقیھ مردم زندگی می کنم

  ■.کردند  یک عده از جملھ مرا آزاد٦٨زمستان 
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