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 پیش از آغاز
 یقارف و دوستان یخاطره و ادی م،یشویم ترکینزد زییپا اول یروزها و تابستان یانیپا یروزها به هرچه

 و کمتر ذهنمان در ،۷۶ سال خاطرات یادآوری انیم فاصله شود،یم زنده شتریب اننمجا در جانباخته زیعز

 کی لوتخ گوشه در یزییپا پرشکوه سکوت در کوچه، کی از گذر ای ،ییتنها یلحظه کی در .شودیم کمتر

 خود با را تو روزها آن یخاطره شود،یم شروع هایدلتنگ بعدازظهر، کی یهوا در تنفس یحت و پارک،

 فروزان، دیخورش ،کردهدم یآب آسمان. ستدیایم حرکت از دارد قلبت یکنیم فکر یلحظات یبرا. بردیم

 زا مانندش سوت آواز و سرعت با ظهر از شیپ ساعات در که یسار یپرنده و ستارگان شب، ماه، یحت

 یاروزه دربسته، یهااتاق و هایانفراد در ییتنها یروزها به خوانندیم فرا را تو همه گذرد،یم سرت یبالا

 و تانتدوس با دارید نیآخر یروزها سرانجام و ،شهیاند و اعتقاد بر یداریپا و ییستایا ز،یانگشوق مقاومت

 !کشتند را همه ؛یشنویم که یزیانگهول یخبرها

 جنگ در یاسلام یجمهور شکست سال. بود یگرید سال شصت، دهه یهاسال تداوم در ،۷۶ سال

 و یاسیس انیزندان از خود بارخفت شکست انتقام گرفتن و بود، کرده برپا ینیخم که یاساله ۸ یضدمردم

ه بن جا یهایبندمه یبرا ۷۶ سال گانجانباخته از هرکدام یزندگ تیروا و سرگذشت. یانقلاب یهاسازمان

 یخاص یِریدلپذ ،ینیسنگ رغمیعل .بهاگران یبار که گران، یبار نه. است آنان دوش بر یبار مانند ،ردهب رد

 خاطرات و هاادی ناگفتن اما،. صاحب را یمتیق الماس تکه کی ای ،یباش خاک در نهفته که یگنج مانند. دارد

 را جدانو بار .یباش داشته غیدر همنوعان به آن دادن از که است یامکانات داشتن مانند دن،یگز یخموش و

 دروغ نایاطراف و خود به. گذاشته پا ریز را یانسان فیوظا که کندیم فکر فرد همواره .کندیم نیسنگ

 .زندیم نارو و دیگویم

 است یافراد ییبازگو از برگرفته که بابت نیا از. است کدستی یتیروا فاقد دیخوانیم که را یانامهیزندگ

 یداغ و درد ق،یعلا از یدور ،یآوارگ و دیتبع یهاسال. بودم تماس در آنان با یرحضوریغ و دور راه از که

 ار آن بار تحمل قلبت که است نیسنگ چنان گاه ،یاخاطره و ادی شدن زنده سوزاند،یم را جان که دارد

 و آرام رطو به اما ت،یهایدلبستگ همه با. ختهیر فرو قلبت یکنیم احساس یطولان یلحظات یبرا ندارد،

 و میستقم ارتباط که است یسال چند. رودیم یفراموش به خاطراتت نیزتریعز یحت ،زیچ همه ،یکنواختی

 علل به هم گانجانباخته انیآشنا و افراد از یاریبس. ندارم کشور داخل دوستان و افراد با یحساب و درست

 مورد رد گفتگو به یرغبت مطمئن، یارتباط لیوسا امکاناتِ نداشتن و یتیامن مسائل مانند ،یفراوان

 رابطه نیا در یگاه از هر اگرچه نبودم، نوشتن به قادر و نخواستم ابتدا. ندارند خود زانیعز و گانجانباخته

 گرید دوستان و ،«یاسیس انیزندان کانون» در همکارانم و دوستان. دیکشیم شعله وجودم در نوشتن لیم

 رند،دا کشور داخل در که یدوستان و امکانات، و آنان، یاری با که دادند مساعدت قول و کردند قمیتشو

 .شدینم هیته نامهیزندگ نیا نبود دوستان کمک اگر میگویم صداقت با. نمود خواهند یاری و کمک مرا



 

 یستیبایم هک متن یزنده روح و یوستگیپ به و شده یطولان یگاه هاهیحاش که داشتند رادیا گرمید دوستان

 یسائلم همان به گرددیبرم نیا اما رمیپذیم را وارده رادیا. زندیم لطمه باشد مفصل و مستند نیا از شیب

 یآمادگ بلق از و کردند انیب میرمستقیغ و دور راه از که یافراد ییبازگو تیروا نکهیا. شد اشاره بالا در که

 یرامگ نوشتن با را ادهای. است ننوشتن از بهتر باشدیم و هست هرچه .نداشتند یهمکار یبرا هم یچندان

 .داشت دیبا

 یکوثر رخساره

 کانادا -۵۱۰۲ ژوئن ۵۲

 



 

 

  



 

های دکمه نفس هب با اعتماد و راحت بتوان حدس زد، ساده بود. خیلی آزاد و آنچهاش بیش از لباس راحتی

ره هم گ هراهنش را در پایین بیپ طرف دو یهاوانت ،گذاشتیم بازرنگش را تا آخر  یاقهوهپیراهن نخی 

 ششفابخی سپرد تا اشعهرا به آفتاب می خود دارو را دارد. ، برای زندانی حکم غذا ونور وآفتاب  زد.می

است.  یرذبسیار دلپ ها در بند است،آفتاب داغ برای زندانی که سال بنشیند. پوستش برجنوب  خورشیدِ

 .بود تروانجهایش اتاقیی هماز همه ای داشت.مایل به برنزه سبزه و پوست بود، یاترکه و بالا وبلند  باًیتقر

الت به روی آسف اشییدمپاداشت، انتهای های بلندی که با دقت برمیگام رغمیعل زد،تند تند قدم می

 شد.مقابل خم می یروی شانه کمی داشتمیکه بر یگام هر با و شد،محوطه کشیده می

 وقتی قرار است از هستند. آمد و رفتبا هم در  تقابل در طور موازی و هب زندانیان در خطوطی راست و

رصت کم، ف نیا درباید  از یک ساعت هواخوری داشته باشی، تنها کمتر روزشبانهساعت  وچهارستیبتمام 

ربسته د تا ساعات طولانی را که در اتاقِ داری نگه سالم وبدنت را فعال  بیشتر یهاگام وبا حرکات تند 

 وت ناشی ازرخ از کرختی بدنت و یمقدار وکنی  ای بتوانی جبرانگذرانده یکیزیف وبدون فعالیت جسمی 

 دهندمی بندانش به او انتقالهم و ردیگیمش یاد ااز گرفتاری ،بیرون برانی. زندانی چندی بعد را یتحرککم

ه امکان دسترسی ب و درمان چون دارو و! خودت باشی برای اینکه دوام بیاوری باید خودت دکترِکه اینجا 

 هرچند ورزش هم قدغن و. پزشک نیست، بهتر این است که با ورزش کردن سلامتی خودت را حفظ کنی

 داری مذهبی است.های زندان رژیم سرمایهردیف ممنوعه در

قدم زدن همراه  هنگام درگاهی از اوقات یکی از زندانیان چپ را  د.زاغلب در وقت هواخوری تنها قدم می

 های آویزانشدست زد وقدم می تند وتند  کهیدرحالو  گرفتین مییموقع قدم زدن سرش را پا داشت.

چندی  از هر هوشیاری، رسید. بامی نظر بهحرکت بودند، فکورانه  در جلو حال عقب و با حرکات پاهایش در

بندیانش که صمیمیتی در میانشان بود، یکی از هم وقتی چشمش با چشم .گرداندحیاط می درچشمش را 

دارش نگز ی شاد وصدای خنده شد.های سفیدش پیدا میرج دندان خندید.مشتاقانه می کرد،تلاقی پیدا می

مهوری اسلامی رژیم ج یهازندان در کرد.بندیانش ایجاد میاحساسی از رغبت در هم شد،وقتی بلند می

 شادی ممنوع است. و تحرک خنده،

 کرد،مرتب اصلاح می رانمود. صورتش درخشان می روشن و چشمانش ،بارکسالتبرخلاف محیط بسته و 

ه چ ی وطور که معلوم نبود کِهمان ؛موقع صورتش را اصلاح کرده چه وی شدی که کِوقت متوجه نمیهیچ

 مرتب بود، موهایش کمی حالت داشت، اصلاح سر وصورتش همواره .است موقع موی سرش را کوتاه کرده



 

 از یپشتکم با تارهای د،انپوشاش که به سختی پشت لب نازکش را مینکسبیل تُ زد.طرف بالا شانه می هب

اش چهره .که بیننده قضاوت کند شدبلندش، مانع آن نمی باًیتقردار و ی گوشهچانه آویزان بود. طرف دو

 ... یا؟ ویونانی اسپارتی؟! کنداست که فوری یک نژاد را در ذهن تداعی می ییهاچهره مونه ازشبیه آن ن

 بختیاری!؟

غلب زندانیان ا در مقایسه با دیگران بیشتر بود. اشسن، نسبت به یعموم وعلوم پایه  یهنیزم در اطلاعاتش

وجود  در زندان که کتاب سیاسی .های سیاسی بودندکتاب یدر بیرون سرگرم مطالعه پیش از دستگیری،

البی مط ،گرفتیم قرار دسترسش در اناً یاحکه  ییهاروزنامه زندانی از طریق خواندن مطالب علمیِ نداشت،

را بیهوده سپری  اشینوجوان وکودکی  یدوره که بود روشن کرد.اطلاعات عمومی کسب می یدر زمینه

 وا خواندن ب برده بود. علمی بالا یزمینه خصوص در هب را خودهای آگاهی یاد گرفته و تأملبلکه با  نکرده

در  اینکه فرد سیاسی شده بود. یعمومی وارد فعالیت در عرصه اطلاعات ازای با زمینه سرانجام و مطالعه

 یزمینه ه باتا اینک کار سیاسی متصل بشود شرایط خاصی به انقلاب و تحت و قرار بگیرد یطیمح وفضا 

. فعالیت متفاوت خواهد بود ینمونه فعالیت سیاسی بشود، دو یعرصه فکر وارد با و سرانجاملعه قبلی و مطا

 بود. عمومی استوار یمطالعه و ای از کاربر زمینه اش بر بستر وسیاسی

روی  همواره ر،فج زندانِ یدربسته اتاقزندانیان  بسیار پخته بود. گفتارش سنجیده و بیان،خوش فکر،خوش

 ،یتیموقع وآمد اثر پیش وقتی بر کشمکش بودند. زندان در نیمسئول وخود با زندانبانان  یهاخواسته وحقوق 

 ت،پرداخهای زندانیان مییا به طرح خواسته پاسخ و و به پرسش و گرفتیمدر روی زندانبانان قرار  رو

 ودانستند که با استدلال می شیشاپیپ و دادندهایش در آرامشی کامل به سخنانش گوش میسلولیهم

 درکه  کاری نشاند.می شیجا سر و کندزندان را قانع می فهم بدپست  سرانجام کشیکِ ،راستوا منطقی

ه بابت بود ک نیهم ازشاید ! آمدندمواقع زندانیان برای دفاع از موضوعی به کمک همدیگر می یبعض

زندان  یدربستهبه اتاق  که ؟کایآمر و ،ایاسپان با،کو جنگ کتاب دوجلدیِ خواندن با شادوستان زندانی

 ۰!را به عنوان لقب به او داده بودند "خوزه مارتی"آورده بودند، نام قهرمان کتاب 

ی با کارهای یتوانا افراد دارای استعداد و. کرداتاق می کوچک وکمتر خودش را درگیر مسائل جزئی 

                                                       
 اکوب کشورهای یضداستعمار مبارزات رهبران از و برجسته حقوقدانان از تن دو زالیر خوزه و یمارت خوزه ۱

 .بود شده ادی آنان از کتاب در که بودند، نیپیفل و



 

ز ا وقتی بعد گذراند.اش را از سر میاز محاکمه رخوت بعد یشوند. شاید هم دورهریز کمتر قانع میخرده

ها را بش، که برای مدت کوتاهی از منزل برایشان کتاب بیاورند گذشت چند سال به زندانیان اجازه دادند

 کرد.اتاق مطالعه می ییدستشو در شب را که نوبت داشت کتاب بخواند، آخر و برای مطالعه انتخاب کرد

 و ای مطالعه از این جهت بود که بقیه زندانیان ساعات روز را میان خود تقسیم کرده بودندانتخاب شب بر

 و از کمترین امکان بهترین شهیهم خواست از وقت بقیه بگیرد.نمی و از ساعتی خاموشی بود بعد شب

های ز کتابا جلد چند جوانمردی از خصوصیات بارزش بود. و یازخودگذشتگکرد. ها را میاستفاده نیدتریمف

تعداد صفحاتی که توانست در  لذت برد. ها با اشتیاق خواند وتاریخ تمدن ویل دورانت را در همین شب

 .بود شیهایاتاقهمبقیه  این مدت کم بخواند بیشتر از

که چگونه در مدت کوتاهی  اندشگفت در انددربردهبه  جان ۷۶ سال کشتار ازهنوز برخی از زندانیانی که 

دت کمی م گذشت ازبعد  چگونه وبه زندانیان اجازه دادند تا برای مطالعه، کتاب از بیرون برایشان بیاورند 

 رد فجر اهواززندان  بعد زندانیان کارون و عسلماه گونه رفقایشان را کشتار کردند!!از این موضوع، آن

 .سه ماه بود -دو از کمترهمین مدت کوتاه ، شصت یدهه

 کمی سبزی به یچند از هرکاری کرده بودند. زندانیان سبزی ی زندان،یک قسمت کوچک از محوطه در

 از ترکمهای اتاق دادند، سهم هر زندانی چند ساقه سبزی سبزی خوردن به بچه بارکی ؛دادندزندانیان می

 در بیرون از زندان داشتند، بخشی ازهای اتاق از روی عادتی که بچهوقتی انگشتان یک دست بود.  تعداد

با  کردند،ها جدا میسبزی از یرخوراکیغعنوان  هتمیز کردن ب هنگام را هاآن رپَ ها وی سبزیساقه

 کلروفیل و مواد از ی سبزی سرشارساقه ریزید؟سبزی را دور می یچرا ساقه خنده گفت: و ییروخوش

خوریم که این سبزی می بارکی ما هرچند روز مگر کنید؟می ها جداسبزی از را هاآن چرا فیبری است!

و اندرزی مفید در مورد تغذیه در زندان  حرفی هوشمندانه دور بریزیم!؟ میخواهیمقسمت از سبزی را 

ی ها همهها با اشترو، بچهموقع سِ  سپرد. گوش بهباید  برد.ی رنج مییکمبود مواد غذا زندانی مرتب از بود.

 با ساقه خوردند!را  هاسبزی

ی یتوانا با اش،گیریموضع رغم پیچیده بودن پرونده وعلی صنفی میان زندانیان، -های سیاسیبندیدسته در

 و ، خط دوو اکثریتتوده  مجاهدین، کرد.خیلی خوب حفظ می موقعیت جدیدی را که انتخاب کرده بود،

ی بندی شدیدی رورزهای متضاد که مطیف رغم جوان بودنش با موضعی فعال میان اینعلی سه و اقلیت.

ابتدای  مانه از شد.و تزلزل می نوسان دچاردارای استقلال بود و کم  مجموعاًداشتند،  سیاسی -مسائل صنفی



 

 های قراردادی که میان زندانیانفعال مرزبندی یموضع از یگاه مستقل بود. یاارادهورود به اتاق متکی به 

 نانیبا آ گذاشت.انسانی زیر پا می منطق ونگاه  با خواهی وروی آزادی از و یآگاه وبا علم  افتاده بود، جا

 آداب یمباددارای  جوانی فهمیده و چون بودند، مرزبندی داشت. سابقش وکه از جنس دوستان بیرون 

برای زی ویآاز آن به عنوان دست بود. ضعفی نداشت تا زیآماحترام شیهایاتاقهمبود، برخوردش با کلیه 

شاید  ای وپیش از دستگیری  چون ،آن استفاده کنند از اشهیعلیا به سازش کشیدنش  انتقادهای کوبنده،

در یک بستر آگاهانه تغییر ایدئولوژی داده  در مسیر مبارزه، ؛از گذشته رها کرده بود را خود ،آن از جلوتر

بسیار جدی  علاوه، انسانی هکرده بود. ب پیدا به چپ انقلابی گرایش را رها کرده بود، سمیآلدهیا سرهکی بود و

خوی  لق وخ منطقی داشته باشند. نسبت به او رفتاری درست و متقابلاًکرد تا دیگران کمک می نیهم و بود

 ۷۶ ارکه بعد از کشت ییهاکاغذپاره درگفتگو رفتارش آموزنده. بی و بسیار مهربان بود عاطفی داشت و

 شکل به و دیوار شهر نصب کرده بودند و برای توجیه کشتار زندانیان بر در زندان وی یتوسط دستگاه قضا

ان که اعمالی توسط زندانی جلوه دهند طورنیا را انیزندان کشتارتا  کرده بودند سمانیرو  آسماننامردمی 

 ی اعدام شوند!یشد تا توسط دستگاه قضا موجب وانجام گرفته 

رد گ که به عنوان سند ییهاادداشتی نوشته و زندانیان، از ییهاقول وآوردن نقل  ها بادر این کاغذپاره

 و زندانیان انیم در اشیریگموضع واز میان آنان در مورد شخصیت انسانی  شدآورده بودند، بهتر می

 قضاوت کرد. اشیاتاقهم

 ها ازند خانوادهدرهمان زمانی که اجازه داد ،۷۶ یسراسرروزهای پیش از کشتار  زندانیان و عسلماه در

بدون آنتنی  تلویزیون را هم به اتاق دربسته دادند. یاوارفتهتلویزیون ، بیرون برای زندانیان کتاب بیاورند

برای  تنها وم ک یلیخ های اتاق عطایش را به لقایش بخشیده بودند،بچه داد،که به سختی تصویری نشان می

شکل  با شد.تصویر شفافی نداشت فوری بسته می چون وشد های مجدد بود که گاهی روشن میامتحان

نست آنتنی توا یجاصابونگچ در یک  یوسیله هب شیهاهیپاکردن  محکم ودادن به یک قطعه سیم صیقلی 

 اشفحهصبا نصب آن روی تلویزیون  رقابت کند. رفتیمکه در بازار به فروش  ییهاآنتنکه با  درست کند

رشک  و های اتاقبا این کارش توانست شگفتی بچه قابل شنیدن و دیدن شد. رشیتصو و صدا و روشن

همین  یوسیله هکرد بروزهای شرجی که موج بهتر انتقال پیدا می ها درآن .زاندیبرانگی رقیبانش را همه

 اشامت ارتش آزادی را در عراق یدر زندان فجر، توانستند رژه دربستهاتاق  کنج درطور مخفیانه  هآنتن ب

است، همه در  ۷۶سال  گانجانباختهکه در ردیف « پروین» خواهرش، منهای اشخانوادهاعضای  کنند! لابد



 

هده از ع سهولت هب حتماًکه  ماهر او دستان توانا و ذهن فعال و انسانی بالنده، -اجتماعی یهاخصلت مورد

تانی که بر اثر بند انگش بلند دستانش و، اطلاعات بیشتری دارند. با دیدن انگشتان آمدندیبرم کارهای فنی

دارد  ایسازنده رز ووَ دستانی هنر که فهمیدکنجکاوی می آدم هرنمودند، می تردرشت تیقابل وفعالیت 

ه بهتر از هم بود، همراهش ویار  مبارزه درشک خواهرش پروین که بی بیافرینند. انهند خلاقنتواکه می

 و خواهر« مهرداد»که  گونههمان شناخت.را می انسانی او یبرجسته ایهو خصلت هاقابلیت ها،ییتوانا

 شناخت.پروین را خوب می رزمشهم

 بعد ۰۳۷۶در  و شد ریدستگمهرداد  همراه ۰۳۷۳سال  اواخر .بود ۰۳۳۱ متولد مهرداد، از تربزرگپروین 

 زندانیان سیاسی اعدام گردید.سراسری  کشتار در روزهای پایانی محکومیتش در حبس و سال ۴تحمل  از

کتاب  .کسب دانش داشت فراوان به کتاب، مطالعه و ایمنظم بود. علاقه و پرکار ،یجد اریبسپروین انسانی 

برداری تیادداش خواند ومی یانتقاد وکتاب را عمیق  بااستعداد و آگاه بود.، اجتماعی قاًیعمزیاد خوانده بود، 

سیاسی  هبمذ فعال، یموضع از اجتماعی و انسانی داشت، مسائل وکرد. نگاهی بسیار انسانی به اطرافیان می

 ستتوانینم. بود یاجتماع وانسانی معترض  کرد.کوتاهش نقد می روزهای پایانی عمرِ  ، دریجنس هر ازرا 

ترک مش دفاع در .بود یدوستانسان و آزادگیای از ش آمیزهاسرشت عدالتی را تحمل کند.بی و ییزورگو

 اهواز به زندان اوین تهران را با زندان از، تبعید ۷۷ سال در یانسان وبندیانش روی مسائل صنفی با هم

اش زندگی دقایق آخرِ برای اعدام بود که به اهواز انتقال یافت. تا تنها ۷۶ سال در سرافرازی به جان خرید.

 کرد. محکم دفاع اشگذشته ازجلادان  پرسش در توار بود.اش اسبر پیمان سیاسی

آمیز که اسیر روابط تبعیض وکالت مجانی مردمی راو  وکیل بشود خواست درس وکالت بخواند،پروین می

کلات مش در آنان را و خم حقوقی هستند به عهده بگیرد پیچ و ربورژوازی موجود و بوروکراسی پُ مذهبی و

یاد  رفت.جانش را گ و اما، این فرصت را به پروین نداد ی مسلطیدستگاه بیدادگر قضای یاری نماید. یقضا

 پروین جاودانه باد!

به  ی تاریخ انقلابات اجتماعی، مردمِانقلاب بنا به رسم ستوده عمومی وی اعتلا یهنگامه شک نباید داشت،

 م را محاکمه خواهند نمود.بو و های این مرزعمومی، قاتلان پروین یک دادخواهیِ  پا خواسته در

 زندگی کردن را از فرزندانمان گرفتید؟ به چه جرمی حق زنده بودن و و چگونه؟ چرا؟ -

ان انقلابی میهنمان بود که نگاهش کیدمکرات وخواه ، آزادیازخودگذشتههای انسان دسته ازآن تبار از مهرداد



 

 میرزا آقاخان در. کرمانی بود آقاخان رزایم و صوراسرافیل رخانیجهانگ رزایم تبار از او بود. جلو به رو

 دنجسته بو ییرهااز اوهام  زمانی که این علم هنوز در زمین و مشرق درعلمی  یصبحگاهان طلوع فلسفه

ن خواکتابو  جمع افرادی سیاسی در اما محیطی متناقض، های رژیم وزندان مهرداد در به درک آن رسید.

 یخاطره یاد و ،جوانمردی ممتازش جوانی و .گذاشت کنار آلیسم راایده و مادی رسید یاندیشه و به باور

 جوانانی کرد.ها زنده میملت یی تاریخ مبارزهخواننده ذهن در پیشرو روسیه را های جوان ودسامبریست

ها رفآزادی س یراب و میهنشان از دست تزارها ییرهاکه برای  ییتوانا و تیقابلبا  استعداد و با باهوش و

 قرن رآخهای برخی از بازماندگان این انقلابیون که عمرشان تا دهه به انجام عمل انقلابی کشیده شدند.

 و ارزاتیمب مادی و یفلسفه بر هیتکبا  و مادی گرایش پیدا کردند یبه فلسفه انجامید، طول بهنوزده 

 ارقرهای مبارز بعد از خودشان تحمل کرده بودند، مورد توجه و علاقه نسل یبریس درکه  ییهایسخت

های حکومت یزیر سلطه انقلابیونی که در یمانند کلیه انقلابی وصل شد، یمهرداد به مبارزه .گرفتند

 و خفقان یرابرناب تحمل تبعیض، اعتقاد به تغییر وضع موجود داشت، کنند،استبدادی ارتجاعی فعالیت می

به و  دتشکیلاتی کشیده ش -با کارهای اجتماعی شروع کرد، به مبارزه انقلابی حاکم برایش مشکل بود.

 .پیوستسازمان مجاهدین 

زریژنسکی دفلیکس  سن پایشان به میدان مبارزه گشوده شد. نیهم درای دنیا بسیاری از انقلابیون حرفه

 ساله ۰۶ یوقت( لوکزامبورگ روزا آورنام و ریشههمشهری کمونیست ) مشهورانقلابی کمونیست و بلشویک 

 ازگاهی صبح سخنان درناظم دبیرستان  ،اش ایستاده بودآموزان همکلاسیدانش یصبحگاه صف در و بود

 جانِ  رد دارد یاکارهیب وکه زندگی انگلی  یموجود ریتحق احساسی از نفرت و برد،کشیش نام می لفظ

ن حرکت با ای. خواباندمی گوشه چشمش را هایش،این حس به همکلاسیبرای انتقال . شودزیرکش بیدار می

ه ب و کندمی درس را رها شود.اخراج می آموزشگاه ازو  گیرددبیرستان قرار می یمورد غضب ناظم و اولیا

 !ونددیپیممبارزه انقلابی 

بارزه تان را برای اینکه وارد مها دبیرسترین سالبحرانی ترین وطوفانی در بود، آموزدانش کهیهنگام مهرداد

های ای میان رژیمتعیین قدرت منطقه سر ای بربیهوده زمانی که جنگ ارتجاعی و در ،کندشود ترک می

شهرهای  -ایران  یشهرها ازو بسیاری  کشدبه درازا می سال ۸که  یجنگ آغاز شده بود، عراق وایران 

را  خود یکاشانه خانه و، ندار مردم زیادی از دارا و برد.می کام خود فرو در را - خوزستان ازجمله اهواز

 بود و زندگی عادی از هم پاشیده یرازهیش شوند.می های دیگراستان تر دری شهرهای امنرهاآو ترک و



 

 سه سال و یا به مدت دو بمباران خراب و اثر بر ها یادانشگاه دبیرستان و و هاآموزشگاه اغلب مدارس،

 رددرگیری جریانات سیاسی با رژیم  اجتماعی و -مهرداد زمانی که مبارزات سیاسی بودند.تعطیل شده 

 مسلحانه شد به فعالیتش دامنه یمبارزه و عملی -سیاسی مبارزه ازتری کیفی یوارد یک مرحله ۷۱ سال

 -ای سیاسیهنبرد خیابانی میان سازمان حاکمیت دوگانه، سال اعمال اراده و یادامه سال شصت در داد.

ترین اهواز یکی از حساس ،داشت سر قدرت را در کامل ریتسخشکلی که فکر  فاقدِ تِیحاکم وانقلابی 

موقعیت صنعتی این منطقه حساسیت  نفت و آن، آمدمشکلات پی ها را داشت. به علت جنگ وموقعیت

ضای ف شرایط و اجتماعی در -های سیاسیکرد. فعالیترژیم ایجاد می بیشتری برای نیروهای سیاسی و

مهرداد  فعالیت به همراه داشت. های سیاسیبرای نیروی جنگی خطرات بیشتری نسبت به مناطق دیگر

عالیت ف یدامنه شد،آغاز نبردی که شروع شده بود فاصله گرفته می از هرچه بیشتر در اهواز بود. عمدتاً

هرروز اوضاع به طرف انسداد  شد،می تراسی جمعهای سیگروه یهشیشد، حاسیاسی جریانات محدودتر می

 یا دستگیر و و های مسلحانه به خاک افتادنددرگیری ها درسازمان هواداران ازخیلی  ،رفتیمبیشتری 

 وبرخی آرام  .زندانی شدند سرانجام اسیر و و پیگرد قرار گرفتند تیرباران شدند. بسیاری تحت تعقیب و

اخواسته ن تبعیدِ  راهِ ،هنگفت فشارمتفاوت زیر  یهاشقهای دیگر از این خیلی و در خود فرورفتند خموش

 موفق نشد! متأسفانه جمله افراد اخیر بود. اما مهرداد از پیش گرفتند. را

ا کمک دوم بود که ب بار. شد ریدستگخوی  در جلوتر بارکی. کشور بروداز تصمیم داشت به خارج  مهرداد

کشور را برای خروج انتخاب کرد.  غرب ریمس مجدداً بود. یانقلاب وناآرام  او اما پدرش توانست آزاد بشود.

را  خود ریثتأآن مقطع  انقلابی کردستان در -یدمکراسالیسوسغالب  جو ، وکردستان دراش توقف طولانی

ی ابرچیدن نهاده سرکوب و انقلابی با رژیم و -جریانات سیاسی ییارویرو از بعد روی مهرداد گذاشت.

 ینینشقبعاغلب جریانات مارکسیست انقلابی به کردستان  قیام بهمن توسط رژیم، دمکراتیک برخاسته از

های مراکز جمعیتی از نیرو ای نیمه آزاد بود. جریانات چپ انقلابی دارای پایگاه وکردستان منطقه کردند.

 اد وانقلابی بود. مهرد کردستان سرخ ومناطقی از  از کردستان بودند. یمناطق در پیشمرگه رزمی هوادار و

 احتمالاً و انقلابی کردستان با تعاریف مقولات سیاسی چپ آشنا شدند یدمکراسالیسوس یفضا درپروین 

 زمان آغاز نیهم درگرفتن مهرداد از جریان سیاسی مربوطه خودش  فاصله وی یعزیمت جدا ینقطه

پ میل چ ش به سمت جریاناتاگرایش تعلق و ،ردیگیممسائل سیاسی قرار  عمق در شتریبهرچه  شود.می

ای ا توشهب شیراز اتفاق افتاد، مهرداد بلوچستان و در مسیر ها که درزمان دستگیری آن .کندیم دایپبیشتر 

 شود.نظری عمومی چپ وارد زندان می از مسائل سیاسی و متأثراز ذهنیت 



 

به  .لم یفلسفه کارگر است. یطبقه ییافتهسازمان یمبارزه گرو در داریسرمایه یحل مشکلات جامعه

 یخ به مسائل،راستای تحول تار تواند درکارگر می یتشکیلاتی طبقه دهیِ سازمان گرایانه وآگاه کارِ یپشتوانه

 دمکراتیک، -نیروهای بورژوا یکلیه های مردم پاسخ گوید.های اجتماعی تودهضرورت نیازها و

 و رفرمیسم -طلباصلاح ،شانهیراندیخ های ناکارآمدِایده و دمکرات -لیبرال رادیکال، بورژوازیِخرده

نظام  ارچوبچ و رهیدا ازغیرسوسیالیستی،  مکانیکی جریانات غیرکارگری و ذهنی و یِینماانقلابی یاهوهایه

اش بستگیوا بود. تعلق وکنجکاوی به این موضوع پی برده  مهرداد با هوشیاری و .رودینمداری فراتر سرمایه

 آموزد،کارگری به ما می یهای مبارزهداد. تجربهرا بیشتر به این سمت سوق می اش اوبه خانواده کارگری

 .تر از دیگران استفطری موضوعات علمی کارگری برایشان آسان کارگری فهم ذاتی و یهاافراد خانواده

 هایخانواده جو کرد.واوضاع اقتصادی جست در باید هم بیشتر مبنای حرکت مادی تاریخ را ها وپایه

 میل مهرداد به این رغبت و دارند. شتیمع وزندگی  اقتصاد در کارکرد های بیشتری ازکارگری آگاهی

 در مقطعی که عملی بود، یتجربه مبارزاتی و پررونق ییک دوره در ش از روی آگاهی واانتخاب سمت و

 مبارزه بودند. جامعه درگیر جریان سیاسی در گروه و حزب، ها سازمان،ده

سراسری  و هولناک کشتارمانده به آغاز  روز چند و ۷۶ وریشهر وآخرین روزهای منتهی به مرداد  در

 که زندانیانش اغلب زندانیان سیاسی بودند، راه خرمشهر،واقع در سه اهواز فجرزندان ، زندانیان سیاسی

 ییروشنا هایچراغ یکلیه دا این زندان در خاموشی فرو رفت،ابت به خودش گرفت. یرعادیغوضعیت 

طرفه با زندانیان قطع گردید، روی یک زندانبانان معمول ومحوطه زندان برچیده شد. ارتباط عادی 

ن برای هراس زندانیا ماسه سنگربندی شد. شن و از ییهاسهیکبه فاصله با  های اطراف زندان،بامپشت

 بش از هاسر شب تا ساعت ای ازبام زندان به شکل وحشیانهپشتدر  گروهی، شکل درپاسداران مسلح 

 طرف گشت و از. کردندزندان می یمحوطه و اطراف درشروع به تیراندازی  محابابی هوا وگذشته بی

 یخال ریت از ییرگبارها یدرپیپ بود،ه گردید روی دیوار زندان دایر و هابامپشتهای نگهبانی که بر پست

 ییلهوس هزندانیان ایجاد کنند. برای جنگی کردن وضعیت زندان ب انیم دربیشتری را  هراس تا شدمی

 های جنگ رژیم پخش! جبههیحماس ورزمی  یهاآهنگ کار گذاشته بودند، کنارگوشهکه در  ییبلندگوها

 مجاهدین! قصد حمله دارند؟آیا  پرسیدنداز خود می هراس وبیم  اوهام و ی ازیفضا زندانیان در شد.می

بود  ییهاگمان از جمله حدس و بیشتر، ها ودارند؟ این قصد زیر فشار گذاشتن زندانیان را شده؟ ییکودتا

 ان وزندانی وسایل شخصیِ  یو کلیه وقت هواخوری زندانیان کم شد پشت سر این وضعیت، زدند.که می

دنیای بیرون قطع  را با زندانیان ارتباط و یآورمعجهای دربسته زندان را وسایل عمومی بندها و اتاق



 

نفره یا بیشتر از پاسداران رژیم  ۰۱ حدوداً یک تیم  جنوب درب اتاق باز شد، گرمِ بعدازظهردریک  ۵کردند.

انی گان و بقیه زندانیهای جانباختهرضا صرامی برای خانواده وارد اتاق شدند.« رضا صرامی»سرکردگی  هب

 و زیرخون ،ییولایهی چهره شناختند،را می از قبل او که یآنان و اندجان بدر برده ۷۶که از کشتار 

 درهیئت مرگ  یسرکرده شصت، و یدر دهه های اهوازوقتی صرامی قصاب زندان انگیزی دارد.نفرت

صرامی  روم!!ب خواستمیم اش گفت: بله!با چابکی همیشگی قصد داشتید به خارج بروید!؟ :ازش پرسید اهواز

چون از  ای و برنا بود از پا درآورد، حریفی را که خیلی جوان و خواستیموقتی  غافلگیر شده بود. احتمالاً

 ف نمایدمنحر اتاق را جو خواست بقیه زندانیان ومی و یعنی کشتار زندانیان مطمئن بود قصد قبلی خود،

 خواست برود واو می»داد: جواب مهرداد خواستی خواهرت را هم همراه خودت به خارج ببری!؟گفت: می

 مهرداد رفت! دریغ! شنیده شد. که از دهان مهرداد ! آخرین کلماتی بودند«خواستم ببرمش.من هم می

 گانانباختهجو  بوم و مرزاین  یستیالیسوس ورفت تا به صف فاتحان تاریخ مبارزات دمکراتیک انقلابی 

 ۳بپیوندد. هفت و شصت

                                                       
 انیزندان هیشب میرژ هایزندان و انیزندان تیوضع که بودند اعتقاد این بر عموماً زندانیان ۷۶ از شیپ تا 2

 اب کایآمر به شیسفرها از دریکی نژاداحمدی .است یفرانسو اشغالگران هیعل مبارزه یدوره در یریالجزا

 بگذاریم ؟!کایآمر اریاخت در نیمخالف با مبارزه یهنیزم در را خود اتیتجرب میهستحاضر  که گفتمی افتخار

 یاسلام یجمهور در انیزندانآزار  و تیاذ و میرژ یحذف برخورد .داشت گوانتاناما زندان به اشاره ،دهیپوشو 

 از انیزندان با برخورد در گوانتاناما و ب؟یابوغر زندان بعدها که است، ایتجربه همان جلوتر و ،۷۶ سال در

 !کردند یرویپ آن

 تا نفر ۳۴۳۳ حداقل از. دارد وجود شدند اعدام ۷۶ سال در که یانیزندان تعداد مورد در یمتفاوت هایروایت ۳

 ختس تحملش و دردآور شتریب آنچه اما .ستین دست در یقیدق روایت .شودیم صحبت نفر ۱۶۳۳۳ از شیب

 داماع هازندان در انهیمخف که است، جانباخته انیزندان نیا سرگذشت و یزندگ تیروا است، یانسانضد و

 رس خیتار کیتار مغاک از که است، یمذهب میرژ و جهل یروین بند در و گرفتار، تیبشر نامهدرد شدند،

 همه رفتنگ دهیناد و نفی با ،المللیبین یبورژواز هایجناح ترینماندهعقب با یتبان و ستیدهم در و برآورده،

 هایانسان جان و یزندگ محابابی .دیگرد حاکم مردم سرنوشت بر ،یجهان یاجتماع هایقانونمندی و ،هانرم

 به هک کودکانی تا دارند، شکم در یفرزند که حامله زنان از .گیردمی را غیرخودی و معترض ،مخالف منتقد،

 ،رورت مرگ، که هاستسال .کرده بنا انسان کشتار بر را خود اهیس حکومت هایپایه .اندنرسیده یقانون سن

 ،۷۶ سال در مخالفان انهیمخف و یجمع کشتار. داده قرار خود استیس سرلوحه را وحشت و رعب و سرکوب



 

ی، یاین را به حساب همپا. طرف صرامی انتخاب شد پاسخ از اولی بود که برای پرسش و نفر ،مهرداد باقری

احتیاج  بیچاره ملتی که و بیچاره ملتی که قهرمان ندارد، گوید:برشت می گذاریم.نمی گردی مهرداد دلیری و

 افراد و سرگذشت عناصر و قرن اخیر کشورمان، یگرایانهسازمان جمعی و یتاریخ مبارزه به قهرمان دارد!

 بر سرهکیای که مبارزه برشت است. پرمغزِ این کلام فشرده و ینتیجه این مبارزه، مصداق و متشکل در

را زبون  شان یک سیستممقاومت با هاییرایکت و ییرایکت قهرمانی است! حماسه و عمومی، یآگاه ازبستری 

وردی را لاج شِکُانسان با مقاومتش دستگاه مخوف وحسین اقدامی . دشمن بود اعترافِ  کردند. مستأصل و

خواهی حسین اقدامی بشوی؟! هنگام می هم گفت: تولاجوردی خطاب به زندانیان مقاوم می به سخره گرفت.

 خاطر ،رشینظکممقاومت  یخاطره یدی وئزندانیان، داریوش کا یفرد وهم شکستن مقاومت جمعی  در

مقاومت داریوش  کرد!می سست پا شد،دچار تزلزل می آشکار نهان و رلاجوردی د. آزردلاجوردی را می

مقایسه مهرداد با این  !بادزنده و اشرف دهقانی امروز زنده است دوران، مقاومتِ یاسطوره بود. زبانزد

 ما هم غیر از این است. هدف و استرست قهرمانان ناد

 فریکبه  زنده است و صرامی امروز هم نبوده. لیدلیباینکه مهرداد انتخاب اول صرامی بود، شاید پاک  از

توسط  لوترکه ج ییکشتارها و زندانیان یعموم کشتاربه پاداش همین جنایات و  جنایاتش نرسیده. یانقلاب

لی طوی و پاشو  ختیر رپُ زندگی مرفه و و رسیده تجارت و ثروت رژیم به پول، طرف از او انجام گرفت،

ه زندانیان چگون عامقتل در شاسیاست داند که برنامه ومی بهترخودش  کرده. او پا و دسترا برای خود 

صور ت تر شود،انداز سرنگونی رژیم نزدیکو چشم گذردیمهرچه زمان  صدالبته واست.  بر چه پایه بوده و

روشن  ذهنش در شتریب ،ندگناه اعدام کردها زندانی دیگر را بیده پروین و که مهرداد و ییروزهاآن 

ترسی پنهانی وجودش  ،رودیم فروبیمی سخت  در ،گذردیمهرچند روزی که  یبه فاصله امروز، او شود.می

های آن روزها خانواده تیز سیاست!؟ یهاپره و های تاریخ استگیوخوشمزه یطبعشوخکند. را تسخیر می

                                                       
 درزمان «ییداف فرهنگ» .است تیبشر هیعل جنایت و ،انقلابیون و هاکمونیست کشینسل یمثابه به ،هازندان در

 عمرش، هایسال بهترین از وستهیپ سال ۸ مدت او .نداشت بیشتر سن سال ۱۷ و نوجوان، ،اسارت و یریدستگ

 زیم پشت همسالانش با همراه بایستمی که هاییسال ،خودشناسی و جوانی ،ینوجوان هایسال و رشد هایسال

 کارون، زندان در ببرد، لذت یزندگ از و بگذراند آزاد و بند از فارغ یجمع هایمحیط در و دانشگاه مدرسه،

 و داشت، سن سال 2۴ که زمانی در ،۷۶ پاییز و تابستان در .گذراند اهواز در میرژ هایزندان نیبدتر از یکی

 نثار همگانی و یعموم نفرت .زنده همواره اشخاطره و ادی !شد اعدام جرم بدون و گناهبی بود، «کش یمل»

 .باد فرهنگ قاتلان



 

تعرضات عمومی  عمر رژیم و انیاپ ازناشی  هراسناک، یهاکابوس امروز وحشت بودند، در گانجانباخته

 .کندهمدستانشان را آشفته می و هاصرامی خواب های رژیم،ای به ارکانتوده

رحمانه بی و گدازجان دانست که مرگی فوری،مهرداد نمی یهایاتاقهم ازکسی  قطع طور بهزمان  آن در

دی فرامرزی اقلی ادرن پاسداران رژیم،انیان سیاسی وقتی زند آخر کشتار یروزها دراما  .تاس انتظارش در

 اعیبندیانش تدهم ذهن درهای جلجتا تپه از رفتن بالاهنگام  بگیرند، مسیح را جانش را بردند تامی را

 !باددهزن همواره نادر یادِ بردند تا به صلیب بکشند!را می پاسداران رومی که او و فرمانروایاند که کرمی

ر شده صاد قبلاًحکم مرگ مهرداد . نرفت فراترپاسخ کوتاه  پرسش و همان یکی دودادگاه مهرداد شاید از 

است  یزیآودست بهانه و و متهم موضوعیت ندارد رژیم جمهوری اسلامی دادگاه و دفاعِ در اصولاً. بود

ی اتهامات های سخت همراه است،های اولیه که با شکنجهییطی بازجو آزارهای بعدی زندانی. برای اذیت و

 ءاشیا گد ول کوبیدن مشت و پاها و کفِ ضربات کابل بر با دهند،را که بازجویان به متهم اسیر نسبت می

، افتاده اپ ازبختی که تحملش به انتها رسیده و نگون به زندانی اسیر و ،صورتش و سر بر اجسام دیگر و

حکم محکومیت زندانی ظرف دقایقی  ه شده،ی که زیر فشار نوشتیهای بازجوامضاء ورقه با .کنندیمدیکته 

مدت  تمام درگردد. رژیم اسلامی شود، صادر مینمی صدور حکم کوتاه، که گاهی زندانی متوجه زمانِ

مخالفین  هایبررسی اتهام و رسمی برای رسیدگی غیرعلنی و یا های علنی وی دادگاهیبرپا از حاکمیت خود،

را از  دفاعی نوع هرانقلابی خودداری کرده،  چپِ یشدهشناختهخصوص افراد منتسب به جریانات  هب خود،

تن دادن به دفاعیات  و مواجهه دررژیم اسلامی  تابد،برنمی و زندانیان سیاسی مخالف را طرف متهمین

 داند.ه میگزینرا بهترین  کشتن مخالفین خودو  بیند،آسیب می معرض دررا  ثبات خود حیات و متهمین،

سیست مارک)محسن فاضل  ،(انقلاب جوی خلق وی رزمنویسنده و هنرمند شاعر،) سلطانپور دیسع یادانزنده

های رهچه کوشنده از صدها مبارز و( گان خرداد شصتجانباخته یسلسله سر برجسته، سازمانگر و مبارز

در دل  و قبل بودند میرژ درای مبارزاتی حرفه یاینکه دارای سابقه و فعال سیاسی به جرم سرشناس بودن

 اعدام شدند. ها جای داشتند،توده

 استبداد با سهیمقا در و های گذشتهبا حاکمیت سهیمقا دربربریت رژیم اسلامی را  و زیرخونابعاد ماهیت 

در  ییکودتا استبدادی و هایترین حکومتروسی که یکی از مخوف لیاخوفِ شاهی و یمحمدعل ریصغ

غلی ومواع حیدر شناخت. حکومت محمدعلی شاه، توانیم بهتر است اندی سال پیش در این کشور صد ویک

. کندیم زیر کالسکه شاه دستگیر یاندازبمبحکومت را به جرم  یشدهشناخته وسرسخت  نیمخالف ازیکی 



 

 کومتح در شود!آزاد می تبرئه ودادگستری داده،  تحویل دادگاه و ،ییبازجو ناقابل شکنجه و روزِ دو از بعد

تا فلان  دپنهان داشتن قصد پوشیده و شوند به جرم اینکه نیت واعدام می افراد شکنجه و جمهوری اسلامی،

 چشم ،کنندیم جرئتمهم این است که افراد چطور  اهمیت فعل چندان مهم نیست، انجام بدهند. کار را

د اعدام شوند! بای. فقیه بگویند یابویا به اسب ولی وند نگاه کنندفلان آخ یراننده یا مداح و در چشم دربان،

 ،ستهد هر متهم از بازجویان، اعتقاد وزعم  هب خوانند،ای رژیم اسلامی فکر متهم را میهدادگاه در شوند!می و

 کشف و اشیشانیپ دری، نور اسلام یتوسط عوامل دستگاه قضا که یزمان تا سازمانی باشد، حزب و گروه،

 قدرآن ار کارگر یبهشتی فرزند طبقه ستار باید شکنجه را بدون وقفه روزها تحمل کند. مشاهده نشود،

 نشانند.او می سوگ دررا  یعشق گوهر بیچاره مادرش کنند تاشکنجه می

 یدهایتهدمجرم مصون از  متهم و کینزد وآشنایان دور  دوستان و خانواده، فامیل، اسلامی، یجمهور در

 گیرند.می ی قراریهای اطلاعاتی و قضاآزارهای عوامل دستگاه تهدید و مورد عملاًرژیم نیستند، 

مهرداد  پدرِ های زندانیان سیاسی قطع شده بود،ملاقات که یزمان ۷۶ زییپاهای تابستان و ماه یفاصله در

 هایشا بچهبدون اینکه ملاقاتی ب از قبل، دتریناام بار هر به زندان رفته بود، دخترش وبرای ملاقات پسر  بارها

 هشتناکدوحشت کابوسی  از شبمهینهای پاییزی، شب نیهم ازیکی  در به خانه برگشته بود. داشته باشد

انه های خپنجره و صدای مهیب در با طوفان با شدت و پوشانده، را . طوفانی سیاه همه جاشد داریباز خواب 

 پنجره به بیرون از دو دختر جوانش هر دیده بود که پسر و خواب آشفته در کوبید،هم می هرا محکم ب

ت، روی پیشانی گرف از های درشت عرق رادانه برد. فرو آنان را به کام خود ییولایهو طوفان  پرتاب شدند

 هایش سراغ گرفت.هچب از به زندان رفت تا صبح خوابش نبرد، شد، دچار لرز

 ندارند!ملاقات  اند، اماسالم -

 خواهند ملاقات بیایند!نمی -

 پاسداران زندان بود. پاسخِ

ب ت وحشت از کابوسی که دیده بود و مهرداد در ساعتی که پدرِ در همان شب و شاید داند!؟چه کسی می

وانش ج دختر وجان گرفتن از پسر  کارِ پاسداران در شده بود، عارض او جانِ وحشتی که بر لرز ناشی از و

 بود، انتظارش درکه  یارحمانهیبداشت به مرگ  کهیوقت آخر، یهالحظه درمهرداد هم  حتمالاً ا بودند!

واهرش به خ گرفت.بر می در را که در دوران کودکی مانند جانش او کردمی به پدرش فکر. شدنزدیک می



 

 دو هر و ،بودندبحث کرده  گریهمدبا  کیدئولوژیا وسیاسی  -کرد که بارها روی مسائل تئوریکمی فکر

 ورزیدند.عشق می اًخانواده مشترک مادر و و به پدر داًیشد

 نک مانند اوای و آنان قرارگرفته بود انیم درکمی پشت دیواری که  یکه با فاصله کرد،به پروین فکر می

 اسیر دست پاسداران بود.

 حالی است؟ چه درپروین  -

 :کند که سؤالخودش بیشتر از این  خواست ازنمی

 چون من قرار دارد؟ یطیشرا در هم اوآیا  -

ای را که اینک داشت به مورد خواهرش که سرنوشتی شبیه او داشت، تصور مرگ ظالمانه خواست درنمی

 گرفتار خود در آن شرایط سخت راه بدهد! به ذهنِ  شدآن نزدیک می

 همسران ومادر  پدر، الفین،های مخسال است که خانواده چند وسی  سرمایه، پاسدارانِ رژیم اسلامی و

ا مورد ر ها. خانوادهندیگویمبه آنان دروغ  دوانند.خود به سر می زانیعز ازخبری بی زندانیان سیاسی را در

اعمالی در مورد زندانیان سیاسی زن به کار  رفتار و دهند.می ضدانسانی خود قرار انگیز وهای نفرتتوهین

 .اندکرده دیفروسنظامی تاریخ را  یهایکتاتورید وآمریکای لاتین قرن بیست  ییکودتاهای که رژیم برندمی

همین  یکی از گذشت، درپروین می کشتن مهرداد و نوزده روز از سه ماه و که یزمان درسرانجام  -

 و ادیفر و دادبود، که با صدای بلند شروع به  نیپرو وها به دادگاه و زندان برای ملاقات مهرداد مراجعت

گویید فرزندانم رفته! چرا به من نمی خواستم آگاه شوم چه برمی. خواستمفرزندانم را می اعتراض کردم.

گفتند ن میم به رفتم،دادگاه می هایم به زندان ومدتی که برای دیدن بچه تمام در ؟دیاکشتهکه فرزندانم را 

 ژیم ور زندانبانان ملاقات بیایند! خواهندینم اند!ملاقات ممنوع ها ملاقاتی ندارند،که ناراحت نباش بچه

حال بی گی نفس وتن دچار کهیدرحالهایم سالم هستند، گفته بودند که بچه قبلاً آنچه برخلافِ ی،یدستگاه قضا

 :فتندگ و به من تحویل دادند و درآوردند یک کانتینر یتو از های آنان راتمام، لباس یشرمیببا  شده بودم،

 رستانِ قب پشتِ یبا فاصله صنایع فولاد، های غربِزمین هایت را کشتیم!بچه تمام شد!؟ ادتیفر و داد

 درقآن. صورت خود کوبیدم و سر بر هایم سیاه شد،چشم دنیا پیشِ به من آدرس دادند! را شهر عمومیِ

 دم.بود که به هوش آمبیمارستان  در بیجان شدم، تا هایم دادمفحش به قاتلان بچه دشنام و را زدم و خودم



 

 ده،تلخی گرایی اش به زردی ورنگ چهره اخیر سال دویکی  خصوص در هب مهرداد حالا خیلی پیر شده، پدرِ

 !آوردیدرمپا  دارد از وه را نشانه رفت مرگ فرزندانش او فراق و در مدتیطولانبالا، درد جانکاه  سنِ  پیری و

 و گانجانباختههای وقتی خانواده که مناسبتی بوده، ییروزهایا در  ه وبشنروزهای پنج در دهه طی دو

مردی ، شدندجمع می هایشان خاک بودندکه بچه یقبرستان درها میهمانان این خانواده داران ودوست

 و تند هیجان هایش بابچه قبر کنار دراما برآشفته، که ، موقر جدی، یدیدیمپیرمردی را  بعدها ومیانسال 

 های رژیم اسلامی راکاریسیاه و کردمی آسمان یش را حوالهامشت است. حرکت و آمد و رفت در تند و

 گوید!می "جلاد ینیخم برمرگ " بلندبه فاصله با صدای  و کندمی برملا

 !جریان است رژیم در مهرداد و جنگی نابرابر میان پدرِ هایش،بچه از کشتنِ چندی بعد دهه و مدت دو در

دستگاه  و میرژ .است نبوده خاک درخفته  اخته ونبجا زندانیانِ دیگر قبر هایش وبچه قبر غافل ازگاه هیچ

 درِ پ بار اما هر بین ببرد. از آنان را گانجانباختهریزی روی قبرهای با خاک تلاش است تا اطلاعات در

 کند.خنثی می ژیم رار های نامردمیِتلاش و بردمی دهد و بالامهرداد کرسی قبرها را ارتفاع می

از ، جلوتر و ۷۶ سال درشده  عام وقبرهای زندانیان سیاسی قتل  یاست! اما عمده کهکشان اهواز، خاورانِ

 جنوبِ است! صنایع فولاد شهر و عمومیِ میان قبرستانِ هایزمین در ۴.پروین و.. جمله قبرهای مهرداد و

                                                       
 رجیا -۳ یآقای امرالله -2 افشار اکبر -ا. اندخفته خاک در قبرستان این در که یگانهباختنجا از یبرخ یاسام ۴

-۹ ییآقا یتق -۸ مکوندی ژنیب -۶ قهرمانی ژنیب -۷ نورزادی احمدرضا -۵ یقربان یعل دیام -۴ یاسکندر

این فرد ) شیرعلی جمعه -۱۳ یدشتگل جهانشاه -۱2 انیدیحم دیجمش -۱۱ کعبی جابر -۱۳ برقی تورج

 دیحم -۱۶ رحمانیان دیحم -۱۷ باورصاد یصالح دیحم -۱۵ یآقای نیحس -۱۴هویت مشخص سیاسی ندارد( 

 -2۳ ییرزایم زهره -22 عفری زهرا -2۱ باقری نبیز -2۳ یبنهان میرح -۱۹ پورضعو رضا -۱۸ حقیقت

 صالح -2۸ دوستنزدای نیشه -2۶ یفدای شاپور -2۷ یواثق نیشاه -2۵ یعقوبی سودابه -2۴ دلفی نهیسک

 دنیفر -۳۳ بلول یغلامعل -۳2 یباقر میعظ -۳۱ زمانپور میعبدالکر -۳۳ یعل آل عادل -2۹ افشار ریام

 ومرثیک -۳۸ نامبی قبر -۳۶ مطرودنژاد قاسم -۳۷ یفدای فرهنگ -۳۵ حمولهبنی فرامرز -۳۴ اصفهانی

 محمود -۴۳ دهقان محمود -۴2 سعادت گوهرتاج -۴۱ عصاره گلچهره -۴۳ نصرت کامبیز -۳۹ بولیوند

 کیکاوسی دیناه -۴۸ یمراد رهیمن - ۴۶ یاحیر منصور -۴۷ ییرزایم یموس -۴۵ براتی منوچهر -۴۴ بلوردی

 -۵۴ راد ییکهوا یول -۵۳ تنینروی اللهنعمت -۵2 ییرضا نادره -۵۱ رحمانفر نادر -۵۳ اورک نینسر -۴۹

 اسدی محمود -۵۹ محمدزاده -۵۸ عرفانیان -۵۶ پور قصاد عبدالرضا -۵۷ یعطای داللهی -۵۵ یدیحم وسفی

 ینا در نیز مخالفین از دیگر بسیاری قبر ؛امدهین نجایا در نامشان که قبرهایی... و -۷۱ حقیقت دیحم -۷۳



 

 چند قبرستان مخالفین سیاسی این محل یکی از عمومی اهواز. قبرستانِ  شمال شرقِ صنایع فولاد و غربِ

 ۲است. اهواز دررژیم 

یچ ه اند.های مردمآن توده یکه نیروی محرکه طبقاتی است، یمبارزه های جهان آکنده ازتاریخ تمام ملت

ارتجاعی سوار  هایحکومت نیروهای بازدارنده و سازند وجود ندارد.می که آن را ییهاانساناز  تاریخی جدا

ه خدمت با ب خود یاسیس وی از تاریخ، برای حفظ منافع اقتصادی یهابرهه در گر،سرکوب عموماً قدرت و بر

 کهنه و یهانظام از تا کنند،هولناک، تلاش می یکشتارها وتوسل به سرکوب  با و امکانات، یهگرفتن هم

های از تلاش ییهانمونهها ملت یتاریخ مبارزه در محافظت کنند. ،خودو متزلزل  های ناپایدارحکومت

شسته آنان ن دامن برننگی  یلکه یمثابه هکه ب دارد خود وجود عام مخالفینِقتل ها درحکومت یمذبوحانه

حکوم م که برای همیشه سرافکنده و اندخود کوبیده یکارنامه برضدمردمی  و هر ضدانسانیبا این عمل مُ و

 تاریخ هستند.

یاسی ها زندانی سده رضاخان حکومت درسال اخیر سابقه دارد.  صدکییران کشتن زندانیان سیاسی طی ا در

 تقی ارانی دانشمند برجسته و به نیست شدند. سر هازندان در حامی جنبش کارگری سرشناسفعال  و

ا اولین ب زمانمه ترشیپ پناهی به مرگی جانکاه و خاموش محکوم نمودند.بی و سکوت در مارکسیست را

 کرمانی و آقاخان شیخ احمد روحی، مدرن، نو و یراستای جامعه های مبارزات اجتماعی درطلیعه

ضداستبدادی، توسط شاهان قاجار به شکل فجیع  کوشسخت و خواه،چهره نوگرای آزادی سه خبیرالملک،

                                                       
 .اندردهک بتن را هاآن یرو و ده،یپوش خاک در جمعیدسته برخی ندارند، ینشان و نام گونههیچ که است، نقطه

 .باد یگرام سوسیالیسم و یبرابر -دمکراسی ،یآزاد راه گانجانباخته همه یخاطره و یاد

 

 یداماع انیزندان از یبرخ که است، میرژ نیمخالف هایقبرستان از گرید یکی بستان -اهواز -جاده هیحاش ۵

 .باد یگرام یادشان .اندشده خاک میرژ توسط آنجا در ۷۶ سال و شصت دهه

 انیزندان از تعدادی .ماهشهراست -اهواز جاده یابتدا در هم یکی میرژ نیمخالف هایقبرستان گرید از -

 امگمن که شماریبی فروزان اختران خاطره باد جاودان .اندشده سپرده خاک به نقطه این در یاعدام یاسیس

 .آمدند فرود خاک بر که جا هر و آنجا و نجایا در

 شمال لعض در میرژ نیمخالف از یانگرید و یشوشتر یعلو یمهددکتر  و سایمینر اسماعیل دکتر ،یادانزنده -

 .یگرام یادشان .اندسپرده خاک به عبدالله کوت جاده یشرق هیحاش دررا  اهواز یعموم قبرستان یغرب



 

 یاران او، جزنی و ژنیب مارکسیست،یان یفدا رهبران از تن ۶شاه  محمدرضا کشته شدند. یارحمانهیبو 

 .کرد ترور زندان در ۲۴ نیفرورد دراز مجاهدین را  تن دو همراه

 یهمه زا ،سالارسرمایهاستبدادی و  هایحکومت سلسله یدر ادامه زندانیان سیاسی و کشتنِ در خمینی اما

 نا نمودزندانیان ب خالفین واساس ترور م بر را حکومت خود شاهان و دیکتاتورهای تاریخ گوی سبقت ربود.

 تنظیم و ۷۶زندانیان سیاسی سال  کشتار دقیقی از ی وینها هنوز آمارِ زندانیان را به اوج رسانید. کشتارو 

جمهوری  .داردایران  سراسر دراعدام بیش از چهار هزار نفر مارهای متفاوت حکایت از است. آ نشده ارائه

 ،ذراندندگیمرا  خود زندانیان سیاسی که به جرم و گناه ناکرده حبسِسراسری  کشتار با ۷۶سال  اسلامی در

 .درآوردبه اجرا  را مخالفان خود رحمانه دست جمعی زندانیان سیاسی ویکی از کشتارهای بی

ا ر حبس خود از ثلث دومهرداد  ،سال چهارپروین به  مهرداد باقری به شش سال حبس محکوم شده بود و

ها ده پروین و... گذراند که اعدام شدند. مهرداد،می را روزهای پایانی حکم خود هم پروینو  گذرانده بود

 رحمانه کشته شدند.بی ۷۶یز یپا و تابستان درتوسط رژیم به فاصله کوتاهی  تنها در اهواز زندانی دیگر،

وسعت عمل  ظلحااز  رفت، جمله زندانیان اهواز از زندانیان سیاسی ایران و بر ۷۶ سال درروایت آنچه 

ه توسط از آن است ک ترهولناکو زندانیانی سیاسی بسیار ناممکن  یپنهان وحذف سراسری  و کارانهتیجنا

 سرگذشت ادآوریاین زندانیان  یک از هر مرگِ ون دوران زندا روایت زندگی، شود. بازگو نفر یک یا دو

ها سختی را تحمل مردمشان سالهای زوآر زنان بزرگی است که در راه آمال و مرگ دردناک مردان و

پا  روانی از آزارهای روحی و همراه با اذیت و غیرانسانی، و سرانجام با مرگی سخت دردآور و نمودند

 کند.یادها زنده می در ها راالعینهرق ، ویسهرورد و حلاج ،اریماز وآنان مرگ مزدک  یدرآمدند. خاطره

 فرزند دوم خانواده بود. شد. متولد ۰۳۴۵ سال درکارگری  ییک خانواده در مهرداد باقری در اهواز و

ه به مدرس مهرداد در همین شهر شورای کارگران نفت بود. عضو شرکت نفت خوزستان و پدرش کارگر

 رفت.

عدها ب زیتون کارگری و یمنطقه در «مجید خیاط»دبیرستان  و« دکتر جزایری»کارکنان مدرسه  معلمان و

 با را یآموزدانشخاطر دارند  هشصت ب یدهه پنجاه و یهای آخر دههسال یلهفاص در زیتون کارمندی،

بدهد  درست انجام کرد وظایفش را، که همیشه سعی مییاترکه یقامت ومتوسط و قد  ضعی مرتب وو و سر

 اشیشنظارت بر وضعیت آموز آموزی باشد. پدرش برای رسیدگی وهای جمعی دانشحرکت پیشگام در و



 

 دانش آموزان خوب و انیم درامتحانی  نمرات ولحاظ درس  هب کرد.به مدرسه سرکشی میمرتب 

های اول متوسطه معلمان شاهد سال و ییراهنما یدوره در بعد و یهاسال در جا داشت. خواندرس

 بارکیهمین کنجکاوی  بودند. یاسیس ومربوط به مسائل اجتماعی  یهابحث دردخالت مهرداد  کنجکاوی و

 نفت و های کارگری شرکتبچه انیم دربرداشتن حداقل یک تبعیض هرچند کوچک شد که  موجب

ی . یکبودند برخوردارورزشی  وسایل تفریحی و گونه دو ازها ان شرکت وجود داشت. آنهای کارمندبچه

 تخراس ازهای کارمندی بچه .داشت قرارتری پایین سطح درکارگری که به درجاتی  یگرید وکارمندی 

 خود که حق مهرداد محروم بودند!از آن های کارگری که بچه کردنداستفاده می دیگری بهتروسایل  شنا و

ه ها علیه تبعیض و نابرابری مبارزه کردبا همراهی پدرش که سال این امکانات استفاده نماید، دانست ازمی

ود که شموجب می و بردنفت شکایت میهای تفریحاتی آموزشگاه های آموزشی وبه مدیریت مجموعه، بود

 یکسان از یاستفاده کارمندی برداشته شود. کارگری و آموزدانشهای میان بچهها برخی از تبعیض

 این موارد بودند. یورود به سالن استخر شنا از جمله امتیاز ها وهای آموزشگاهاتوبوس

خواست پزشک مهرداد می دان کارون کشیده شد.برای چند روز پای مهرداد به زن بارکی هاسال نیهم در

ک ی هفته در و خواست بیماران را درمان کندمی گذاشته بود. انیم درپدرش  با را آرزو این میل و بشود،

های درس آنان را ویزیت رایگان کند. و بدهد درآمدکم مردم واختصاص به محرومین  یمجان طور به را روز

ی ی کارگری بود که از همان کودکی بر سکههای زندگی در یک خانوادهاولین مشق، یدوستانسان وآزادگی 

 مهرداد حک شده بود. روح جان و

 مقام آزادی و قدر قسم به عزت و"

 جهان است نام آزادی بخشروحکه 

 کسآنبه پیش اهل جهان محترم بود 

 جان احترام آزادی و دل ازکه داشت 

 دصبح استبدا بود به ز بار هزار

 بسته شام آزادی برای دسته پا

 به من فرصتی دهد یک روز یخدا اگر



 

 ۷"مرتجعین انتقام آزادی کشم ز

 صنعت نفت جنوب در کار مشغول کارگرنوجوانی به عنوان  نیسن در. زحمت بود کار و جنس ازپدرش 

 کردهگرمای جنوب درک  سخت محیط کار و طیشرا در را یدوستنوع و ، همدردی،تیمیصم شده بود.

سپری نمود که شاهد  یطیمح درراه تولید و  در سال ۴۴به مدت  را عمرش ازیک قسمت طولانی  بود.

 موقعیت کاری و بود. شیهایاطبقههم به خود و ییزورگو و ستم تبعیض، رویدادها، انواع حوادث،

 ازممتاز  جدا ورا  گاه باعث نشد تا خودهیچ شورای کارگران نفت جنوب، انتخابش در و اشایحرفه

 یهمدل و همدردی برای کارگران بود، ساعات زیادی از عمرش را با یخوب همکار بداند. شیهایاطبقههم

شادی آنان شریک خوشی و  لحظات در و متأثررنج آنان  و درد از. های کارگران نشسته بودپای حرف

 مهر یداشت، برای فرزندانش سرچشمه یمیصم و دوستانه رفتار همکارانش وپدری که با کارگران  بود.

ری تجربیات کارگ پرتو مهرداد در دوستیِ شناس بود. انسانوظیفه پدری مسئول و و دوست مربی، بود.

از روابط  ثرمتأدر پیوستگی با طبقه کارگر بود. مهرداد  اشخانواده پدرش حاصل شده بود. که زندگی خود و

اش آموزان همکلاسیهمیاری با دانش در ، به کارهای جمعی وگذشتیمآنچه پیرامونش  کارگری پدرش و

 مدارس و ها،انقلاب در آموزشگاه از دهییروفرهنگی  نهادهای اجتماعی و مشارکت با در و بود مندعلاقه

 قدم بود.پیش ها در جامعهبیرون از آن

واری دش خدمت بشریت باشد، در چیز هر مان برگزیده باشیم که مقدم برزندگی در جایگاهی را ما اگر»

شادی  با ما بنابراین، است به نفع همگان. ییهایفداکارکه  چرا پای درآورد. از را تواند مانمی کار

 ۶«داشت هایمان به همگان تعلق خواهدبلکه شادی نیستیم، محقری روبرو خودخواهانه و

محل  از برای رِست بار یک .استراحت یبرا رفتمیم هاشنبهپنج هفته هر .کردممی کار اهواز بیرون از -

رسشی پ یا یه خواسته و کنه و یسؤالخواد یه مثه اینکه می دیدم مهرداد یه حالتی داره، خونه،برگشتم کار 

 نمیبب بگوبهم  ت شده،چه کردم بابا چیه، سؤالازش  هم.ی اخماش تو یه طوری هم ناراحت وشته باشه. دا

ذرونن، گپارک می یتو وهای محل وقتشونبچه کودک و تعدادیابا! گفت ب می تونم برات کاری بکنم؟

 گرا اتاق بزرگی اینجاست، خوبی با اینا ندارن. هم رفتار ست، جووناپاهاشون برهنه وضع خوبی هم ندارن،

                                                       
 یزدی یفرخ از شعر ۷

 تیاقل سازمان -مارکس کارل هایآموزش و یاسیس یزندگ از نقل به ۶



 

رد. ک را براشون باز در ها رفتهمراه بچه. شینندناونجا می رنیم درش را باز کنیم، را روبراه کنی و آنجا

ول ازم پ اینجا باشین برا خودتون مشغول باشین. تونین توی یه ساعاتی از روزها گفت میمهرداد به بچه

 یههفت مشغول کرد. را هابچه نوجوان و وسایل سرگرمی براشون خرید. های کودک وگرفت رفت کتاب

 در ی؟یگفتم: بابا اینجا .انرفتم زند برده بودن زندان کارون! مهرداد را اومدم خونه، محل کار وقتی از بعد

ابا مال من بهش گفتم کت را باید تحویل ما بدهی. هامنو اینجا آوردن! بهم میگن که کتاب بابا جوابم گفت:

 را چرا اینجا آوردن؟ نبود. تو مال تو ،بود

 زندان بیرون آوردم! تشر از توپ و با و مهرداد را با زور، -

 داشت!مردمو دوست ر چقد !پسرم مهرداد! -

ده، مرطوب و خیس کر اشک اطراف چشمانش را شده و تنفسش تند کهیدرحال و تأثر حالتی از پدرش با

 .کندصحبت می هاآن سال و مهرداد مورد در

 ...دونیمهرداد! نمی -

 .و مهربون بود خوب ردونی مهرداد چقدنمی -

 گفتن شما چه کردی برا خدا!ها میهمسایه -

 «باااااقری چه کوردیه سی خدا که بچوونت اینقده خوبن» گفت:ام میهمسایه شوشتریِ یزن خانواده -

 شیرِ این است که افتخاراتش ازیکی . کارگران نفت جنوب بود یشورا عضو مهرداد، اسماعیل باقری پدرِ

ری سراس اعتصاب در و با قیام بزرگ ملت ایران، یهمراه در نفت خاورمیانه را یخانهترین تلمبهبزرگ

 ،نفر ۶-۷و تیم کارگری همراهش متشکل از  توسط او دشمنان ملت، کارگران ایران به روی خارجیان و

 پشتش به حمایت کارگران و شورای کارگران نفت جنوب گرم بود.. بسته شد

 همهمه ازو  انبوه جمعیت گم کند انیم در را مهرداد آمده بود تا زندگی کند. زیر باران قدم بزند. خود

مرگ  های پیری باشد.سال اش درزحمتکش رنج پدرِ بخش درد وراملذت ببرد. آ هاابانیخ درمردم 

که  یداغ سوخت.گرمای آن می لهیب و از که تا پایان عمر انداخت پدر جانِ آتشی بر ،جگرسوزش اما

 های داغ وخانواده( برده در بهزندانی جان )مهدی اصلانی  درست ریتعببه  ،اختهنبجای هزاران خانواده

دل  های حکومت اسلامی درخود طی سال زانیعز از نفر چندیا  دو و ای یک، ربارانیت و اعدام از درفش،



 

 دارند.

 خون گل گزندش، بزم درشب خودکامه که 

 شد پرپرزیر رگبار جنون جوش زد 

 لب خونین پسر زد پدرزخم  بوسه بر

 ۸شد داغ دل مادر گل، یآتش سینه

یگرد پ تعقیب و مشکلات امنیتی رژیم، و استرس و سنگین ناشی از فشار زیر. بود ماریبمهرداد  مادر

های خاله) خواهرش دو و دختر مرگ عزیزانش، پسر، دچار شد. پیش از زودرسهایش به مرگی بچه

 مگر جان ساقط کرد! زندگی آنان را گرفت، همه را از میرژ .جان خود را از دست داد (پروین مهرداد و

ر دکه مرد. پروین بار می ماند چندزنده می اگر یک قلب چقدر تحمل درد از دست دادن عزیزان را دارد؟

آمبولانس روانه گورستان است  با کهیهنگام جسد مادرش را، آخرین بار گذراند،روزگار می گاهمخفی

 مسیِ  میس ر،پُ کابل تو جان باخت.های اولیه ییدر بازجو زیر شکنجه و های مهردادبیند. یکی از خالهمی

 یادش جاودانه! ایستاد! کار قلبش از .کرد خودش را رشته، کارِ چند

 هب شهری تفاوت داشتند. های کارگری ودیگر خانواده خیلی جهات با های کارگران شرکت نفتی ازخانواده

ت درجا هب یلیتحص وی تفریح امکانات اجتماعی اعم از رفاهی، ورزشی، معاش و نیتأم لحاظ زندگی و

 زندگی آنان روبراه و و کار دارای موقعیت ممتازتری بودند. های شهری،از دیگر خانواده بسیاری متفاوت

 یزانیم بهها اغلب فرزندان این خانواده .بود برخوردار یاشدهنییتع قبل ازاجتماعی  انضباط واز یک نظم 

ن نوجوانی از هما در کودکی و از مهرداد داشتند. سامان بهزندگی  پذیری وروزمره عادت به نظم یزندگ در

مهرداد  بلوغ سنی یدوره ،این علاوه بر بود، بسیاری از مسائل اجتماعی را آموخته بود. آموزدانش کهیهنگام

 و اجتماعی مردم ایران، -زندگی سیاسی تحول اجتماعی در نیتربزرگ وای قیام توده، ۲۶ بهمنزمان با هم

ابوت ت بر که آخرین میخ را اعتصاب سراسری آنان بود بود. کارگران شرکت نفت و ازآنپسهای سال

 ."سرسخت ما! رهبر ما، نفت کارگر" رژیم پهلوی کوبید.

خواست قدرت را قبضه کند، که می یضدانقلاب میان انقلاب و کشاکش یدوره در شصت و یدهه در
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 و ابانیخ هر اول انقلاب، یهاسال درترین نقاط کشیده شده بود. دور طبقاتی تا -سیاسی یی مبارزهدامنه

کرده  را قرق جریانات سیاسی انقلابی همه جا انقلاب بود. دانشگاه در تسخیر ای یک دانشگاه بود،محله

های اکیپ شوراها و کرد. مشاهدهشد هم می ییروستاعلائم انقلاب را در دورترین مناطق  ها ونشانه بودند.

 او... ب یکشاورز ومهندس آبیاری  ،دامپزشک متشکل از پزشک، روشنفکران سیاسی، ی ویدانشجو

 دامِ و سلامت افراد و بهداشت وسایل برای درمان، و دارو ترویجی، توضیحی و جزوات ازی یبارهاکوله

های ها نمونهشدند. اینمی دورافتادهروستاهای  شهر و یروانه مردمهای هحل مشکلات تود یان ویروستا

 گی وهای صمد بهرنعکس روابط اجتماعی جامعه بودند. ها وزندگی توده قیام در انقلاب و ریتأث کوچکی از

داد تع نصب شده بود. ییروستا یدورافتادههای خانه یزده دود دیوارهای کاهگلی و گلسرخی بر خسرو

فعالیت  مبارزه و یعرصه وارد دانشجو و کارگر ،ییروستا شهری و بزرگ، کوچک و مرد، زیادی از زن و

 در وشاهد تلاش پ انقلابی، یهای اصلی مبارزهیکی از این کانون ینزدیک سیاسی شده بودند. مهرداد در

و ا گذاشت و ریتأث خیلی زود روی مهرداد هاشورای کارگران نفت بود. همین تلاش همکاران مبارزش در

که  ازآنپسهای سال سالی که در مقطع انقلاب و نوجوانان کم سن وکم نبودند  فعالیت سیاسی شد. وارد

 شدند. به فعالیت سیاسی کشیده ،گذرانداز سر می انقلابی را -های سیاسیترین مرحلهعمومی جامعه یکی از

های ها به جوخهبازداشتگاه زندان و خیابان و ،کوچه درشصت  یدهه پروین را رژیم در هزاران مهرداد و

 آزادی را ارج بگذارد! اما، با مردم دیدار کند، تا در دانشگاه خمینی آمده بود دار سپرد.ب طنا باران وتیر

 رد،را بنا ک یاسلام گرسرکوب رژیم استبدادی و خیانت را پاشید! فرود آمد، بذر مرگ و قبرستان در

ری های دیگو دیاری قبرستان شهر هر در مرد، جوانان انقلابی زن و با کشتار و ها را توسعه دادقبرستان

این  که در یارزمنده و مرد مبارز پروین و... بسیاری دیگری از جوانان زن و و مهرداد قبر .کرد برپا

که  جنایاتی بوم است، و جنایت رژیم اسلامی علیه مردم این مرز ، هرکدامشان سندانددهیآرمها گورستان

 ،اما گانجانباختهاین  یاد .است آن، تا همین امروز مرتکب شده بعد از و ۷۶سال  شصت و یدهه رژیم در

خانواده  مردم، یخاطره قلب و دره هموار و تربلندآوازه ها بروند،که از خاطره خلاف آنچه هدف رژیم بوده

داری رژیم سرمایه بعداً و رژیم شاه مگر نیست. یشدنفراموشهرگز  و زنده گانجانباختهداران این دوست و

ردم م انقلابیون مارکسیست را از یاد یخاطره وکوششی که کردند، توانستند نام  یهمه جمهوری اسلامی با

 مدت ردانقلابیونی را که  و هاکمونیست یخاطره نام و بردنِ یاد از کارِ  درکه رژیم اسلامی بتواند  ببرند،

ریمیسا یاد دکتر ن و رژیم اسلامی توانست نام مگر فق شود؟خود، از پا درآورده مو یحاکمیت سرکوبگرانه

ل د جان و نامشان بر و های اعدام سپرده بودهزاران انقلابی دیگری را که به جوخهو  شوشتری و... یعلو و



 

گر را دی جانباخته پروین...نام هزاران انقلابی و بتواند نام مهرداد، بخواهد و که پاک کند، مردم حک شده،

 افتدیمق اتفا اریبس ،گذردیمچند سالی که از مرگ دکتر نریمیسا  سی و از از خاطره مردم پاک کند؟ بعد

 ،اندمدهآجمع افرادی که به مناسبتی اتفاقی گرد هم  در یا و مطب پزشکی، و اتوبوس دریا  که در تاکسی

 کنند.نریمیسا صحبت می انسانی دکتر های برجسته وخصلت شود که ازمی دهیشن ودیده 

رغ م یماریب اگر داشتی به پول نداشت،چشم های بیمار بود.مداوای انسان هدفش درمان و مردمی بود. -

مار دکتر همان را به بی داد،می هیهد دکترمعاینه به  بابت ویزیت یا درمان و خودخواسته را یمرغتخمیا  و

 بیماری غلبه نماید. و... ضعف و بر کند ورا تقویت  داد تا با خوردن آن خودضعیفی می

 هم باز مردم متوسل شود، بردن نام انقلابیون در اذهان عمومی نیب ازها وسیله برای رژیم حتی اگر به ده

 د،های دیکتاتوری توانسته باشنکه رژیم که تاریخ هیچ ملتی این را به خاطر ندارد چرا موفق نخواهد بود.

تاریخی جامعه  عمومی و یحافظه کشورها را از ذهن و آزادیِ و ییرهاپیشگامان  انقلابیون و یخاطره نام و

کند، این به جلو حرکت می های اجتماعی که روتوده یمبارزه و تاریخ یمسیر بالنده دیالکتیک و بزدایند.

ی های مبارزاتوغ جنبشهای پرفرستاره ،گانجانباختهدهد. میرنده نمی فرصت را به نیروهای ارتجاعی و

رون د تابناک و شوق مبارزه انقلابی را در یبه آینده امید. است مبارزانچراغ راه  شانییروشنا هستند.

 دارند.زنده نگه می و نیروهای انقلابی گرم و رزمانهم دل یاران و در و جانباختههای خانواده

 سوختعشق که در باغ زمستان میی شاخه

 شد بارآور و زد آتش قهقه در گل

 عاقبت آتش هنگامه به میدان افکند

 ۱همه خرمن خون شعله که خاکستر شدآن

پروین  ها خیزد، خون مهرداد و، شعلهخاک درخفته  گانهجانباختهای پاک خون خرمن ازنیست که  دور

 د.برزن بجوش وکوی  و دیار شهر و هر سوسیالیسم از دمکراسی وو  راه آزادی گانجانباختهو... خون کلیه 

شهرهای  عمومی یهادانیم و هاابانیخ در خواه،مردم آزادی زحمتکش و و ها انسان کارگرمیلیون یحنجره

و  دخواهند رسان سراسری، به گوش دنیا یک سمفونی همگانی و در را گانخفتهایران، صدای این به خون 
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