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  مقدمەای کوتاه
  
  
  

ست کە از نزدیک با یک یا چند این کتاب بیشرت شامل چند مصاحبە با کسانی ا
تن از مبارزین جان باختە کرد، ازجملە شیرین علم هولو، فرهاد وکیلی، علی 
حیدریان و فرزاد کامنگر همبند یا بە نوعی در ارتباط بودە، و یا خاطراتی از آنان 

هدف از این مصاحبەها، ثبت وقایع و شخصیت این مبارزین و آنچە بر . دارند
بە   "helwist.com" بخشی از این مصاحبەها در سایت. باشد میآنان رفتە است 

مدیریت کاک خلیل غزلی منترش شدەاند و ایشان با انجام دادن اولین مصاحبە 
در این زمینە با من بە عنوان یکی از دوستان فرزاد، نقش مهمی در تداوم این 

لی از یک تشویقهای کاک خلیل غز . داشتەاند) اینبار توسط خود من(مصاحبەها 
سو، و احساس دینی کە نسبت بە فرزاد و دیگر مبارزین همراهش داشتە و دارم 

در بین مصاحبەها تنها دو منت وجود . از سوی دیگر، این کتاب را شکل دادەاند
یکی از آنان تفسیر کوتاهی از سامان رسولپور در مورد . دارد کە مصاحبە نیست

هدایت "زندانی سیاسی سابق کرد  یک عکس است و مطلب دوم نیز نوشتەای از
کە در پاسخ بە درخواست من در مورد بازگفنت خاطراتش، آن را است  "غزالی

همچنین الزم بە ذکر است کە چندین بار از طریق  .نوشتە و برایم فرستادە است
" شیرزاد کامنگر"فیسبوک از دو تن از برادران زندە یاد فرزاد کامنگر، از جملە از 
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حبە شدەام کە متاسفانە هیچ گونە پاسخی از ایشان دریافت خواستار مصا
نکردەام، این در حالیست کە نامربدە در هامن زمان با شامری از رسانەها و از 

بخشی از مصاحبەهای این . جملە با بخش کردی رادیو آمریکا مصاحبە میکردند
از او یاد " نامو"کتاب توسط یکی از دوستانم کە بدالیل امنیتی با نام مستعار 

کنم، انجام گرفتەاند کە از ایشان نیز بە خاطر این همکاری ارزشمند بسیار  می
آری، این کتاب حداقل کاری بود کە میتوانستیم برای یاد و خاطر این  .سپاسگذارم

  .عزیزان انجام دهیم
در کل مصاحبەها، بدون در نظر گرفنت جهت سیاسی اشخاصی کە با آنان     

و بدون هیچ سانسوری، عین دیالوگهای بە کار گرفتە شدە را، مصاحبە شدە است 
در واقع (تنها با اندکی تغییر در کلامت و اصالح کردن بعضی از جملەهای ناقص 

آنچە مهم است این است کە . ، عینآ آوردەایم)جهت تدقیق آنها از لحاظ نوشتاری
ص متفاوت بە در طی مطالعە این مصاحبەها میتوان از دیدگاههای متفاوت اشخا

اما همەشان در یک مسئلە مشرتک اند و آن . شخصیت این مبارزان نگریست
فرزاد، علی، فرهاد و شیرین، انسانهایی واال و مبارز بودەاند کە با زندگی : اینکە

 .پر مفهوم و حتی با مرگ خود تاثیر زیادی بر آنان و مردم پیرامون خود نهادەاند
ز فرزاد، علی، فرهاد و شیرین کە اکرثآ توسط در پایان کتاب نیز نامەهایی ا

  .مجموعە فعالین حقوق برش منترش شدەاند، گنجانیدە شدەاند
از همە کسانی کە از لحاظ مادی و معنوی جهت چاپ این : سخن آخر اینکە    

  .بسیار سپاسگذارم "ف.فرهاد"و " دکرت آوات علیار"بە ویژە  کتاب یاریم دادەاند،
  

  لشیرکو جهانی اص
  2014بهار . استکهلم
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 گفتگو با جهانگیر عبداللهی

  توسط شیرکو جهانی اصل انجام گرفتە است 2013این مصاحبە در سال 
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  .لطفآ خودتان را بە خوانندگان معرفی کنید :شیرکو جهانی اصل
رسدشت من جھانگیر عبداللھی متولد کردستان شھرستان  :جهانگیر عبداللهی

 . ھستم، دانشجوی اخراجی  کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاە تھران
 

از چە زمان و بە چە شیوەی فعالیت های مدنی و سیاسی  :شیرکو جهانی اصل
 خود را آغاز کردە و بیشرت در چە زمینەای فعال بودەاید؟

. دکار و فعالیت ھای من با ورود بە دانشگاە رشوع می شو  :جهانگیر عبداللهی
در ابتدای کار، مثل ھر دانشجوی کرد در پی ارتباط گیری و آشنا شدن با 

بە مرور توانستم با دانشجویانی کە در زمینە . دانشجویان کرد دانشگاە بودم
مسائل مربوط بە کردستان فعالیت می کنند آشنا شدە و فعالیتھای خود را آغاز 
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ھایی کە دانشجویان کرد در ابتدای کار در تجمعات دانشجویی و مراسم . کنم
   .برگزار میکردند رشکت کردە و بە مرور حوزە فعالیت ھایم وسیع تر شد

" ھاوار"در سال دوم دانشگاە موفق شدم مجوز یک نرشیە دانشجویی بە نام     
را  در دانشگاە ثبت کنم و از طریق آن مطالب و اخبار مربوط بە کردستان را بە 

نھاد نظارت بر نرشیات "نرشیە مذکور از طرف بعد از دو سال . چاپ برسانم
را از " آشتی"بعد از آن مجوز  نرشیە دیگری بە نام . توقیف شد" دانشگاھی

این نرشیە ارگانی از کانون دانشجویان کرد دانشگاە . دانشگاە دریافت کردم
بود کە در سال چھارم دانشگاە موفق شدم بە ھمراھی دوستان آن ) آشتی(تھران 

سیاسی  - از جملە فعالیت ھای فرهنگی.  و در دانشگاە بە ثبت برسانیمرا فعال 
من کە با ھمراھی دیگر دانشجویان کرد بود برگزاری مراسمھایی نظیر یادمان 

عالوە  .بود... حلبچە، تجلیل و تقدیر از شاعر و فعال کرد خانم سیمین چایچی و
آذر اشارە کرد کە با  16بر اینها می توان بە حضور در تجمعات دانشجویی نظیر 

دیگر فعالین و دانشجویان کرد بە عنوان گروھی مجزا و بر اساس برنامە و 
پالتفرمی مشخص در این تجمعات رشکت می کردیم و اھداف و برنامە ھای خود 

  .را ارائە می دادیم
جنبش دانشجویی ایران اھداف و مسائلی کە بە آنھا اشارە می کرد و برای آن     

کرد حالتی کلی داشت  و جنبە ھایی مانند مسائل و مشکالت  فعالیت می
مربوط بە ملیت ھا  را در خود جایی منی داد و اساسا می توان گفت روی 

این مبحث و دیدگاە وجھە مشخص تفاوت ما بە . خوشی بە آنھا نشان منی داد
در بسیاری از . عنوان جنبش دانشجویی کردستان با جنبش دانشجویی ایران بود

سائل وجھە اشرتاک داشتیم، ولی متاسفانە تعاریف آنھا از دمکراسی، حقوق م
ایرانیستی بود و بر اساس دیدگاە و تفکر خود آن  - با یک عینک پان... برش و

 .بخش کە باب طبع آنھا بود مورد پسند و بقیە حذف و یا سانسور می شد
می رساند کە  نگاھی گذرا بە  جنبش دانشجویی کردستان ما را بە این نتیجە

از ... مباحث ھویتی، مبحث حقوق برش، آموزش بە زبان مادری، حقوق زنان و
اولویت ھای ارجح و اولیە این جنبش بودە و ھستند و دانشجویان کرد در این 

  .رابطە متحمل ھزینەھای زیادی شدە اند
  

چگونە و بە چە شیوەای با فرزاد کامنگر، علی حیدریان و  :شیرکو جهانی اصل
رهاد وکیلی آشنا شدید؟ بیشرت با کدام یک از آنان رابطە دوستی داشتید؟ آیا در ف

  این زمینە خاطرە خاصی دارید؟  
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با توجە بە فعالیت ھایی کە انجام میدادیم این افراد برای ما  :جهانگیر عبداللهی
شناختە شدە بودند، چون ما در زمینە خرب رسانی و پیگیری وضعیت زندانیان 

می . کار می کردیم و این افراد از افراد شاخص جنبش کردی بودند سیاسی ھم
توانم بگویم کە نە فقط فعالین سیاسی، مدنی و دانشجویی بلکە متامی جامعە 

  .کردستان کامبیش با این اسامی آشنا بودند
در اعرتاض بە اعدام شھید احسان فتاحیان بە ھمراە دیگر دانشجویان کرد     

بعد از . برگزار کردیم" دانشکدە علوم سیاسی"دانشگاە تھران تجمعی اعرتاضی در 
دو ماە ماموران وزارت اطالعات، من را جلوی در رشقی پردیس مرکزی دانشگاە 

اوین کە مدت دو ماە بە  209بعد از امتام دورە بازجویی در بند . بازداشت کردند
این بند بود کە با  در. زندان اوین انتقال دادند 350طول انجامید، من را بە بند 

در . آشنا شدم" ھادی امینی"و دیگر زندانی سیاسی کرد " فرھاد وکیلی"شھید 
مدت دو ماە و اندی کە در این بند بودم، روابطم با شھید فرھاد و ھمچنین 
. ھادی بیشرت شد و بیشرت اوقات با ھم در مورد اوضاع کردستان بحث می کردیم

ت ھای دانشجویی و وضع و حال کردستان می شھید فرھاد بیشرت در مورد فعالی
  .پرسید

در این مدت کە با ھم ھمبند بودیم شھید فرھاد بە عنوان مسئول بند     
. انتخاب شد، با توجە بە محبوبیت ایشان مسئولین زندان این پیشنھاد را دادند

ولی شھید فرھاد آن را موکول بە برگزاری انتخابات کرد و گفت در صورتی کە ھم 
. ندیان ایشان را انتخاب کنند قبول می کند و با اکرثیت آرا ھم انتخاب شدب

چندین بار این مسئولیت را بە ایشان پیشنھاد دادە بودند، ولی چون قبال در بند 
در این مدت کە  .عمومی بودە و ھمە زندنیان سیاسی نبودند، قبول نکردە بود

مالقات ھای حضوری، متاس . شدایشان وکیل بند بود وضعیت زندانیان خیلی بھرت 
  .کە از مسائل صنفی بند بودند، بە مراتب از قبل بھرت شد... ھای تلفنی و

اگر بخواھم از استواری و پایبندی شھید فرھاد سخن بگویم، شاید تنھا این     
چند تن از مسئولین زندان بە ھمراھی افراد وابستە بە وزارت : منونە کافی باشد

. چند نفر از قوە قضایە برای بازدید از زندان وارد بند شدند اطالعات و ھمچنین
برنامە آنھا در رابطە با مسائل صنفی زندان بود و تقریبا متامی زندانیان مشکالت 

در دقایق آخر کە می خواستند از بند خارج . خود را با آنھا در میان گذاشتند
توضیحی . سوال کرد شوند، شھید فرھاد پیش آنھا رفت و از وضعیت پروندە خود

در مورد شیوە بازجویی و وضعیت پروندە خود بە آنھا داد و گفت با ھمە این 
کارشکنی و بی قانونیھا بە من حکم اعدام دادەاید، ھر چند من تحت ھیچ 
. رشایطی این حکم و اتھامات را قبول ندارم، ولی چرا من را بالتکلیف گذاشتە اید
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ای عفو کنم، من این اتھامات را ھرگز قبول از من درخواست کردەاید کە تقاض
ندارم، ولی ھرگز حارض نیستم برای اعتقادام کە آزادی و رھایی انسان از ھر بند 

  .یا من را آزاد کنید، یا اینکە حکم من را اجرا کنید. و ذلتی است تقاضای عفو کنم
  

از شام بە عنوان یک زندانی سیاسی و مدنی سابق، لطفآ  :شیرکو جهانی اصل
  .تجارب شخصی خودتان از زندان بگویید

شاید نتوان آن را . زندان، جو و فضای مختص بە خود را دارد :جهانگیر عبداللهی 
معموال ھر کسی در روز اول زندان ترس و فضای سنگین . با کلمە بیان کرد

شاید بتوان گفت انسان احساس می کند کە بازجو از . موجود را احساس می کند
. رب دارد، ولی بە مرور مشخص می شود کە در واقع این طور نیستھر چیزی خ

  .فقط کافی است صرب کرد و خود را با این فضای غریب وفق داد
این . مطمئنا شکنجە می شوی، حال چە از لحاظ روانی، چە از لحاظ جسمی    

قدر فضا سنگین می شود کە انسان احساس می کند بیھوش است و ارادەای از 
ولی بە مرور می توان فضا را تحت کنرتل خود در آورد و در صورتی . دخود ندار 

کە زندانی بتواند خودش را کنرتل کند، می تواند نقش  و رل موجود در اتاقک 
می تواند نقشی را کە بازجو برای خود قائل است و صحنە . بازجویی را عوض کند

  . گردان بازی است را از او بگیرد
یک نفر در مورد یک پروندە خاص بازداشت می شوند کار  وقتی کە بیشرت از    

ولی آن را ھم می . سخت تر می شود، چون منی دانی کە دیگران چی گفتەاند
مھم این . شود از سوال ھایی کە بازجو در جریان بازجویی می پرسد حدس زد

. باید ھمیشە پشت رس او حرکت کرد. است کە ھیچ وقت جلوتر از بازجو نباشی
یچ رشایطی نباید اعرتافاتی کە دیگران کردەاند را قبول کرد، چون در تحت ھ

بیشرت موارد خود بازجو مطالبی را بیان می کند و می گوید کە فالنی بە این 
مثال . اعرتاف کردە است و این احتامل ھم وجود دارد کە شبیە واقعیت باشد

یگری و یا بر اساس موضوع مورد نظر اتفاق افتادە و بازجو حال یا با اعرتاف د
بازجو . دادە ھای خود آن را بیان می کند، چیزی کە در مورد خود من اتفاق افتاد

می گفت کە دیگران بە این موضوع خاص اعرتاف کردەاند، آن موضوع بە آنچە 
واقع شدە بود نزدیک، ولی ریزەکاری ھای آن را نداشت و مشخص بود کە 

  .ترفندی از طرف خود بازجو است
  

زمانی کە فرزاد کامنگر، علی حیدریان، شیرین علم هولو و  :و جهانی اصلشیرک
کردستان (فرهاد وکیلی را در زندان اوین اعدام کردند، شام در رشق کردستان 
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بودید یا در خارج از میهن؟ عکس العمل مردم و جامعە کردستان در برابر ) ایران
  این مسئلە چگونە بود؟

یا بھرت بگویم اوایل شب مذکور من خودم در بند در شب و  :جهانگیر عبداللهی
عرص روز قبل از اعدام در محوطە بند نشستە بودیم کە . زندان اوین بودم 350

تقریبا ساعت پنج بود . شھید فرھاد رفت و با بقیە دوستان والیبال بازی می کرد
گفت االن بر می گردم، احتامال با تقاضای مالقات . کە ایشان را صدا کردند

بگذار (گفت ). یادت نرود(گفتم ساعتت . حضوری بچەھا موافقت شدە است
آن شب تا صبح منتظر برگشتنش بودیم کە . االن بر می گردم) پیشت باشد

وقتی کە کانال یک صدا و ). هنوز هم آن ساعت را نگە داشتەام( .برنگشت
کل بند بە ھم سیامی ایران نام آنھا را خواند و اعالم کرد کە آنھا اعدام شدەاند، 

برای شکسنت اعتصاب بیشرت بچەھا . ریخت و ھمە ھمبندیھا اعتصاب غذا کردند
شبی کە برای من تلخ ترین شب عمرم . را جابجا و بە بندھای دیگر فرستادند

. آن موقع از فضای بیرون خرب نداشتیم، چون تلفنھای بند ھم قطع شدە بود .بود
دم کە کردستان اعتصاب عمومی کردە بعدھا کە از زندان آزاد شدم، باخرب ش

  .است، فضایی کە برای حاکمیت ایران غیر قابل پیش بینی و غیر منتظرە بود
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 .ل در زندان بودیدلطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید چند سا:  نامو
ــاس خرســندی ــرون  :عب ــک ب ــه دموکراتی ــی جبه ــر فعل ــاس خرســندی دبی مــن عب

مــن بعنــوان  . مــرز هســتم کــه رهــربی آنــرا حشــمت هللا طــربزدی بــه عهــده دارد
ــالهای  ــی س ــدانی سیاس ــدت  1383زن ــال  3مب ــاه و س ــت  1386م ــم هش ــا حک ب

ــودم ــوس ب ــدان جمهــوری اســالمی محب ــدان. ســال، ســه ســال در زن مــن  دوره زن
ـــدهای  ـــن  در بن ـــی در اوی ـــور کل ـــت 209بط ـــت گذش ـــد هف دور دوم . و بن

فکــر . زنــدانم بــود کــه بــا ایــن ســه شــهید گرامــی و مــاجرای آنهــا  روبــرو شــدم
 .یکسال در کنار آنها بودم می کنم کمرت از

 
میتونیـد تخمـین بزنیـد از چـه تـاریخی بـا ایـن عزیـزان بودیـد، کـال فضـای  :نامو

 آیا با آنها همبند بودید یا در بند دیگری بودید؟ آنجا را توضیح بدهید و
ــاییز   87دقیقــا منیتــوانم بگــویم، حــدودآ از اواخــر :عبــاس خرســندی ــا پ در  88ت

کـال مـاجرای غـم انگیـزی بـود کـه نـه تنهـا مـن، بلکـه . کنار و نزدیک آنهـا بـودم
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ــاراحتی و دلشــوریدگی شــدیدی کــرده بــود . بســیاری از همبنــدان مــا را دچــار ن
بــود کــه بــا وکیــل  1387حــال اگــر اشــتباه نکــنم در پــاییز هــامن ســال بــه هــر 

ــان"دوم خــودم آقــای  ــه حکمــی کــه در " خلیــل بهرامی ــا راجــع ب متــاس گــرفتم ت
بـه هنگـام عرصـ هنگـامی کە متـاس مـن . انتظار مـن بـود صـحبتی داشـته باشـم

بــا ایشــان بــر قــرار شــد بــدون گفتگــو در مــورد پرونــده مــن، از مــن ســوال کــرد 
ــی"دی، از بچــه هــای کــرد کــه خرســن ــا " فــرزاد، فرهــاد و عل ــداری؟ آنه خــربی ن

چند روز اسـت کـه از رجـایی شـهر بـه جـای نـامعلومی منتقـل شـده انـد و مـن 
ــدا کــنم ــا را پی ــوانم آنه ــدنبال . منیت ــه ب ــد، فقــط  ب ــی از صــدایش مــی باری نگران

مـن بـه او گفـتم کـه آنهـا اینجـا نیسـتند، امـا چـون حکـم اعـدام . موکالشان بـود
ــرده شــده باشــند ــن ب ــد اجــرای احکــام اوی ــه بن ــد احــتامل دارد کــه ب او از . دارن

  .من خواست رسیعآ تحقیق کنم و به او خرب بدهم
ــدم و      ــارج ش ــالن خ ــله از س ــه بالفاص ــود ک ــام ب ــک ش ــروب و نزدی ــام غ هنگ

ــمش  ــه اس ــتم ک ــوانی رف ــال ج ــا"دنب ــای " رض ــه بچەه ــادی ب ــرایش زی ــود و گ ب
او مسـئول تقسـیم غـذا بـه بنـدهای دیگـر . ودسیاسی داشـت و بـا مـا دوسـت بـ

رسیــع خــودم را بــه او رســاندم . از جملــه بنــد هشــت و بنــد اجــرای احکــام بــود
ــردد ــام بگ ــرای احک ــد اج ــوی بن ــا ت ــن بچەه ــال ای ــتم دنب ــد از . و از او خواس بع

بالفاصــله رفــتم . حــدود دو ســاعت و نــیم  بلنــد گــوی ســالن اســم مــرا صــدا زد
. بــرق میــزد، احســاس کــردم خــربی بــرای مــن داردبیـرون، رضــا بــود، چشــمهایش 

. بــه محــض نزیــدک شــدنم بــه او گفــت بچــه هــا در بنــد اجــرای احکــام هســتند
ولی بودن آنهـا اونجـا  نشـانه خطـر اسـت، چـه برنامـه ای داری؟ مـن گفـتم کـه 

ــدهم ــرب می ــرون خ ــه بی ــل . ب ــا  وکی ــتم و ب ــومی رف ــن عم ــمت تلف ــله بس بالفاص
ــان متــاس گــرفتم، خــرب ــه او دادمخلیــل بهرامی ــود .  را ب ــی خوشــحال شــده ب خیل

ــد ــرده ان ــت نک ــه نیس ــا را رس ب ــه ه ــع بچ ــا آن موق ــه ت ــد . ک ــه بای ــت ک او گف
مصــاحبه کنــد تــا از اعدامشــان جلــوگیری کنــد و هــامن شــب بــا  صــدای آمریکــا 
ــرب  ــش خ ــه پخ ــر رشوع ب ــای دیگ ــانه ه ــردا و رس ــو ف ــا رای ــروز ب ــردای آن و از ف

  .خطری که آنها را تهدید میکند، منود انتقال بچه ها به اجرای احکام  و
ــت     ــوده و هس ــته ای ب ــان وارس ــان انس ــل بهرامی ــارهای . خلی ــامی کە فش هنگ

مقسـم غـذا کـه دامئـا " رضـا"رسانەای زیاد شـد تنهـا پـس از یـک هفتـه بـود کـه 
بچــه هــا را در بنــد اجــرای احکــام مــی دیــد، پــیش مــن آمــد و گفــت کــه از زیــر 

خـرب . را دارنـد بـه بنـد هفـت منتقـل میکننـد هشت خـرب دارد کـه ایـن بچـه هـا
ــردم و بوســیدم ــن خــرب او را بغــل ک ــود، بخــاطر ای خوشــحال . مرســت بخشــی ب

ــرنا مــدیون تالشــهای  ــد و مــن ای ــدا کردەنان بــودم کــه بچەهــا از مــرگ نجــات پی
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خلیــل بهرامیــان و انســانهای بیــرون از زنــدان کــه بــرای نجاتشــان تــالش کردنــد 
  .میدانم

اســـالمی کشـــنت انســـانها از خـــوردن یـــک لیـــوان آب هـــم بـــرای جمهـــوری     
آســانرت اســت، امــا تالشــهای انســانهایی کــه مســئولیت برشــی و انســانی دارنــد و 

رضــا . در مقابــل جمهــوری اســالمی ایســتادگی کردنــد، بســیار ســتودنی بــود
مقسـم تقریبـا هـر روز مـرا مطمئنـرت میکـرد کـه اسـامی بچـه هـا را زیـر هشـت 

بالخـره انتظـار برسـ رسـید و . ا تـوی سـالنها پخـش میکننـددیده و دارنـد اونهـا ر 
 4مشــاهده کــردیم فرهــاد وکیلــی بــه ســالن ســه، و فــرزاد و علــی را بــه ســالن 

بدرســتی بیــاد نــدارم کــه در کــدام اتــاق بــودم، امــا فــردی بنــام حمیــد، . بردنــد
مبحــض ورود فرهــاد . وکیــل بنــد بــود و بســیار آدم خطرنــاک و کالشــی بــود

ــو ــه ج ــد ک ــه ش ــت متوج ــده اس ــا رشوع ش ــرو و بی ــرده و ب ــی ک ــالن تغییرات . س
سیاســتی کــه وی بخــرج داد ایــن بــود کــه بچەهــای سیاســی را در اتــاق خــودش 

هـدایت "در اتـاق وکیـل بنـد . جمع کند تـا بـه قـول خـودش همـه را کنـرتل کنـد
ـی، پویـا جهانـدار و مـن جمـع شـده بـودیم از نظـر مـن ایـن . غزالی، صـباح نرص

ر روز بـا هـم در مـورد همـه مسـائل سیاسـی بحـث و خیلی خـوب شـد و مـا هـ
  .گفتگو داشتیم

  
ــامو ــه  :ن ــا فــرزاد و علــی و فرهــاد ب ــین برخــورد و برخوردهــای بعــدیتان را ب اول
ــاد ــد ی ــد، میتوانی ــی آوری ــاد م ــه بی ــا را چگون ــد؟  آنه ــی آوری ــیف  آن را م توص
 ؟.کنید

 مــن عادتــآ هــر روز صــبح تــا ظهــر بــه. بلــه توضــیح میــدهم :عبــاس خرســندی
ــتم ــه مــی رف ــا بچــه هــای . کتابخان ــدار ب ــای دی ــه یکــی از بهــرتین مکانه کتابخان

ــود ــدریان ب ــی حی ــر و عل ــرزاد کامنگ ــه ف ــر از جمل ــه . دیگ ــر دو را در کتابخان ه
. مالقــات کــردم و احســاس غــم و شــادی توامــان همــه مــا را در بــر گرفتــه بــود

ــود و و دلواپســی مــن افــزونرت ــع ب ــس... آشــنایی رسی از آن  زمــان گــذر کــرد و پ
کــه در ســالن دیگــری بــود، بــا " دکــرت حســام فیــروزی"هــم گــاهی وقتهــا باتفــاق 

هــدایت غزالــی و صــباح بــه ســالن فوتســال میــرفتیم و بــازی بچــه هــا را متاشــا 
ــردیم ــد، . میک ــال میکردن ــوب فوتب ــیار خ ــر بس ــرزاد کامنگ ــدریان و ف ــی حی عل

مــن اهــل فوتبــال نبــودم، امــا بخــاطر تشــویق بچەهــا در . بخصــوص علــی
  .مسابقاتی که بین سالنها و بندهای مختلف برگزار میشد به متاشا میرفتم

علـی حیــدریان اصـوال یــک بچـه ســاکت و کـم حرفــی بـود و خیلــی کمـرت بــه     
ــد ــی آم ــه م ــاره مــی . کتابخان ــدری کن ــت میکــرد و ق ــا رشک کمــرت در گفتگوه
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امـــا در مقابـــل فـــرزاد فـــرزانەای بـــود، انســـانی اجتامعـــی و خـــوش . گرفـــت
بــا اخــالق، اهــل مطالعــه و قصــد  داشــت کــه در رشــته مــدیریت فــوق مرشــب، 

ــد ــدان بخوان ــانس را در زن ــود. لیس ــان ب ــیار مهرب ــو و بس ــق و گفتگ ــل منط . اه
اهــل خشــونت نبــود و آنچــه کــه بــه عنــوان اتهــام بــر او وارد کــرده بودنــد بــه 

هـــر روز، صـــبح . ک.ک -همکـــاری بـــا گـــروه پ. نظـــر مـــن صـــحت نداشـــت
بیشــرت در کنــار هــم مــی نشســتیم، در فواصــل . بــود بخیرمــان در کتابخانــه

راجع به مسـائل مختلـف  صـحبت مـی کـردیم و در هـامن جـا بـود کـه بـه مـن 
ــد  ــامل بن ــرای اع ــه دادگســرتی ب ــم ب ــد حک ــرای تجدی ــده اش را ب ــت پرون  18گف

  .برده اند
مـــن خیلـــی خوشـــخال بـــودم کـــه پرونـــده اش در حـــال پیگیـــری اســـت و     

پــس از مــدت . ا بــرای نجــات وی انجــام مــی دهنــدخــانواده اش نهایــت تــالش ر 
دو مــاه دوبــاره بــه مــن خــرب داد کــه از پرونــده او خــربی در دادگســرتی نیســت 
و ظـــاهرآ وزارت اطالعـــات پرونـــده وی را از نیمـــه راه ربـــوده اســـت و اجـــازه 

ــد ــری برس ــمیم گی ــه تص ــه مرحل ــه ب ــت ک ــداده اس ــدد . ن ــدام مج ــرزاد از اق ف
ـــد خـــانواده اش در مـــورد اعـــامل ب ـــار دیگـــر از رس  18ن خـــرب داد و تالشـــها ب

گرفته شد، امـا اینبـار نیـز نـا امیـدی بـر وی حـاکم شـد و همـواره خـرب نرسـیدن 
  . پروند به مقصد، ورد زبانش بود

فرزاد یکـی از کسـانی بـود کـه بـا بـرادران عالیـی و بـا مـن همکـاری داشـت     
رخــی مســائلی کــه تــا نرشــیه داخــل زنــدان را بــرای آگــاهی زنــدانیان در مــورد ب

کنــرتل زنــدان بــر روی نرشــیه . امکــان انتشــار آن وجــود داشــت، بیــرون بــدهیم
فــرزاد ضــمن . بســیار بــود، امــا تالشــهای مــا نیــز بــرای آگــاهی رســانی کــم نبــود

گـــاهی . مطالعـــات چنـــد جانبـــه دارای اســـتعداد خـــوبی از نظـــر قلمـــی بـــود
ــاه ق . رائــت میکــردبخشــهایی از نوشــته هــایش را بــه مــن نشــان مــی داد و کوت

ــەورزانی  ــی از اندیش ــن یک ــر م ــرد و بنظ ــرح میک ــز مط ــث برانگی ــایی بح نکتەه
  .بود که با امتیاز اخالقی وی همسو بود

ــود     ــی دارای شخصــیت اعرتاضــی ب ــاد وکیل ــاد فره ــده ی ــه . زن ــرد ک ــالش میک ت
بحثهـــایی را بە میـــان بکشـــد کـــه در ذهـــن و فکـــرش طغیـــانی ایجـــاد کـــرده 

ــد ــاق، . بودن ــدار و فرهــاد در ات ــا جهان ـی و پوی ــی ، صــباح نرصـ ــا هــدایت غزال ب
ــود ــن ب ــده . م ــذاها را بعه ــه غ ــدیریت برنام ــه م ــرد ک ــول ک ــار، قب ــیم ک در تقس

برنــامەریز خیلــی خــوبی بــود، نــوعی تقســیم کــار پخــنت غــدا را هــدایت . بگیــرد
میکــرد و ســعی میکــرد کــه هــم رضــایت دیگــران و هــم رضــایت خــود را جلــب 

در اکـرث مواقـع . ی آمـد و یـا بسـیار کـم دیـده میشـدفرهاد به کتابخانـه منـ. کند
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در ایــن اثنــاء مــن هــر . بــر ســکوی  حیــات زنــدان مینشســت و ســیگار میکشــید
ــا  ــات ب ــرث اوق ــتم، در اک ــار او مینشس ــرفتم در کن ــاط می ــداخل حی ــه ب ــت ک وق
هــدایت و صــباح و یکــی دو نفــر از بچــه هــای کــرد دیگــر در حیــاط جمــع مــی 

  .شدند و گفتگو میکردند
ــث      ــر و بح ــم ج ــا ه ــوچکی ب ــوع ک ــاره موض ــه در ب ــت ک ــادم هس ــار ی یکب

ــا هــم  ــودیم، صــباح را واســطه کــردم کــه ب ــا هــم قهــر ب ــد روزی ب کــردیم و چن
مــن از فرهــاد عــذر خــواهی کــردم چــون احســاس کــردم تنــدروی . آشــتی کنــیم

بـه هـر حـال رونـد ادامـه پیـدا کـرد و تـا روزی کـه خـرب اعتصـاب غـذا از . کردم
ــن از بچــه ســوی بچــه هــای کــر  ــدانهای کشــور داده شــد و ســه ت د در رسارس زن

پــس از دو ســه . هــای اتــاق فرهــاد، هــدایت و صــباح نیــز بــه اعتصــاب پیوســتند
بردنــد تــا احــتامال وی   209روز کــه از اعتصــاب غــذا گذشــت، فرهــاد را بــه بنــد 

ــد ـف مناین ــد بازگشــت .  را از ادامــه اعتصــاب منرصـ ــه بن ــد روز کــه ب ــس از چن پ
ــان در ا ــودهمچن ــاب ب ــیب را . عتص ــرتین آس ــی بیش ــدایت غزال ــان ه ــن می در ای

مــن و صــباح دوبــار او را . متحمــل شــد و در حالــت جســمی بــدی قــرار گرفــت
به بهـداری زنـدان بـردیم، امـا یکـی از مـاموران اطالعـات کـه خـود از کارمنـدان 

ــرد ــودداری میک ــان وی خ ــود از درم ــا ب ــتان . آنج ــی از دس ــه یک ــت ک ــادم هس ی
ــار کرخ ــدایت دچ ــات وی و ه ــت نج ــاید فرص ــود، ش ــده ب ــی ش ــی حس ــی و ب ت

ــان  ــه خوشــبختانه بپای ــود ک ــه اعتصــاب ب ــان دادن ب ــا در پای ــا تنه ــه بچــه ه بقی
  .رسید

. کــه جنبشــهای اعرتاضــی رشوع شــد، کشــیده شــد 88ادامــه رونــد بــه خــرداد     
صــدای اعرتاضــات . احســاس کــردم فرهــاد بســیار بــه ایــن حرکــت امیــدوار اســت

ــردم از پن ــام م ــیدو قی ــی رس ــوش م ــد بگ ــای بن ــت . جرەه ــر روی  تخ ــاد ب فره
ــانی کــه بســختی دیــده میشــد خیــره مــی  ــاالترین پنجــره بــه خیاب بــاالی کنــار ب
. شــد و مــن از او ســوال میکــردم کــه چــه میبینــد، میگفــت مــردم تــوی خیاباننــد

اوج . حتــی شــب هنگــام، صــدای هللا اکــرب و شــعارهای دیگــر بگــوش مــی رســید
دها را در همــه بچـه هــا زنـده کــرده بـود و فرهــاد در اعرتاضـات رفتـه رفتــه امیـ

تحلیهای خـود ایـن فکـر را نشـان میـداد کـه کـار حکومـت در ایـن مرحلـه متـام 
  .است

در همــین اثنــاء و هنگامەهــا بــود کــه ناگهــان خــرب دادنــد زنــدانیان سیاســی     
ــود کــه . منتقــل میکننــد 350را بــه بنــد  ــر اســاس خواســتی ب ــه ایــن عمــل ب البت
. انیان سیاســی در نــامەای بــه رئــیس زنــدان درخواســت کــرده بودنــدبرخــی زنــد

ــا در آن  ــود ت ــدان ب ــیس زن ــت رئ ــن سیاس ــه ای ــردم ک ــر میک ــرت فک ــن بیش ــا م ام
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مرحلــه بحرانــی و اعرتاضــات اجتامعــی کــه رژیــم در آن قــرار گرفتــه، بــه منظــور 
در اولــین اعــالم . کنــرتل زنــدانیان سیاســی، همــه آنهــا را در یــک بنــد جمــع منایــد

در آنزمــان مــن فکــر . بــود 350تقــال، اســم مــن تــوی لیســت انتقــال بــه بنــد ان
میکــنم کــه هــدایت، صــباح و پویــا جهانــدار آزاد شــده بودنــد و مــن  بــه ســالن 

در اتـاق قبلـی کسـی منانـده بـود و فرهـاد نیـز بـه اتـاق ... منتقل شـده بـودم  5
  .دیگری در سالن سه منتقل شده بود

ند، و در یکــی از اتاقهــای بــزرگ کــه تــا اســامی اعــالم شــده منتقــل شــد    
بعــد از ظهــر آنــروز امــا . بیســت نفــر در آن جــای میگرفتنــد تختــی گــرفتم

فـردای آنـروز نیـز گـروه . منتظر آمدن گـروه دیگـر شـده بـودیم، بتـدریج آمدنـد
ــد ــر و روز بع ــی . دیگ ــرزاد و عل ــاد و ف ــت کە از فره ــرو ریخ ــه دمل ف ــان ت ناگه

وارد  350نگــه داشــتند و اجــازه ندادنــد کــه بــه  آنهــا را در هامنجــا. خــربی نبــود
ــود کــه میبایســتی همــه را هشــیار نگــه مــی . شــوند ــوی ب ــک هشــدار ق ــن ی ای

ــه از . داشــت ــب و خــونریزی هــای شــدید ک ــیامری قل ــه ب مــن در آنجــا در ادام
بنــد هفــت رشوع شــده بــود، بــا توافــق دادگــاه انقــالب، بــه مرخصــی اســتعالجی 

ای دومــین بــار کــه از زنــدان خــارج میشــدم شــاید ایــن فرصــتی شــد تــا بــر . رفــتم
ایـن گریـز بـا . دیگر بـه زنـدان بـاز نگـردم و خـود را بـه کردسـتان عـراق برسـانم

  .کمک دوستان حزب دموکرات کردستان صورت گرفت
  

زمــانی کــه خــرب اعــدام فــرزاد و دوســتانش را شــنیدید کجــا بودیــد؟  :نــامو
 واکنش شام بعد از شنیدن چه بود؟

یقــا تــاریخ و زمــان شــهید شــدن بچــه هــا را بخــاطر نــدارم، دق :عبــاس خرســندی
حــدود ســاعت یــانزدە صــبح یکــی . امــا آن روز تلــخ شــنیدن خــرب را بخــاطر دارم

ــونی  ــان تلویزی ــال"از کارکن ــرد کان ــاقم را | ک ــود، درب ات ــن هــم ب ــه دوســت م ک
وقتــی بیــرون آمــدم از مــن خواســت کــه مصــاحبەای در تلویزیــون آنهــا . زد

ــدهم ــام ب ــی. انج ــنمپرس ــاحبه ک ــد مص ــوعی بای ــه موض ــه چ ــع ب ــا . دم راج او ب
گفــتم کــدام بچــه هــا، و . نــاراحتی امــا بــه آرامــی گفــت بچەهــا را اعــدام کردنــد

ــو ــم هول ــیرین عل ــانم ش ــالمی و خ ــدی اس ــی و مه ــاد، عل ــرزاد، فره ــت ف ... گف
گــویی آجــری بــر رس مــن کوبیــده باشــند، دو دســتم را روی رسم گذاشــتم و 

نــد آمــد، میخواسـتم گریــه کــنم، امــا نتوانســتم، هــاج زبــانم ب. حـامل دگرگــون شــد
مــن کــه بــدلیل حضــور خــانوادەام در ایــران  . و واج در پاســخ مانــده بــودم

ــه  ــرار مصــاحبه ب ــردم و ق ــول ک ــتم، بالفاصــله قب ــرای مصــاحبه نداش ــامەای ب برن
رفــتم و از بچــه هــا صــحبت کــردم و عمــل زشــت حکومــت . بعــد از ظهــر افتــاد
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ه ســود، ایــن بچەهــا قربــانی حکــومتی شــده بودنــد ولــی چــ... را محکــوم کــردم
  .که ماشین انسان کشی اش رس باز ایستادن نداشت

  
ــامو ــه آنهــا  عکــس العمــل :ن فــرزاد ،علــی و فرهــاد در خصــوص اتهامــاتی کــه ب

ــود ــا وارد شــده ب ــود؟ چــه برخــوردی ب ــه ب ــا  چگون حکــم اعدامشــان داشــتند؟ ای
 اعدام توانسته بود روحیەشان را به هم بزند؟

ــ ــن  :اس خرســندیعب ــزان بگــویم، ای ــن عزی آنچــه کــه میخــواهم از شخصــیت ای
ــود ــدانیان ب ــانزد همــه زن ــه . اســت کــه شــجاعت و شــهامت آنهــا زب هــیچکس ب

آســانی بــاور منیکــرد کــه چگونــه  شــور و حرکــت آنهــا در زنــدان، حکــم مــرگ را 
هنگــامی کــه . هیچگــاه احســاس ضــعفی نشــان ندادنــد. بــه هــیچ گرفتــه باشــد

انقـالب بـرای بـار چنـدم در هـامن سـالن سـه، از فرهـاد خواسـت مامور دادگـاه 
کــه ابــراز نــدامت بکنــد و امضــای خــود را در پــای ورقــه ای کــه بــا خــود آورده 
ــا آنزمــان هــیچ  ــا پاســخ منفــی وی روبــرو شــد، متوجــه شــدم ت بــود بگــذارد و ب

  .نیرویی بر شخصیت وی و بچەهای دیگر تاثیر نگذاشته است
ا گرامــی میــدارم و معتقــدم کــه تــاثیر رفتــار آنهــا بــر مــن یــاد ایــن بچەهــا ر     

ــده  ــونی و نســلهای آین ــر نســل کن ــا ب ــاثیر شخصــیت آنه ــدانیان از ســویی و ت زن
ــود ــپرده نش ــی س ــه فراموش ــه ب ــت ک ــدر هس ــتان آنق ــردم کردس ــورمان و م . کش

ــارزه و  ــامن مب ــد معل ــداریم و هامنن ــزرگ ب ــزان را ب ــن عزی ــاد ای ــواره ی ــد هم بای
. از حقــوق همــه مردمــان ایــران بــه آنهــا نگــاه کنــیم مقاومــت در عرصــه دفــاع

مـــن از اینکـــه نزدیـــک بـــه یکســـال در کنـــار ایـــن مبـــارزان راه آزادی زنـــدگی 
ــردم  ــردم کردســتان و هــم م ــدم، هــم م ــنم و معتق ــردم، احســاس افتخــار میک ک

  .سایر نقاط ایران از داشنت چنین فرزندان بزرگی بخود میبالند
ن بزرگــان تــاریخ کشــورما ایــن اســت کــه شــام پیــام مــن بــه خــانواده هــای ایــ    

ــتیم ــک هس ــام رشی ــم ش ــم در غ ــا ه ــد و م ــت دادی ــا را از دس ــا . عزیزترینه ام
ـــد، بزرگرتینهـــایی کـــه  ـــران، بزرگرتینهـــا را از دســـت دادن کردســـتان و رسارس ای
ــد  ــان خواه ــواره بزرگش ــرد و هم ــد ک ــان نخواه ــت فراموشش ــا هیچوق ــاریخ م ت

  .داشت
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 با دکرت آرش عالیی گفتگو

  توسط نامو انجام گرفتە است 2014این مصاحبە در سال 
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علت دستگیری شام چە بود و چە مدت . دکرت، لطفآ اول از خودتان بگویید :نامو
 در زندان بودید؟
دستگیری من و برادرم کامیار، بە خاطر فعالیت ما در زمینە  :دکرت آرش عالیی

در اصل ما هیچ فعالیت سیاسی نداشتیم و عضو ! اعتیاد بودمبارزە با ایدز و 
کارمان در رابطە با دانشگاه بود . هیچ حزب و سازمان و گروه سیاسی ای نبودیم

و در این زمینە نیز با بسیاری از کشورها و دانشگاههای دیگر جهان در ارتباط 
ردند کە ما جمهوری اسالمی ما را دستگیر کرد و ما را متهم بە این ک. بودیم

مقاالتی در زمینە ایدز و اعتیاد مینویسیم کە گویا بە قول خودشان در این 
کردە و درمود مسائل ایدز و اعتیاد چهرە بدی از ایران بە " سیاه منایی"مقالەها 
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هر چقدر ما بە آنها توضیح میدادیم کە این مسئلە ! جهان خارج نشان میدهیم
را نگوییم پس چگونە میتوانیم آنها را یک بحث علمی است و اگر ما مشکالت 

اما بە خاطر اینکە مادە و تبرصەای هم در . حل کنیم، اما آنها قبول منیکردند
قانون مجازات خود نداشتند کە بە خاطر یک برنامە علمی ما را محکوم کنند، 

استفادە  508مثآل بە خاطر ایدز کە هیچ مادەای در قانون نداشتند، لذا از مادە 
سپس کشور "! داشنت رابطە با کشور متخاصم"کە اتهام آن عبارت است از  کردند

متخاصم را هم تعریف کردند و مدعی شدند کە گویا از آنجا کە ما با 
و البتە ما هم مانند  -دانشگاههای اروپا و آمریکا رابطە داریم و این جرم است 

بە قول خودشان ما با اما  - همە کسانی کە در کار پزشکی اند این رابطە را داشتیم
بر این ! دانشگاههای ارتباط داشتەایم کە با جمهوری اسالمی ایران دشمنی دارند

را بە کار بردند و من را بە شش سال و کامیار را بە سە سال  508اساس مادە 
منتها کامیار پس از دو سال و نیم و من پس از سە سال و . زندان محکوم کردند

  .دو ماه، آزاد شدیم
  
شام یکی از فعالین سیاسی و زندانیانی بودید کە با فرزاد کامنگر و علی  :مونا

لطفآ بفرمایید کە در چە زمان و  بە چە جرمی . حیدریان، مدتها در زندان بودەاید
 جمهوری اسالمی شام را دستگیر کرد و چە مدتی را با فرزاد سپری کردید؟

بە ( 2008عادل با ماه جون ، م1388من حدودآ روز ششم تیر  :دکرت آرش عالیی
من در زندان بیشرت با فرزاد و علی حیدریان بودم، . دستگیر شدم) اتهام سیاسی

کمرت با فرهاد وکیلی، اما با وجود اینکە بندهایامن مختلف بود، اما با علی هم 
من دقیقآ بعد از زمانی کە از سلول انفرادی بە سلولهای . رابطە و آشنایی داشتم

یعنی اگر دقیقآ . زندان اوین منتقل شدم، با فرزاد آشنا شدم 209جمعی بند 
. بخواهم بگویم، دقیقآ حدود چهار ماه بعد از دستگیریم با فرزاد آشنا شدم

با علی حیدریان در سلول بود، در آنجا  122کامیار برادرم نیز در سلول جمعی 
اد و علی عزیز از آنزمان تا وقتی کە فرز . آنجا وجود داشت 122و  121سلولهای 

را کشتند گاهی وقتها با هم بودیم و گاهی اوقات نیز ما را از هم جدا میکردند، 
برای مثال بعضی اوقات آنها را بە بندها یا زندانهای دیگر منتقل میکردند و گاهی 
اوقات نیز ما را بە بندهای دیگر بردە و از آنها جدا میکردند و سپس دوبارە در 

در کل میتوان گفت . میرسیدیم و متناوبآ با هم میبودیم یک بند مشرتک بە هم
در زمان با هم بودن نیز، گاهآ هم اتاق بودیم و گاهآ . کە یکسال با هم بودیم

  .فقط هم بند بودیم
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هم سلول بودیم، اما بعد ما را بە بند عمومی فرستاند و آنها را  209ما در بند     
. اندرزگاه هفت زندان اوین با هم بودیمبە جای دیگری بردند، اما در نهایت در 

در اندرزگاه هفت فرزاد و علی در طبقە باال بودند و ما در طبقە پایین، اما در 
اندرزگاه . کل در زمان هواخوری و اکرث اوقات دیگر را با هم سپری میکردیم

هفت از چندین بند تشکیل شدە بود، کە بند چهار و بند شش هواخوری مشرتکی 
من و کامیار و فرزاد و علی حیدریان در . راه پلەهایشان مشرتک بود داشتند و

از طرف دیگر بند سە و بند . بند چهار و شش بودیم  برای همین با هم بودیم
فرهاد وکیلی در آنجا یعنی در بند سە بود . پنج هم راه پلەهایشان مشرتک بود

داشتیم و زندانیان این ما در وقتهایی کە ساعات آزاد . کە روبەروی ما قرار داشت
بندها میتوانستند همدیگر را ببینند، با فرهاد وکیلی هم دیدار میکردیم، اما در 

  .کل بیشرت اوقات من با فرزاد و کامیار و علی بودم
  

برای خوانندە ناآشنا بە (دکرت، آیا شام میتوانید فضای زندان را در آن موقع  :نامو
 بود و چە میگذشت؟ توضیح بدهید؟ چە گونە) زندان اوین

اتفاقآ امروز هم داشتم با یک نفر دیگر در مورد فضای زندان  :دکرت آرش عالیی
البتە باید دانست کە منظورمان از فضا چیست؟ آیا ). با لبخند(صحبت میکردم 

فضا یک محیط فیزیکی است، یا منظورمان از انسانهایی است کە در زندان با ما 
از محیطی است کە در بازجوییها داشتیم و یا  همسلول بودند، یا منظورمان

  منظورمان از محیط و رشایطی است کە زندانبانان برایامن ایجاد کردە بودند؟
اگر منظورمان از فضا محیط : بە عقیدە من این بە چندین دستە تقسیم میشود    

زندان اوین است، خوب این محیط فیزیکی سالهاست کە بودە  209فیزیکی بند 
اتاقهای طبقە باال کە هیچ امکاناتی نداشتند و ... ن اتاقها  هامن سلولهاو هام

هفتەای دو روز حق حامم و . دوتا پتو بود و یک دستشوری-برای هر تخت یکی
بیست و چهار . سە بار حق توالت در بیست و چهار ساعت وجود داشت-دو

نچنانی ساعت هم المپ باالی رس زندانی روشن بود و دیگر هیچ امکانات آ 
منتقل میشدی در آنجا، در هر  209بعد کە بە بخش اتاقهای عمومی . نداشت

اتاق عمومی یک تلویزیون و یک یخچال، بە اضافە یک املنت وجود داشت کە 
وجود این املنتها غیر قانونی بود، هر چند خودشان املنتها را بە زندانیان دادە 

ن وجود آنها در اتاقهایامن با خرب بودند و هم ما و هم خودشان از غیرقانونی بود
بودیم، با این حال آنها میتوانستند هر لحظە وارد اتاقهایامن شدە و املنتهایی کە 

بە . خودشان بە ما دادە بودند را بە بهانە غیرقانونی بودن جمع کردە و بربند
 وسیلە املنت غذاهایامن را گرم میکردیم و هفتەای یکبار هم بە ما اجازە میدادند
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کە یک لیست از اشیایی کە الزم داریم جهت خرید بە مسئولین زندان بدهیم تا 
این فضای فیزیکی . چیزهایی را کە الزم داشتیم با پول خودمان برایامن بخرند

  .بود
برای مثال از نوزدە تا بیست . بند عمومی اندرزگاه هفت کە بسیار شلوغ بود    

. کە این بستگی بە روز و ماه داشتو هفت نفر در یک اتاق نگەداری میشدند 
بسیار بند شلوغی بود و در آنزمان کە ما آنجا بودیم زندان را بر اساس نوع جرم 
و محکومیتها تفکیک نکردە بودند، لذا بسیاری از آدمها کە از جملە بە اتهام 
مسایل مالی، بە اتهام مسئلە ازدواج و مهریە، بە اتهام عقیدە سیاسی، فکری و 

. یا بە اتهامات متفاوت دیگر دستگیر شدە بودند در آنجا حضور داشتنددینی و 
و بند عمومی بود کە  209یک قسمت دیگر زندان نیز قرنطینەای بود مابین بند 

میتوانم بگویم آن قرنطینە از افتضاحرتین مکانهای فیزیکی ای بود کە در آنجا 
در آنجا دیگر . ن بوداین قرنطینەها، قرنطینەهای کل استان تهرا. وجود داشت

جایی بود با کمرتین امکانات و بیشرت . همە نوع چیزی را میتوانستی ببینی
منتهی خوشبختانە زندانیان را بە مدت زیادی در قرنطینە . مشکالت و سختیها

این فضای . یعنی معموآل بین سە تا پنج روز نهایتآ طول میکشید. نگە منیداشتند
  .سلولها بود

. ای محیط زندان عمومی هم باید بگویم کە دو هواخوری داشتیمدر مورد فض    
بود کە این هواخوری دیوارهای بسیار بلندی داشت و  209یک هواخوری در 

دور تا دور آن و کف این هواخوری از سنگ بود . فقط مستقیم آسامن را میدیدی
دە تا و ما هفتەای یکبار و بعضی اوقات نیز با ارصار هفتەای دو بار بە مدت 

بیست دقیقە حق هواخوری داشتیم و در این هواخوری قدم میزدیم و خوب بە 
هواخوری بە وسیلە دوربین کنرتل . یاد دارم کە در آنجا با فرزاد آواز میخواندیم
در قسمت بند عمومی کە بودیم، . میشد و رفت و آمد ما را تحت نظر داشتند

میخواستیم میتوانستیم بە  هواخوریامن باز بود، یعنی هر موقع از روز کە
هواخوری برویم، اما خوب تعداد جمعیت کسانی کە آنجا بودند نسبت بە 
هواخوری قبلی بسیار بیشرت بود، حدود چهار تا پنج برابر ظرفیتی کە برای این 

  .هواخوری در نظر گرفتە شدە بود، در خود جمعیت داشت
کار میکردیم، قسمت  یک قسمت دیگر کە ما با آن آشنا شدە و در آنجا    

بە عقیدە من بهرتین جای زندان، قسمت فرهنگی آن بود، چرا کە . فرهنگی بود
در این بخش هم اتاق و هم سالنی وجود داشت کە زندانی میتوانست درآنجا بە 

هفتەنامەای بە . ما مشغول کار یک روزنامە بودیم. کارهای فرهنگی مشغول شود
تعدادی دیگر از دوستان بە . آن کار میکردیم داشتیم کە روی" آوای اوین"نام 
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علی حیدریان عزیز کارهای هرنی ای روی . کارهای هرنی دیگر مشغول بودند
بعد از اینکە طرز کار کردن را یاد گرفت، چندین کار دستی . چوب انجام میداد

من و فرزاد هم کە با همدیگر مشغول کار روزنامەمان . زیبا را با چوب ساخت
  .بودیم

یک هم اتاقی یا . انسانهایی کە در اطرافامن بودند انسانهای متفاوتی بودند    
همبند ممکن بود کسی باشد کە با شام همسو و همفکر و هم نظر باشد و یا 

بە . برعکس ممکن بود انسانی باشد کە هیچ وجە اشرتاکی با شام نداشتە باشد
حال آموزندە است کە  عقیدە من محیط زندان از یک نظر بسیار مهم و در عین

منظور من از اختصاصی بودن این است کە این . آنجا یک محیط اختصاصی است
مکان، جایی است کە شام ناچارید متام شبانە روزتان را با یک نفر دیگر، یا دو 

شام در هیچ فضای دیگری در خارج، . نفر دیگر و یا بیست نفر دیگر هستید
آ با همرستان نیستید و یا حتی پدر و مادر حتی در روابط زن و شوهری هم دامئ

بالخرە بچە بە مدرسە میرود، پدر . نیز بیست و چهار ساعتە با فرزندشان نیستند
. رس کار رفتە و مادر نیز کار خودش را دارد و زن و شوهر نیز بە همین ترتیب

ولی زندان تنها محیطی است کە شام بیست و چهار ساعتە با افرادی هستید کە 
پس میتوان گفت کە زندان یک . هم اتاق شام هستند و یا همبند شامیندیا 

حال بر اساس اینکە چە نوع همفکری و همصحبتی ای با . محیط اختصاصی است
کسی کە در کنار شام است دارید، رشایط این محیط میتواند قابل تحمل باشد و 

ایطی است این موضوع نیز مربوط بە رش . یا برعکس میتواند بسیار سخت باشد
  .کە انسانهای پیرامون میتوانند برای شام ایجاد کنند

، یعنی مسئول زندان است و دیگری "زندانبان"دو گروه دیگر میامند کە یکی     
. محیط بازجوییها، یک محیط بسیار سخت و دشواری است. است" بازجو"هم 

شام نیز  شام در مقابل یک رسی سواالت و فشارهایی قرار میگیرید و پاسخهای
در فضای . بازجو، حرف و منطق شام را منپذیرد. برای بازجو قابل پذریش نیست

بسیار سخت . بازجویی، طرفی کە بر شام فشار وارد میکند، حاکم مطلق است
اما زندانبانها متفاوت اند و رشایط شام در این مورد بستگی بە این دارد کە . است

زندابانها جنسشان بیشرت مانند آدمهایی با کدام زندانبان طرف هستید، چرا کە 
زندانبان مسئول پروندە شام نیست و در مورد پروندە شام . است کە کارمنداند
زندانبان کارمندی است کە بە او دستور دادەاند کە شام را در . نیز تصمیم منیگیرد

ممکن است کە در زندان با یک زندانبان خوب مواجە شوید . زندان نگەداری کند
در . ا ممکن است زندانبانی داشتە باشید کە بە هیچ رصاطی مستقیم نیستو ی
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طی این سە سالی کە من در زندان بودم با طیفهای مختلفی از آنان روبەرو 
  .شدەام

  
 آیا اولین برخوردتان را با علی و فرزاد و فرهاد بە یاد دارید؟  :نامو

بە خاطر اینکە فرزاد و من قبل از اینکە بە زندان بیافتم،  :دکرت آرش عالیی
رفقایش را قبل از ما گرفتە بودند، با نام آنها از طریق رسانەها آشنا شدە بودم و 
در مورد اینکە فرزاد کامنگر معلمی است از منطقە کامیاران و دستگیر شدە 

اما در مورد علی حیدریان و فرهاد وکیلی کمرت شنیدە . است، اطالعاتی داشتم
کمرت در مورد آنها صحبت کردە بودند، اما بیشرت در مورد  بودم چرا کە رسانەها

را ) برادرم(پس از آنکە من و کامیار . فرزاد میگفتند و در مورد او آشنایی داشتم
دستگیر کردند، ما را حدود هشت ماه از هم جدا نگە داشتند و روزی کە ما را از 

نجا دە نفر دیگر نیز پایین بردند، در آ   121سلولهای انفرادی باال بە سلولهای
ما خودمان را بە آنها معرفی کردیم و آنها نیز یکی بعد از دیگری خودشان . بودند

را بە ما معرفی کردند، تا اینکە نوبت بە فرزاد رسید و هنگامی کە فرزاد خودش 
را معرفی کرد، من بە خاطر احساس آشنایی کە از قبل با نام او داشتم و در 

الوە بر اینکە ما هر دو بچە یک منطقە بودیم چرا کە موردش شنیدە بودم، ع
فاصلە مابین شهر فرزاد کامیاران با شهر من کرماشان چندان زیاد نیست، احساس 
میکردم کە فرزاد کسیست بسیار بە من نزدیک است و یکی از همشهریان من 

عالوە بر این فرزاد معلم بود و من نیز از خانوادەای هستم کە معلم . است
دەاند و خودم نیز در دانشگاه درس دادە بودم، لذا احساس نزدیکی زیادی با بو 

. آشنایی با فرزاد موجب خوشحالی زیاد من بود. فرزاد در من ایجاد شدە بود
دقیقآ آنروز را بە یاد دارم، فرزاد روی تختخواب، کنج باال طبقە دوم خوابیدە بود، 

 میخوابید، طبقە پایین فرزاد هم تختهایامن دو طبقەای بود و فرزاد طبقە باال
  .میخوابید" رضا پزنگی"آقای 

کامیار هم همین تجربە را داشت، چرا کە او هم بە اتقاق علی حیدریان رفتە     
بعد کە همگیامن را بە بند عمومی فرستادند، در آنجا من با علی و فرهاد . بود

ات خانوادەها با زندانیان البتە علی حیدریان را قبآل یکبار در طی مالق. آشنا شدم
در طی مالقاتها بود کە علی را دیدم و بە خاطر اینکە ریش زیادی گذاشتە . دیدم

اما وقتی کە ما را بە بند عمومی فرستادند، آنجا . بود، قیافەاش جلب توجە میکرد
البتە فرزاد قبآل در انفرادی موضوع پروندەاش را برایم تعریف . با هم آشنا شدیم

و گفتە بود کە با چە کسانی دستگیر شدە و دادگاهی میشود، لذا از  کردە بود
زبان او دربارەی علی حیدریان و فرهاد وکیلی چیزهایی شنیدە بودم، اما وقتی 



                                                  
  می خواهد و دلرس این سفر                                            

   
28

کە ما را بە بند عمومی فرستادند، آنجا اول علی را دیدم و سپس فرهاد را 
. الیبال میکردمن با علی و دیگران ورزش میکردم، علی بسیار خوب و . شناختم

کم کم من و فرزاد و علی و کامیار و . یک تیم فوتبال را هم تشکیل دادە بودیم
اما بە خاطر . چند نفر دیگر از دوستان بیشرت با هم دوست و صمیمی شدیم

اینکە فرهاد وکیلی در یک بند دیگر بود، هامنطور کە گفتم او در بند روبەرویی 
یم، اما بە خاطر وجود این فاصلە زیاد بە هم بود، گاهآ سالم و احوالپرسی داشت

  .نزدیک نبودیم
  

اگر بخواهید فرزاد و رفقایش را توصیف کنید، چگونە آنها را توصیف  :نامو
 میکنید؟ منظورم این است کە فرزاد و دوستانش را چگونە بە خاطر می آورید؟

من  .من خیلی دوست داشتم راجع بە این موضوع صحبت کنم :دکرت آرش عالیی
باید . بیشرت راجع بە فرزاد و علی حیدریان میگویم چرا کە بیشرت با آنها بودم

بگویم کە فرزاد و علی هم انسانهایی بودند مانند من و شام و هیچ فرقی ندارند 
انسانهایی بودند مانند من و شام، . کە ما بخواهیم از آنها یک قدیس بسازیم

آدمهایی بودند مثل من و شام کە ممکن انسانهایی کە زندگی روزمرەای داشتند، 
بود کارهایی بکنند کە اشتباه باشد و ممکن بود کارهایی هم بکنند کە درست 

ولی آنها یک فرقی داشتند و آن اینکە هر انسانی . باشد، آدمهایی مثل همە ما
با توجە بە شناختی کە در . برای خودش یک هدف و برنامەای باید داشتە باشد

ا بیشرت از یکسال از دوستی با فرزاد داشتەام، چرا کە من و فرزاد حدود یکسال ی
با همدیگر بسیار صحبت میکردیم، نامەهایی را کە در زندان مینوشت برایم 
میخواند و در کل بیست و چهار ساعتە با هم بودیم، با توجە بە این شناخت باید 

و آرمان کمک بە بگویم کە آنها از این لحاظ متفاوت بودند کە همیشە دغدغە 
این بسیار مهم است کە انسان چنین آرمان و دغدغەای . دیگران را داشتەاند

  ).و برایش بکوشد(داشتە باشد 
فرزاد یک معلم مدرسە . فرزاد و علی هدف و آرمانشان کمک بە دیگران بود     

ابتدایی و در ارتباط با شاگردانش بود و علی هم در محیط شهر و هم در روستا، 
جدای از اینها اگر مسئلە زندان و کشتە . مئآ بە دیگران یاری رساندە استدا

شدنشان را در نظر بگیریم، از دیدگاه من آنچە بر رسشان آمدە است زندانی 
همچنین فرهاد، کە اگر من کمرت از فرهاد . شدن و کشتە شدنی مظلومانە است

او صحبت کنند صحبت میکنم بە خاطر این است کە میخواهم کسانی در مورد 
من کە بیشرت با علی و فرزاد . کە بیشرت با او بودە و ایشان را بهرت شناختەاند

بودم، باید بگویم کە در مورد پروندەای کە برایشان تشکیل شدە بود، آنها هرگز 
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و البتە ما نیز هرگز باور منیکردیم کە آنها را اعدام . باور نداشتند کە اعدام شوند
بە زندگی داشتند، چرا کە فرزاد داشت درس میخواند و دامئآ با و حتی امید . کنند

از من میپرسید کە در کدام . من مشورت میکرد کە میخواهد رشتە حقوق بخواند
دانشگاه میتواند این رشتە را بخواند، چونکە میدانست کە من با دانشگاهها 

سوئد یا در ارتباط دارم و میگفت کە میخواهد در خارج از ایران، در فرانسە، 
آمریکا درس بخواند، زبان انگلیسی میخواند، علی هم کارهای هرنی میکرد و 

بالخرە همە اینها . حتی در امتحانات گرفنت دیپلم و ورود بە دانشگاه رشکت کرد
آنها مظلومانە کشتە شدند، چرا . موضوعاتی هستند کە نشانە امید بە زندگی اند

و هیچگاه محکمەای کە . سزایش مرگ باشدکە آنها هیچ کاری نکردە بودند کە 
چرا کە  -عادالنە باشد و آنها بتوانند در برابر اتهامات بازجو از خود دفاع بکنند 

همچنانکە گفتم بازجویی امری یکطرفە است و دو طرفە نیست، چرا کە فقط 
برای آنان تشکیل نشد، لذا اینجاست کە   -بازجو سخن خود را بر کرسی مینشاند

  .نە کشتە شدن آنها بیشرت احساس و درک میشودمظلوما
  

دکرت گرامی، رابطە این شهیدان با بقیە زندانیان چگونە بود؟ بقیە زندانیان  :نامو
 آنها را چگونە میدیدند؟ 

هامنطور کە . ارتباط بسیار خوبی داشتند، ارتباطشان عالی بود :دکرت آرش عالیی
کردن بە دیگران باشد، حال هر  اشارە کردم وقتی کە کسی آرمان و هدفش کمک

جا کە باشد، چە در زندان و یا در کالس مدرسە، در یک روستا یا در پایتخت، در 
این آرمان آنان بود و . هر محیطی کە باشد این حس کمک کردن را با خود دارد

هنگامی کە آنان چنین آرمانی داشتەاند، لذا ارتباطشان نیز بر اساس آرمانشان 
. رثآ آنها را دوست داشتند و آنها نیز همە را دوست داشتنداک. بودە است

اکرث آنهایی کە در زندان بودند برای آنها احرتام قائل . ارتباطشان بسیار خوب بود
البتە منیگویم همە، چرا کە همە جا و از جملە در زندان هم کسانی . بودند

اما من شهادت . هستند کە فقط ساز خودشان را میزنند و با کسی سازگار نیستند
میدهم کە آنها بهرتین ارتباط را داشتند، اکرثآ دوستشان داشتند و روزی کە 

روزی کە این . بود) زندان(دوستان ما کشتە شدند، واقعآ روز عزاداری بزرگ بند 
ولی وقتی . دوستان کشتە شدند، من در بند نبودم، بلکە در یک زندان دیگر بودم

دان برگرداندند و با دوستان صحبت میکردم، میگفتند کە من را دوبارە بە هامن زن
کە واقعآ یک سکوت و یک حزن و غم بسیار بزرگی در بند بودە کە هیچوقت 

  .قابل توصیف نیست
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از طرف دیگر کسانی هم بودند کە در بیرون از زندان بە فرزاد و رفقایش     
جود اینکە فرزاد من هرگز یادم منیرود کە حتی مادر خودم با و . سمپاتی داشتند

کامنگر و علی حیدریان را ندیدە بود، ولی وقتی کە از زندان آزاد شدم و با او 
صحبت میکردم، میگفت کە چە او بە عنوان مادر من و چە مادران دیگر با 

همە این احساس . شنیدن خرب کشتە شدن آنها، همە ناراحت و گریان بودند
سیاسی در کشور نداشتیم، تعداد زیادی  ما یکی و دوتا مبارز. سمپاتی را داشتند

مبارز سیاسی داشتیم و همە آنان نیز قابل ستایش و تقدیراند کە بە خاطر یک 
هدف واال یا از جانشان گذشتەاند، یا از زمانی کە زندگی میکردند مایە 
گذاشتەاند، یا از مالشان گذشتەاند، بالخرە از همە چیز گذشتەاند، اما موضوع 

آنها اسطورەهایی . حیدریان و فرهاد وکیلی یک امر اسطورەای استفرزاد و علی 
  .هستند کە مردم بە آنها ارتباط و سمپاتی داشتند بە ویژە بە خاطر مظلومیتشان

  
پرسش بعدی این است کە بە نظر شام فرزاد و علی و فرهاد با خود زندان  :نامو

حدود کند یا چە تاثیری چگونە روبەرو میشدند؟ آیا زندان توانستە بود آنها را م
 روی آنها گذاشتە بود؟ 

میتوانم بگویم کە هیچ تاثیر منفی ای بر آنان نگذاشتە بود،  :دکرت آرش عالیی
چرا کە اگر زندان تاثیری منفی بر آنان گذاشتە بود کە دیگر آنها منی آمدند . هیچ

ستی و کە درس زبان انگلیسی بخوانند، کار روزنامەنگاری بکنند، کار صنایع د
هرنی بکنند، ورزش بکنند، قالیبافی یاد بگیرند، والیبال، فوتبال، ورزش صبحگاهی 

کارها و برنامەهای فرهنگی ای . ما همە با هم کار میکردیم. و غیرە انجام بدهند
کە ما در زندان اوین انجام میدادیم در آنجا بی سابقە بود، چون در تاریخ زندان 

یست و دو عدد هفتەنامە در داخل این زندان اوین سابقە نداشتە است کە ب
مقالەهای فرزاد از کجا می آمد؟ فرزاد مقالەهایش را در زندان . پخش شود

اگر شام آرمان بلند و هدف واالیی داشتە باشید، . مینوشت و جمع آوری میکرد
  .مکان منیتواند محدودتان کند

قدیس نبودند، انسانهایی از سوی دیگر آنها نیز انسانهایی مانند ما بودند،     
شخصی مانند فرهاد وکیلی در بیرون از زندان زن و بچە . مانند من و شام بودند

فرزاد اصآل انتظار این را نداشت کە زندانی و . داشت و چشم بە راهش بودند
لذا زندان تاثیر روحی بر . علی حیدریان نیز بە هامن شیوە. نهایتآ اعدام بشود

ویژە بە خاطر ایجاد حزن و اندوه، اما از لحاظ روند زندگی و زندانی میگذارد، بە 
بلکە آنها مصمم تر شدە و با ارادەای بیشرت ادامە ... تغییر فکر و آرمان، اصآل

  .نگاهشان رو بە آیندە بود، و نگاه بە آیندە بە معنی آزادی بود نە مرگ. میدادند
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 طە زندانبانان با آنها؟رابطە آنها با زندانبانها چگونە بود؟ یا راب :نامو

همچنان کە اشارە کردم و این نظر شخصی من است، زندانبانها  :دکرت آرش عالیی
. در بینشان کارمند خوب و یا کارمند متعصب و بد وجود دارد. بیشرت کارمندند

زندانبانها دیگر بە این کار ندارند کە چە کسی بە چە جرمی دستگیر شدەاست، 
آنها کسی را منیشناسند، چرا کە زندان . ش عالیی کیستعلی حیدریان کیست و آر 

طی این مدتی کە با علی حیدریان و . عمومی از همە نوع متهمی را در خود دارد
فرزاد بودم، هیچ نوع درگیری ای میان آنها با زندانبانها ندیدم و البتە باید بدانیم 

التر از این بود کە موقعیت و سطح فکر علی حیدریان و فرزاد کامنگر بسیار با
از دید آنها زندانبانها کار و وظیفەشان . کە بخواهند با این نوع افراد درگیر باشند

پس رابطەای . نگەداری از زندانیان بود و بە عنوان دشمن بە آنها نگاه منیکردند
نبود کە درگیری ای و یا موضوعی انتقام جویانە پیش بیاید و من چنین چیزی 

ە زندانبانان بە فرزاد و علی بە خاطر رفتار خوبشان احرتام هم) اتفاقآ. (ندیدم
از یک طرف زندانی سیاسی داشتیم کە از صبح تا شب با همە دنیا . میگذاشتند

گالویز بود بە طوریکە حتی خودش منیداند کە چە میخواهد و از سوی دیگر 
ر شاهد نوع رفتارهای فرزاد و علی حیدریان و فرهاد وکیلی بودیم کە بسیا

بە همین خاطر با نوع رفتار و . آنها اهدافی بسیار واالتر داشتند. متفاوت بود
. رابطەای کە با زندانیان و زندانبانان داشتند، مورد احرتام متقابل قرار میگرفتند

و " کمک بە همنوع"نگاه آنها یک نگاه دیگر بود کە آن نگاه عبارت بود از 
، نە فقط برای من و نە فقط برای تو، "همفکری برای یک زندگی بهرت برای همە"

  .نگاه فرزاد، نگاه علی حیدریان این بود... برای همە
  

عکس العمل فرزاد و علی حیدریان و فرهاد وکیلی در خصوص اتهاماتی کە  :نامو
بە آنها وارد شدە بود چگونە بود؟ چە برخوردی با حکم اعدامشان داشتند؟ آیا 

یەشان را خراب کند؟ در کل بە پروندە خودشان این حکامعدام توانستە بود روح
 چگونە نگاه میکردند؟

هامنطور کە گفتم، زمانی کە من فرزاد را دیدم، آنها حکم  :دکرت آرش عالیی
اعدامشان را گرفتە بودند و این حکم هم هیچ تغییری در زندگی و طرز تفکرشان 

عدامی را بگیرد از طرف دیگر اینکە انسان مظلومانە چنین حکم ا. ندادە بود
آخر چرا باید چنین حکمی ) و این پرسش ایجاد میشد کە. (ناراحت کنندە است

بە آنها دادە میشد؟ ولی اگر گفتە شود کە حکم اعدام موجب ایجاد ترس در 
کە چنین حکمی بە آنها دادە شدە (انگار نە انگار ... روحیە آنان شدە باشد، ابدآ
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، این را با قاطعیت میگویم، هیچ وقت من هیچ وقت ندیدم، هیچ وقت). است
من فرزاد و علی حیدریان را ندیدم کە بە خاطر گرفنت حکم اعدامشان از خود 

  .ناراحتی ای بروز دادە باشند
  

دکرت، البتە خودتان اشارە کردید کە هنگام اعدام فرزاد و دوستانش در  :نامو
اعدام آنها واکنش شام اما از شام بپرسم کە با شنیدن خرب . زندان دیگری بودید

 چە بود؟
چە شوکەای . این خرب مثل یک پتک بود کە بر رسم وارد شد :دکرت آرش عالیی

عرص . من در یک زندان دیگری بودم و عرص آنروز یک مرخصی بە ما دادند. بود
من، مادرم و . آنروز با مرخصی از زندان آمدە بودم بیرون و بسیار کالفە بودم

هرگز یادم منیرود، هامن دم غروب من بە یک بلندی . کردیمهمە دیگران گریە می
رفتە بودم کە از آن بلندی زندان " اوین درکە"بە طرف " ولنجک"واقع در پشت 

. متام غروب و شب آنجا بودم و بە زندان نگاه میکردم. اوین را میتوانی ببینی
منیشناختیم، ما دوستانی بودیم کە همدیگر را از قبل . واقعآ ناراحت کنندە بود

بعد در طی یک حادثە تاریخی با همدیگر آشنا شدیم و مدتها با هم ماندە 
بودیم بە طوریکە راجع بە آیندە خیلی دور با هم صحبت میکردیم و ناگهان این 

هیچ وقت صحنە زندان اوین را . خیلی سخت بود. دوستان دیگر وجود نداشتند
  .خیلی سنگین بود. دکە از آن بلندی نگاه میکردم از یادم منیرو 

بعد از چند ماه یعنی زمانی کە دو سال و نیم از مدت زندانی شدنم سپری     
. شدە بود، در دی ماه احظار شدم و یکبار دیگر بە زندان اوین بازگرداندە شدم

از . هنگامی کە من بە زندان اوین بازگرداندە شدم، برادرم کامیار را آزاد کردند
د تعریف میکردند کە یک غم و اندوه بزرگی زندان را بچەهایی کە آنجا بودن

  .گرفتە بود کە واقعآ قابل توصیف نبود
بە عنوان وکیل بند انتخاب  350فرهاد وکیلی قبل از اینکە اعدام شود، در بند     

. همە، بالاستثناء، همە از مدیریت فرهاد تعریف و متجید میکردند. شدە بود
ارتباط معنوی محکمی با دیگر زندانیان برقرار  همە میگفتند کە چنان همدلی و

کردە بود، چنان مدافع حقوق زندانیان بودە است و حق زندانیان را بە صورت 
منطقی از زندانبانان و رئیس زندان میخواست، کە همە واقعآ ذکر خیرش را 

این در حالی بود کە اکرث وکیل بندها انسانهایی ترسو و مطیع بودند و   - میکردند
بود کە خودش در " بزرگ نیا"ر عین حال رئیس زندان در آنزمان شخصی مانند د

فرزاد و علی هم کە در بند باال بودند و . قلدری و ستم یک پدیدە تاریخی بود
  . دوستان میگفتند کە کل بند هفت بە ماتم نشستە بود
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 در پایان آیا خاطرە و یا صحبت خاصی در مورد این سە شهید دارید؟ :نامو

حرف خاصم این است کە، بسیار مهم است کە انسان هدف و : دکرت آرش عالیی
از کسانی کە االن دارند این مصاحبەها را . آرمانش کمک بە دیگران باشد

همنوع آنها، کسانی کە : میخوانند میخواهم کە بە این مسئلە بیاندیشند کە
انی مانند فرهاد میتوانستند اکنون زندە بودە و بە زندگی خود ادامە دهند، کس

وکیلی کە زن و چند کودک داشت و میتوانست بە خانوادە و رفاه آنان برسد، 
کسانی مانند فرزاد کامنگر و علی حیدریان کە میتوانستند بە زندگی شخصی 
خودشان، بە رفاه و ازدواج و بچەدار شدن بیاندیشند، بە خاطر یک هدف واال کە 

هر چند شام واژە  - مظلومانە کشتە شدندعبارت بود از کمک کردن بە دیگران، 
شهادت را بە کار میربید کە من بە جای این واژە، میخواهم از واژە کشتە شدن 

آنها مظلومانە بە خاطر من، شام و همە کسانی کە این مصاحبەها . استفادە کنم
آنها کسانی : از آنها میخواهم کە بە این مسئلە فکر کنند. را میخوانند کشتە شدند

ودند کە بخواهند از طریق جنگ بە آرمانهایشان برسند، آنها کسانی نبودند کە نب
بخواهند از طریق انتقام جویی و کینەورزی بە اهدافشان برسند، آنها انسانهایی 

  .بودند کە با آموزش و گفتگو در صدد رسیدن بە مقصد بودند
شاورز بە یک ک. معلم مدرسە بە شاگردش آموزش میدهد، فرزاد معلم بود    

کار میکرد و در آنجا " جهاد سازندگی"کشاورزی خدمت میکند، فرهاد وکیلی در 
بە متام کشاورزها خدمات میدادە است تا بتوانند محصول ایجاد کنند و بە رفاه 

آنها با این زبان . علی حیدریان بە مردم منطقەاش کمک میکردە است. برسند
و شام نیز کە این سطرها را میخوانید،  .میخواستند حق مردم مظلومشان را بگیرند

از خودتان بپرسید کە چگونە میتوانید بە این هدف رسیدە و از چە طریقی 
کمرت بە خودمان نگاه کنیم، بیشرت بە دیگران نگاه . میتوانید بە دیگران کمک کنید

این آن چیزی است کە در طی مامرستی کە با فرزاد کامنگر داشتەام، در . کنیم
  .کە با علی حیدریان داشتەام و در مامرستی کە با فرهاد وکیلی داشتەام مامرستی

علی حیدریان در زندان ساعتها روی چوب کار میکرد و بعد از اینکە یک     
شاید این مسئلە در . کاردستی هرنی ایجاد میکرد، آن را بە کسی هدیە میداد

ی بزرگمنشانە بود این خیل. ظاهر کوچک جلوە کند، اما این یک عمل بزرگ است
کە ساعتها حاصل رنج خود را هدیە میداد در حالیکە کسان دیگر پس از تولید 

این منونەای از بزرگواری . کاردستی شان، آن را فروختە و برای خود خرید میکردند
نامەهایی کە فرزاد از زندان برای شاگردهایش . و بزرگمنشی علی حیدریان بود

از این دیدگاه مهم است کە این کودکان . مهم اندمینوشت قابل تامل و بسیار 
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آیندە منطقەاش بودند و فرزاد بە عنوان معلم بە آنها یاد میداد کە چگونە 
اینها . آزادیخواه و آزاد باشند، بدون اینکە بخواهند برای کسی مشکل ایجاد کنند
رم کە چیزهایی بسیار مهم اند و مسائلی هستند کە از آنها یاد گرفتم و دوست دا

  .با شامی خوانندە نیز در میان بگذارم
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  گفتگو با سیلوا هاروتونیان
  توسط شیرکو جهانی اصل انجام گرفتە است 2013این گفتگو در سال 
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خانم هاروتونیان، شام در میان زندانیان سیاسی زن در طی  :شیرکو جهانی اصل
اما ممنون میشوم . های اخیر، یکی از چهرەهای مشهور و شناختە شدە هستیدسال

کە اگر خودتان را بە کسانی کە تا کنون شام را منیشناسند بە طور خالصە معرفی 
 همچنین علت دستگیریتان در ایران چە بود؟. کنید

و من بر خالف بسیاری از زندانیان سیاسی . بلە خواهش میکنم :سیلوا هاروتونیان
علت دستگیریم کارمند . عقیدتی، نە عقیدتی بودم و نە فعالیت سیاسی داشتم

من . او در واقع.جی.یک ان. بودن در یک رشکت غیر انتفاعی آمریکایی بود
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بە خاطر شغلم قرار . دقیقآ بە خاطر شغلم بە ایران آمدم. بودم" آیرکس"کارمند 
ژەای کە ما داشتیم یعنی بود یک هفتەای بە ایران بروم و کارم در زمینە پرو

مبادلەی متخصصین در مورد زایامن و متودهای جدید زایامن بود کە بە انگلیسی 
نوع کاری کە میکردم در واقع . Maternal and Child Health Careمیشود 

یعنی بە عنوان آدم . هفدهمین مبادلە بود کە در ایران انجام میگرفت
نکە کە بە هر حال این رابطە کاری بین محافظەکاری کە میرتسیدم، بە خاطر ای

  ).هر چند غیر دولتی(ایران و آمریکا بود و من کارمند یک رشکت آمریکایی بودم 
بە من گفتە شدە بود کە هیچ مشکلی از لحاظ قانونی و سیاسی برای من     

انجام شدە بود و " اکسچنچ"وجود ندارد، چون شانزدە تا از این پروژەهای 
مال ما بود کە تا دقیقە نود رفت، ولی بە خاطر دستگیر شدن  هفدهمین پروژە

من پروژە متوقف شد و عمآل اعالم کردند کە هیچ کسی اجازە ندارە این کار رو 
آمار . در این پروژە مبادلە کارشناسان بهداشت مادر و کودک بود. ادامە بدە

ن لحاظ زایامنهای غیر طبیعی در ایران بسیار زیاد است و معضالتی از ای
در حالیکە االن در کشورهای پیرشفتەای مانند آمریکا . گریبانگیر این کشور است

متودهای جدید زایامن در آب وجود داشت . زایامن حتی در منزل انجام میگیرد
کە ایران چند باری آن را امتحان کردە بود و با شکست مواجە شدە بود و در 

. رشناسان ایرانی و آمریکایی حل شودواقع قرار بود این مشکل در تبادل بین کا
اما دول ایران این مسئلە را بە براندازی نرم ارتباط داد و ما را متهم بە اجرای یک 

نهایتآ من را ابتدا بە عنوان ! برنامە گویا جاسوسی و پوششی دار متهم کردند
  .جاسوس آمریکا و برانداز نرم دستگیر کردند و بە سە سال زندان حکم دادند

  
شام در این پروژە دقیقآ چە کاری میبایستی انجام دهید و در  :رکو جهانی اصلشی

عین حال مسئولین جمهوری اسالمی ایران بر طبق چە معیاری و با چە مدرکی 
 میخواستند مسئلە پروژە زایامن زنان را بە این اتهامات سیاسی مرتبط کنند؟

مە این کارها پوششی است علتش این بود کە آنان میگفتند ه :سیلوا هاروتونیان
بعدها خود بازجو بە من میگفت . و در زیر پردە کارهای سیاسی انجام میگیرد

ممکن است شام بە عنوان کسی کە انسانی سیاسی نیستید و در جریان : "کە
نباشید، ولی همە اینها علتش این است کە ما بە طور مستقیم با دولت آمریکا 

ە این شکل و بە طور غیر مستقیم کارشناسان ما را ارتباط نداریم و آمریکا دارد ب
همە این کارها پوششی است و این . بە طرف خودش میکشاند و فراری میدهد

است و شام در واقع دانستە یا  ندانستە دارید بە عوامل  CIAکارها کار سازمان 
CIA مبدل شدە و کارهای آنان را انجام میدهید."!  
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اتفاقی کە یکسال بعد از . وعی براندازی نرم بوددر کل نگرانی آنها از ن    
/ میباشد 2009احتامآل مقصود از مسئلە انتخابات سال (دستگیری ما افتاد 

کلمە براندازی نرم بعد از قضیەی هالە اسفندیاری زیاد بە کار بردە ). مصاحبەگر
. دهالە اسفندیاری یک سال قبل ما بە اتهامی شبیە اتهام ما دستگیر شدە بو . شد

ایشان یکی از اساتید یکی از دانشگاههای معترب آمریکا بود و برای مالقات با 
اما متاسفانە عین اتهام را بە ایشان نیز وارد کردند ! مادرش بە ایران بازگشتە بود

ما کە اعرتافی نداشتیم ! بعد هم با اعرتافگیری آزاد شد. و سە ماهی حبس شد
  .ی اسالمی در ایران شدیمنتیجتآ دو سالی گرفتار زندان جمهور 

  
آیا خانم هالە اسفندیاری کار خاصی کردە بود کە بە خاطرش  :شیرکو جهانی اصل

 اعرتاف کند یا اینکە مجبور بە اعرتاف بە کارهای ناکردە شدە بود؟
اعرتافگیریهای اجباری . همە اعرتافگیریها یک شکل بودەاند :سیلوا هاروتونیان 

زندانی وارد میشد و نهایتآ اینکە تحت این فشارها  فشارهایی کە بر. وجود داشت
خودتان زندانی بودەاید و میدانید کە رشایط زندان خیلی . ناچار بە اعرتاف شدند

سخت است و هستند بسیاری انسانها کە حتی بە کارهای ناکردە نیز اعرتاف 
میکنند تا بە هر قیمتی کە شدە در ازای اعرتاف شاید آزادیشان را بە دست 

  .بیاورند
  

 شام دقیقآ در چە سالی دستگیر شدید؟ :شیرکو جهانی
من . میالدی در تهران دستگیر شدم 2008من ماه جون سال  :سیلوا هاروتونیان

فقط برای یک مسافرت یک هفتەای بە ایران . آن زمان در ایران زندگی منیکردم
  !مسافرتی کە بە دو سال انجامید. رفتە بودم

  
 دیدارتان با شیرین علم هولی چگونە اتفاق افتاد؟ اولین :شیرکو جهانی

من در انفرادی بودم و بە همین خاطر تاریخ دقیق روز دیدار  :سیلوا هاروتونیان
بە هر حال ماندن در انفرادی غالبآ باعث از دست دادن و فراموش . یادم نیست

ا زندان اوین بودم و بعده 209من جمعآ هشت ماه در بخش . کردن زمان میشود
شیرین علم هولی اولین کسی بود کە در سلول . بە زندان زنان منتقل شدم

یادم است کە خودش را بە اسم دیگری معرفی میکرد نە بە اسم . انفرادی دیدم
بە هر حال کسان سیاسی ای بودند کە . نام خودش را فرشتە گذاشتە بود. شیرین

ین نگاه فکر کردم معتاد شیرین، زنی کە در اول. نام واقعی خودشان را منیگفتند
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بە خاطر اینکە خودم قبآل با معتادان کار کردە بودم از حالت سیاه بودن ! است
  .چهرەاش و الغری مفرط او چنین چیزی بە ذهنم خطور کرد

پاهایش در اثر شکنجەهای شدیدی . یادم است کە ورم پاهایش را نشانم داد    
خودش البتە چیزی در این مورد  .کە شدە بود، بە طرز فجیعی ورم کردە بودند

ما دو انسان کامآل متفاوت از دو دنیای متفاوت ! منیگفت اما بعدها بە من گفت
من دامئآ بە ویژە . بودیم کە در زندانی با آن رشایط دشوار با هم روبەرو میشدیم

من منیدانستم کە برای چە من را . در طی یک ماه حبس فقط گریە میکردم
منی کە نە فرهنگ دیگران را میفهمیدم و نە تجربە آن رشایط دستگیر کردەاند، 

من از یک زندگی آرام و بدون دردرس بە ناگاه وارد محیطی شدە بودم . را داشتم
حکم تو اعدام "کە بە من انگ جاسوسی زدە بودند و مدام تکرار میکردند کە 

د کردە شیرین را تهدی. رشایط کامآل سختی بود"! حکم تو اعدام است... است
  .بودند کە هیچ چیزی بە کسی نگوید

کسی . من از دنیای دیگری آمدە بودم، از کشور ارمنستان و از دنیایی متفاوت    
بودم کە زیاد در جریان مسائل سیاسی کردها نبودم و از پ ک ک و فقط اخبار 

و این اخبار را . مربوط بە رهرب کردها در حزب کارگران کردستان را مطلع بودم
: اخباری کە بیانگر این بود کە. دستگیر شدە بود" اوج آالن"زمانی فهمیدم کە  هم

بە زندان ابد محکوم شد " اوج آالن. "حبس شد" اوج آالن. "دستگیر شد" اوج آالن"
بە عنوان انسانی کە پیجو هستم و اخبار حوادث اطرافم ... و اخباری از این شکل

ە ارمنستان و قتلعام ارامنە حساس را میشنوم، بە ویژە اینکە نسبت بە قضی
بودەام و هر موردی کە راجب بە ترکها هست میشنوم، در این راستا بود کە 

همچنین میدانستم کە ترکها . و نام حزبش را نیز شنیدە بودم" اوج آالن"اخبار 
  .کردها را دستگیر و شکنجە میکنند و از این دست اطالعاتی را داشتم

آیا تا کنون، قبل از دستگیریتان، : یان سیاسی از من پرسیدیکبار یکی از زندان    
ردە شدەاید بە فکر زندانیان سیاسی داخل " اوین"هنگامی کە از کنار دیوار زندان 

این زندان افتادەاید یا نە؟ ولی من هرگز قبآل از کنار دیوارهای این زندان رد 
در . زندگی میکرددر کشور دیگری . نشدە بودم و دنیای من دنیای دیگری بود

کشوری کە اگر سە یا چهار زندانی سیاسی وجود داشتە باشد، مردمانش قیامی بە 
مشکالتی کە با آنها روبەرو شدە ! من از دنیایی کامآل متفاوت بودم. پا میکنند

  من و شیرین . بودم، هرگز قبآل مشکالت من نبودند
  

 آیا شام خودتان هم شکنجە شدە بودید؟ :شیرکو جهانی
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. نە، من شکنجە جسمی نشدم، اما تحت فشارهای روحی بودم :یلوا هاروتونیانس
با اینحال همیشە در پاسخ بە کسانی کە میپرسند شکنجە شدەای یا نە میگویم 

. ای کاش بیهوش میشدم. بارها آرزو میکردم کە ای کاش من را میزدند: کە
رشایط . میکنندبسیار کثیفانە بازی . بازجوها انسانهایی بسیار کثیف اند

یک ماه من . شکنجەهای روحی و روانیشان خیلی سخت و توصیف ناپذیر است
البتە من اینجا سعی میکنم کمرت بە . و شیرین با هم در سلول انفرادی بودیم

در طی یکامهی کە . خاطرات شخصی خودم اشارە کنم و بیشرت بە شیرین بپردازم
بارها غش میکرد و بر روی . بد بودمن و شیرین با هم بودیم، رشایط او بسیار 

بازجوها بە سلول می آمدند و آمپولهایی بە او میزدند کە اصآل . زمین می افتاد
بە همین خاطر این دخرت کرد در آن سلول انفرادی رسد ! منیدانستیم چە بودند

. و بر روی کف کثیف آن، گاهآ یک روز کامل را بیهوش و در خواب میامند 209
هوش می آمد، گاهآ لقمە نانی میخورد و بعضی اوقات نیز اصآل لب روز بعد کە ب

  .بە غذا منیزد و هیچ چیزی منیخورد
. روزها و شبها تحت شکنجەها و بازجوییهایی کە میشد بدین ترتیب میگذشت    

من هم در عین حال فوبی داشتم و دچار تنگی نفس میشدم و حالتهای بدی بهم 
دانبانهای ما در مقابل وضع بدی کە داشتیم تنها چیزی کە زن. دست میداد

این زندانیان سیاسی . مهم نیست، جدی نگیرید: "میگفتند این بود کە میگفتند
و با بیان این جمالت خودشان را راحت میکردند تا !!!" دارند ادا در می آورند

هیچ عذابی در وجدان خود احساس نکنند و گویی کە هیچ شکنجە و فشاری در 
من واقعآ منیدانستم کە شیرین چە مشکلی داشت، اما عالیم بیشرت بە ! کار نیست

بعد از آن زمان زیادی . لزرە میگرفت و بعد قش میکرد. بیامری رسع میامنست
طول میکشید تا از درمانگاه کسی بیاید و هامنطور کە گفتم اصآل منیدانستیم کە 

وآل بعد از بیهوش شدن، معم. چە چیزهایی را بە بدن الغر شیرین تزریق میکردند
. منیتوانستند او را بیرون بربند، چرا کە بعد از بیهوشی بدن انسان سنگین میشود

بە همین خاطر یک آمپول بە او میزدند و هامنطوری روی کف سلول رهایش 
  .این وضعیت یک ماه اول بود حضور من با شیرین در انفرادی بود. میکردند

  
بل از شیرین علم هولو در انفرادی بودید، یا اینکە آیا شام ق :شیرکو جهانی  اصل

 شیرین علم هولو قبل از شام؟
اما شیرین حدود بیش از یک ماه . من را پیش شیرین بردند. نە :سیلوا هاروتونیان

جون  27من روز . قبل از من در انفرادی بود و یک ماه نیز با من در انفرادی بود
ود یک ماه، یک ماه و نیم قبل از من و دستگیر شدم، شیرین اما حد 2008سال 
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در کل بعد از آن هم من حدود یکامه با . دستگیر شدە بود 2008در ماه می 
بە ما پیویست کە " بهارە هدایت"شیرین در انفرادی بودم کە در طی این مدت 

ما سە نفری با هم بودیم کە مدتی پس از آوردن بهارە، . اعتصاب غذا کردە بود
من آنقدر سادە بودم . لول دیگری منتقل کردند و از پیش ما بردندشیرین را بە س

کە در آنزمان فکر میکردم آزادش کردەاند، اما بهارە بە من گفت کە فکر منیکند 
بهارە . شیرین را آزاد کردە باشند و حتی اگر حکم اعدام نگیرد هم خوب است

ارە من را در جریان گفت اینجا معموآل بیشرتین ظلم بە کردها میشود و بیشرت به
  .بعدها او را بە زندان عمومی منتقل کردە بودند. اتفاقات آن زمان قرار میداد

حدود دو ماه از زندانی شدن من گذشتە بود کە یک روز مادرم کە در آمریکا     
مادرم بە من گفت کە دخرتی با . زندگی میکرد و از آنجا برای مالقات من آمد

ن بە خانەمان در آمریکا زنگ زدە و بە گامن اینکە آزاد لهجە کردی از داخل زندا
با توصیفات مادرم فورآ فهمیدم کە این ! شدەای، پیجوی احوال تو بودە است

شیرین حافظە بسیار . شیرین بودە کە از زندان عمومی بە مادرم زنگ زدە است
جازە چرا کە ما ا. شامرە تلفنی کە بە او دادە بودم حفظ کردە بود. خوبی داشت

  .داشنت هیچ گونە قلم و کاغذی را در سلول انفرادی نداشتیم
. خاطرە قشنگ دیگری از شیرین دارم کە اگر اجازە بدهید تعریف میکنم    

و تحت بازجویی بودم، یکبار دیگر شیرین  209هنگامی کە من هنوز در انفرادی 
ە برای حامم در این بخش ما را ک. را برای بازجویی بە این قسمت آوردە بودند

تاق نداشت و میلە میلە . کردن میربدند، سلولی وجود داشت کە سقفش باز بود
چهار طرف دیوار کە فقط از پشت . بیشرت بە یک حیاط خلوت شبیە بود. بود

من لباسهایم را شستە بودن . میلەهای سقفش میتوانستیم آسامن را مشاهدە کنیم
ما . ین لباسهای من را بازشناختە بودشیر. و لباسهای خیس را آویزان کردە بودم

شیرین یک صلیب کوچک از . همدیگر را هنوز پس از انفرادی ندیدە بودیم
دستامل کاغذی درست کردە بود و بە نشانە اینکە در آنجا حضور داشتە است، 

با دیدن این صلیب متوجە شدم کە شیرین . الی یکی از لباسهای من گذاشتە بود
یکبار دیگر، حدود . دیگری تحت فشار و بازجویی است هم آنجاست و در سلول

شیرین خواستە بود کە پیش . دو هفتە بعد، شیرین را بە سلول کناری من آوردند
شیرین بە همراه یک خانم . من و همسلولی من باشد، اما اجازە ندادە بودند

ە بعد از هشت ماه کە من را ب. بهایی بود کە هنوز هم این خانم در زندان است
زندان عمومی زنان بردند، اولین کاری کە کردم این بود کە دنبال شیرین علم 

  .هولی گشتم
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 یعنی شام هشت ماه متام در سلول انفرادی بودید؟ :شیرکو جهانی
  .بلە، هشت ماه :سیلوا هاروتونیان

  
 و خانم علم هولی چند ماه در سلول انفرادی بودند؟ :شیرکو جهانی اصل
در کل . شیرین را زودتر از من بە زندان عمومی منتقل کردند :سیلوا هاروتونیان

دلیلش این بود کە شیرین توسط . حدودآ دو ماه، دو ماه و نیم در انفرادی ماند
شیرین . منیدانم این اطالعات را دارید یا نە. سپاه پاسداران دستگیر شدە بود

ویژە طی  بە. توسط سپاه پاسداران دستگیر شدە و بە شدت شکنجە شدە بود
حتی در دورەای . هفتەهای اولیە دستگیری بدترین نوع شکنجەها را دیدە بود

در حالتی کە تقریبآ رو بە مرگ . کە شکنجە شدە بود اقدام بە خودکشی کردە بود
بودە ومیبینند کە احتامل مردنش وجود دارد، سپاه شیرین را تحویل وزارت 

اینکە شیرین یک جسمە نیمە مردە وزارت اطالعات بە خاطر . اطالعات دادە بود
  .نیمە زندە بودە است، حارض بە تحویل گرفنت او از سپاه پاسداران نبودە است

اول اینکە شیرین خودش این مسائل را . حاال من این مسایل را از کجا میدانم    
برایم تعریف کردە بود و همچنین شاهدانی هم بودەاند، برای مثال در زندانها از 

نی کە حکم بیشرت از دە سال زندان، ابد و یا اعدام دارند بیگاری میکشند و زندانیا
این افراد در داخل زندان مانند زندانبانها مسئول . مجبور بە کارشان میکنند

تحویل گرفنت و یا تحویل دادن زندانیان هستند و مدام بە این بخش و آن بخش 
کە مسئولیتهایی از " مسی"ە نام یکی از این زندانیان ب. زندان رفت و آمد میکنند

سوی زندانبانان بە او محول شدە بود برایم تعریف کرد کە او مسئول تحویل 
  .گرفنت شیرین علم هولی از سپاه پاسداران در زندان بودە است

. البتە شیرین هیچ موقع با دیگر زندانیان در مورد پروندە خودش حرف منیزد    
مسئول در زندان برایم تعریف کرد کە هنگام  این زندانی. انسان توداری بود

تحویل گرفنت شیرین از نیروهای سپاه بە داخل زندان، یک جنازە را تحویل گرفتە 
اما زندان عمومی هم حارض بە تحول گرفنت ! کسی کە انگار رو بە مرگ بود. بود

مسئولین زندان عمومی هم گفتە بودند کە حارض بە تحویل گرفنت . شیرین نبود
یک روز متام شیرین را دست بە دست کردە و . زندانی در حال مرگ نیستیند یک

هنگامی . دادە بودند 209چرخاندە بودند تا اینکە بالجبار شیرین را تحویل بخش 
کە او را بە این بخش تحویل دادند، او را در درمانگاه زندان خواباندند بە 

تا زمانی کە دوبارە البتە . طوریکە وضعیتش بە نسبت قبل بهرت شدە بود
فکر میکنم این آپشن . وضعیتش وخیم شد و من را در انفرادی پیش او بردند

در کل . خوبی بود، چرا کە من انسانی بودم کە از دنیای سیاست قطع بودم
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بدترین نوع شکنجەها را . شیرین حدود دو تا دو ماه و نیم در انفرادی بود
  .متحمل شدە بود

  
نوع شکنجەهایی؟ و آیا شیرین علم هولی در طی این چە  :شیرکو جهانی اصل

شکنجەها بە چیزی اعرتاف کردە بود؟ در ضمن اتهام یا اتهاماتی کە بە او زدە 
 بودند چە بود؟ 

اتهامش همکاری . هیچ اعرتافی نکردە بود... نە، هیچ اعرتافی :سیلوا هاروتونیان
در کنار مقر سپاه پاسداران میدانم بعد از اینکە یک ماشین کە . با گروه پژاک بود

این ماشین . در شهر تهران مبب گذاری شدە بود و مبب مذکور منفجر شدە بود
بعد از جریان . رسنشینی نداشتە است و طی آن هم هیچ کسی کشتە نشدە بود

نیروهای سپاه پاسداران اقدام بە دستگیری تعدادی افراد کردە بودند کە یکی از 
  .آنان شیرین علم هولی بود

سپاه پاسداران ادعا کردە بود کە چیزهایی را در داخل کیف دستی شیرین پیدا     
در واقع . کردە کە ثابت میکند گویا شیرین در این مبب گذاری دست داشتە است

مبب گذاری و عضویت در پژاک اتهام اصلی شیرین بود و در پروندە شیرین هم 
. دجوری شکنجەاش کردە بودندهامنطور کە گفتم ب. بە این نوع مطرح شدە بود

در رنجنامەای کە خود شیرین نوشتە و منترش شدە بود، بە این شکنجەها اشارە 
برای مثال بە طرز بسیار شدیدی شالقش زدە بودند، چنان شدید کە . کردە است

نیروهای سپاه او را بە صندلی . تاولهای زیر پاهایش را من خودم شاهد بودم
شیرین میگفت هنگامی کە صدای اذان می آمد . ندمیبیستند و شکنجە میکرد

از این اذان و آدمهایی کە مناز میخواندند حالش بهم . حامل بە هم میخورد
میدانید، رشایط . در آن رشایط دشوار با صدای بلند اذان میخواندند. میخورد

. زندان چنان سخت است کە حتی بعضیها دست بە دامان خرافات میشوند
اما شیرین کە بە . رات ندارند در مخالفت با اسالم چیزی بگویندزندانیان حتی ج

شیرین بە شدت از اذان و ! شدت اعرتاض میکرد، هیچ کس بە او چیزی منیگفت
دلیلش هم خاطرە بدی بود کە از . مناز متنفر بود و این تنفر را هم ابراز میکرد

  .بودند صدای اذان در انفرادی داشت و از منازخوانهایی  کە شکنجەگرش
شیرین در انفرادی سپاه پاسداران اعتصاب کردە بود و هیچی منیخورد، اما     

در عین حال هم او را بە تخت می ! اونها با شلنگ و بە زور بە او غذا میدادند
معموآل منیخواست کە در مورد جزئیات . بستند و بە شدت شالقش میزدند

کردن آنها از لحاظ روحی در شکنجەهایش صحبت کند، چرا کە بە هنگام بازگو 
رشایط خیلی بدی قرار میگرفت و من هم دیگر از او منیخواستم کە در این مورد 
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شیرین میگفت کە بازجویم در . چیزی بگوید و خاطرەهای تلخش را بە یاد بیاورد
آها، االن وقت مناز خواندە، باید بروم و : "حالی کە من را شالق میزد دامئآ میگفت

شکنجەگر منازش را میخواند و باز میگشت و از نو بە شالق !". وانممنازم را بخ
. در زندان بسیاری ارصار میکنند کە مناز بخوان. کاری و شکنجەهایش ادامە میداد

میگویند اگر مناز بخوانی برای خودت بهرت است و روحت هم احساس آرامش 
بل بسیار اما شیرین در مقا. بە هر حال جو خاص زندان است دیگر. میکند

شیرین . عصبانی میشد و میگفت کە تا زمانی کە زندەام هرگز مناز نخواهم خواند
  .صدای اذان من را بە یاد شکنجەهایم میاندازد: میگفت

  
در کل روحیە شیرین در زندان چگونە بود؟ مسلآم شخصی  :شیرکو جهانی اصل

ە شام کە شکنجە شدە است از لحاظ روحی تحت فشار قرار دارد، ولی اینک
میگویید کە شیرین حارض بە هیچ نوع اعرتافی نبودە است، نشان دهندە نوعی 

 در کل شام ایشان را چگونە دریافتید؟. مقاومت است
. شیرین متفاوت از بقیە بود. من زندانیان سیاسی زیادی دیدم :سیلوا هاروتونیان

یکشتند هم، من فکر میکنم حتی اگر او را م. اصآل براش مهم نبود کە کشتە بشود
در نتیجە میدانم چون شیرین در آن رشایط سخت اعرتاف . باز اعرتاف منیکرد

نکردە بود، در حالیکە چند نفر دیگر هم دستگیر شدە بودند و حتی تعدادی هم 
بە کاری کە میکرد بە شدت اعتقاد . موفق بە فرار شدە بودند، نجات پیدا کردند

فکر میکنم . ایی بود، بە شدت اصولگرادر فورم کاراکرت، انسان اصولگر . داشت
بە جرات میتوانم بگویم کە مثل ! خیلی شبیە کوههای وطنش بود، یعنی سخت

من معموآل بە تعریف و متجید از آدمهای دیگر . کوه محکم و استوار بود
اصوآل آدم منفی گرایی هستم و بە راحتی منیتوانم بە متجید هر . منیپردازم

  .یرین متفاوت بوداما ش. شخصیتی بپردازم
بە چیزی کە اعتقاد . یک کاراکرت ویژە داشت. شیرین خیلی سخت و محکم بود    

برایش مهم نبود کە گروهی کە بە آن تعلق داشت چە بود، بە . داشت پایبند بود
بە شدت معتقد بود کە هیچ کس نباید بە وطن و . شدت بە آن وفادار بود

حتی . فتم سفت و سخت اصولگرا بوداعتقاداتش خیانت کند و همچنان کە گ
روزهای آخری کە باز برای بازجویی بردە بودنش و میخواستند کە بە اعرتافگیری 
مجبورش کنند، و این زمانی بود کە من دیگر در زندان نبودم، بە بازجوهایش 
گفتە بود کە من چیزی برای اعرتاف ندارم و اگر هم قرار است من را بکشید، 

. شاید تقصیر ما بود. ال بسیار هم بە آزادیش امیدوار بوددر عین ح! بکشید
منیدانم میشود نام این را تقصیر گذاشت یا نە، ولی ما، من بالشخصە خیلی 
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امیدوارش میکردم کە دنیا تغییر خواهد کرد و هر معجزەای احتامل دارد بە وقوع 
اری از برخالف بسی. خیلی دلش میخواست آزاد بشود و بیرون بیاید. بپیوندد

دوستانش کە انتظار داشتند در صورت آزادی بە پیش آنان برگردد، من او را 
  ...از این محیط بیرون بیاید و برود دنیا را بگردد. تشویق میکردم کە درس بخواند

روز اولی کە من شیرین را دیدم توانایی خواندن و . کتابهای زیادی میخواند    
شاید نوشنت کردی را . لفبا را تشخیص میدادفقط ا. نوشنت زبان فارسی را نداشت

در نهایت در طی پنج ماهی کە من بە همراه . بلد بود، اما فارسی را بلد نبود
مرتب بە . شیرین در زندان عمومی بودم رشوع کردم بە کار کردن با شیرین

. استعداد خاص خاص خاصی در یادگیری داشت. کالسها میرفت و درس میخواند
یک مرد "بە یاد دارم کە کتاب . رسە تدریس کردەام و میدانممن خودم در مد

، کتانی کە همین االن کە دارم با شام مصاحبە "اوریانا فاالنچی"نوشتە " عریان
منیدانم این کتاب برایتان . میکنم در خانە داردم و جلو چشمم است را میخواند

عد از دستگیریم ب. من قبل از دستگیریم عاشق این کتاب بودم. آشنا است یا نە
جالب اینە کە . یکی از وکالیم این کتاب از از بیرون زندان برایم آوردە بود

زندانبانها آنقدر خنگ هستند کە اجازە ورود یک رسی از کتابهایی کە چندان مهم 
نبودند و رمانهای سادە عاشقانە بودند را بە داخل زندان منیدادند، اما اجازە ورود 

من این کتاب را . دە بودند و بالخرە بە دست من رسیدە بوداین کتاب جالب را دا
میخواندم و یکی دوبار کە قسمتهایی از کتاب را برای شیرین خواندم میگفت کە 

یغامیی . این کتاب را گلرو یغامیی ترجمە کردە است.  ادبیات فارسی سخت است
ن در انفرادی این کتاب را م. در کار ترجمە کتابها، ادبیات خاصی برای خود دارد

خواندم، اما بعدها کە بە عمومی منتقل شدم، آن را با خود بە زندان عمومی 
البتە من . در زندان عمومی تکەهایی از کتاب را برای شیرین میخواندم. بردم

یک کتابخانە در داخل خود زندان عمومی وجود دارد کە از . کتاب زیاد میخوانم
تاب هم یک شخصیت وجود دارد کە توسط در ک. آنجا کتاب بە امانت میگرفتیم

بازجویش شکنجە میشود و هنگامی کە این قسمتها را برای شیرین میخواندم بە 
شخصیت این داستان هم با . شیرین، ببین چە دنیای عجیبی است: "او میگفتم

شیرین از کتاب خیلی خوشش اومد و ." بازجوها و شکنجەگرانش درگیر است
نهایتآ میخواهم این را بگویم کە کل کتاب فاالچی را . رشوع کرد بە خوندن کتاب

من از کل کتابهایی کە در زندان داشتم، تنها کتابی کە با . خودش بە تنهایی خواند
  .خودم از آنجا بیرون آوردم این کتاب فاالچی بود
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دلیل اینکە شیرین علم هولی فارسی بلد نبود چە بود، در  :شیرکو جهانی اصل
در نوجوانی بە صفوف پ ک ک و بعدآ بە پژاک پیوستە بود چە حالیکە ایشان 

بود؟ آیا اصآل قبل از آن در دوران کودکی هیچ تحصیلی نکردە بود یا  اینکە 
 تحصیل کردە بود و فراموش کردە بود؟

. شیرین در یک منطقە بسیار محروم بە دنیا آمدە است. نە :سیلوا هاروتونیان
منطقەای ". ماکو"منطقە : خوب میشناسم من خودم بالشخصە این منطقە را

علت شناخت من از آن . مرزنشین در حاشیە مرز دو کشور ترکیە و ایران است
منطقە این است کە حتی من زمانی کە خیلی نوجوان بودم از چند روستای این 

کە بە زبان " تادئوس مقدس "من منیدانم آیا نام کلیسای . منطقە دیدن کردەام
  میگویند برایتان آشنا است یا نە؟" ە کلیساقر "ترکی بە آن 

  
 .بلە، من نیز یکبار بە آنجا رفتەام و میدانم کجاست :شیرکو جهانی اصل
شیرین در یک روستا کە نزدیکرتین روستا بە تادئوس مقدس  :سیلوا هاروتونیان

اصآل رفاقت و صمیمیت ما از اینجا رشوع شد کە . است زندگی میکرد) قرەکلیسا(
البتە من اصوآل آدم . گ شیرین ارمنی بودە است و من هم ارمنی هستممادربزر 

من انسان را بر همە چیز . دین من ملغمەای از همە چیز است. متدینی نیستم
در کل تلفیق . ترجیح میدهم و ترجیح میدهم کە انسان را پرستش کنم تا خدا را

ارادت خاصی  اما در عین حال حس و. عجیب و غریبی در باورهایم وجود دارد
آن منطقە کوهستانی بسیار بە دمل . نسبت بە آن کلیسا و آن منطقە دارم

باب دوستی من و شیرین از صحبت کردن در مورد آن منطقە رشوع . مینشیند
منطقەای عقب افتادە کە حتی . یک منطقە با روستاهایی بسیار محروم است. شد

روستاهای اطرافش  اگر در شهر ماکو، شهری کە ظاهرآ مردمش بسیار از
  !پیرشفتەتر است، هیچ زنی را در خیابانها منیبینید

من یادم است زمانی کە من بە همراه دوستانم بە آنجا رفتیم هیچ زنی را در     
یعنی یک چنین ! تنها زنی کە آن زمان در خیابان بود، من بودم. خیابانها منیدیدم

ستای آنها اصآل کالس و شیرین بە خاطر اینکە در رو . محیط بستەای دارد
دخرت بودنش نیز مزید . مدرسەای وجود نداشتە است، طبیعتآ درس نخواندە است

در عین حال . در یک منطقە فوق العادە محروم زندگی کردە. بر علت شدە است
اصآل الزم بە اثبات نیست کە اگر منطقەای کردنشین باشد، محرومیت نیز در آنجا 

اصآل بە مدرسە نرفتە بود و هیچ وقت شانس تحصیل  لذا شیرین! چند برابر است
. شیرین چند تا خواهر و برادر داشت کە خودش خواهر بزرگ بود. را نداشتە بود

وقتی کە برادرهای کوچکرتش برای تحصیل بە مدرسە یکی از روستاهای دیگر 
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. میرفتند، در کنار یکی از برادران کوچکرتش، رشوع بە درس خواندن کردە بود
طبیعتآ در سطح اینکە مثآل . ی حروف الفبا را از کتاب برادرش یاد گرفتە بودیعن

این یکی از بخشهای زندگی شیرین . خیلی بە سختی میتوانست چیزی را بخواند
است کە چندان مورد توجە قرار منیگیرد، اما در اصل علت فرار شیرین از خانە 

  .ف پژاک پیوستە باشددقیقآ این نبودە است کە او بە قصد مبارزە بە صفو 
  

البتە حدس میزنم زمانی کە شیرین بە مبارزین کرد پیویستە  :شیرکو جهانی اصل
  .بود، پژاک وجود نداشت و فقط پ ک ک بود

فقط میدانم کە . من زیاد بە جزئیات واقف نیستم. بلە، درستە :سیلوا هاروتونیان
تشکیل شدە پژاک بخشی از پ ک ک است و همچنان کە شام میگویید بعدآ 

  .است
  

آیا قبل از این تاریخ . تاسیس شدە است 2004پژاک در سال  :شیرکو جهانی اصل
 و یا بعد از این تاریخ شیرین بە چریکهای کرد پیوستە بود؟

شیرین جوان بودە کە بە چریکهای کرد پیوستە و خودش  :سیلوا هاروتونیان
  .بودمیگفت کە چهار یا پنج سالی بودە کە مادرش را ندیدە 

  
پس بر این اساس شاید گفتە شام درست تر باشد و ایشان  :شیرکو جهانی اصل

 .مستقیآم بە پژاک پیوستە بودند
. دورە همکاری شیرین با پژاک خیلی طوالنی نبودە است :سیلوا هاروتونیان

من منیدونم چرا بعضیها ... اینقدر این بخش انسانیە کە... شیرین عاشق شدە بود
خصوص کردها دوست دارند کە این بخش را حذف کنند، چون  دوست دارند بە

کردها . متاسفانە انسانهای رشقی اینگونەاند! شهید پروری را دوست دارند دیگر
همە یک رسی از . اولین و آخرین ملت نیستند، ارامنە هم این شکلی اند

انە فاکتورهای انسانی از حذف میکنند و فکر میکنند کە اگر آن آدم را شهیدپرور 
جلوە دهند و بگویند خیلی شجاع بود، خیلی عالی بود، شاید فکر میکنند کە 

من . اما در کل برای من شیرین یک انسان بود. لطف بزرگی کە حقش کردەاند
همیشە گفتەام و باز هم میگویم کە همیشە کابوس شبهای من این است کە 

. نش انداختەاندشیرین چە ترسی در دل داشتە زمانی کە طناب دار را بە گرد
، "طناب دار را بوسیدن"یعنی، من منیتونم این جملە را تحمل کنم کە میگویند 

یعنی چی؟ مسئلەای کە بعضیها در مورد شیرین و دیگر زندانیان سیاسی اعدام 
در عین حال شیرین را بە عنوان کاراکرت بسیار اصولگرا و . شدە کرد مطرح میکنند
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اما خوب طبیعتآ هر انسانی خواهان مردن . معتقد بە اصلهای خودش میدانم
این مقولەای است کە هیچ کس تا کنون نتوانستە است . نیست و از مرگ میرتسد

اگر مرگ برایامن . بە همین خاطر هم هست کە داریم گریە میکنیم. حلش کند
منیوانیم بە . تعریف شدە بود و از آن منیرتسیدیم کە دیگر مرگ چیز تلخی نبود

  .قضیە را بیان کنیم و چنین ادعایی داشتە باشیم راحتی این
بە هر حال قصە کوتاه اینکە شیرین در واقع در دورە نوجوانیش عاشق پرس     

متاسفانە اختالفات خانوادگی، قومی و یک رسی از اصولی کە . عمویش شدە بود
 هنوز هم گریبانگیر مردم بسیاری جاهای دنیا است، مانع از عشق آنان شدە بود،

در نتیجە، . بە ویژە اینکە مابین مادر شیرین و زن عمویش اختالف وجود داشت
اتفاقی کە افتادە بود این بود کە شیرین بە ناگاه متوجە شدە بود کە زن عمویش 

از . یک دخرت دیگری را برای پرسعمو در نظر گرفتە و خواستگاری کردە بود
رس منیتوانستە است حرفی در آنجایی کە برطبق اصول کردها در آن منطقە اصآل پ

بە ویژە اینکە خواستگاری انجام گرفتە . این مورد بزندە و مخالفتی داشتە باشد
نهایتآ پرس عموی شیرین ناچارآ، با وجود اینکە . بود و نام دخرت را آوردە بودند

شیرین و او همدیگر را دوست داشتند، با دخرتی کە مادر تعیین کردە بود ازدواج 
این بین شیرین بە عنوان یک جوان دچار رسخوردگی شدە و پس از در . منود

. مدتی خانوادە شیرین بە او فشار می آوردند تا با پرس دایی اش ازدواج کند
  .شیرین در مقابل لج کردە و پاسخ منفی میدهد

این در حالی بود . اعرتاض و نافرمانی یکی از جنبەهای کاریزماتیک شیرین بود    
خودتان شاهدید کە . هر زن دیگری بە جای او بود اطاعت میکردکە شاید اگر 

آمار وحشتناک خودسوزی زنان کرد بسیار باالست کە خود حکایت از اطاعتهای 
اطاعتهایی کە پس از ازدواج بە فشارهای . اولیە این زنان در چنین مورادی دارد

یرین انسانی اما ش. روحی انجامیدە و گاهآ بە تراژدی خودکشی نیز ختم میگردد
. نبود کە از چیزی کە فکر میکرد درست نیست و اشتباه است، اطاعت کند

شیرین حارض بە ازدواج نبودە و یکی دو سالی را مقاومت کردە و زمان را کش 
پدر، ... تا اینکە او را بسیار تحت فشار قرار دادە و مجبورش میکنند. دادە بود

! مجبورش میکنند کە نامزد شود دایی و در کل مردهای خانوادە با رسسختی
دخرت . شیرین قبل از ازدواجش با یکی از دخرتان همسایە درد دل کردە بود
دخرت . همسایە نیز کە ظاهرآ با گروه پژاک یا پ ک ک رابطە داشتە است

همسایە با شنیدن این درد دلها بە شیرین میگوید کە جایی هست کە میتوانی در 
دخرت همسایە . شدە و در عین حال مبارز شویآنجا تحصیل کردە، با سواد 

همچنین از حقوق زنان با او صحبت کردە و بە شیرین میگوید کە اصآل مجبور 
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همچنین . نیست ازدواج کند و هیچ کس حق مجبور کردن او بە ازدواج را ندارد
بە او میگوید کە باید تحصیل کند و هیچ کس منیتواند بە خاطر دخرت بودن او را 

شیرین با شنیدن این سخنان و با راهنامییهای . ە محبوس و بە کار وادارددر خان
دخرت همسایە، چند روز قبل از روز ازدواجش از خانە فرار کردە و در کوهستانها 

افرادی کە همکار این سازمان چریکی بودەاند . بە گروه پ ک ک پیوستە بود
. کاملی بە زبان ترکی داشت شیرین تسلط. شیرین را از ایران بە ترکیە بردە بودند

بە خاطر اینکە هم منطقە ماکو کردنشین بود و هم بخش دیگر مرز ترکیە 
کردنشین بودند، در جوار ترکها هم آذری را خوب میدانست و هم ترکی 

شیرین هم میتوانست . استانبولی را بسیار عالی میتوانست صحبت کند و بنویسد
  .بە ترکی و بە کردی بنویسد

از اینکە شیرین بە چریکهای کرد پیویستە بود، در آنجا با عقاید خاصی بعد     
دخرتی کە خواندن و نوشنت فارسی را بلد نبود، در آنجا عقاید . عجین شدە بود

فیمینیستی پیدا کردە بود و دیدگاهها، تجزیە و تحلیلهای عمیقی در مورد مسائل 
یلی خوبی در این زمینەها در کل اطالعات خ. تاریخی بە ویژە تاریخ زنان داشت

و ما همیشە در مورد این قضیە بحث میکردیم کە یک مقداری در مقابل . داشت
!". نە، من معتقدم کە هیچ زنی نباید ازدواج کند: "مردها یک جبهە خاصی داشت

ایدەهایی مخصوص بە خودش را داشت کە ما همیشە بر رس این موارد با او 
م میتوانم خودم را فمینیست بدانم یا نە، اما ما من البتە منیدان. بحث میکردیم

زنها همیشە پدر، برادر و یا مردی را کە عاشقش هستیم همیشە در کنار خودمان 
برای من اصآل قابل هزم نیست کە یک زن . داریم و یا اینکە زمانی داشتەایم

حتی اگر بە این شکل است کە ظلم و ستمی از سوی . بتواند از مرد متنفر باشد
بە آزادی کردها ... بە هر حال. مرد بە او شدە باشد نیز، باید مسئلە را حل کند

بە معنی واقعی . یعنی یک کرد بە متام معنا وطن پرست بود. بسیار اعتقاد داشت
با . بسیاری اوقات با همدیگر در این موارد با هم بحث میکردیم. وطن پرست

افراطی میدیدم یا یک رسی اینحال وقتی کە من یک رسی از دیدگاههایش را 
میگفت باید در این مورد فکر . سوالها را مطرح میکردم، انعطاف نشان میداد

و من بە او میگفتم اگر تو در یک کشور دیگر مثل آمریکا زندگی میکردی و ! کنم
درس میخوندی، شاید نظرات و دیدگاههایت با آنچە کە امروز می اندیشی کامآل 

  .فرق میکرد
حزبی بودن یک مقدار هم تک بعدی بودن . حزبی را من هم دارمتجربە     

بە شیرین میگفتم در عین حال کە بە تو بە عنوان عضوی از . است بە هر حال
ملتی کە در قرون متامدی مورد ظلم قرار گرفتە و هنوز کشور خودش را ندارد 
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و . داشتیمدر کل بحثهایی از این قبیل با هم ... اما. حق میدهم کە حزبگرا باشی
اما در مورد بعضی مسایل بە هیچ عنوان کوتاه منی آمد . او خیلی انعطاف داشت

در سالروز . بود" اوج آالن"برای مثال بە شدت عاشق . و خیلی سفت و سخت بود
گاهی اوقات خواب کوهستان . غذا منیخورد و روزە میگرفت" اوج آالن"دستگیری 

است یکبار خواب یکی از همرزمهایش  یادم. و چریکهای همرزم خودش را میدید
شیرین میگفت کە . همرزمی کە در کنار خودش شهید شدە بود. را دیدە بود

خوب بە یاد دارم کە . همرزمش در خواب دست او را گرفتە و با خودش بردە بود
چون ما تختخوامبان کنار هم بود . از دیدن این خواب یک کمی پریشان شدە بود

این مربوط بە یک ماه قبل از . د، حسابی عرق کردە بودو وقتی از خواب پری
من در طی این پنج ماه . آزادی من، یعنی دقیقآ حدود نە ماه قبل از مرگ اوست

ما همسفرە بودیم و دامئآ با . در زندان عمومی با شیرین همە چیزمان با هم بود
سوم من بە عنوان کسی کە آداب و ر . خیلی از من مواظبت میکرد. هم بودیم

با وجود اینکە شیرین از من . ایرانیها را زیاد منیدانستم و از بیرون آمدە بودم
  .خیلی کم سن تر بود، همیشە او بود کە از من مراقبت میکرد

زمانی کە شیرین بیست و هشت . شیرین در بیست و نە سالگی شهید شد    
خوب . شدممن در سی و سە سالگی دستگیر . سالە بود من سی و سە سالە بودم

ولی خوب این شیرین بود کە همیشە و همە جا از من . قاعدتآ من بزرگرت بودم
  .دفاع و مراقبت میکرد

  
یکی از موضوعاتی کە شام بە آن اشارە کردید این بود کە  :شیرکو جهانی اصل

خانم شیرین علم هولی اطالعات خوبی در مورد مسائل تاریخی و بە ویژە مسائل 
 .و حتی گفتە میشود کە ایشان فمینیست بودە است. تفمینیستی داشتە اس

  .بلە، درستە :سیلوا هاروتونیان
  

ولی خوب اینجا پرسش اینە کە، زمانی کە ایشان اعدام شد،  :شیرکو جهانی اصل
بە رصف اینکە قبآل سواد خواندن و نوشنت فارسی را نداشت بە نوعی القاء شد کە 

سئلە این است کە دانسنت زبان فارسی بە م!! گویا ایشان اصآل سواد نداشتە است
معنی داشنت دانش نیست، چرا کە سواد یعنی دانش و برای داشنت سواد الزم 

ایشان سواد فارسی نداشت، اما آنچنان کە . نیست کە حتآم زبان فارسی را بلد بود
بە نظر شام این . پیداست دانش و آگاهی خوبی داشتە است کە این یعنی سواد

 این نوع تبلیغاتی کە شد از کجا نشات گرفتە بود؟ پارادوکس و
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من فکر میکنم من هم جزو گروهی بودم کە با صدای بلند  :سیلوا هاروتونیان
البتە چرا، گفتەام اما . اعالم نکردم کە شیرین اطالعات و سواد جامعی داشتە است

من نجات  شاید شام با من موافق نباشید، اما علتش این بود کە برای... نە آنچنان
من برایم مهم بود کە شیرین اعدام . جان شیرین از همە چیز برایامن مهمرت بود

برایم مهم بود کە حکم حبس ابد شیرین را حداقل بە بیست سال تغییر . نشود
چون شیرین حق . بدهیم و بعدها هم بە یک نحوی از آن جهنم بیرون بیاید

و در این . از شور و نشات بود پر. شیرین پر از زندگی بود. زندگی کردن داشت
بین، شام بهرت از من میدانید کە معموآل هنگامی کە گفتە میشود فالن زندانی 

بە ویژە در حالیکە . سیاسی زن از فعالین کرد است، مسئلە حساس تر است
وسایلی را در کیف شیرین پیدا کردە بودند و کە بە اتهام مبب گذاری میخواستند 

ین رشایطی شامری از فعالین و فمینیستها سعی میکردند کە در چن. اعدامش کنند
چنین نشان بدهند کە مسئلە دلیل پیویسنت شیرین بە پ ک ک یا پژاک را 
محرومیت منطقە نشان بدهند و با مطرح کردن این محرومیت و کم سوادی 

و البتە من بالشخصە . مردم منطقە بە بیگناه شمردن شیرین کمکی کردە باشیم
  .تا حدی عین این ادعا را قبول دارم) چنان کە گفتە شدهم(نیز 
من فکر میکنم کە اگر شیرین ازدواجی موفقیت آمیز داشت، اگر شیرین در     

یعنی . یک منطقە محروم بە دنیا منی آمد، این رسنوشت گریبانگیرش منیشد
خط . احتامل اینکە بە مبارزین کرد در کوهستانها بپیوندد، تقریبآ نصف میشد

منیدونم آیا یکی از مصاحبەهای من را در کە . سیر شیرین اجبار بودە است
از این مصاحبە هم یک عدەای ایراد گرفتەاند . یوتوب پخش شدە دیدەاید یا نە

از خانە . بە خاطر اینکە گفتەام شیرین هیچ موقع اجازە انتخاب را نداشتە است
فرار از . بودە است" ک کپ "فرار کردە است و تنها جای امنی کە شناختە است 

سازمانی کە . ازدواج اجباری او را بە مامن امنی بە نام گروه پ ک ک رساندە بود
در آنجا زنها میتوانستند درسهای ایدیولوژیک این سازمان را خواندە و در عین 

  .بە هر حال او هم کرد بود و کلی هم احساساتی بود. حال هم مبارزە کنند
م پاسخ قطعی ای در این مورد بدهم اما اگر شیرین سە چیز من البتە منیتوان    

اول اینکە اگر شیرین : برای انتخاب داشت کدام یک از آنها را انتخاب میکرد
خالەای مثل مادر من داشت کە بە او اجازە تحصیل میداد و امکاناتی در 

یکا را اختیارش قرار میداد کە شیرین را بە آمریکا میربد، فکر میکنید شیرین آمر
انتخاب میکرد، یا مبارزە در کوههای کردستان را و یا ماندن در روستا را؟ ما 

  .یعنی این یک مسئلە کامآل پیچیدەای است. واقعآ منیدانیم! منیدانیم
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ولی خانم هارتونیان، من خودم بالشخصە شاهد بودم کە  :شیرکو جهانی اصل
 ...اروپابعضیها از طبقات مرفە اجتامعی بودەاند و حتی از 

  !برگشتند کردستان و مبارزە کردند :سیلوا هاروتونیان 
  

 .بلە :شیرکو جهانی اصل
بە . ولی انتخاب کردند، مجبور نبودند. قبول دارم حرف شام را :سیلوا هاروتونیان

خاطر همین من میگویم کە ما میگوییم منیدونیم کە آیا اگر شیرین حق انتخاب 
می پیویست یا نە؟ من االن بە آمریکا آمدەام، داشت، باز هم بە چریکهای کرد 

خانوادەام در آمریکا بودەاند و امکانات خوبی هم در آمریکا داشتەام، اما با این 
وجود من زندگی کردن در ارمنستان، کشوری کە اصآل با آمریکا قابل مقایسە 

خاب من این را انتخاب کردە بودم چرا کە اجازە انت. نیست را انتخاب کردە بودم
االن هم کە خودش زندە نیست تا . شیرین اجازە انتخاب نداشتە است. داشتم

میدانید میخواهم چە بگویم؟ . بدانیم در صورت داشنت چنین حقی چە میکرد
. منظورم این است کە این مسئلەای است کە بە هر حال مبهم باقی خواهد ماند

. یادگیری و دانش بودچیزی کە مشخصآ میتوانم بگویم این است کە شیرین تشنە 
بە خاطر همین هم در آن دورە، چنین شخصی کە ابتدا حتی منیتوانست دو کلمە 

بە جایی رسید کە در طی مدت زمان . فارسی را کنار هم بگذارد و فارسی بخواند
کتابی کە هم ! کوتاهی، کتاب اوریانا فاالچی را بە زبان فارسی مطالعە میکرد

  .ویژەای داشتقطور بود و هم زبان ترجمە 
  

آیا زمانی کە چریک بودە و در پ ک ک بودە، در مورد  :شیرکو جهانی اصل
 مسائل آزادی زنان کسب دانش کردە بود یا در زندان؟

. دقیقآ در میان چریکهای پ ک ک این مسائل را آموختە بود :سیلوا هاروتونیان
  .یعنی آنجا آگاهش کردە بودند

  
 العە هم داشتە است؟ آیا اونجا مط :شیرکو جهانی اصل
مطالعاتش مال آنجا بود . بلە، صد در صد مطالعە داشتە است :سیلوا هاروتونیان

من یکمقدار همیشە از ابعاد روانشناسی و . و قبل از آن هیچ اطالعاتی نداشت
از بعد روانشناسی بە جرات میتوانم بگویم . جامعەشناسی بە مسایل نگاه میکنم

شاید اگر او در هر کشور . یشاهنگ و جلودار بودکە شیرین از جملە زنان پ
دیگری در صورت پیرشفتە بودن آن کشور، با هامن روحیات و با هامن ژنتیک بە 
. دنیا می آمد، شیرین میتوانست یکی از زنان لیدر و رهرب در آن جامعە باشد
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 ولی مسئلە این. من با شام موافقم. میتوانست زنی انقالبی و تغییر دهندە باشد
است کە در صورت داشنت حق انتخاب با چە شکلی مبارزە میکرد؟ آیا یک زن 
کرد خربنگار فمینیست در سوئد میشد یا باز هم یک چریک مبارز در 

  .کوهستانهای کردستان؟ من منیتوانم در این مورد بە طور قطع چیزی بگویم
  

رین را ولی خوب مسئلە سواد مطرح شد و تعدادی افراد شی :شیرکو جهانی اصل
 .نداشنت سواد فارسی بە معنی بیسواد بودن ایشان نیست. بیسواد خواندە بودند

  .حق با شامست :سیلوا هاروتونیان
  

برای مثال االن من پاکستانی بلد نیستم کە بخوانم و بنویسم،  :شیرکو جهانی اصل
 .چون در پاکستان نبودم

این . با شام موافقممن کامآل . بە معنی بی سوادی نیست :سیلوا هاروتونیان
قضیە را بە این شکل مطرح کردند بە خاطر این کە اعالم کردن اینکە شیرین 

جای هیچ . آگاهانە وارد پ ک ک شدە است، امضاء کردن حکم مرگ ایشان میبود
دوستانی کە این کار را کردند، چرا کە در کنار . شکی در این مورد وجود نداشت
شیرین اینقدر نازنین بود کە هر کسی او را . ودندمن بودند، از جملە فمینیستها ب

. میدید، رصف نظر از اینکە از چە دستە و گروهی بودند، شیفتە شیرین میشدند
همە این کارها بە خاطر این بود کە . هر کسی سعی میکرد کاری برایش بکند

شیرین . دادگاه شیرین کامآل طوالنی شدە بود. شیرین هنوز دادگاهی نشدە بود
این در . نی دادگاهی شد و بە او حکم دادند کە من از زندان بیرون آمدە بودمزما

و چون هنوز دادگاهی . حالی بود کە بیش یک ماه قبل از من دستگیر شدە بود
نشدە بود، همە این کارها برای این بود کە ما بگوییم در واقع شیرین ربطی بە 

و با این کارها همە .. .پ ک ک ندارد و شیرین شاید پ ک ک انتخاب منیکرد
هر چند در . هدف زندە ماندن او بود. تالشامن این بود کە او را زندە نگە داریم

  .واقعیت میدانستم کە شیرین عضو این سازمان بود
و یک چیز دیگر را هم بە شام بگویم، . شیرین فارسی بلد نبود اما سواد داشت    

شیرین چیزهایی را کە در . بود) یکجانبە نگرانە(و آن اینکە خیلی یک طرفە 
و من از طریق شیرین . کمپ بە او یاد دادە بودند بسیار خوب یاد گرفتە بود

من بالشخصە . متوجە شدم کە آموزشهای این سازمان بسیار یک طرفە است
زمانی کە شام نوجوانید، جوانید و یا . تجربە آموزشهای یکجانبە نگرانە را دارم

کە میخوانید و اطالعاتی کە بە شام دادە میشود، بیشرت  کوچکرت هستید، کتابهایی
و از آنجا کە من از . ناشی از انتخابی است کە از سوی خانوادە انجام گرفتە است
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یک خانوادە ارمنی مذهبی و ملی بودم، من نیز از اطالعات و دادەهای آنان 
ن رفتم و با و دیگرا" برتراند راسل"اما بعدها بە رساغ کتابهای . پیروی میکردم

آنزمان بود  کە توانستم سیلوای واقعی را . مطالعات خودم رشوع بە انتخاب کردم
اما بە . چرا کە با آگاهی بیشرتی از دنیای واقعی پیرامونم اقدام کردم. کشف کنم

شیرین بسیار جامع در مورد جهان . نظر من اطالعات شیرین بسیار یکجانبە بود
در مورد ظلمی . ورد حقوق کردها اطالعات داشتشیرین بیشرت در م. منیدانست

. اطالعات فمینیست اش ملغمەای از ایدیولوژی چپ بود. کە بە آنها شدە بود
اینها بحثهایی است کە اگر وارد . شیرین چیز زیادی در مورد لیربالیسم منیدانست

آن بشویم، البتە من منیخواهم زیادتر وارد این بحثها بشوم، بە هر حال من با 
اما آیا اگر شیرین از همە اینها اطالع داشت، چە میشد؟ . شیرین زندگی کردم

آیا شام هم قبول دارید کە در ! ما چە میدانیم. شاید یک لیربال دمکرات میشد
حزب کارگران کردستان، اطالعات یکجانبە است؟ من خودم زمانی کە خیلی کم 

العات یکجانبە بە عضو در احزاب اط. ارمنی بودم" داشناک"سن بودم عضو حزب 
دادە میشود و این شامیید کە وقتی بزرگ میشوید و رشد میکنید میتوانید 

من وقتی کە وارد دانشگاه شدم، اولین اتفاقی کە افتاد این بود کە . انتخاب کنید
من . فکر میکردم کە آنجا جایگاه من نیست. یکسال بعد از حزب بیرون آمدم

من انسانی هستم کە مدام پرسش میکنم و . باشم اصآل منیتوانستم یک آدم حزبی
البتە درک میکنم کە چرا شام . من منیتوانم یک آدم حزبی باشم. دامئآ ایراد میگیرم

  . این سوال را مطرح میکنید
اما من شخصآ بە این اشتباه . در واقع شیرین زنی نبود کە بی سواد باشد    

ین اتفاقات فقط بە خاطر این بود کە متامی ا. خودمان در این مورد اعرتاف میکنم
من دوست داشتم کە االن شیرین زندە . ما سعی میکردیم شیرین زندە مباند

واقعیت امر این . میامند و درس میخواند تا اینکە شهیدی میشد برای کردستان
ولی این خواست و . شاید منیدانم، کسان دیگری چیزهای دیگری میخواهند. است

چون پر از انرژی بود، . یرین زندە از آن زندان بیرون می آمدآرزوی من بود کە ش
بە خیلیها کلی . میتوانست همینطور بە چندین نفر انرژی بدهد. پر از زندگی بود

  .واقعآ کە حیف بود. چیز یاد داد
  

آیا از دوران چریکی خودش خاطر خاصی را برای شام تعریف  :شیرکو جهانی اصل
 کردە بود؟

. اما گاهی اوقات از دوستاش تعریف میکرد. خاطرە خاصی نە :نسیلوا هاروتونیا
بهش قول دادە بودم کە اگر روزی آزاد شدم بە کوههای کردستان رفتە و با 
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و حتآم میخواهم بە قومل وفا کنم و یک روزی بە . دوستانش در آنجا مالقات کنم
ون من یک چ". آخر برو آنها را ببین: "بە من میگفت. نزد دوستان چریکش بروم

بعد متوجە . برو آنها را ببین:"مواقعی ایرادهای تندی میگرفتم، و او میگفت
  .یادم است کە از مبارزاتش در کوهستان میگفت..." میشوی کە 

. یکبار پای من بد جوری زخمی شدە بود، شیرین پای من را پانسامن میکرد    
گونە شیرین با همە تعجب کردە بودند کە چ. جلو چرک و خونریزی را گرفت

واو، چە :"امکانات اولیەای کە داشتیم، توانست چنین کاری را بکند و من گفتم
زمانی کە من در کوهستان . این کە چیزی نیست: "و شیرین میگفت!". عالی

دلتنگ دوستانش بود و آرزو ." بودم، گلولە را از بدن دوستانم در می آوردم
وازی هم داشت کە من افسوس آمنوقع یک آ . میکرد کە در کوهستان باشد

فقط معنی آواز راجع بە پرستویی . میخورم کە ریتم آن آواز را بە یاد منی آورم
همیشە آن ." بود کە زخمی شدە و در میان کوهستان با بدنی داغ دارە جان میدە

مواقعی کە خواب دوستانش را دید، بە ویژە دوستانی کە شهید . آواز را میخواند
  . در کل زیاد صحبت منیکرد. بعدش کامآل بە هم ریختە بودشدە بودند، روز 

  
یعنی اینکە در بازجویی ها . پس بە شام اعتامد کامل داشت: شیرکو جهانی اصل

 !بە چریک بودن خودش اعرتاف نکردە اما بە شام گفتە بود کە چریک بودە است
است و حتی یک مواقعی کە میخو . اون اعتامد داشت. بلە :سیلوا هاروتونیان

تو را بە خدا این ها را بە من : "بعضی چیزها را برایم تعریف کند بە او میگفتم
حیفە این همە شکنجە شدی هیچی نگفتی، ! نگو، چرا کە من آدم ضعیفی هستم

تعریف نکن ! من انسان ضعیفی هستم، اگر شکنجە بشوم از دهانم در میرود
اوکی : "شیرین میگفتم کەبعدها کە من دادگاهی شدم و حکم گرفتم، بە ". برام

  !".شیرین، حاال دیگر میتوانی برایم تعریف کنی
مواقعی کە مادر برای مالقات بە زندان . اعتامد خاصی بە همدیگر داشتیم. آرە    

می آمد، یا تلفنی با او صحبت میکردم، چون تنها کسی کە در ایران داشتم مادرم 
ما با همدیگر : "من میگفت بە. میگفت" مادر"بود، بە مادرم بە شیوە من 

مدیون منی اگر من آزاد بشوم و تو نتوانی . خواهریم و پیامن خواهری بستیم
  ."کاری بکنی کە من وارد دانشگاه بشوم

  
زمانی کە شام را از سلول انفرادی بە زندان عمومی فرستاند،  :شیرکو جهانی اصل

 چگونە شیرین را پیدا کردید؟
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نتقامل بە زندان عمومی  اولین کسی کە پیگیرش بودم پس از ا :سیلوا هاروتونیان
زندان عمومی یک جای خیلی بزرگ وحشی پر از آدمهای عجیب و . شیرین بود

طبیعتآ در این فضا، اولین کسی کە بە من تسکین میداد و دنبالش . غریب است
صدا " خانم دکرت آمریکایی"یادم است کە داد میزدند و من را . گشتم شیرین بود

دستگیر شدە بودم و " دکرتعالیی "بە خاطر اینکە من با برادران ! کردندمی
اتهامامن جاسوسی برای آمریکا بود، در متام دوران زندان خیلیها باور منیکرند کە 

جالب اینکە زن زندانبانی کە من را بە زندان عمومی . من تخصصم پزشکی نیست
ین کاغذهای آزمایشات پزشکی تو را خدا خانم بە ا: "منتقل میکرد بە من میگفت

خانم من :"گفتم". من نگاه کنید، ببینید کە آیا من مشکل قند خون دارم یا نە
درستە کە دولت شام را دستگیر کردە و از دولت : "و او میگفت." پزشک نیستم

تو را بە خدا . اما ما بە خدا کارمند و حقوق بگیری بیش نیستیم. دلخور هستید
وقتی هم کە وارد زندان عمومی ". بگویید ما چە کار کنیمهزینە پزشک زیادە، 

شدم، بە عنوان کسی کە خارجی بود، همە داد و فریاد بە راه انداختە بودند کە 
  .شیرین من را پیدا کرد"! دکرت آمریکایی را آوردند... دکرت آمریکایی را آوردند"

و هر کسی هر  البتە محیط زندان عمومی محیطی است پر از اراذل و اوباش    
من کلی ! کاری بخواهد میکند، بە همین خاطر رشوع کردند بە مسخرە کردن من

زندان، زندان عمومی بود و از . کتاب همراهم بود و قیافەام اصآل متفاوت بود
کالهربدار گرفتە تا هفت تیرکش و معتاد و قاچاقچی، همە جور آدمی دور و برم 

حرتام خاصی قائل بودند، حتی قالتاق ترین با این وجود همە برای شیرین ا. بود
اوی، دوست این : "و همین کە شیرین کنارم قرار گرفت، همە میگفتند. آدمها
بە خاطر این کە من با همە صحبت میکنم و انسان "! دوست این ارمنیە... ارمنیە

اجتامعی ای هستم، بە هر حال کارم اینجوری است، همە تعجب میکردند کە 
انسانی کە در طی شش هفت ماهی کە در زندان عمومی بود، چطور شیرین، 

همیشە ساکت و گوشەگیر و منزوی بودە، با هیچ کسی کاری نداشتە و حتی 
خودش بە تنهایی غذا میخوردە، کسی کە بە تنهایی کار میکردە و یک کالم 
صحبت منیکردە، بە ناگاه داشت با من میخندید و بە حرفهای سیلوا گوش میداد و 

حاال بە بعد کسی بود کە باهاش برە هواخوری، کسی بود کە باهاش غذا از 
این مسئلە برای همە زندانیان عجیب بود کە چطور یک . بخورە و درد دل کنە

اونها ! دخرت ارمنی خارجی با یک دخرت کرد اینگونە با هم دوست و عجین شدند
ە اینقدر با هم از ما میپرسیدند کە چە چیز مشرتک و چە رازی با هم دارید ک

صمیمی هستید؟ و ما بە شوخی میگفتیم کە ما داریم براندازی میکنیم و نقشە 
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شیرین براندازی مسلحانە و سخت . نابودی جمهوری اسالمی را با هم میکشیم
  !میکند  من براندازی سیاسی و نرم

بعد از بیرون آمدن از زندان هم، کە تحت نام مرخصی بیرون آمدە بودم،     
برای او یک وبالگ ساختیم و از این طریق . ە پیگیر پروندە شیرین بودمهمیش

با چند وکیل صحبت کردیم و تعدادی از . برای آزادیش یک رسی کارهایی کردیم
من با برادر کوچکرت شیرین ارتباط برقرار . وکال نیز راهنامییهای زیادی کردند

تی آنقدر مهربان و ناز شیرین شخصی. برادرش برای مالقات شیرین می آمد. کردم
و دوست داشتنی ای داشت کە هر کسی، فرق منیکرد، از عضو مجاهدین گرفتە تا 

شاید یک عضو مجاهدین و یک فعال . فعال حقوق برش، همە دوستش داشتند
حقوق برش گاهآ با هم اختالف داشتە و در مقابل هم قرار میگرفتند، اما در مورد 

سعی میکردیم . در کنار هم قرار میگرفتندمسئلە شیرین همە متفق بودە و 
  .ببینیم کە چە کاری از دستامن ساختە است

زینب "من حتی بە یاد دارم زمانی کە شیرین در زندان بود و حکم اعدام بە      
زینب جاللیان کە او هم بە . دادە شد، شیرین خیلی نگران این قضیە بود" جاللیان

هم روستایی . بود، از دوستان شیرین بوداتهام همکاری با پژاک دستگیر شدە 
سیلوا، تو را خدا پیگیر "از من خواهش کرد کە . همدیگر را میشناختند. بودند

. غافل از اینکە زینب زندە میامند و خودش را اعدام میکنند." پروندە زینب باش
زینب جاللیان کە بە اعدام محکوم شدە بود، بعدها حکمش بە زندان ابد تغییر (

  .هیچ موقع فکرش را هم منیکردیم )کرد
بە عنوان مرخصی از زندان بیرون آمدم و دیگر  2010من روز هشت مارس     

هشت مارس، روز جهانی زن بود و آزادی من نیز . هرگز بە زندان برنگشتم
بە همراه وکالیم، همچنین بە . کادویی از طرف دولت ارمنستان بە مادرم بود

ستان و سفیر ارمنستان در ایران، از ایران بیرون آمدیم، همراه سفیر ایران در ارمن
البتە باز هم . منتها خیلی ساکت و آرام بە طوری کە جنجال مطبوعاتی نشود

دلهرە داشتم کە نکند من را در فرودگاه دستگیر کنند، چرا کە من بە عنوان 
ار از مرخصی از زندان بیرون آمدە بودم و ممکن بود در لحظە خروج بە اتهام فر 

در . اما بە هر حال شانس آوردم و از ایران بیرون آمدم. زندان دستگیر شوم
داشتم میرفتم کە سوار . لحظە آخر بود. خاطراتم هم بە این مسئلە اشارە کردەام

. دقیقآ دقیقە نود و لحظات آخر بود. هواپیام بشوم کە ناگهان موبایلم زنگ خورد
ە حتی بە اعضای خانوادەام نیز تلفن کنم و همراهانم بە من اجازە ندادە بودند ک

دو تا عمویم در تربیز . در مورد بیروان آمدنم از ایران بە کسی چیزی بگویم
زندگی میکنند، حتی بە من اجازە ندادە بودند کە آنها را هم در جریان قرار 
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"! فقط همین. برو و ساکت از ایران خارج شو"بە من گفتە بودند کە . بدهم
شیرین زنگ زدە بود . بە موبایلم جواب دادم، دیدم کە شیرین است هنگامی کە

شیرین : "گفتم. کە روز هشت مارس، روز جهانی زن را بە من تربیک بگوید
. نە، منیتوانم: "اما شیرین گفت". شیرین، من میخواهم یک چیزی را بە تو بگویم

و اینگونە ". !بعدآ دوبارە بە تو زنگ میزنم. فقط یک دقیقە اجازە صحبت دارم
  .بود کە تلفن را قطع کرد

در آن لحظە تصمیم گرفتە بودم کە بە او، یعنی فقط بە شیرین بگویم کە     
هرچند بعدها از طریق دوستانم بە شیرین . اما نشد. دارم از ایران خارج میشوم

با این حال تا بە امروز نیز . پیام رساندم و بە او گفتە بودند کە من خارج شدەام
دمل ماندە است کە چرا نتوانستم در لحظە خروج برای آخرین بار با او بیشرت  در

  !صحبت کنم و با او خداحافظی کنم
  
آیا در زندان عمومی زنان، بند ویژە سیاسیها وجود داشت؟  :شیرکو جهانی اصل 

 .شام میگویید کە از زندانیانی متفاوت با هر نوع جرایمی با شام بودەاند
  . همە با هم بودند. نە :انسیلوا هاروتونی

  
بە غیر از شیرین علم هولی کە بە همکاری با پژاک متهم  :شیرکو جهانی اصل

 شدە بود، اتهام دیگر زندانیان سیاسی زن چە بود؟
در دورانی کە من زندانی بودم، زندانیان سیاسی زن زیاد  :سیلوا هاروتونیان

در واقع خودش . ین بودیکی از خامنها متهم بە همکاری با مجاهد. نبودند
رفتە بود، " خاوران"خانوادەاش مجاهد بودند و روزی کە بە . مجاهد نبود

بە یکسال حبس محکوم . ایشان حکم سنگینی نداشت. دستگیرش کردە بودند
می آمدند و . بیشرت بودند" کمپین یک میلیون امضاء"معموآل اعضای . شدە بود
ا در مجموع هنگامی کە من وارد زندان ام. حدودآ سە چهار نفر بودند! میرفتند

یک نفر بە . عمومی زنان اوین شدم، چهارمین زن زندانی سیاسی در آنجا بودم
کە این اوخر آزاد شد و متهم بە فعالیت در کمپین "عالیە اقدام دوستی"نام خانم 

یک میلیون امضاء بود، شیرین بود، خانم نبوی کە متهم بە همکاری با مجاهدین 
بعدها گروههایی مانند دانشجویان، اکتویستهایی . فر چهارم کە من بودمبود و ن

اکرثآ حکم نگرفتند، . کە برای هشت مارس بیرون آمدە بودند دستگیر شدند
زندانی نشدند، بە مدت مثآل یک هفتە و یا یک ماه دستگیر میشدند و بعد هم 

  .آزادشان میکردند
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هم بودید، خاطرە خاصی از شیرین آیا در طی مدتی کە با  :شیرکو جهانی اصل
 هن دارید؟ علم هولی در ذ

. خاطرە زیاد دارم و منیدانم کدامشان را باید تعریف کنم :سیلوا هاروتونیان
از نظر انسان بودنش، از نوع . شیرین شخصیت بسیار جذابی داشت برای من

ی کە بە خاطر این انسانیتی کە داشت هر کار . انسانهای بکر و دست نخوردە بود
یک دوست . خیلی بی شیلە پیلە بود. میکرد اصآل قابل مقایسە با دیگران نبود

من همیشە میگویم کە من . منیدونم کدام خاطرە را برایتان بازگو کنم. واقعی بود
زمانی کە پایم بە طرز فجیعی زخمی شدە بود، مسلآم . همیشە مدیون او هستم

افتادە بودم زمین و . پیدا میکردماگر کمکهای شیرین نبود، وضعیت بحرانی ای 
. بد جوری زخمی شدە بودم. در واقع در داخل زندان اوین من را هل دادە بودند

با پاک کردن بە . من را بە درمانگاه نربدند و در عین حال هم بە شدت تب داشتم
روز بعد . موقع زخم من توسط شیرین، باعث بهبود من و پایین آمدن تبم شد

حتی پزشک . بە بهداری زندان بردند و کمکهای پزشکی انجام گرفتبود کە من را 
زندان از این مسئلە معتجب بود و گفت کە بە طرز بسیار خوبی زخم من 
باندپیچی شدە است و کسی کە بە من کمک کردە، شخصی بودە کە این کار را 

  .شخصی کە میدانستە است باید چە کار کند. بە خوبی بلد بودە است
ود اینکە من در زندان آدم شوخ طبعی بودم و دامئآ با دیگر زندانیان با وج    

شوخی و صحبت میکردم، اما هیچ کسی مثل شیرین منیدونست کە من چقدر 
هیچ کدام از زندانیان دیگر بە . گریەهای من را فقط شیرین میدید. گریە کردەام

ین تنها کسی شیر. اندازە شیرین منیدانست کە من چقدر دلتنگ و شکنندە بودم
با وجود اینکە من خودم سعی میکردم از . بود کە میتوانست از من حامیت کند

یک کاراکرت . همە حامیت کنم اما تنها کسی کە من را حامیت میکرد، شیرین بود
همیشە وقتی نام شیرین بە یادم می آید، . خیلی خیلی خیلی خاصی داشت

اگر یک لحظە دیگر دیرتر زنگ یعنی . خاطرە اون لحظە آخررا فراموش منیکنم
و این کە هیچ . میزد من ناچار بودم موبایلم را خاموش کنم و وارد هواپیام بشوم
  .وقت نتوانستم به او بگویم کە دارم میروم، در دمل سنگینی میکند

  
کە ) قرە کلیسا(شام در مورد اینکە روستای تادئوس مقدس : شیرکو جهانی اصل

تولد شیرین است صحبت کردید و اینکە مادربزرگ  یکی از مکانهای نزدیک محل
آیا میتوانید بە طور خالصە اطالعاتی در مورد این . شیرین نیز ارمنی بودە است

 کلیسا و پیشینە ارامنە در آنجا بە ما بدهید؟
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آن منطقە در گذشتە یک منطقە ارمنی نشین بودە است کە  :سیلوا هاروتونیان
رامنە معتقدند کە جنازە یکی از حواریون حرضت ا. در واقع ارمنستان بودە است

خود آن روستا . در آنجا بە خاک سپردە شدە است" تادئوس مقدس"مسیح بە نام 
یک روستای ارمنی نشین بودە و جالب اینکە بدانید زمانی کە یکی از خانهای آن 

در طی جنگ (منطقە کە یک خان ترک بودە است، در دوران حکومت عثامنیها 
دستور قتلعام ارامنە را دادە است، متاسفانە کردها در این قتلعام بە ) ولجهانی ا

پس از قتلعام صاحب خانەهای ارامنە شدە و امروزە آن . آنها کمک کردە بودند
  .منطقە، یک منطقە کردنشین است

من زمانی کە نوجوان بودم خیلی بە دنبال این قضایا بودم کە بدانم در آن     
من بە . ارمنی نشین بودەاند اکنون چە کسانی زندگی میکنند روستاها کە زمانی

آن روستا رفتم و یک خانم را کە در آن منطقە دیدم کە ترکی صحبت میکرد اما 
چون در آنجا کردها هم بە ! در اصل ارمنی بود و با یک کرد ازدواج کردە بود

. کردم من با آن خانم مصاحبە. زبان کردی و هم بە زبان ترکی صحبت میکنند
متاسفانە وقتی کە بە روستای آنها رفتم هیچکدام از آن کردها حارض نشد کە با 

آنها از رسبازان . من صحبت کنند، چرا کە فهمیدە بودند کە من ارمنی هستم
در آمنوقع من کلەام داغ بود و هرگز فکر منیکردم کە . ایرانی و نظامیان میرتسیدند

سفر من بە آنجا بە زمانی . دها حساس استدولت ایران تا این حد بە مسئلە کر 
  .بیست سال سن داشتم -مربوط میشود کە من نوزدە

  
تا جایی کە شام اطالع دارید، آیا شیرین از زندان بند بانوان : شیرکو جهانی اصل

با فرزاد کامنگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در بخش مردان هیچ گونە رابطەای 
 داشت یا نە؟

اما خیلی جویای حال آنها . بە صورت مستقیم ارتباط نداشت :یانسیلوا هاروتون
  .بە ویژە مدام از فرزاد و علی نام میربد. بود

  
و آخرین سوال اینکە، وقتی کە خرب اعدام شیرین علم هولی  :شیرکو جهانی اصل

 را شنیدید، شام کجا بودید و عکس العمتان چە بود؟
 2010سال . من آمریکا بودم. یلی سختسوال خیلی سختیە، خ :سیلوا هاروتونیان

من هشت مارس آزاد شدە و ارمنستان بودم و یک ماه بعد از آن هم بە نزد . بود
همە با هم بە مناسبت روز مادر دور همدیگر جمع . خانوادەام بە آمریکا آمدم

من احساس کردم کە اعضای خانوادەام اسرتس دارند و دامئآ بە این . شدە بودیم
من میخواستم ایمیلم را چک کنم، چرا کە ! رف رفت و آمد میکنندطرف و آن ط
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خانوادەام . قرار بود تعدادی از دوستان در مورد شیرین برایم خرب میفرستاند
ارصار میکردند کە بعدآ ایمیلم را چک کنم و فعآل پیش آنها بنشینم و بعد 

کردم، ردیفی از  اما وقتی کە ایمیلم را باز. خوردن نهار این کار را انجام بدهم
تیرت خربهایی کە بە . اصآل باورم منیشد. ایمیلهای مختلف بە دستم سیدە بود

از هامن روز بود کە من دچار ! دستم رسید این بود کە شیرین را اعدام کردەاند
من احساس کردم خورد . حدود یک ماه از خود بیخود شدە بودم. افرسدگی شدم

باور کردن مرگ شیرین برایم بسیار . کردمشدەام و مشکالت روحی زیادی پیدا 
شیرین، انسانی کە در دشوارترین رشایط زندان بە همە امید . تلخ و سخت بود

و من نیز دیگر انگیزەای برای . میداد و پشتیبان من بود، اکنون دیگر زندە نبود
بە همین خاطر است کە میگویم کە شیرین حق انتخاب . زندە ماندن نداشتم

  .نداشت
من آزاد شدم، چرا کە موقعی کە من در زندان بودم چندین کشور از من     

در فرانسە فعالیتهایی برای . آمریکا در حامیت از من بیانیە داد. حامیت کردند
ارمنستان اعالم کرد کە من را شهروند افتخاری کشور خود . آزادی من انجام شد

ن، در سکوت مطلق و در حالیکە شخصی همچون شیری. غیرە...اعالم میکند و 
من شاهد این تفاوتها بودم و تا امروز نیز هضم این . خیلی راحت اعدامش کردند

این واقعیتی است کە وجود دارد و من منیتوانم آن را . قضیە برایم سخت است
اگر شیرین در یکمنطقە فقیرنشین و محروم بە دنیا منی آمد، اگر . تغییر بدهم

  ...اگر شیرین کرد نبود. ، کامآل رشایط فرق میکردشهروند یک کشور اروپایی بود
  

ولی پس از اعدام شدن آنها، اعرتاضات وسیعی هم در  :شیرکو جهانی اصل
 . کردستان انجام گرفت

شاید من خیلی خودخواه ... منتها. بلە، اعرتاضات انجام گرفت :سیلوا هاروتونیان
من از دیدن شیرین ! دانداما هیچکدام از اینها شیرین را برای من برنگر . باشم

  .برای همیشە محروم شدم
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  خاطراتی از هدایت غزالی
این خاطرات را هدایت غزالی پس از آزادیش از زندان، طی نامەای در سال 

  .بە شیرکو جهانی اصل نوشتە است 2010
  .جمە شدە استاصل نامە بە زبان کردی است کە توسط نامو بە فارسی تر 
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مکانیست متعارف و آشنا برای آزادی . زندان دیکتاتورها کلمه ایست متعارف
زندان برای کسان بی احساس و کوتاه فکر آخر خط و . خواهان و انسان دوستان

گذر . اما برای فعاالن آزادی و آزادی خواهان خط گذر است. پایان همه چیز است
زندان برای انسانهای . ن دوستی و شجاعتاست به سوی مقطع نوینی از انسا

اما . ترسو پایان همه چیز و نابودی است، نابودی انسان و آرمان و باورهایش
متاسفانه هیچ وقت دیکتاتورها آنقدر فهمیده نبوده اند که تاریخ را رسمشق قرار 

ه مانند بیامر آلزایمری که فراموش می کند که ماندال بود زندان را به درواز . دهند
  .آزادی تبدیل کرد

اوجالن در انفرادی جزیره امرالی توانست بر بردگی و تسلیم بودن پیروز شود     
فرزاد و . و ده ها کتاب بنویسد و به منونه و رسمشق مبارزه در زندان تبدیل شود
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همرزمانشان نیز در زندان هامن راه را ادامه دادند، راهی مقدس و آرمانی برای 
جود و عشق و سوز آن شهیدان به انداه ای بود که حتی وسیله گرمای و . جهانیان

بی احساسی همچون تلویزیون نیز نتوانسته بود مانع از ورود نور همچون 
خورشید درخشان شخصیت آنان به اندرون خانه دل و فکر آن کسانی که تنها 

برای همین همه کسانی که تصویر . برای اولین بار تصویر آنان را دیده باشد
رهاد و علی و فرزاد را دیده بودند از سالخورده و جوان و زن و مرد گرفته تا ف

برای همین با شنیدن خرب . بچه ها نیز هیچگاه منی توانند آنان را فراموش کنند
االن سوالی دارم، هان ای . شکی شاعرانه. شهادت آنان دچار شوک شده بودنند

ی شناختند و با آنان زندگی کرده مردم حال و روز آنانی که از نزدیک آنان را م
اند چگونه باشد؟ آنان به چه شیوه ای دچار شک شده اند؟ به چه شیوه ای از 
آنان حرف می زنند؟ آیا می توانند هامنگونه که بوده اند و هستند از آنان سخن 

 .به میان بیاورند؟ نه، نه، منی توانند
ای علی به گوشم رسید بود، برای آخرین بار که صد 1389اردیبهشت  19    

نزدیک به یک ماهی میشد که با فرزاد حرف نزده . نزدیک به هفت روز پیش بود
فرهاد .  بودم آخرین بار از زندان اوین از طریق تلفن با ایشان حرف زده بودم

ماهی میشد تا اینکه آن روز  2هم که خیلی وقت بود زنگ نزده بود، به احتامل 
بل از شنیدن آن خرب شوم و ناخوشایند حال و روزشان چهار روز ق. شوم فرا رسید

را از خانواده هایشان پرسیده بودم تازه پرونده هایشان پیدا شده بود و به ماده 
  .دیوان عدالت کشوری سپرده شده بود 18
آن موقع که در زندان با آن شهیدان بودم، پرونده هایشان را به متسخر می     

این پرونده دروغین را قطور کرده اند که هیچ قازی و آنقدر : گرفتند و می گفتند
انسان اینگونه است، کسی حوصله . هیچ دادگاهی حوصله خوانششان را ندارند

خواندن و شنیدن دروغ را ندارد، حتی دروغگو نیز بعد از مدتی از دروغهای 
  .خودش حوصله اش رس میرود

شته بودم، تلویزیون را روشن ظهر آن روز بود، تازه از بیرون برگ 12:30ساعت     
کردم، عکسهای علی و فرهاد و فرزاد و شیرین و کس دیگری به نام مهدی 
اسالمیان که تا آن موقع اسمشان را نشنیده بودم یکی بعد از دیگری روی صفحه 

از هامن اول احساس کردم اتفاقی . تلویزیون در برنامه ای زنده ظاهر می شدند
ون در آن موقع از روز برنامه زنده پخش منی کرد، اما افتاده است چونکه تلویزی

به این دلخوش بودم که چیزیست عادی مثل همه آن روزهای دیگر که تصویر 
نفر  5همراه با نشان دادن تصویر آن . کردهای محکوم به اعدام را نشان می داد

موزیکی پر از احساس پخش می شد، موزیکی که قبال پخش منی شد و رسانه ها 
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قلبم به شیوه غیر عادی و تند تند . ها موقع اتفاقی بزرگ آن را پخش می کردندتن
می زد، چشمم را به صفحه تلویزیون دوخته بودم و از خود بیخود، ترسیده بودم، 

زندانی کرد که حکمشان اعدام بود  22تا آن موقع از . نکند اتفاقی افتاده باشد
در . تا را نشان می داد 4تنها تصویر قبال عکس همه را نشان می داد اما آن روز 

فعال سیاسی  5امروز در ایران : زیر نویس تلویزیون این خرب نوشته شده بود
قلبم تندتر و تندتر میزد مجری برنامه روی صفحه تلویزیون ظاهر . اعدام شدند

آری بینندگان : شد و با صدایی آرام و ظاهری غمگین رشوع به پخش برنامه کرد
غیرمعمول را با بحث در مورد فاجعه ای ملی که امروز در زندان  برنامه عزیز

اوایل صبح امروز پنج فعال سیاسی به . اوین تهران اتفاق افتاد ادامه می دهیم
نامهای استاد فرزاد کامنگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، شیرین علم هولی  و 

مور شد و مثل  بدنم مور. یک فعال ایرانی از طرف حکومت ایران اعدام شدند
خوابی همه آن خاطراتی که با آن شهیدان داشتم یهو به شیوه ای دور از انتظار 

  .فکرم را به خود مشغول کرد
لحظه ای که با . تهران بودم 209اولین باری که اسم فرزاد را شنیدم در زندان     

افم بردند، زندانیان دیگر که شش نفر بودند اطر  121چشامنی بسته مرا به اتاق 
جوابم . بر طبق رسم و رسوم زندان از جرم و مکان تولدم پرسیدند. جمع شدند

همین که ایشان شنیدند گفتند همشهری فرزاد . دادم کرد هستم و فعال سیاسی
در مورد فرزاد از آنان . است، امروز صبح از اینجا به سنندج منتقلش کرده اند

روی تخت . از دیار کردستان سوال کردم، می گفتند فرزاد استاد بود، استادی
خواب در گوشه ای از هامن اتاق در طبقه پایین که جا خواب فرزاد بود با 

انسان شایسته احرتام است نه : "ماژیک فسفری سبزی این جمله نوشته شده بود
  .زیر جمله نوشته شده بود فرزاد کامنگر خرب نگار حقوق برش در کردستان" ترحم

در مورد چگونگی دستگیر شدن و شخصیت . د سوال کردمدوباره درباره فرزا    
دو زندانی فارس و آذری که دوست نزدیک فرزاد بودنند و با ایشان زیاد . ایشان

زندگی کرده بودند گفتند فرزاد استاد بود، استادی قهرمان که جرمش اندیشیدن 
د، با احساس و احرتام زیادی در مورد فرزاد حرف می زدنن. به شاگردانش بود

فرزاد برایشان اسطوره بود، اسطوره رویایی میان روشنایی و تاریکی، عدالت و 
به گونه ای که فرزاد به قهرمان پرونده . رویایی میان آزادی و اسارت.  ظلم

هایشان تبدیل شده بود در برابر دادگاه و قازی و بازپرس، بدون شک دلیلش 
ه گونه ای که فرزاد در ب. تاثیر اندیشیدن و شخصیت فرزاد بود بر ایشان

همچنان یک کارت تلفن نیز با خمیر دندان به . شخصیت آنان منایان می شد
روی کارت عکس روستای . دیوار بغل تخت و خوابش خوابش چسبانده شده بود
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برای دومین بار . پالنگان بود، آن روستایی که فرزاد برای مدتی آنجا معلم بود
این جمله . با هامن ماژیک و هامن رنگ. اسم فرزاد را روی کمد اتاق دیدم

، پنج ماه و نه روز در 1385فرزاد کامنگر، تاریخ دستگیری : "نوشته شده بود
  ."سلول انفرادی به اتهام  خربنگاری برای حقوق برش در کردستان

یک تکه . بود 209برای سومین بار که اسم فرزاد را دیدم در هواخوری بند     
ه عکس دستی که دو انگشتش را به نشانه آزادی بلند کرده روزنامه بریده شده ک

بود، با خمیر به دیوار چسبانده بود، باز هم در زیر عکس اسم فرزاد نوشته شده 
  .بود
که به  83، و 81، 80،82، پشت سلولهای انفرادی 37مدتی در سلول شامره     

ر نیز بودند که زندانی دیگ 4اتاق عمومی تبدیل شده بودند، در آن اتاق عمومی 
هر چهار نفرشان اهل جنوب کردستان بودند که برای مدتی در زندان با فرزاد 

از طریق شوفاژ اتاق خودم که پشت آن اتاق آن چهار نفر بود توانستم با . بودند
آنان گفتگو کنم، بعد از معرفی خودم و مدتی بحث و گفتگو رساغ فرزاد را 

وال کردند، پرسیدند که فرزاد را می شناسی؟ گرفتند و در مورد فرزاد رشوع به س
می دانی کجاست؟ به مدت سه روز که در آن سلول بودم همه روز من را به یاد 

به شیوه ساده خودشان در . فرزاد می انداختند و به کلی عاشق فرزاد شده بودند
یکی از ایشان به اسم یاسین می گفت واقعا حیف . مورد فرزاد حرف می زدند

کاک فرزاد را اعدام شود به خدا قسم در زندگیم انسانی به بزرگی فرزاد است که 
آن یکی به اسم محسن می گفت من کمرت کسی را به اندازه کاک فرزاد . ندیده ام

  .دوست داشته ام و آماده ام به جای او اعدام شوم
این در حالیست که آن چهار نفر هر کدام یک سال و نیم از حکمشان گذشته     
که می بایست آزاد می شدند اما دادستان کل کشور حکم آزادیشان را صادر  بود

عالوه بر زخمهای خودشان از نابرابری حکم اعدام فرزاد و همرزمانش ! منی کرد
آنان با . سخن می گفتند و  نفرین بر حکوت ایران می فرستادند و غمگین بودند

همین از خدا التامس دعای  متام وجود بزرگی فرزاد را احساس کرده بودند، برای
و اوین و متام  209احساس می کردم که همه زندانیان . آزادی فرزاد را داشتند

در همه مکانها و روی همه تاثیر گذاشته بود، فرزاد با . دنیا فرزاد را می شناسند
زبان  همه حرف می زد و همه کس را درک می کرد و به فرزاد نزدیک تر شدم و 

  .بهرت شناختمش
فرزاد کیست؟ این انسان کیست که نامش همه جاست؟ زاندانیان دیگر مدام     

این انسان چه شخصیتی دارد که اینگونه در دل همه . در موردش حرف می زنند
جدا از اینکه به چه زبانی حرف می زنند، اهل . اطرافیان خودش را جاداده است
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ه اوقات بررس زبانها کجا هستند و جرمشان چیست؟ در طول شبانه روز و در هم
فرزاد این کار را می کرد، اینگونه می اندیشید، اینگونه حرف می زد، فرزاد . بود

  ...اینگونه و... اینگونه بود و 
با خیال . مدام فرزاد جلو چشامم بود. باید بگویم که کامال گیج شده بودم    

شم، بدون اینکه بدون اینکه فرزاد را دیده با.  خودم فرزاد را درست کرده بودم
بدانم چهره فرزاد چگونه است؟ بلند قد است یا کوتاه قد؟ روح و یاد فرزاد در 

در آن اتاق فرزاد به کمک یک . طول آن سه ماه که آنجا بودم مدام آنجا بود
زندانی دیگر یک صندوق همکاری مالی راه اندازی کرده بود برای زندانیان تازه 

شتند من خودم یکی از آن زندانیانی بودم که تا آمده ای که وضع مالی خوبی ندا
. موقعی که توانستم با خانواده ام متاس بگیرم از آن صندوق کمک دریافت کنم

به واقع . این در حالی بود که خودش بیشرت از همه به آن صندوق احتیاج داشت
آروز داشتم، آرزوی  همچون انسانی افسانه ای که مدام خودش را وقف کمک و 

، در حالی که 209در مکانی پر از طلسمی مثل . رساندن به دیگران می کرد یاری
اما جادوگران آن مکان تنها توانسته . خودش زندانی بود همچون زندانیان دیگر

ماه  10رسانجام بعد از گذشت . بودند جسم فرزاد را زندانی کنند، نه روحش
بی داشتم با دیدنش همه احساس خو. در سالن مالقات زندان اوین. فرزاد را دیدم

قدوقامتی کوچک با . هیجانی که تا آخر عمرم ادامه دارد. وجودم هیجان بود
خیلی عجیب بود، احساس . روحی بزرگ هامنگونه که تعریفش کرده بودند

میکردم که جسمش نیز در برابر عمق تفکر فرزاد احساس رشمساری و کوچکی 
  .می کند، همچون مریدی در برابر مرادش

سه دفعه فرزاد را در سالن مالقات دیدم و هر دفعه به مدت ده دقیقه حرف     
می زدیم، فرزاد نیز همچون همرزمانش خیلی شکنجه شده بود همچون شکنجه 

بخصوص در بازداشتگاه اداره اطالعات کرمانشاه پاهایش به . های دوران توحش
و دهان و  پیشانی. علت شکنجه زیاد در راه رفنت دچار مشکل شده بودند

. دندانش خیلی وحشیانه مورد حمله رسبازان گمنام امام زمان قرار گرفته بود
  .سنبل آشتی و آزادیخواهانی همچون ماندال و گیفارا.  فرزاد سنبل بود

انسانی . اولین بار که فرهاد را دیدم جلو کتابخانه بند هفت زندان اوین بود    
انسانی آرام و با شکوه . ا پایی نقصانتا حدی تاس و سبیلی مشکی و پر پشت و ب

. به تازگی از زندان رجایی شهر به زندان اوین منتقل شده بود. و عشقی پدرانه
به علت اینکه سالنهایامن از هم جدا بود تنها روزها در کتابخانه می توانستیم 

یک روز در کتابخانه کتاب زارا عشق چوپان نوشته محمد . همدیگر را ببینیم
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به ایشان دادم، کتابی که داستانش در مورد عشقی واقعی در روستایی  قازی را
  .در کردستان اتفاق افتاده بود

رویش خیلی تاثیر گذاشت همچون . از آن داستان خیلی برانگیخته شده بود    
استاد درس زندگی از ارزش عشق برای زندگی حرف می زد و به خوبی دنیای 

حدی که می شد عشق را در نگاه و حرفهایش تا . عشق انسانها را درک می کرد
. عشق و محبتش برای انسان و کرامت انسانی و ارزشهای مقدسش. احساس کرد

آن داستان وادارش کرده بود که آن مکان را ببیند، قول داده بود که هر موقع آزاد 
این تصمیم در حالیست که او به جرم مبب گذاری . شد از آن روستا دیدن کند

من از خودم و از ملتم و از جهانیان می پرسم، حتی از . ده بوددستگیر ش
حکمرانان ایران می پرسم، انسانی همچون فرهاد و دوستانش با آن احساس پاک، 
چگونه می توانند آدمکش باشند؟ چگونه می توانند در برابر عشق انسانها 

  بایستند و زندگیشیان را گرفت؟
د و در پی بهرت و زیباتر شدن زندگی در حالی که زندگی را دوست دارن    

هر انسان عاشقی در جهان جواب این سوال را می داند به غیراز . هستند
  .خداوندان تاریکی و ستم

فرهاد برای همه . بعد از مدتی فرهاد از سالن چهار به سالن سه منتقل شد    
بود با  فرهاد انسانی. حتی نزد آن کسانی که جرمشان سیاسی هم نبود. عزیز بود

روح و فلسفه انقالبی در برابر دیکتاتوها، از دیدگاه فرهاد درنده خویی کشتار 
وزندان ماهیت همه دیکتاتورهاست که حکومت ایران نیز از آن بدور نیست و 
مدام دارد به انسانها بی احرتامی می کند، از دیدگاه او این شیوه رفتار حکومت 

شود، نه اینکه ترسی عمومی برشان دارد و  باید با مبارزه و مقاومت مردم روبرو
در برابرش سکوت کنند بلکه آن همه ظلم و ستم باید محرکی باشد برای روبرو 

  . شدن نه تسلیم شدن و قبول کردن آن فضای سیاه وپر از ظلم
مورد رضب و شتم قرار دادن مادرش از طرف مزدوران اداره اطالعات سنندج،     

وگیری از اعدام فرزندانشان و محروم کردن خواهر زاده موقع راهپیامیی برای جل
اش از تحصیل و مامنعت از رفنت برادر و دایی اش به دانشگاه، دردی بود که از 

عشق به فرهاد به گونه ای بود که بعد . دیدگاه فرهاد هیچ وقت فراموش منی شد
و از دستگیر شدنش پدرش به باغ فرهاد که بیرون از شهر سنندج بود رفت 

فرهاد خیلی پریشان حال . تصمیم گرفت تا وقتی که فرزندش آزاد نشود برنگردد
بود چونکه می دانست عزیزانش به خاطر او دارند عذاب می کشند و مورد 

  .حمله سادیسمی مزدوران ایران قرار می گیرند
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منی توانم فراموشش کنم وقتی که با اشتیاقی بیش از حد، تصویر بزرگ شدن     
باغش را که خودش کاشته بود به ما نشان می داد که بیش از دستگیر  نهالهای

تو، ... این درخت سیب است، این گردوست، این گیالس است. شدنش گرفته بود 
تو چه میوه ای را دوست داری؟ تا االن هم پوسرت تبلیغاتی برای بچه های سنندج 

  . که عکس پرسش هه ورام روی آن بود را فراموش منی کنم
با حامسه ای زیاد از تصویر و شیوه لباس و شیوه اجرای موسیقی هه ورام     

فرهاد آن موقع هم که در زندان اوین بود، مدام از طرف اداره . حرف می زد
برده می شد و زیر فشار و شکنجه بود و این در حالی بود که  209اطالعات به 

ز در عذاب بود و خیلی به فرهاد به خاطر درد زیاد از ناحیه پشت و پا، شبانه رو 
. اما متاسفانه هیچوقت در این زمینه تالشی نشد. درمان و مداوا احتیاج داشت

فرهاد همچون دو دوست دیگرش خیلی شکنجه شده بود، اما به علت اراده قوی 
و ایامن به روش مبارزه اش هیچ وقت به خودش اجازه منی داد که شکنجه های 

  .کندوحشیانه را برای همه بازگو 
  
  "شعر یکی از ترانه های کردی"
  قژی نەرمت وەکوو تاڵی خۆرەتاو(

  بە سەر شان و قۆلی سپی پەرش و باڵو
  نەغمەی شیرین ئاوازی خۆش لە دەنگا

  )وشەی سەرت لە نێو چاوێکی مەنگا
این ترانه هرنمند نجم الدین غالمی ست، خیلی ها این ترانه را دوست دارند و     

، برای عده ای ساده و سطحی، برای عده ای یادآور به کرات گوش می دهند
خاطره های بیادماندنی و شیرین، برای بعضی ها خاطراتی تلخ، برای من هم 
خاطره است، اما خاطره یک شهید، شهید علی حیدریان، این ترانه رویش خیلی 

در هامن . تاثیر می گذاشت وقتی که یک زندانی دیگر این ترانه را می خواند
ولین بار علی را دیدم، با قدوقامتی  بلند و آرام و متین در حرف زدن، در اتاق ا

انسانی قابل . انسانی ساده و پاک و کم حرف بود. رفتار با احرتام و آرام بود
علی خیلی خوب و ریز دردهای ملتش را احساس می . احرتام پیش هم بندیهایش

ه پراکنده فعالیت می کنند کرد و همیشه رنج می برد از اینکه احزاب کرد به شیو 
علی باور عمیقی به . و برای رفع مشکالت و اختالفاتشان همدیگر را منی فهمند

مبارزه ملتش داشت، از نظر او درک نکردن و گوش ندادن به خواسته و اراده 
از دیدگاه او کسی که از . ملت کرد بزرگرتین مانع بود در رسیدن به آروزهای ملی

اشد هیچ وقت منی تواند انسان دلسوزی برای خاک و ماهیت ملی به دور ب
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کشورش باشد و هیچ وقت برای پیرشفت و کم کردن دردهای ملتش تالش منی 
  .کند
علی حیدریان باور عمیقی به آموزش و تربیت کودکان داشت، به نظر او     

. کودکان زیربنای آن ماهیتی هستند که دورمنای روشن جامعه ها را می سازند
کردن جامعه  به درد و کمبود و زندگی دوباره و دوباره برای علی فاجعه عادت 

نبود احساس مسئولیت ملی در میان . بود، فاجعه ای که ملتی را نابود می کند
بحرانی که می تواند رسچشمه هزاران . افراد یک جامعه نزد علی بحران بود

جب می دانست خیانت به همه ارزشهای یک ملت، برای همین وا. خیانت باشد
توسعه و پرورده، روح مسئولیت و روح مالکیت و کشور دوستی وارد زندگی 
. ساکنان کشوری شود، بخصوص کشوری همچون کردستان که زیردست می باشد

از دیدگاه علی خانواده و مدرسه در این موضع می توانند نقش اساسی را ببینند 
شی که دارند غم و شادی جامعه برای اینکه افراد جامعه در هر طبقه و با هر نق

  .به قسمتی از زندگیش تبدیل شود
علی با . بخصوص یادگیری زبان انگلیسی. عالقه عجیبی به یادگیری داشت    

معلمش نیز دکرتی زندانی . اراده باالیی مدام مشغول یادگیری زبان انگلیسی بود
از طریق زندان  در آن مدت که تو زندان بود تالش می کرد که. در هامن بند بود

علی برای من معنا داشت، معنای یک زندگی . مدرک دیپلمش را دریافت کتد
شام جوابم را بدهید، جمهوری اعدام ایران چه . ابدی، معنای مبعنی بودن مرگ

چیز و چه کسی را اعدام کرده است؟ چه نیرویی می تواند انسانی را که اینگونه 
  رسشار از امید و آزادی ست اعدام کند؟مشغول زندگی کردن و پیرشفت زندگی و 

علی و فرزاد و فرهاد هرگز منرده اند و نخواهند مرد، چونکه هیچ وقت امید     
امید و . آنها نیز رسشار از امید و آزادی. و آزادی نخواهند مرد و از بین منی روند

  .آزادی به خاک و وطن، به کودکان، به زنان و وجدان و اخالق انسانیت
ن هم پیشنهاد برای استاد نجم الدین غالمی و هم از ایشان خواهش می م    

کنم که این ترانه را با امضای خودش به روح آرام گرفتهء شهید علی تقدیم کند، 
  .تا این ترانه به سنبل آرامش مادران شهیدان کردستان تبدیل شود

واهد شد، علی در برابر دشمنان جرقه بود، جرقه آتشی که هرگز خاموش نخ    
فرهاد طوفان بود، آتش نشان بود که قرص و برجهای نامردان در برابرش رس خم 

فرزاد روح جاودانه ققنس بود که هیچ گاه نخواهد مرد و در حال . می کردند
علی برای من و ملتم سنبل رسیدن . زنده شدنی ابدی و جاودانه. زنده شدن است

فرهاد . رانگر از نوع سونامیشبه آرامی و ساحل دریاست بعد از طوفانی وی
فرزاد و . فرزاد نیز رهرب بود، رهربی نرتس و دلیر. رسپناه بود رسپناهی پدرانه
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فرهاد و علی تنها انسان نبودند، آنها ایدولوژی بودند، آزادی بودند، فکر و 
ای ملت آیا آنان توانستند آزادی و . دشمنان در اشتباهند. اندیشه پیروزی بودند

عشق به وطن را اعدام کنند؟ حتی اعدامشان نیز جهشی بود به سوی اندیشه و 
فرزاد و همرزمانش فرهنگ نوینی از شورش و . یک زندگی رسفراز و جاودانه

مبارزه به راه انداختند که بدون شک همه انسان دوستان و آزادی خواهان راه 
دانه خواهد راهی که برای در تاریخ جاو . رسبلندی به آن خط مبارزه می پیوندند

  .ماند
تا االن هم به درازای شب و روز به آن کار درندانه  جمهوری اسالمی می     

  .اندیشم، اما تا االن هم نتوانسته ام تحلیلش کنم
نتوانستم سسست شدن انسان بودن را تا آن حد که انسان . نتوانستم باور کنم    

. رشمساری سهمگین از انسان بودن خودش احساس رشمساری کند باور کنم، یک
جمهوری رسکوب و اعدام جمهوری اسالمی در واقع همه جهانیان را روبروی آن 

به واقع گردانندگان . رشم سهمگین کرد، رشمی که دل همه انسانها را افرسده کرد
جمهوری سکوب و اعدام اسالمی منونه انساهای دور از اخالق و بدون پرنسیپ 

ناشایستی همچون اعدام کردن، که آن کلمه هستند، چونکه هیچ وقت از رفتار 
همه اش بی احرتامی به انسان و ارزشهایش است و روزانه صدها مرتبه تکرارش 
می کنند رشمسار نخواهند شد، رشمی که احرتام گذارد به اشکهای پدر و مادران و 
خانواده و بچه های منتظر  بازگشت بچه هایشان و بازگشت همرس و بازگشت 

که احرتام گذارد به روح پاک همچون پروانه معلم دلسوزی چون رشمی . پدر
فرزاد کامنگر، از هیبت و شکوه آسامنی پدری برای فرزندش همچون فرهاد، از 

انسان و قدرتی همچون ایران وقتی مبتالی . آسامن صافی همچون دل رفیق علی
ئیکی و پارامنای سیاسی بشود و همزمان دربرگیرنده نوعی از آیدولوژی پارانو 

سادیسمی بشود منی تواند همچون انسان و قدرت از سالمتی درونی  عادی 
برای همین برای رسپوش گذاشنت عقده خود کم بینی و خودمنایی . برخوردار باشد

در برابر جهان بیرون خودشان مدام انسانها را قربانی می کنند، بدون اینکه به 
  .انسان و دنیا و پیرشفت بیاندیشد

وایتی بود از فرزندان روزگار در آسامن عشق و محبت انسانیت تا ابد این ر     
ماندگار خواهد ماند  و روح آنان همچون زاپاتا در همه جا و همه وقت در 
کردستان ماندگار خواهد شد و به درس آزادی و مبارزه برای فرزندان کردستان 

  . تبدیل خواهند شد
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دکرت کامیار عالیی، لطفآ بفرمایید کە شام بە چە جرمی، در چە تاریخی و  :نامو
  بە چە مدت در زندان بودید؟

من در روز بیست هفتم ماه جون سال دو هزار و هشت، تا  :دکرت کامیار عالیی
اتهام واردە بر . زار و دە، بە مدت دو سال در زندان بودمسی ام اکترب سال دو ه

  .بود" ارتباط با کشوهای غربی جهت براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران"ما 
  

در طی این دو سال و نیمی کە در زندان بودید، چە مدت با فرزاد کامنگر،  :نامو
  علی حیدریان و فرهاد وکیلی بودید؟

سوم دستگیریم تا ماه پنجم و ششم با علی حیدریان  از ماه :دکرت کامیار عالیی
سپس از هم جدا شدە و علی و فرزاد را بە جای دیگری . در سلول انفرادی بودم
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بردند و در ماه هشتم دستگیریم دوبارە بە هم ملحق شدیم و تا حدودآ یکسال 
 یعنی. یعنی از ماه هشتم دستگیریم با فرزاد بودم. و اندی  باز با هم بودیم

بعدها آنها را بە زندان . میتوانم بگویم کە تقریبآ یکسال با فرزاد در زندان بودم
علی و فرزاد در سالن شش بودند، ما در سالن . کرج منتقل کردند" رجایی شهر"

اندرز گاه البته همه ما تو یک . چهار بودیم و فرهاد وکیلی در سالن سە بود
 .قط سالن هایامن با هم فرق داشتیعنی اندرزگاه هفت زندان اوین بودیم و ف

  .البتە من با فرهاد هم در ارتباط بودم، اما بیشرت بە علی و فرزاد نزدیک بودم
  

  آیا میتوانید فضای زندان را کمی برایامن توصیف کنید؟ :نامو
. فضای زندان بر اساس اینکە کجا قرار داشتی متفاوت بود :دکرت کامیار عالیی

در انفرادی حس تنهایی . دیم، آنجا فضای سخت تری بودیعنی اگر در انفرادی بو 
خود نگهبانها بیشرت از ما . وجود داشت و نگهبانان نیز خشن تر رفتار میکردند

همە جا زیر مراقبت دوربین کنرتل بود و آنها از . میرتسیدند تا ما از نگهبانها
طبقەهای پایین بعدها کە از انفرادی ما را بە . ارتباط گرفنت با ما وحشت داشتند

نگهبانها . منتقل کردند، جایی کە چند نفر با هم بودیم، اوضاع کمی بهرت بود 209
اما باز فضای امنیتی و بازجویی وجود داشت کە این . تقریبآ رفتار بهرتی داشتند

بعد کە ما را بە بند عمومی منتقل کردند، . رشایط هشت ماه اول دستگیریم بود
تعدادی از دوستانی کە با ما بودند، بە خاطر . دا کردنوع ارتباطامتان فرق پی

آنجا ! منافعی از قبیل گرفنت مرخصی از زندان، اخالقیاتشان را زیر پا گذاشتند
جمعیت بیشرت بود و در عین حال کە امکان و آزادی بیشرتی برای انتخاب دوست 

زندانبانها . وجود داشت، اما همزمان منیتوانستی بە بسیاری از افراد اعتامد بکنی
برای اینکە یک زندانبان بر اساس ارادە شخصی خود . نیز در آنجا نقش داشتند

میتوانست زندگی ما را هر لحظە تباه کند و ما را از یک بند بە بند دیگر و از 
سپس من در قسمت نانوایی و کارگری . یک سالن بە سالنی دیگر منتقل کند

کارهایش فرق میکرد و نظارتی کە بر رشوع بە کار کردم و آن قسمت نیز نوع 
واحد فرهنگی زندان، مکان و فرصت بسیاری خوبی . آنجا میشد نیز متفاوت بود

کە مسئول آنجا بود، بە قول معروف " عزت پرست"آقای . در اختیار ما میگذاشت
انسان محرتم و فهمیدەای بود، اگر چە کە همە همکارانش انسانهای افتضاحی 

  .تی بە ما داد کە بتوانیم ارتباط بین زندانیان را مستحکمرت کنیمایشان فرص. بودند
  

  آیا اولین برخودتان را با فرزاد کامنگر و علی حیدریان چگونە رخ داد؟ :نامو
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علی انسان بسیار خوبی . اولین برخوردم با علی حیدریان بود :دکرت کامیار عالیی
چند نفرە فرستادند، یک  هنگامی کە من را از سلول انفرادی بە یک اتاق. بود

پرس خوش تیپ، قد بلند و الغر کرد را آنجا دیدم کە علی بود، همچنین 
در . هدایت غزالی و یک فرد دیگر بە نام فرهاد هم آنجا بود) دانشجوی کرد(

آنجا بود کە فهمیدم کە علی، این پرس خوش تیپ چە انسان نازنین، متواضع و با 
یکردم حتی بە اندازە یک صدم نیز ذهنم آنجا هر چە فکر م. شخصیتی است

قبول منیکرد کە این انسان جرمی را مرتکب شدە باشد کە باید بە خاطرش در 
یک انسان ورزشکار بود، بسیار . زندان باشد و حتی حکم اعدام برایش صادر شود

من نیز او را تشویق . خوش اخالق و بسیار هم بە درس و خواندن عالقمند بود
  .بە درس خواندن و ورزش کردن ادامە دهد کردم کە حتآم

بعدها کە ما را بە بند عمومی منتقل کردند، دستامن بازتر شد و آنجا او را     
علی را نیز بە شورای هیات تحریریە . تشویق کردم کە مدرک دیپلمش را بگیرد

وارد کردیم کە من و برادرم آرش عالیی برای منترش " آوای اوین"هفتەنامەی 
بعد از اینکە علی را در قسمت . ین هفتەنامە کار و تالش میکردیمکردن ا

وارد کردیم، فرصت خوبی " آوای اوین"فرهنگی و جهت همکاری با هفتەنامە 
چرا کە قبآل بە . برای علی و فرزاد جهت مشارکت در کارهای فرهنگی ایجاد شد

گذاشتند کە ما قبآل حتی منی. آنها اجازە منیدادند کە بە این بخش فرهنگی بروند
ما در کتابخانە زندان جمع میشدیم و با هم صحبت ! دور هم جمع بشویم

  .میکردیم
من شخصآ علی را تشویق بە درس خواندن و گرفنت دیپلم میکردم و فرزاد را     

حتی با هم، . ادامە بدهد) در دانشگاه(نیز تشویق میکردم کە بە تحصیل 
گاه جهت تحصیل در رشتە حقوق پر فرمهایی را برای رشکت فرزاد در دانش

در بخش فرهنگی . فرزاد عالقمند بود کە دراین رشتە فوق لیسانس بگیرد. کردیم
نیز با مسئول این بخش صحبت کردیم تا بەعلی اجازە کاردستی و خراطی کردن 

علی رشوع بە کار هرنی خراطی کرد و چنان مهارتی در این کار پیدا . را بدهند
ش ویژە خراطی آنجا دایر کردند وکلید و مسئولیتش را بە کرد کە حتی یک بخ

االن هم چند عدد از آثار هرنی دست ساز علی باقی ماندە است کە . علی سپردند
پیش یکی از دوستان ماست و ایشان این آثار را از زندان با خودش بە بیرون 

 .در صورت لزوم میتوانم عکس این آثار را برایتان بفرستم. آوردە است
 

  .در مورد فرزاد چە؟ اولین باری کە فرزاد را دیدید :نامو
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اولین باری کە فرزاد را دیدم در طی مالقاتهایی بود کە ما در  :دکرت کامیار عالیی
اما بعدها در بند هفت با . زمان حضورمان انفرادیها با خانوادەهایامن داشتیم

انسانی چە قدر  در آنجا بود کە فهمیدم کە فرزاد. فرزاد و علی آشنا شدم
یک معلم واقعآ . یک معلم واقعی. فهمیدە، دوست داشتنی و دلسوزی است

کتاب خوان بود و بە یاد دارم کە . زحمت کش کە بسیار عالقمند بە درس بود
مقاالت . بود و عالقمند بە یادگیری) زندان(همیشە از صبح تا عرص در کتابخانە 

ما تقریبآ . ندان متنرش میکردیم مینوشتبسیار زیبایی را در هفتەنامەای کە در ز 
در اکرث این شامرەها مطالبی از فرزاد . بیست شامرە این هفتەنامە را االن داریم

انسان بسیار بی باکی بود کە . بسیار فعال و عالقمند بود. منترش شدە است
اعرتاض ) نسبت بە ناحقی ها(همیشە و در هر رشایطی حرف خودش را میزد و 

نیز ساکت نبود و بیانیە صادر ) از زندان(خارج ) مسائل سیاسی(مورد در . میکرد
  .میکرد

فرزاد خودش یک سیستم ارتباطات با خارج از زندان راه انداختە بود و آن بە     
زنگ میزد و هامنجا پیغامهایش ضبط ) ویژە(این شیوە بود کە بە یک شامرە 

من بە یاد . ندان پخش میشداز طریق هامنجا پیغامهایش در خارج از ز . میشدند
  .دارم کە او همیشە زنگ میزد و پیغام میداد

از . در هنگام برنامە ورزش صبحگاهی فرزاد هم اکرثآ می آمد و رشکت میکرد    
لحاظ جسمی بسیار آسیب دیدە بودند، هم فرزاد و هم علی حیدریان و هم 

نها را بە زندان بە یاد دارم یکبار آ . فرهاد وکیلی بە شدت اذیت شدە بودند
کرج منتقل کردە و پس از اینکە آنها را از آنجا بە زندان اوین " رجایی شهر"

بازگرداندند، آنقدر زجرشان دادە بودند کە وقتی دیدمشان آنها مثل اسکلت شدە 
مدام آنها را از این زندان بە آن زندان . بسیار وضیعت روحی سختی بود. بودند

بە یاد دارم کە امیدهای زیادی . ها بە اوین بازگرداندندبردە بودند و نهایتآ هم آن
را هم بە فرزاد دادە بودند و دامئآ بە او وعدە میدادند کە هفتە دیگر تو را آزاد 

نگوید، تو ) با گفتگو رسانەها(خواهیم کرد، بە مادرت بگو کە چیزی در مورد تو 
این امید را داشت کە  بە همین خاطر گاهآ فرزاد. را هفتە دیگر آزاد خواهیم کرد

بە این طریق بود کە مسئولین دولتی بە او امیدهای . شاید هفتە دیگر آزاد شود
  ).و با این انتظار کشیدنها، سعی میکردند آزارش دهند(کاذب میدادند 

در انفرادی . فرهاد وکیلی را هم اولین بار هنگامی دیدم کە توی انفرادی بودم    
در . مین خاطر من را بە بخش بهداری منتقل کردندمن کمرم درد میکرد  بە ه

اسم شام : "دیدم کە یک مردی نشستە است و از من میپرسد) بخش بهداری(آنجا 
این اولین دیدار من با فرهاد وکیلی بود کە ". کامیار است؟ آیا شام کرد هستید؟
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م او در بعد از این آشنایی، اس. او را هم برای درمان بە بخش بهداری آوردە بودند
. البتە من قبل از این دیدار نیز نام فرهاد وکیلی را شنیدە بودم. ذهنم ماندە بود

کە (در انفرادی گاهآ کسانی را نیز بە نزد ما میفرستادند ) بە خاطر اینکە(
بە نوعی درصدد بودند کە در طی این همصحبتی با ما بە ) جاسوس بودند

کسانی کە بە نزد من . اعرتاف کنیمچیزیهایی کە مسئولین اطالعات میخواستند 
در مورد : "می آمدند در مورد فرهاد وکیلی از من سوال میکردند و میپرسیدند

  ".فرهاد وکیلی چە میدانی؟ آیا سابقآ با هم همکاری داشتەاید؟
بار دوم هنگامی فرهاد را دیدم کە برای دیدن یکی از دوستامنان بە نام آقای     

شان رفتیم و در آنجا دیدیم کە فرهاد وکیلی با ایشان هم بە اتاق ای" تقوی پور"
فرهاد انسانی بسیار خوب، فهمیدە و متواضع . اتاق است و مسئول اتاق نیز بود

انسان زحمت کشی بود . بود کە با ما بسیار بە گرمی و خوش برخوردی رفتار کرد
نی واقعآ در کل انسا. کە چند بچە داشت و سابقآ در جهاد کشاورزی کار میکرد

  .دوست داشتنی بود
  

آیا میتوانید فرزاد، علی و فرهاد را  توصیف : اگر کسی از شام بپرسد کە :نامو
  کنید، چە میگویید؟
سوال سختی است، چرا کە آنها سە انسان با سە شخصیت  :دکرت کامیار عالیی

علی مظلوم :) اما اگر بخواهم تک بە تک بگویم باید بگویم کە. (متفاوت بودند
مظلومی واقعی کە اصآل هیچ . ترین انسانی است کە در متام عمرم دیدەام

با وجود اینکە اخبار زیادی در مورد فرهاد وکیلی و فرزاد کامنگر . صدایی نداشت
کمرت اخبار منترش شد، بە ) قبل از اعدام(پخش میشد اما متاسفانە در مورد علی 

ندیدە ) از اعدام شدنشتا بعد (طوریکە مردم حتی عکسش را هم از رسانە 
یک انسان بی رس و صدای مظلومی بود کە حتی بە یک مورچە هم آزار . بودند

  .همیشە یک لبخند مخصوصی بر لب داشت. منیرساند
فرزاد یک معلم زحمت کش و دلسوز بود کە برای کودکان ارزش زیادی قائل     
در عین . شتە باشندتنها آرزوی فرزاد این بود کە کودکان آیندە مناسبی دا. بود

نویسندەای کە صدای رسای کردها . یک نویسندە قابل و توانا بود) فرزاد(حال 
  . فرزاد صدای کردهایی را کە سالیان سال صدایشان شنیدە منیشد، بلند کرد. بود
فرهاد وکیلی منونە پدر یک خانوادە زحمت کش بود مانند بسیاری از     

ە یک زندگی سادە کارمندی و منونە یک انسان منایند. خانوادەهای دیگر ایرانی
  .متعهد بە خانوادە و اخالق بود
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  رابطە باقی زندانیان با آنها چگونە بود؟ :نامو
مثآل علی حیدریان . رابطەها بر اساس نحوە کاری متفاوت بود :دکرت کامیار عالیی

ە با ما ورزش را آغاز کرد و بعدها هم راهنامی گروه ورزش صبحگاهی بود ک
در زمینەی . حدود چهارصد تا پانصد نفر حرکات ورزشی او را انجام میدادند

ورزش والیبال خیلی خوب بود و کسانی کە با او ورزش میکردند واقعآ دوستش 
در کار هرن خراطی هم، کسانی کە با او کار میکردند واقعآ بە او عالقمند . داشتند
  .تواضع و مظلومشخصی م. کسی بود کە همە دوستش داشتند. بودند

. فرزاد ارتباطاتش را در داخل زندان محدود کردە بود و بیشرت تو خودش بود    
البتە او هم در ورزش مشارکت داشت و بە همراه فرزاد یک تیم فوتبال بە نام 

در کل آنهایی کە او را میشناختند احرتام . راه انداختە بودیم" دوستی"تیم فوتبال 
میدانستند کە او کالم نافذی دارد، فرد شناختە شدە و . دزیادی برایش قائل بودن

  .قابل اعتامدی است
فرهاد ارتباط زیادی با دیگران داشت بە خاطر اینکە مسئول بند خودشان شدە     

میتوان گفت کە . بود و شخص جا افتادەای بود کە همە برایش احرتام قائل بودند
خنگو یا بە اصطالح ریش سپید همە همبندیهایش او را بە عنوان منایندە، س

هنگامی کە مشکالتی در بند بە وجود می آمد، . خودشان در بند قبول داشتند
برای حل آن مشکالت بە او مراجعە میکردند و او هم شخص جسوری بود کە 
بسیار عادالنە و بدون تبعیض قائل شدن بین اشخاص، در این موارد تصمیم گیری 

  .قبول داشتندمیکرد و همگان نیز حرفش را 
  

فرزاد و علی و فرهاد با زندان چگونە روبەرو میشدند؟ آیا زندان باعث  :نامو
  محدودیت زیادی برای آنان شدە و تاثیرات منفی زیادی بر آنان گذاشتە بود؟

هیچ . زندان در کل بر روی هر انسانی اثر منفی میگذارد :دکرت کامیار عالیی
اما . ندان هیچ اثری بر او نگذاشتە استزندانی ای وجود ندارد کە بگوییم ز 

نود درصد . مسئلە مهم این است کە چگونە با مشکلی بە نام زندان روبەرو شویم
یا فعالیتشان کمرت . انسانها در هنگام مواجە با چنین مشکلی شکستە میشوند

هنگامی کە ما را . غیرە...میشود، یا اصآل فعالیتی منیکنند، یا خودخواه میشوند و 
بند عمومی بردند، اولین حرفی کە تعدادی از زندانیان بە ما گفتند این بود کە  بە
اما خود آنها هنگامی کە فهمیدند ". وقت اضافی دارند. آدمهای سیاسی بیکارند"

  .کە ما چە کارهایی کردەایم، برای کارهایامن ارزش قائل میشدند
از لحاظ جسمی . بوددر واقع فشار روحی زیادی روی فرزاد، علی و فرهاد     

ولی با این وجود همچنان بە فعالیتهای خودشان . آسیبهای زیادی دیدە بودند
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ادامە میدادند، هم فعالیتهای فرهنگی، هم فعالیتهای علمی، هم فعالیت در 
راستای احقاق حقوق اقلیتها از جملە حقوق کردها، هم فعالیت جهت ادامە 

سختی قرار داشتند، اما همچنان آرمانها و با وجود اینکە دررشایط بسیار . تحصیل
  .دیدگاههایشان را حفظ کردە و بە فعالیتهای انسان دوستانەشان ادامە میدادند

  
  رابطەشان با زندانبانها چگونە بود؟ :نامو

زندانبانها  209در . زندانبانها طیفهای مختلفی داشتند :دکرت کامیار عالیی
رابطە خوبی ندارند، چرا کە . یک نوع بود رابطەشان با همە زندانیان تقریبآ بە

همە میدانیم کە زندانبانها . میرتسیدند) از مسئولین ردە باالیشان( خودشان هم 
در زندان عمومی مسئلە فرق میکرد و بعضی از زندانبانها . خودشان کارمنداند

برخوردهای خوبی با آنها داشتند، چرا کە دیدند کە آنها انسانهای زحمت کش و 
اما خوب کسانی هم بودند از . واضعی هستند کە آزارشان بە کسی منیرسدمت

در بند هفت، همیشە یک نگاه خاصی بە " آقای عزیزی"جملە شخصی بە نام 
اما خوب آدمهای . زندانیان سیاسی داشت کە ریشە در عدم درک ایشان داشت

ل واحد دیگری هم بودند کە برخورد خیلی خوبی با آنها داشتند از جملە مسئو 
آنها درک کردە بودند کە فرزاد و علی و فرهاد انسانهای هرنمند، . فرهنگی زندان

البتە در کل زندانبانهای قدیمی و تازە کار هم با هم . آگاه و دلسوزی هستند
آنها . زندانبانان قدیمی کە مانند همسلولی و همبند ما شدە بودند. فرق داشتند

زندان را ترک میکنید اما ما همچنان در اینجا میگفتند کە بالخرە روزی شام این 
زندانبانانی هم . خواهیم ماند و شاید بیست تا سی سال دیگر هم اینجا باشیم

تعدادی از آنها تندرو بودند و برخوردهای نامناسبی . بودند کە تازە کار بودند
  .داشتند

  
دند و نهایتآ با فرزاد و علی و فرهاد با اتهاماتی کە بە آنها وارد کردە بو  :نامو

  حکمی کە گرفتند، چگونە برخورد کردند؟
هیچکدام از آنان حکم . اصآل این اتهامات را قبول نداشتند :دکرت کامیار عالیی

آنها میگفتند کە هنگام دستگیری در یک . واردە را بە هیچ عنوان منیپذیرفتند
احب ماشین بودەاند کە آن ماشین هم متعلق بە کس دیگری بودە است کە ص

اتهاماتی کە بە . ماشین متواری شدە و آنها در ماشین مذکور دستگیر شدە بودند
آنها را تحت فشارهای جسمی و . آنها زدە بودند، اتهاماتی بسیار سنگین بود

روحی قرار دادە بودند و طیبعی است کە انسان تحت فشارهای روحی و جسمی 
  .سعی در نجات جان خود دارد
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قاضی دادگاهشان . ی کە برای آنان انجام شد بسیار کوتاه بودمتاسفانە دادگاه    
شخص بسیار ظامل و بی انصافی بود کە حتی فرصت حرف زدن بە آنها ندادە و 

سپس حکم اعدامشان بە دادگاه تجدید نظر . بە حرفهایشان گوش ندادە بود
د کە آنها را متهم بە این کردە بودن. در کل بسیار اذیتشان کردند. فرستادە شد

این در حالی بود کە . شوند) مسئولین دولتی(گویا خواستەاند دست بە کار کشنت 
آنها کسانی نبودند . اجتامعی بودند -اشخاصی سیاسی. آنها فعالین فرهنگی بودند

آنها از طریق . کە از طریق کشنت کسی بخواهند حرفشان را بە کرسی بنشانند
) ایران(میخواستند بە همە جامعە  فعالیتهای فرهنگی و انساندوستانە خودشان

و اگر کسی از طریق فعالیتهای مدنی حقوق . بگویند کە کردها هم حق دارند
روش آنها مساملت آمیزترین طریق بیان درخواست . خود را طلب کند جرم نیست
  .حقوق کردها در جامعە بود

  
  شبی کە آنها را برای اعدام بردند شام کجا بودید؟ :نامو

متاسفانە آب شب من در زندان نبودم و در مرخصی بە رس  :ر عالییدکرت کامیا
این خرب جزو تلخرتین خربهای . صبح بود کە خرب اعدام آنها را شنیدم. میربدم

زندگیم بود و اصآل باورم منیشد، چون ما همیشە امیدوار بودیم کە شاید یک روز 
متام روز را تا . اهش دهندآنها را آزاد کنند یا حداقل حکم اعدامشان را بە زندان ک

یکی از زندانیان بە . خیلی خرب بدی بود. شب گریە کردم و بسیار ناراحت بودم
یادم منی آید کە کدام زندانی این خرب را بە . من تلفن کرد و این خرب را بە من داد

من داد، اما بە یاد دارم کە فرزاد، علی و فرهاد بە حدی بر زندانیان تاثیر گذاشتە 
  .د کە زندانیان پس از مرگشان برای آنان مراسم ختم گذاشتندبودن
پس از آنکە بە زندان بازگشتم، زندانیان برایامن تعریف کردند کە بعد از ظهر     

شب قبل از اعدام، فرزاد، فرهاد و علی در حال ورزش بودند کە اسامیشان را 
بعضی از . جا و چراآنها با خودشان را بردند بدون اینکە بگویند بە ک. خواندند

زندانیان فکر کردە بودند کە آنها را برای جابەجایی از آن زندان بە یک زندان 
  .دیگر میربند و انتظار نداشتند کە این اتفاق برایشان بیافتد

  
برای (فرمودید کە در هنگام اعدام شدن آنها شام بە صورت موقت  :نامو

خانوادە، دوستانتان و مردم در عکس العمل . در بیرون از زندان بودید) مرخصی
  کل چگونە بود؟
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بسیار . پدرم، مادرم، دوستان و مردم. همە ناراحت بودیم :دکرت کامیار عالیی
امیدوارم کە روحشان جاودانە باشد . آنها هرگز فراموش نخواهند شد. حیف بودند

  .و ما نیز بتوانیم راه، فکر و صدایشان را همیشە حفظ کنیم
  

آخرین سوال، اگر خاطرە و یا صحبت خاصی در پایان دارید  بە عنوان :نامو
  .بفرمایید

خاطرە؟ متام یکسال، یکسال و چند ماهی کە با آنها بودم هر  :دکرت کامیار عالیی
اما اینجا برای مثال میتوانم بە یک خاطر اشارە کنم . روزش برایم یک خاطرە بود

دیم و خودمان هم رفتیم کە در و آن اینکە ما مسابقە فوتبال بە راه انداختە بو 
در واقع . این مسابقە رشکت کنیم، اما فقط سە جفت کفش فوتبال داشتیم

فوتبال میکردیم، ) با دمپایی هایامن(هنگامی کە . زندانی فقط دمپایی دارد
کفشها را زود زود با هم هم عوض میکردیم و چون کفشها بە پای بعضی از ما 

. ن را آزار میداند و این آزار چندین روز ادامە داشتتنگ بود، متام ناخنهای پایام
در طی مسابقات، ما چندین بازی را بردیم و پس از آن در فضایی کە نیروهای 
امنیتی زندان نسبت بە زندانیان سیاسی و بە ویژە نسبت بە فرزاد و علی و 
 فرهاد حساسیت زیادی داشتند، تصمیم گرفتە شد کە نام تک تک زندانیان را با

برای مثال بارها و بارها بە . صدای بلند و بە صورت دستە جمعی فریاد بزنیم
.... فرزااااااد"صورت تشویق و با صدای بلند، چند صف نفر فریاد میزدند 

... ماشاءاللە.... فرهاااااد.... فرهاااااااد... ماشاءاللە ماشاءاللە.... فرزااااااد
منیبایست ) از دید نیروهای امنیتی(ە و بە اینصورت در جایی ک...". ماشاءاللە

حتی نام آنها را بر زبان آورد، نامشان با صدای بلند و تشویق آمیز همە جا را فرا 
مشهور بود، برندە " دوستی"و در نهایت نیز تیم فوتبال ما کە بە تیم . گرفت

االن . چاپ کردند" ندای اوین"مسابقات شد و عکسامن را نیز در هفتەنامە زندان 
م این عکس وجود دارد و اولین عکس آنها هم کە از زندان بە اینرتنت وارد شد ه

  .و پخش گردید، عکس آنها بود با برادرم
این . در پایان از شام کە این خاطرات را جمع آوری میکنید تشکر میکنم    

شخصآ در طی . انسانها، فرزاد، فرهاد و علی برای همیشە در قلب ما هستند
نها زندگی کردم، از آنها فقط محبت، انسانیت، دوستی، صفا و مدتی کە با آ 

  .                      روحشان مطمئنآ جاودانە خواهد بود. صمیمیت را شاهد بودم
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  گفتگو با جوامیر مارابی

 انجام گرفتە است 2013این گفتگو توسط شیرکو جهانی اصل و در سال 



  
83 شیرکو جهانی اصل

  
  

خوشحال . آقای جوامیر، شام یک زندگی سیاسی داشتەاید :رکو جهانی اصلشی
خواهیم شد اگر ابتدا بە صورت خالصە خودتان را بە خوانندگان معرفی کردە و از 

  . مبارزات سیاسیتان بگویید
از " ماراب"شمسی در روستای  1354من جوامیر مارابی در سال  :جوامیر مارابی

تا مرحلە دیپلم تحصیل کردە و مدت شش . نیا آمدەامتوابع شهر کامیاران بە د
ی هجری شمسی بە عنوان معلم در نهضت 1380سال در ایران، یعنی تا سال 

در کل من از طیف سازمان . سواد آموزی و مدارس ابتدایی تدریس کردەام
میالدی بە صورت رسمی بە عنوان یکی از اعضای  1994در سال . هستم" کوملە"

در هامن . کوملە در منطقە کامیاران رشوع بە فعالیت منودەامتشکیالت مخفی 
ی شمسی یکی 1380سال . دوران معلمی بود کە رابطە سازمانی با کوملە داشتم
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از رفقایم دستگیر شد و من نیز بە ناچار ایران را ترک کردە و بە جنوب کردستان 
کشان کردستان در آنجا و در صفوف سازمان انقالبی زحمت. رفتم) کردستان عراق(

  .، مبارزات سیاسی و حزبی خود را تداوم بخشیدم)كومله(ایران 
در کوملە زحمتکشان، در بخشهای متفاوتی کار کردەام، از جملە در بخش     

از انتشارات کمیتە مرکزی این حزب، در بخش پذیرش " شورش"اجرایی مجلە 
و همچنین بە  ،)پذیرش کسانی کە میخواستند پیشمرگ شوند( عضویت کوملە 

ئاسۆی "عنوان آخرین وظیفە من در این حزب بە عنوان معاون رسدبیر روزنامە 
الزم . کە آقای رضا کعبی رسدبیر آن بود فعالیت کردەام) افق رشق" (رۆژهەاڵت

بە توضیح است کە بگویم کە نام این مجلە نیز توسط خود من پیشنهاد شدە بود 
  .تە بودو مورد پذیرش کمیتە مرکزی قرار گرف

میالدی از فعالیت حزبی کنارەگیری منودە و در  2006در نیمە دوم سال     
مدتی در بخش . در شهر سلیامنیە رشوع بە کار کردم) افق" (ئاسۆ"هفتەنامە 

تغییر كرد من روزنامهبهاین هفتهخربی این هفتەنامە کار میکردم، اما بعدها كه
نتخاب شدە و برای مدتی نیز، یعنی تا بە عنوان مسئول بخش سیاسی این نرشیە ا

باید . بودمقبل از آمدنم بە اروپا، مسئول بخش دیدارها و گفتگوهای این روزنامه
بگویم کە در دوران فعالیتم در داخل حزب، همزمان در شهر سلیامنیە در 

و در بخش روزنامەنگاری تحصیل کردە و مدرک " آموزشکدە هرنی تکنیک"
  .این آموزشکدە دریافت کردم روزنامەنگاریم را از
بە چە شیوە و از چە زمان با فرزاد کامنگر آشنا شدەاید؟  :شیرکو جهانی اصل

  رابطەتان با ایشان بە چە صورت بود؟ آیا خاطرە ویژەای از فرزاد دارید؟
بە خاطر اینکە من و استاد فرزاد اهل یک شهر هستیم، آشنایی  :جوامیر مارابی

ژە اینکە هر دومان نیز بە نوعی مشغول فعالیت سیاسی کار آسانی بود و بە وی
  .در عین حال استاد فرزاد و من یک شغل مشرتک داشتیم، یعنی معلمی. بودیم

یکبار در شهر کامیاران و یكبار . من دو بار استاد فرزاد را از نزدیک دیدەام    
رزاد معلم در آن زمان استاد ف. از توابع کامیاران" بزوش"دیگر نیز در روستای 

یکبار از . معلم بودم" پاشاباد"کودکان روستای بزوش بود و من نیز در روستای 
حرکت " کاشرت"روستای پاشاوا بە همراه دو تن از همکارانم بە طرف روستای 

در طی مسیرمان رسی بە مدرسە روستای بزوش زدە و استاد فرزاد را . کردیم
ا همدیگر را دیدە و کمی با هم در آنج. دیدیم کە داشت فوتبال بازی میکرد

کردستان (من بە جنوب کردستان . بعد از آن استاد را دیگر ندیدم. صحبت کردیم
در حقیقت رابطە من و استاد فرزاد از آنجا آغاز . رفتە و ساکن آنجا شدم) عراق

  . شدە بود
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د استاد فرزاد نسبت بە من بسیار بسیار لطف داشت، دامئآ برایم پیام میفرستا    
آدرس ایمیل خود را برایم فرستاد کە تا کنون . و عالقمند بە تداوم این رابطە بود

گاهآ از . نیز دمل منی آید عنوان و آدرس ایمیلش را از لیست ایمیلهایم پاک کنم
طریق ایمیل چت با یکدیگر صحبت میکردیم، بە ویژە پس از راهپیامییهای 

" شوانە سید قادری"ض بە قتل شمسی در اعرتا 1384مردمی در تابستان سال 
یکبار . توسط نیروهای رژیم، چندین بار از سوی ادارە اطالعات احضار شدە بود

سواالت زیادی از من " مجید مارابی"بە من گفت کە اطالعات دربارە تو و 
مجید مارابی از . ( کردەاند و پرسیدەاند کە چە نوع رابطەای با هم داریم

خوب بە یاد دارم کە یکبار گفت، من را احضار کردە و ). پیشمرگان کوملە میباشد
آیا من در اینجا متهم بە "قبل از اینکە بازجوییهایشان را رشوع کنند بە خود گفتم 

خالصە بە طور مفصل با همدیگر صحبت !". همکاری با پژاک هستم یا کوملە؟
  .کردیم

ا معلم بود و یعنی روستای م" ماراب"استاد فرزاد چندین سال در روستای     
شامر زیادی از عکسها و خاطراتش از همین روستاست کە در بخشی از این 

استاد رابطە . عکسها، خواهر، خواهرزادە و شامری از اقوام من دیدە میشوند
 1384یا  1383صبح زود یکی از روزهای سال . بسیار گرمی با خانوادە من داشت

پدرم، برادرم . نە پدرم حملە کردندشمسی بود کە نیروهای ادارەی اطالعات بە خا
در هامن . و چند تا از پرس عموهایم را دستگیر کردە و با خود بە اطالعات بردند

زمان دو تن از مامورین ادارە اطالعات جلوی یک ماشین پیکان را میگیرند کە 
یکی از اطالعاتیها . استاد فرزاد کامنگر و چند معلم دیگر آن را اجارە کردە بودند

کدام یک از شام فرزاد کامنگر است؟ : "ماشین را باز کردە و از استاد میپرسد در
فرزاد کامنگر امروز کالس : "استاد فرزاد کامنگر نیز خودش پاسخ دادە و میگوید

  ."منی آید" ماراب"ندارد و بە 
باز هم خوب بە یاد ندارم کە کدام سال بود، اما تا جایی کە یادم است چند     

بود " نارص رزازی"همرس خوانندە " مرضیە فریقی"ز مرگ خوانندە کرد روز قبل ا
آمدە و در طی این سفر با ) کردستان عراق(کە استاد خواست بە جنوب کردستان 

یک برگە ورود برایم بگیر، : "پیام فرستادە و گفتە بود. من نیز مالقات کند
ر آنزمان بایستی برای د. میخواهم بە آنجا بیایم و با تو نیز دیداری داشتە باشم

از یکی از احزاب حاکم منطقە جهت ) کردستان عراق(ورود بە جنوب کردستان 
. میخواندند، دریافت میشد" پسولە"سفر بە آنجا، یک برگە ویژە ورود کە آن را 
شیرزاد برادر فرزاد و . (برود" شیرزاد"فکر میکنم کە میخواست بە دیدن برادرش 

ژاک است کە استاد فرزاد مخفیانە برای دیدار او بە از پارتیزانهای سازمان پ
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صحبت کردە، ایشان " عمر ایلخانی زادە"من فورآ با ). کوهستانهای قندیل میرفت
سپس گفتند کە ما نیز بسیار خوشحال خواهیم بود کە . نیز بسیار خوشحال شدند

نات سفر با فرزاد دیداری داشتە و هر کاری هم کە الزم است در زمینە ایجاد امکا
مسئول بخش دیپلامسی " نوید مهرآور"در آن زمان آقای . ایشان انجام دهید

از طریق تلفن با ایشان متاس گرفتم و جریان را بە . کوملە در شهر سلیامنیە بود
ایشان در پاسخ گفتند کە متاسفانە منیتواند در زمینە دریافت برگە ورود . او گفتم

ر شهر اربیل حضور داشتە و بە همراه همکاری کند چرا کە در حال حارض د
من نیز پیامی بە . میباشد کە قصد بازگشت بە خارج کشور را دارد" نارص رزازی"

استاد فرزاد فرستادم و گفتم کە اگر ممکن است زحمت کشیدە و یک روز منتظر 
استاد فرزاد قبول کردند، اما روز . باشد، تا پس فردا برگە ورودش را خواهیم گرفت

یام گذاشتە و گفتند کە مادرم تلفن کردە و گفتە است کە ادارەی اطالعات بعد پ
بە او تلفن زدە و گفتەاند کە فرزاد باید رسیعآ برای بازجویی، خودش را بە 

این شد کە متاسفانە  نتوانستم مجددآ با ایشان دیدار ! اطالعات معرفی کند
  .داشتە باشم

     
زندان افتاد و زمانی کە بە همراه رفقایش وقتی کە فرزاد بە  :شیرکو جهانی اصل

 اعدام شد، شام کجا بودید و چە عکس العملی نسبت بە این رویدادها داشتید؟
زمانی کە استاد فرزاد دستگیر شدند من در جنوب کردستان  :جوامیر مارابی

از کردستان خارج شدە و ساکن  2007بعدها من در سال . بودم) کردستان عراق(
بە دلیل اینکە مسئلە استاد فرزاد برای من بسیار مهم بود و . دیدمکشور هلند گر 

رسنوشت ایشان برایم بسیار ارزشمند بود، بە طور مداوم و بە شیوەهای متفاوت 
خودم نیز منیدانم کە این . درصدد دریافت خرب و آگاهی از وضعیت ایشان بودم

نگر بودە و چە راز سحر انگیزی است کە اینگونە شیفتە شخصیت فرزاد کام
باور بفرمایید کە هرگز نسبت بە . همیشە در اعامق قلبم احساسش منودەام

  .ایشان بی تفاوت نبودە و همیشە دل نگرانشان بودەام
من نیز بە عنوان یک روزنامەنگار، هر آنچە از دستم برآمدە است برای حق     

ە نوشتە و اخبار مقال. طلبی و اثبات بی گناهی استاد برای دیگران انجام دادەام
دایە "این من بودم کە برای اولین بار عکس . مربوط بە ایشان را منترش کردەام

در حالیکە عکسی از استاد را در آغوش گرفتە ) مادر استاد فرزاد کامنگر" (سلطنە
" رنسانس"و بعد از آن هم در سایت  VOAاست، در تلویوزیون صدای آمریکا 

  .منترش منودم
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استاد فرزاد و رفقایش اعدام شدند، روز یکشنبە بود و من در آن روزی کە     
هنگامی کە کامپیوترم . فقط و فقط خودم میدانم کە چە بە رسم آمد. منزل بودم

را روشن کردە و برای مطالعە اخبار و کمنتهای فیسبوک وارد شدم، با خرب 
نایستاد و منیدانم چە شد کە قلبم برای همیشە از توقف . اعدامشان روبەرو شدم

. با صدای بلند رشوع کردم بە گریە کردن و فریاد زدم. چە شد کە دیوانە نشدم
همرسم خوابیدە بود، . انگار دیوانە شدە بودم. منیدانستم باید چە کار کنم

آرامش از . منیدانستم چە کار کنم، رفتم و او را صدا کردە و خرب را بە او هم دادم
انە فقط رفت و آمد میکردم و اشک در داخل خ. خانەمان رخت بر بست

زندانی دیگر کرد " (حبیب اللە لطیفی"زمانیکە میخواستند حکم اعدام . میریختم
را اجرا کنند، در طی نوشتەای بە این حالت خود اشارە کردە و ) محکوم بە اعدام

  .نوشتەام کە تکرار چنین حالتی برایم تحمل ناپذیر است
نانم در خارج از کشور، نسبت بە اعدام فرزاد و من نیز بە مثابە دیگر هموط    

کامنگر و رفقایش، با نوشنت مقاالت و رشکت در تظاهرات، بە جمع معرتضان 
هلند، در طی " دانهاک"آخرین بار در جلوی سفارت رژیم ایران در شهر . پیوستم

این جنایت جمهوری اسالمی را " Komala TVکوملە "مصاحبەای با تلویزیون 
صحبت کردە و همدردی خود را نشان " دایە سلطنە"دە و از خارج با محکوم کر 

  .دادم
من یک انسان کینەتوز نیستم و توان بخششم بسیار زیاد است، اما پیش     

بسیاری از دوستان این را گفتەام و تا کنون نیز بر این اعتقادم کە هرگز منیتوانم 
در طول حیات . گرفت آن کسی را ببخشم کە تصمیم بە اعدام فرزاد کامنگر

سیاسی، دوران پیشمرگ بودن و زندگی شخصی ام، تعدادی از عزیزترین کسانم را 
از دست دادەام، اما تا کنون مرگ هیچ کدامشان بە اندازە مرگ فرزاد کامنگر مرا 
آزار ندادە است و هنوز هم، هرگاه صدایش را میشنوم کە دارد با صدای خودش 

  .ی مدت بیست و چهار ساعت از خود بی خود میشومنامەهایش را میخواند، برا
اکنون با همکاری چند تن از دوستانم در خارج و داخل میهن، در صدد ایجاد     

لوگوی این . میباشیم" موسسە حقوق برشی فرزاد کامنگر"یک سازمان تحت نام 
سازمان را هم آمادە کردەایم، اما متاسفانە هنوز بە دلیل مشکالت شخصی، عمآل 

امیدوارم کە در آیندە . این سازمان را علنی نکردەایم و فعآل معلق ماندە است
  .بتوانیم دست بە کار شویم

  
اعتصاب و اعرتاض عمومی مردم کردستان در برابر اعدام  :شیرکو جهانی اصل

  فرزاد کامنگر و رفقایش را چگونە ارزیابی میکنید؟
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ایش، بە ویژە شخص استاد، در بە عقیدە من استاد فرزاد و رفق :جوامیر مارابی
. طول حیات خودشان زندگی پر حاصل و آموزندەای برای خلق کردستان داشتەاند

استاد، قبل از اینکە بە زندان بیافتند، با درس دادن در مدارس و همچنین در 
خارج از مدرسە با کمک بە فقرا از طریق دریافت وام، ایجاد کتابخانەهایی در 

یاران، تالش برای رهانیدن معتادان مواد مخدر از این اعتیاد روستاهای اطراف کام
. و دهها کار نیکوی دیگر، پیشاهنگ یک حرکت انساندوستانە در جامعە بود

نە تنها زندان نتوانست مانعی . زندان نیز نتوانست استاد را از خدماتش بازدارد
ارزە، فریاد حق برای ایشان باشد، بلکە ایشان زندان را بە میدان دیگری برای مب

نامەهای استاد یک . طلبانەی خلق کرد و مردمان ستمدیدە و فقیر مبدل منود
  ...مکتب شدەاند، یک راهنام و چراغی برای نشان دادن طریقت برش دوستی

با وجود اینکە جنایتکاران جمهوری اسالمی نگذاشتند کە جامعە کردستان از     
، ایشان و رفقایش را اعدام کردند، اما آنان تواناییهای ایشان بیشرت سودمند گردیدە

اعدام این عزیزان موجب . حتی با مرگ خود نیز بە خلق کرد خدمت منودند
کردستان (ایجاد نوعی هامهنگی، اتحاد و اعرتاض مشرتک مردم رشق کردستان 

مردم کردستان با اعتصاب . در کل و بە ویژە احزاب سیاسی گردید) ایران
اض بە حکم اعدام استاد فرزاد و رفقایش، ثابت کردند کە شکوهمندشان در اعرت 

در مقابل رسنوشت فرزندانشان ساکت نبودە و در صورت لزوم صاحبمندی خود 
اردیبهشت، اتوریتە جنبش رهایی  ١٩اعتصاب عظیم روز . را ابراز خواهند منود

ان دوست. بخش خلق کردستان را صد برابر بیشرت بە دوستان و دشمنان نشان داد
را شاد کردە و بە دشمنان نیز اثبات کرد کە خلق کرد و احزاب آن، با وجود همە 
اختالفاتی کە در مورد بعضی مسائل با هم دارند، اما در مقابلە با دشمن 

  .اختالفات خود را کنار گذاشتە و هامهنگ و متحد خواهند بود
  

سی و مدنی کرد بە عقیدە شام برای حامیت از زندانیان سیا :شیرکو جهانی اصل
  کە بە اعدام محکوم گردیدەاند، چە باید کرد؟

خامتە " شهیدپروری"قبل از هر چیز معتقدم کە باید بە فرهنگ  :جوامیر مارابی
فرهنگی کە یک حزب یا جریان میخواهد از طریق آن و با زیاد کردن شامر . داد

ند کە باید همە طرفین این مسئلە را درک کن. شهیدانش، بیشرت مطرح شود
فعالین سیاسی، مدنی و فرهنگی و دیگر فعالین، رسمایەهای این خلق اند و نباید 

لذا باید در عین فعالیت، امنیت جانی فعالینی . بە سادگی آنها را از دست بدهیم
این . را کە در زمینەهای گوناگون فعال اند، بە عنوان یک اولویت در نظر بگیریم

مطمئنآ تا . زندان نیافتادە و اعدام منیشود بدان معنا نیست کە دیگر کسی بە
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زمانی کە مبارزات رهاییبخش در جریان باشند، زندان، اعدام، قتلعام و جنایات 
اما باید تا جایی کە ممکن است، جهت . رژیم حاکم نیز تداوم خواهند داشت

  .کمرت منودن میزان خسارات تالش منود و زیانها را بە حداقل رسانید
باید . زاب در برابر زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام مسئولندمتامی اح    

اختالفات خود را کنار گذاشتە و بدون در نظر گرفنت اینکە چە کسی و بە اتهام 
همکاری با کدام حزب و جناح سیاسی در زندان است، برای جلوگیری کردن از 

بر می آید،  اعدام این افراد هر آنچە در توان دارند و هر کاری کە از دستشان
همچنین متام مردم کردستان باید بە خوبی این مسئلە را درک منودە . انجام دهند

خلق کرد باید بدانند کە . و آنان نیز در برابر رسنوشت این عزیزان ساکت نباشند
زندانیان سیاسی بە خاطر منافع و مسائل شخصی خود این راه دشوار و پر 

زرگرتین و ارزشمندترین رسمایەشان یعنی از آنان از ب. مصیبت را بر نگزیدەاند
بە همین دلیل، مسئلە . جان و زندگی خود، برای آزادی خلقشان گذشتەاند

زندانیان سیاسی، تنها مربوط بە یک خانوادە و یا یک حزب نیست، بلکە 
مردم کردستان باید این گونە افراد . موضوعیست کە با یک خلق در ارتباط است

هرگاه کە این مسئلە، موضوعی جدی برای همە . ە شامر آورندرا، فرزندان خود ب
مردم کردستان باشد، دیگر رژیم نخواهد توانست چنین بە آسانی آنها را بە دار 

  .بیاویزد
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  مصاحبە با ماهان محمدی
  توسط نامو انجام گرفتە است 2014این مصاحبە در سال 
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 آقای ماهان محمدی، شام دقیقآ چه مدت در زندان بودید؟ :نامو
/ خردادماه/ 29تا  1383/ اسفندماه/13بطور دقیق از تاریخ  :ماهان محمدی

در زندان بودم و در زمان مرخصی در حالی که چیزی بیشرت از چهار سال  1391
  .از محکومیتم باقی بود از کشور خارج شدم

  
  با فرزاد و علی و فرهاد بودید؟ در این مدت چند وقتش را  :نامو

در طول مدتی که فرزاد وعلی و فرهاد در زندان اوین بودن  :ماهان محمدی
چیزی حدود هجده ماه در چند تاریخ با فرهاد بودم که در یکی از این زمان ها 

بودم، اما فرصت هم بند  350با فرهاد و علی هم زمان حدود سه ماه در بند 
شتم چرا که فرزاد بعدها به بند یا اندرزگاه هفت زندان بودن با فرزاد رو ندا

اوین منتقل شد که در آن زمان من در اندرزگاه هشت بودم و بعد ازآن برای بار 
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منتقل شدم هر چند در هامن زمان که فرزاد در اندرزگاه هفت  350دوم به بند 
تین ارجان آقای کبودوند وآقای م(بود زمانی که با تعدادی از دوستان از جمله 

به بهانه حضور در برنامه های فرهنگی زندان به محل ) وآقای سعید درخشندی
آمفی تاتر اندرزگاه هفت میرفتیم با فرزاد هم آشنا شدم و گاهی هم هنگام 
عبور فرزاد و علی برای حضور در سالن ورزشی و کالسهای آموزشی که بیرون از 

شت و از پشت فنس های حیاط با اندرزگاه هفت بود در کنار حیاط اندرزگاه ه
  .هم گپی میزدیم

  
  آیا میتونید تخمین بزنید دقیقا از چه تاریخی تا چه تاریخی بودید؟    :نامو

در واقع زمانی که این دوستان بطور هم زمان در اندرزگاه هفت  :ماهان محمدی
بودند من به بند یا هامن اندرزگاه هشت منتقل شده بودم بطور مشخص برای 

به بند  209با فرهاد و علی آشنا شدم زمانی که از بند  86اول دراوایل سال  بار
منتقل شدن و چیزی حدود سه ماه با هم هم بند بودیم و بعد علی و  350

فرهاد به زندان رجائی شهر منتقل شدند و برای مرتبه دوم باز هم در اویل سال 
ل شد و بعد از مدتی علی بود که ابتدا فرهاد به اوین و اندرزگاه هفت منتق 87

  .و فرزاد به هامن اندرزگاه منتقل شدند که در باال تو ضیح دادم
  

  آیا با آنها همبند و هم اتاق بودید یا در بند و اتاق دیگری بودید؟  :نامو
اما با . بطور کلی هیچ زمان با فرزاد هم اتاق و هم بند نبودم  :ماهان محمدی

به  350 توضیح دادم و برای اولین بار در بند علی و فرهاد در یک مقطع که قبال
مدت سه ماه همبند بودیم و در مقطع بعدی با فرهاد زمان بازگشتش از رجایی 

چیزی حدود شش ماه همبند بودم و در نوبت  7در اندرزگاه  87شهر در سال 
برای اجرای  350تا زمان خروجش از بند  88از آذر ماه  350سوم با فرهاد در بند 

هر چند از ابتدای . همبند بودم 1398/ اردیبهشت/18اعدام در تاریخ  حکم
آشنایی با علی، فرزاد و فرهاد ارتباط من با این دوستان نزدیک بود اما بطور 
مشخص رابطه من با فرهاد به دلیل حضور بیشرت در کنار هم بسیار صمیمی و 

  .نزدیکرت بود
  

  ی زندان تو ضیحاتی بدهید؟ میتوانید بطور کلی از فضای آن روزها :نامو
اگر مشخصا به دنبال توصیف فضای زندان در بین زندانیان  :ماهان محمدی

و چهار ماه  209سیاسی باشیم، در آن زمان که من بعد از هفت ماه بودن در بند 
منتقل شدم که دقیقا  350در اندرزگاه هفت که برای اولین بار بود، به بند 
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در آن زمان که  350نفره بند  30د با توجه به آمار می شو  84مربوط به دی ماه 
غالبا هم امنیتی بود تا سیاسی عقیدتی فضایی ساکن و بی هیجانی در این بند 

و . حاکم بود و تنها برنامه های بازی والیبال در آن فضا تغییر ایجاد می کرد
باعث می شد کمی  350به  209بعضی مواقع هم  ورود دوستان تازه از بند 

ازگی در رشایط بند ایجاد شود که از این بابت ورود فرهاد و علی که از قضا ت
خیلی هم با روحیه بودند تاثیر چشمگیری در فضای بند گذاشت بخصوص که 

و . هم علی والیبالیست خوبی بود و هم فرهاد حتی با مشکل جسمی که داشت
ارض در بند داشتند، همینطور روابط صمیامنه ای که این دو غالبا با اکرث افراد ح

بودند در هنگام انتقالشان به رجایی  350بطوریکه در زمان کوتاهی که در بند 
دقیقه به کف زدن  10شهر دوستان حارض در بند در زمان بدرقه چیزی حدود 

ادامه دادند  تا جاییکه فرهاد در بین پله ها ایستاد و در مقابل اینهمه ابراز 
  .احساس به گریه افتاد

  
اولین برخورد را با فرزاد علی و فرهاد بیاد می آورید؟ می توانید آن را  :نامو

  توصیف کنید؟
وقتی خوب به موضوع فکر می کنم از یاد آوری خاطرات چیزی  :ماهان محمدی

به جز زجر کشیدن به یاد ندارم اما با نوعی از لذت  که خیلی خاص و نادر 
فرهاد و علی . ک دیروز همیشگیبرای همین باور دارم که زندگی یعنی ی. است

را برای بار اول در هنگام ورودشان به بند بر روی هامن پله هایی دیدم که برای 
/  18و فرهاد درغروب .رفنت شان به زندان رجایی شهر بدرقه اشان کردیم

برای اجرای حکم اعدام بدون آنکه بداند قرار است به کجا  1389/ اردیبهشت 
خوب به خاطر دارم که فرهاد با شلوار کردی تقریبا کرم . تبرود از آنها باال رف

رنگ از پله ها پایین می آمد و علی هم با قامتی بلند و رسحال با کمی ریش که 
به بوری میزد و موهایی به همین رنگ در کنار یکدیگر وارد بند شدند، اما آن 

  .د بودچیزیکه بیشرت از همه برای من به یاد ماندنی شد لبخند خاص فرها
  

اگر بخواهید فرزاد و دوستانش را توصیف کنید، چگونه تو صیف می کنید؟  :نامو
  فرزاد و دوستانش را چگونه به خاطر می آورید؟ 

  .زنده، پر شور و رسشار از امید به آینده و زندگی :ماهان محمدی
  

چگونه  رابطه این شهیدان با دیگر زندانیان چگونه بود؟ بقیه زندانیان آنها را :نامو
  می دیدند؟



                                                  
  می خواهد و دلرس این سفر                                            

   
94

رابطه ای دوستانه با همبندیان خود داشتند و فکر می کنم کمرت  :ماهان محمدی
  .کسی باشد که خاطره ناخوشایندی از این نامها داشته باشد

  
فکر می کنید فرزاد و علی و فرهاد چگونه با زندان روبرو می شدند؟ آیا  :نامو

  زندان توانسته بود آنها را محدود کند؟  
بی شک فلسفه زندان ایجاد محدودیت است، اما اینکه برای هر   :هان محمدیما

انسانی به چه صورت نتیجه می دهد موضوعی ست که شاید کار تحقیقی و 
تخصصی بطلبد، اما آنچه به حس شخصی من مربوط می شود، هیچگاه این 

  .دوستان را خسته و کم روحیه ندیدم
  

  ونه بود؟رابطه آنها و زندانبانان چگ :نامو
  .به شکلی مساملت جویانه و بدون تعصب و کینه :ماهان محمدی

  
آیا عکس العمل فرزاد، علی و فرهاد در خصوص اتهاماتی که به آنها وارد  :نامو

  شده بود چگونه بود؟ چه برخوردی با حکم اعدامشان داشتند؟ 
فتند اساس اتهام یعنی عمل مسلحانه و خشونت گرا را منی پذیر  :ماهان محمدی

و از بودن سایه حکم اعدام در لحظات زندگیشان نشانی از ترس و ندامت دیده 
 .شاید تنها گاهی غم هرگز ندیدن عزیزانشان همراهشان بود. منی شد

 
شبی که فرزاد و دوستانش را برای اعدام بردند کجا بودید؟ میتوانید آن را  :نامو

 توصیف کنید؟
بودم اما علی و فرزاد در اندرزگاه  350گاه در آن تاریخ من اندرز : ماهان محمدی

فرهاد در حال بازی والیبال به افرس .  بودند و خربی از احوال آنها نداشتیم 7
درباره فرهاد به باور من اکرث دوستان . نگهبانی فرا خوانده شد و دیگر باز نگشت

هم بندی در آن شب تا به صبح نگران بودند، هر چند خود من از طریق وکیل 
حضور داشتند توانستم  350بند، بند کارگری که در آن زمان هنوز در طبقه باالی 

جهت  209برگه دستور قاضی اجرا احکام را که مبنی بر انتقال فرهاد به بند 
اجرای حکم اعدام را ببینم اما باز هم تا صبح که خرب اعدام فرهاد، علی و فرزاد 

  .را در تلتکس دیدیم مطمنئ نبودم
  

مانی که خرب اعدام فرزاد و دوستانش را شنیدید کجا بودید؟ واکنش شام ز  :نامو
 بعد از شنیدن چه بود؟
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بودم که و آن روز تعداد زیادی از دوستان شک زده  350در بند  :ماهان محمدی
و متاثر و بعضی ها هم گریان بودند و هم زمان تعدادی از دوستان دست به 

هنگی وزارت اطالعات و دستور رئیس اعتصاب غذا زدند و تعدادی هم با هام
برای کنرتل اوضاع در بند و ایجاد رعب و  350زندان و رئیس وقت اندرزگاه 

 .بطور کلی اوضاع بسیار رنج آور بود. وحشت به زندان رجایی شهر تبعید شدند
 

فضای زندان بعد از پخش خرب اعدام آنها چگونه بود؟ بقیه چه عکس  :نامو
 العملی داشتند؟

  .فضای بند بیشرت آشفته  بود و همبندیان شک و پریشان بودند :ان محمدیماه
  

برای آخرین سوال،آیا خاطره یا صحبت خاصی در مورد این شهیدان دارید  :نامو
 که اضافه کنید؟
  .آرامش فرزاد، روحیه علی، لبخند فرهاد  :ماهان محمدی
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  "صباح نرصی"شجو و فعال سیاسی گفتگو با دان
اصل . توسط شیرکو جهانی اصل انجام شده است 2011این گفتگو در سال 

  مصاحبە بە زبان کردی میباشد
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آقای نرصی با تشکر از قبول مصاحبه، ابتدا خودتان را  :شیرکو جهانی اصل
   .مخترصاً معرفی مناید

" سنندج"وابع استان شمسی در شهر دهگالن از ت 1359در سال  :صباح نرصی
در هامن شهر تحصیالت مقدماتی خود را تا ورود به دانشگاه . متولد شدم

سپس به مدت چهار سال در دانشگاه همدان . ی همدان ادامه دادم"بوعلی سینا"
به " بیان"همزمان با تنی چند از دوستانم در انجمن ادبی . به تحصیل پرداختم

در . کرد این دانشگاه تاسیس شدە بود فعالیت پرداختم کە توسط دانشجویان
جلسات هفتگی این انجمن کە نرشیەای نیز بە همین نام منترش میکرد رشکت 

پس از اخذ مدرک لیسانس در  . منودە و گاها در نرشیە مطالبم چاپ می شد
دانشگاه همدان، جهت ادامە تحصیالتم در رشتە علوم سیاسی بە  دانشگاه تهران 

هران جنبش دانشجویی کردی فعال تر و منسجم تر بود و در دانشگاه ت .رفتم
لذا به همراه شامری از دوستانم، دست بە انتشار . امکان فعالیت نیز بیشرت بود

در بسیاری از " روژامه"نرشیه . زدیم" والت"و " روژامه"دو نرشیه به نام های 
 نیز در دانشگاه تهران" والت"شهرهای کردستان منترش می شد و نرشیە 

از سوی  86بە خاطر فعالیتهایم در تابستان سال . خوانندگان بسیاری داشت
ماه در شهرهای سنندج و تهران  18دستگاههای امنیتی دستگیر  و به مدت 

پس از آزاد شدنم از زندان، بە دلیل فشار نیروهای امنیتی داخل و . زندانی شدم
نیز بە دلیل تداوم  خارج دانشگاه، از حق ادامە تحصیل محروم گشتم و بعدها
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فعالیتهایم، از سوی نیروهای وزارت اطالعات مورد بازخواست و تهدید قرار گرفتم 
کە نهایتآ پس از مدتی زندگی مخفیانە در کردستان و ایران، ناچار بە ترک میهن 

   .اکنون در پاریس زندگی میکنم. شدم
  

این نرشیه چگونه . را منترش می کردید" روژامه"شام نرشیە  :شیرکو جهانی اصل
  !منترش می شد؟ میزان استقبال چگونە بود و علت تعطیل شدن آن چه بود؟

جهت طرح و تحلیل " کرد"تالشی بود از سوی دانشجویان " روژامه" :صباح نرصی
در این نرشیە با دیدگاهی ملی . مسئلە کرد کە به زبان فارسی منترش می شد
کردستان را مورد بحث و بررسی  گرایانە، مسائل و رویدادهای هر چهار بخش

قرار می گرفت کە در یک فرم مناسب توانستە بود جای خود را در میان 
روژامە هر بار، در تیراژ دو تا سه هزار نسخە چاپ می شد که . خوانندگان بیابد

نرشیە در بسیاری از . این تیراژ برای یک نرشیەی دانشجویی کم نظیر بود
ن، همچنین در دکە روزنامەفروشیهای شانزدە شهر دانشگاههای کردستان و ایرا

در سطح شهر سنندج، اداره " روژامه"به دلیل انتشار  .کردستان پخش می شد
فرهنگ و ارشاد اسالمی آن شهر علیه ما شکایتی تنظیم کردە و نهایتآ این نرشیە 

" کمیتە نظارت بر نرشیات دانشجویی دانشگاه تهران"به مدت چهار ماه از سوی 
در طی دو سال انتشار و بە سهم " روژامه"با این حال . نوع االنتشار گردیدمم

خود توانسته بود در میان نرشیەهای دانشجویی مطرح شود و بە گرمی مورد 
اما پس از  دستگیری من و به دلیل اینکه من مدیر مسئول . استقبال قرار گیرد

گر امکان انتشار نیافت و بعد از آزاد شدنم از زندان نیز، از نرشیە بودم، دی
   :در این آدرس موجود است" روژامه"شامرەهای چاپ شده . دانشگاه اخراج شدم

Rojamapress.blogfa.com   
  

شام بعنوان یکی از فعالین دانشجویی، روند فعالیت  :شیرکو جهانی اصل
  تان و ایران چگونه می بینید؟دانشجویان کرد و جنبش آنان را در رشق کردس

اگر چه دانشجویان کرد خود را بخشی از گروههایی میدانند کە در  :صباح نرصی
جنبش دانشجویی رستارسی ایران بە عدالت اجتامعی و حق تعیین رسنوشت 
اعتقاد دارند، اما با این حال اهداف و طرق خاص و منحرص به خود را پی گیری 

کورانە از جنبش رستارسی در ایران پیروی منیکند و دانشجوی کرد کور . می کنند
جنبش دانشجویی کرد خود را در تداوم . خود مینگرد) کردی(بیشرت بە جامعە 

یک گفتامن ملی گرایانە میبیند کە سالهاست در کردستان جریان داشتە، مبارزە 
با نگاهی بە  .کردە و خواستەهای دانشجویان کرد موازی و مطابق با آن است
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شیو جنبش دانشجویی کرد، درمیابیم کە این جنبش درصدد مطرح کردن آر 
خواستەهایی بر حق و امروزی اند، خواستەهایی کە بر هویت حقیقی ملی، در 

این در حالیست کە رابطە . مقابلە با آنچە تحمیل شدە است تاکید میورزند
هر نوع دانشجویان کرد با دیگر دانشجویان ایران، و همزمان ایجاد یا گسست 

کار و فعالیت دانشجویی مشرتک، بستگی بە نوع دیدگاه و طرز برخورد 
این . دانشجویان کرد و غیر کرد  در مورد هویت ملی دانشجوی کرد داشتە است

هرگز بدان معنا نیست کە دانشجویان کرد از خواستەهای بر حق دانشجویان 
تصوررات و تلقی های  ایرانی پشتیبانی نکردەاند، اما متاسفانه به دلیل برخی 

نامناسب در میان ایرانیان و دانشجویان ایرانی در مورد مسئلە کرد، و همچنین 
بە دلیل خط قرمزها و مرزهایی کە از سوی آنان در این مورد کشیدە شدە است، 

هر چند . دانشجویان ایرانی با حساسیت بسیاری به این موضوع نگریستەاند
دفرت " کردها توانستەاند بە همراه دانشجویان  خوشبختانه در طی سالهای اخیر،

و دانشجویان چپگرای دانشگاه تهران فعالیتهای مشرتکی داشته " تحکیم وحدت
آذر سال هشتاد و شش و هشتاد و هفت،  16برای مثال کردها در مراسم . باشند

بە همراه دیگر دانشجویان ایرانی، با حمل پالکاردها و رسدادن شعارها و 
ملی خود در این اعرتاضات و راهپیامییها رشکت منودند کە این خود رسودهای 

نقطە عطفی در جنبش دانشجویی کردی بە شامر میرود، چرا کە با وجود اینکە 
این جنبش در اقلیت قرار گرفتە و رشایط نامساعدتری داشت، اما توان خود را در 

  .دانشگاه بە منایش گذاشتە بود
ردستان، احزاب کرد و مسائل و رویدادهای منطقە، در مورد نیروی سیاسی ک    

متاسفانە بعد از تجزیە . نوعی اشرتاک نظر در بین دانشجویان کورد وجود دارد
شدن و از هم گسیختگی احزاب کالسیک کرد، بسیاری از دانشجویان کرد نیز بە 
مانند جامعە کرد دچار افرسدگی، رسخوردگی، ناامیدی و نوعی از عصبانیت و 

ینی نسبت بە اشتباهات سیاسی این احزاب شدە بودند کە نوعی آسیب بە بدب
این وضعیت موجب تشکیل جریان سومی در . روح ملی را موجب گردیدە بود

میان دانشجویان کرد گردیدە است کە بە دلیل حاکمیت  جو امنیتی در ایران، تا 
تنها در  کنون امکان ابراز وجود نداشتە و با بحث و دغدغەهای خود، فعآل

  .چهارچوب نشستهای دانشجویی و خوبگاههای دانشجویی محدود ماندە است
  

در کل وضعیت زندان و زندانیان سیاسی کرد و ایرانی چگونە  :شیرکو جهانی اصل
  بود؟ مقاومت و تسلیمیت وجود داشت؟ 
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به دلیل اینکه مدت حبس خود را در زندانهای سنندج و اوین تهران  :صباح نرصی
دەام، بە وضوح شاهد تبعیض سیستامتیک  در مقابل کردها بودەام کە سپری کر 

رشایط تحمیل شدە بر زندان سنندج بسیار . حتی بە زندانها نیز رخنە کردە است
از وضعیت ظاهری زندان سنندج گرفتە . متفاوت تر و بدتر از زندان اوین میباشد

تا نوع  -از زندانی شیوە برخورد زندانبانان و سلولهای کوچکشان کە پر بود -
خوراک زندانیان، وضعیت بهداشتی و بایکوت خربی آنان از سوی رسانەها، همە 

علیە زندانیان " ادارە زندانهای کشور"اینها بر نوعی تبعیض سیستامتیک از سوی 
بە یاد دارم وضعیت زندان سنندج بە حدی افتضاح بود کە  .کرد داللت میکردند

کە نام دوم شهر " سنە"ترکیب " ( سنەتانامو"ا بە نوعی زندانیان آنجا، زندانشان ر 
. نامیدە بودند) گرفتە شدە است" گوانتانامو"کە از زندان " تانامو"سنندج است و 

همچنین رفتار زندانبانان و بازجوهای اطالعات شهر سنندج بسیار وحشیانەتر و 
بعدها این . ران بوداطالعات ته 209متفاوت تر از رفتار زندانبانان و بازجویان بند 

روند در دادگاههای فرمایشی نیز ادامه داشت و کرد بودن دامئآ بە مثابە یک جرم 
البته من این مقایسە را در مورد زندان اوین انجام دادەام و این . تلقی می شد

بدان معنا نیست که سایر زندانهای ایران نسبت بە زندان سنندج از رشایط 
  .مساعدتری برخوردار است

مقاومت یا تسلیم شدن یک زندانی در زندان و بە ویژە شکنجەگاههای ادارەی     
اطالعات، کامآل بستگی به تعریف زندانی از خود، و درک او از ستم و چگونگی 

مبارزی کە راه سیاسی . تداوم مبارزە در مسیری دارد کە انتخابش منودە است
سلولهای زندان و اتاقهای خود را آگاهانە و از روی درک انتخاب کردە است، 

بازجویی را نیز بە بخشی از مبارزە و مقاومتی مبدل میکند کە در حقیقت علیە 
منظورم این است کە . تسلیمیت و در مقابلە با حاکیمیت در پیش گرفتە است

مقاومت یا تسلیم شدن یک زندانی سیاسی، بستگی زیادی بە این دارد کە این 
نگریستە است و در طی " انتخاب"بە مثابە یک شخص تا چە حد کار سیاسی را 

آنکە . فعالیتهایش تا چە حد بە راهی کە برگزیدە است، اعتقاد داشتە است
آگاهانە برمیگزیند، مسئوالنە عمل میکند و در نهایت دیدی طلبکارانە بر کسی 

بر این اساس، کرد بودن منیتواند تنها مالک مقاومت یا تسلیم شدن باشد،  . ندارد
و دستگاه مفهومی ای ) غیر رسمی(ای از این رضوری است کە  نظام آموزشیجد

در کل بە خاطر این . کە زندانی سیاسی در آن پرورش یافتە را نیز در نظر بگیریم
کە سلولهای انفرادی اطالعات و زندانهای عمومی این دو شهر تا تجربە کردەام، 

ی کە تسلیم شدند کم نبود، شاهد بودەام کە اگر چە شامر زندانیان سیاسی کرد
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اما در مقایسە با زندانیان غیر کرد، کردها مقاومرت، جسورانە تر  و با تفاوت 
  .بیشرتی ظاهر شدند

  
فرزاد کامنگر، علی "شام در هامن زندانی بودەاید که  :شیرکو جهانی اصل

فتار آیا با آنها متاس داشتید؟ روحیه، ر . هم آنجا بودەاند" حیدریان و فرهاد وکیلی
  و زندگی روزانەشان چگونه بود؟ 

زندان اوین همسلولی فرهاد وکیلی بودم و  7ماه در بند  8به مدت  :صباح نرصی
با علی . ماه همبند فرزاد کامنگر بودم 3اطالعات تهران به مدت  209در بند 

. حیدریان نبودەام، فقط چند بار و هر بار دقایقی در سال مالقات علی را میدیدم
خ بە پرسش قبلی بە این موضوع اشارە کردم کە نوع شناخت و درک در پاس

فعاالن سیاسی از مبارزە، طرز زندگی و برخورد آنان در زندانها نقش مهمی را ایفا 
فرزاد و فرهاد از جملە کسانی بودند کە زندان را بە همچون مکانی . میکند

یا شانە  .مبارزە جهت تداوم مبارزە می دیدند و نە جایی برای پایان دادن بە
فرهاد در زندان مورد اعتامد همبندی هایش بود و محل  . خالی کردن از آن

دامئآ رویدادهای خارج از زندان را پیگیری میکرد و .  رجوی بسیاری از ایشان بود
در مباحث و گفتگوهای سیاسی با سایر . با عالقە مسائل روز را دنبال می کرد

فرهاد سە . رد میکرد و محبوب متامی زندانیان بودزندانیان بسیار صبورانه برخو 
از روی این نامەها . فرزند داشت و گاهآ از زندان با دخرتش نامەنگاری میکرد

میتوان فهمید که او چگونه بە مانند یک پدر، با فرزندش سخن می گوید کە 
هرگز در مقابل هیچ ستمکاری رس خم ننامید و با اعتامد بە خود در مقابل جهان 

  .نابرابری کە پر از ظلم و ستم نسبت بە زنان است، ایستادگی کند
شخصیتی کە در زندان بسیار قابل توجە بود و تاثیر زیادی بر بسیاری از     

فرزاد انسانی بس متفاوت، پر احساس . زندانیان و از جملە بر من نهاد، فرزاد بود
ی خلقش بود، بلکە در فرزاد، نە تنها منایندە بسیار مناسبی برا. و جسور بود

شخصیت فرزاد عمق و گسرتدگی استثامر انسان کرد ، بنیانهای تحمیل شدە بر 
دنیای کودکی . مسئلە ملی و مقاومت در مقابل حکمرانان ستمگر را درمیافتی

فرزاد با بوی باروت متهاجمین و پوتینهای رسکوبگرانە پاسداران بی رحم 
فبای رسکوب و تجاوز بە رسزمینش  را از هامن بدو کودکی ال. درآمیختە بود

شناختە و محرومیت و اعدام یکی از خواهرانش را در زندانهای جمهوری اسالمی 
از آنجا کە فرزاد با متام وجود ظلم را تجربە کردە بود، بە درک . را شاهد بود

با . مبارزاتی علیە ستمکارانی رسیدە بود کە درصدد تداوم ظلم و ستم بودند
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بە اعدام محکوم شدە بود، اما همیشه لبخند بر لبانش جاری و  وجود اینکە
  .خوش سخن و بی باک بود

فرزاد بسیاری اوقات ابهت کاذبی را کە زندانیان در ذهن خود از اطالعات     
افتخار میکنم کە در : "ساختە بودند در هم شکستە و بە زندانبانهایش  میگفت

یا هنگامی کە در پاسخ بە بازجویش با . "این سوی درهای زندانتان قرار گرفتەام
دیوارهای شام بسیار کوتاهرت از اعتقادات رفیعی است کە : "طعنە گفت

این مواضع فرزاد در مقابل نیروهای اطالعات و آنهم در آن رشایط، ". برگزیدەام
در بە زندانیان روحیە و امید می داد و برای خودش نیز الهام بخش نوشتارهای 

تا : "گاهآ میگفت. مدام  خلق و  خیابان را مخاطب می گرفت  زندانش شد کە
زندگی خواهم کرد و در پای ) اوجالن(زمانی کە در زندان باشم بە مانند آپو 

دانشجویان ایرانی ای  ".را از یاد نخواهم برد) قاضی محمد(چوبە دار نیز، پیشوا 
بهایی او را فرزند و رهربان . می نامیدند" مرد بزرگ"کە در زندان بودند، او را 

از طریق فرزاد دریافتیم کە : "برادر خود میخواندند و اصالح طلبان نیز میگفتند
در کردستان انسانهای بزرگی زندگی میکنند و این جغرافیا منطقە مهم و 

  ". جدیست کە ما از این موضوع غافل بودیم
ی  بە راه مدتها سعی کردە بود کە در زندان رجایی شهر کرج کتابخانەا    

بیاندازد و نهایتآ این کار را هم کرد و شامر زیادی از کتابها را نیز از خارج از 
همچنین بە صورت مخفیانە یک کالس برای معتادین مواد . زندان بە داخل آورد

مخدر دایر کردە بود و در راستای اصالح و بازگرداندن آنان بە زندگی عادیشان 
ش، یک خط ویژە از مبارزە را در پیش گرفتە فرزاد و همراهان .تالش مینمود

دیدگاه آنان به مسایل سیاسی و آزادی و کرد بودن در مسیری متفاوت . بودند
گام می نهاد که خوانشی به روز و مدرن در برداشت و نقد ضعفها و کمبودهای 

آنان سیاست را با اخالق، آزادی را با درک معانی آن، . موجود را شامل میگردید
ە را با مقاومت و کرد بودن را با نوعی درک از همه آین مفاهیم، پیوند مبارز 

  .داده بودند
  

 2008روزه زندانیان سیاسی و مدنی کرد در سال  47اعتصاب  :شیرکو جهانی اصل
که رویدادی تاریخی و بی نظیر در رشق کردستان و ایران بود را چگونه ارزیابی 

کت داشتەاید در حالیکە مدت کمی از می کنید؟ شام خود نیز در آن اعتصاب رش 
زمان محکومیتتان جهت آزادی باقی مانده بود، چرا به این اعتصاب پیوستید؟ از 
سوی دیگر بە غیر از حکومت ایران، شامری از جریانها و شخصیتهای کرد و 
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ایرانی گویا اپوزیسیون رژیم، سعی در کمرنگ کردن و حتی انکار این اعتصاب 
  شام هدف این نوع افراد و گروهها از این کار چه بود؟داشتند، به نظر 

هنگامی کە زندانی دست بە اعتصاب می زند، می خواهد از جسم  :صباح نرصی
در آن هنگام ما نیز . خود به عنوان آخرین وسیلە برای ابراز اعرتاض استفاده کند

با  پس از تالش بسیار جهت احقاق حقوقامن، تصمیم گرفتیم کە اعتصاب کردە و
ما با این کار میخواستیم کە توجە افکار عمومی . جسمامن حق خود را فریاد زنیم

زندانیانی کە . داخل و خارج ایران را بە وضعیت زندانیان سیاسی کرد جلب مناییم
وجودشان دال بر موجودیت یک مسئلە مهم در کردستان است، مسئلەای کە 

فکر قرار گرفتە و همین خود سالیان سال مورد سکوت این مجامع و طبقە روشن
حاکامن سیاسی را بر حل نکردن این مسئلە و رسکوب بیشرت مردم کردستان 

این اعتصاب در چندین زندان کردستان و ایران انجام گرفت و . ترغیب منودە بود
البتە بە دلیل دشواری در ایجاد کانالهای ارتباطی و هامهنگی مابین زندانیان در 

  .آغاز با اندکی بی نظمی همراه بود زندانهای مختلف، در
ما از داخل زندان، از تردیدها  و انکارهایی که نسبت به اعتصامبان اعامل می     

شد با خرب بودیم و اتفاقآ این موضوع یکی از مواردی بود کە ما را در تداوم 
برای جریانهای سنتی کە عقالنیتی سنتی داشتە و دچار . اعتصامبان مرصتر مینمود

ست و بی باوری سیاسی گردیدەاند، چنین مقاومت و اعتصابی غیرقابل باور شک
آنان یا واقعآ از این اعتصاب بی خرب بودند و یا اینکە هضم چنین مسئلەای . بود

گفنت " نە"کە زندانی میتواند با عزم و ارادە خود، زندان را بە سنگر دیگری برای 
شاید بە دلیل اینکە چنین . ل بودبە حاکمیت جبار و مبدل مناید، برایشان مشک

حرکات دلیرانەای با نوع درک و خوانش آنان از مبارزە همخوانی نداشت، چنین 
بە مصلحت دیدە بودند کە حتی وجود این شامر عظیم از زندانیان کرد را نیز 

  .انکار منایند
  

سیاست اعدام و شکنجه در ایران و رشق کردستان را چگونه  :شیرکو جهانی اصل
  زیابی می کنید؟ار 

اعدام بە مثابە یک عمل سیاسی، از بدو تاسیس تا تداوم حکومت،  :صباح نرصی
سیاست اعدام و شکنجه، . بخشی از ماهیت حاکمیت سیاسی ایران بودە است

حاکمیتی کە با این . اوج درماندگی سیستم سیاسی ایران را بە منایش میگذارد
ای پر از اشتباه و بی برنامەاش در عمل زشت و ناشایست خود، در تداوم سیاسته

زمینەهای متفاوت، بە مثابە یک مجرم خشم و نفرت خود را بر رس مردم فرو می 
به دیگر سخن؛ حذف اعدام در نظام جمهوری اسالمی به معنای تغییر متام . ریزد
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مبانی سیاسی ای است کە در طول حاکمیت جمهوری اسالمی بە این حکومت 
ست و هر نوع عقب نشینی و تغییر در این سیاست، نابودی معنا و بقا بخشیدە ا

از ) حکومت و اعدام(سیستم حکمرانی آنان را در پی خواهد داشت و این دو 
  !هم تفکیک ناپذیرند

اعدام و شکنجه فعاالن سیاسی در ایران، بستگی بە زمان و رشایط طغیان     
اسالمی تهدید شدە و  در هر جا و در هر زمانی کە مبانی جمهوری. حکومت دارد

در خطر قرار گرفتە است، اعدام بە مثابە قویرتین بخش ماهیت حکومت بە 
   .منایش گذاشتە شدە است

  
وضعیت احزاب کرد رشق کردستان و مردم این بخش از  :شیرکو جهانی اصل

  کردستان را چگونه می بینید؟ 
سرته  سیاسی درخواست حقوق ملی بە عنوان مهمرتین گفتامن در گ :صباح نرصی

کردستان و چگونگی برخورد با آن از سوی احزاب کوردستان، یکی از اساسی ترین 
منطق سیاسی . معیارهای جامعه کردستان جهت سنجش این احزاب بوده است

در این عرص و زمان که . است" انتظار"حاکم بر احزاب رشق کردستان، سیاست 
احزاب کرد با دیدگاهی کە جای  تغییرات بە شیوەای بسیار رسیع در جریان اند،

ترحم دارد در انتظار فرا رسیدن دست یاری دهندەای از خارج بوده و بە نوعی 
دستگاههای سیاست گذاری احزاب رشق . پتانسیل جامعه خود را فراموش کردەاند

کردستان به جای اینکە حساسیتهای جامعە خود را در نظر بگیرند، دست بە 
دیگر زدەاند کە اقدام بە زیر پا نهادن اصول و پرنسیپهای رقابتی کورکورانە با یک

سیاسی مسئلە کرد منودە و در حال نشست با غیر دمکراتیک ترین جناحهای 
این در حالی است که در معادالت سیاسی،  تنها نیروی . اپوزوسیون ایرانی هستند

  .شدمردمیست کە در راستای احقاق مطالبات میتواند بە فعال سیاسی نیرو بخ
مردم گروهی را کە با دست و پا زدنهای ترحم آمیز خود، عاجزانە در مقابل     

بە عقیدە من مردم  .نیروی مردمی بە متنا نشستە است را، قبول نخواهند داشت
کردستان از لحاظ جسارت و توان سیاسی، نسبت بە احزاب سیاسی بسیار 

احزاب قدیمی تر، مردم جلوتراند، بە ویژە اینکە پس از تفرقە و تجزیە شدن 
احساس میکنند کە بە نوعی مورد تحقیر و بازیچە قرار گرفتە و بە اهداف 

مردم بر این باورند که این احزاب با . تاریخی و امیدهایشان توهین شدە است
این نوع رفتارهایشان، ارزشهای انقالبی را فدای شامری از افراد سیاسی اردوگاه 

قلبی رقیق و حتی علیە خودشان نیز سیاست  نشین کردەاند، کسانی کە با
کار . و با رسدرگمی در یک مسیر بسیار خطرناک، با شتاب گام برمیدارند... میکنند
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بە جایی رسیدە است کە کم کم تفرقە و عدم انسجام داخلی احزاب کرد، خشم 
عظیمی را در میان مردم ایجاد منودە کە نهایتآ بە پشت کردن آنان از هر نوع 

، حزب، شخص و سازمانی منتهی میشود کە بی باوری را در میان مردم گروه
  .کردستان ایجاد میکنند

تا زمانی کە احزاب رشق کردستان، بە امید رسیدن بە آیندەای ناواضح، دست     
بر روی دست نهادە و چشم بە راه و منتظر مبانند، حجم خشم مردم افزایش 

پیام اعتصاب بیست  .ب نیز بیشرت خواهد شدنهایتآ فاصلە بین مردم و احزا. میابد
و یکم اردیبهشت، اعتصابی کە بعد از اعدام فرزاد و همراهانش از سوی مردم 
کردستان انجام گرفت، عبارت بود از هشدار بە احزاب کرد، و آن این بود کە 
شیوە مبارزات و دیدگاههای سیاسی نسل نو، با مقاومتها و قهرمانیهای کسانی 

اد و همفکرانش، تغییرات زیادی پیدا کردە است و شیفتە جسارتیست مانند فرز 
متاسفانە با . کە به هر گونە قدرت زورگویانە و سیاست نادرست پشت کردە باشد

وجود از همگسیختگی و پریشانی احزاب رشق کردستان، هر جناحی در اوج 
تحملی  خودبزرگ بینی، خود را بهرت از همە دانستە  در حالیکە هیچ توازن و

میان احزاب وجود ندارد، معلوم است کە در صورت ایجاد فرصت آزادی سیاسی 
در رشق کردستان، با چە نوع برخوردهایی از سوی این سازمانها روبەرو خواهیم 

چنین پیداست کە نیروی منتقد در رشق کردستان، بسیار قویرت از جنبشی . شد
حکومت بی ثبات آنجا را مورد خواهد بود کە در این اواخر در جنوب کردستان، 

 .فشار قرار دادە است، البتە بە رشطی کە این نیرو خود را سازماندهی مناید
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  تفسیری بر یک عکس
 2014چهــار ســال پــس از اعــدام شــیرین، علــی، فرهــاد و فــرزاد، یعنــی در ســال 

رجــایی شــهر  و در ســالروز اعــدام ایــن مبــارزین، شــامری از زنــدانیان در زنــدان
ــی  ــان را گرام ــاد آن ــخرنانی ی ــتە و س ــعر، نوش ــدن ش ــا خوان ــدان ب ــل زن در داخ

ــتند ــن . داش ــل ای ــل از داخ ــا موبای ــانە و ب ــت کە مخفی ــی اس ــر عکس ــس زی عک
ــز  ــر را نی ــب زی ــت و مطل ــدە اس ــرفتە ش ــذکور گ ــم م ــدان و از مراس ــامان "زن س

  .در تفسیر این عکس نوشتە است" رسولپور
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و زندانیانی که هر کدام . اینجا زندان ِ رجایی شهر است. تصویِر عجیبی است
 .اند ای و گرایشی دارند، دوِر هم جمع شده عقیده

تا بگویند هنوز . اند تا یاِد فرزاد کامنگر و یارانش را گرامی بدارند جمع شده
 :تا بگویند. اند را فراموش نکرده» غروب پنج ستاره«

فکِر او، کلامِت او، عطِر او و شعوِر او جسِم فرزاد دیگر نیست؛ اما یاِد او، 
  .همچنان هست

  :تر و دیگری تَر و تازه یکی قدیمی. اند این دو صحنه، راوی یک واقعیت
  

اعتصاب » پنج ستاره«متامی شهرهای کردستان ایران، در اعرتاض به اعدام  -
   .عمومی کردند

  .گذارند ان یادبود میها، زندانیان برایش و امروز، چهار سال بعد از اعدام آن -
  

اما روایتش به طرِز . حاکم، جسم و جان را گرچه گرفته: تفسیر مشخصی دارد
علیه «نانی که به اتهاِم جنگیدن  .نامرشوع است. اعتبار است فالکت باری، بی

آنانی که مقهوِر حاکمیت . بر دار زده شدند، در دِل مردم، ماندگار شدند» خدا
کشد،  و زجری که حاکمیت از بودِن این واقعیت می. بودند، محبوب مردم شدند

کمرت از زجری نیست که مردم کشیدند؛ وقتی که فرزاد و شیرین، علی و فرهاد و 
شود که  و این تضاد، و این دوگانگی درست در جغرافیایی دیده می. مهدی رفتند

  .و زنده است. در آن هست» ای آزاد آینده«دل بسنت به آزادی و تکاپو برای 
 

قبل از آنکه . و شیرکو بیکس، اسطوره شعر کردی، چه زیبا گفت و چه زیبا رسود
   :خودش هم برود

  جمهوری اعدام اسالمی«
  چه چیزی را به طناب دار نسپرد و اعدام نکرد،

 از رویا تا شعر و
  از شعر تا زن و از زن تا نان و

 تا آب و تا گل و تا چشمه
  جمهوری اعدام اسالمی

 هرگز هرگز نتوانست اعدام کند آنچه را
 »آینده و آزادی است
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  گفتگو با پویا جهاندار
  توسط نامو انجام گرفتە است 2014این گفتگو در سال 
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لطفآ خودتان را معرفی کنید و بگویید کی در زندان بودەاید، به چه دلیل و  :نامو
  برای چند مدت زندانی بودەاید؟

عضو شورای دفرت  79تا  76من پویا جهاندار هستم و بین سالهای  :ویا جهاندارپ
به دلیل فعالیتهایی که داشتم بازداشت شدم  85مرداد سال . تحکیم وحدت بودم

 .و تقریباً دو سال و نیم زندان بودم
  

آیا در این دو سال و نیم چه مدت را با فرزاد کامنگر، علی حیدریان و  :نامو
  یلی بودید؟فرهاد وک

من بیشرتین این مدت را با فرهاد وکیلی بودم، یعنی اولین کسی  :پویا جهاندار
زندانی به اسم . 85، در اواخر پاییز 209که با او هم سلولی شدم فرهاد بود، در 

ساسان بابایی  چند مدت آنجا بود، رفت و بعد از آن فرهاد آمد، تا تقریباً 
  .86اردیبهشت 

که در زمستان هامن سال علی، فرهاد و فرزاد را به زندان به یاد دارم     
که مصادف با وفات امام  85کرمانشاه بردند و دقیقاً در آخرین یکشنبه سال 

صادق بود، برقها را خاموش کرده بودند و ما روی تختهایامن بودیم که در باز 
مشخص  .قیافه اش کامالً عوض شده بود. یک نفر داخل شد، فرهاد را دیدم. شد

چند . بود کە آنجا خیلی آنها را شکنجه داده بودند و وضعیت خیلی بدی داشتند
روزی مانده به عید، موقع نهار خوردن فرهاد یکدفعه حالش بد شد و استفراغ 
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تا چند وقت . فهمیدیم خیلی آنها را زده بودند و از داخل آسیب دیده اند. کرد
  .مشکل داشت

راه فرهاد با هم بودیم، من و کیوان رفیعی و سعید هم 86تا اواخر اردیبهشت     
درخشندی هم پرونده بودیم و علی حیدریان و فرهاد وکیلی و فرزاد کامنگر هم  

من با فرهاد، . برای اینکه هم پرونده ها با هم نباشند، ما را تقسیم کردند. با هم
یدیدیم، فرزاد را فرزاد را هنگام مالقات دورادور م. کیوان با علی و سعید با فرزاد

هنگامی که به مالقات می آوردند منیگذاشتند با خانوادەاش راحت باشد، همیشه 
یک شب که میان فرزاد و . یک بازجو همراهش بود و منیشد با او احوالپرسی کرد

اگر جا به . سعید مشکلی پیش آمده بود، تصمیم گرفتند آنها را جا به جا کنند
شی اتاقها عوض می شد، این بود که فرهاد را به جایی صورت میگرفت، باید چرخ

ما با  فرزاد تقریباً از اواسط . اتاق سعید بردند و فرزاد را پیش ما آوردند
  .ماه با هم بودیم 3، تقریباً حدود 86مرداد  4اردیبهشت تا 

فرزاد چهره خاصی داشت، خیلی با انگیزه بود، روزی ندیدم وقتش را بیهوده     
اینجا خیلی از زندانیها از ما توقع : "لی مطالعه میکرد و میگفتخی. هدر بدهد

همیشه کتاب ." دارند و به ما نگاه میکنند و نباید وقتامن را به بطالت بگذرانیم
من زبان انگلیسی ام تقریباً خوب بود، دو کتاب را در آن فاصله ی . دستش بود

  .چند ماهە مرور کردیم و کتاب را با هم متام کردیم
تا اواخر شهریور یا مهر ماه بود، دقیقاً خاطرم نیست، دوباره آنها را به سنندج     

شب بسیار بدی بود، با آنها خداحافظی کردیم و با خواندن رسود . منتقل کردند
بعد از مدتی در آذر ماه، بهانه آوردند در راستای اینکه می . آنها را بدرقه کردیم

منتقل کردند  4، سالن 7من را به اندرزگاه . نندخواستند زندانیان سیاسی را جدا ک
که البته جدا کردن زندانیان سیاسی با بردن من رشوع شد و به بردن دیگر 

که عضو سازمان " عبدالرضا رجبی"زندانی ای به اسم : زندانیان انجامید، از جمله
 بردند و از آنجا به زندان رجایی شهر کرج 8او را به بند . مجاهدین خلق بود

در اردیبهشت . فرستادند که در راه آنجا به دالیلی که هرگز فاش نشد، فوت کرد
و بعد دوباره او را  4، بعد به بند 7ماه بود که فرهاد را منتقل کردند به بند 

البته آنها را قبًال برده بودند به رجایی شهر و بعد آنها را منتقل . آوردند پیش ما
  .کردند

  
در چه رش . ، اولین برخوردتان با فرزاد را تعریف کنیدلطفاً اولین صحنه :نامو

  ایطی با او برخورد کردید؟
شام خودتان در زندان بودید، زندانیان سیاسی در دنیایی هستند که  :پویا جهاندار
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هیچکس مثل آنها نیست و خیلی برای آنها سخت است، اینکه وقتی کسی را 
همە خوشحال میشوند که از اینکە  میبینند کە میگوید من سیاسی ام، امنیتی ام،

کسان دیگری هم هستند که طرز فکر و درکشان مانند آنهاست و میتوانند با آنها 
  .فرهاد، فرزاد و علی این حس را برای من داشتند. درد دل یا صحبت کنند

  
  فضای کلی آن روزهای زندان چگونه بود؟  :نامو

بدمنان رشوع میکرد به لرزیدن و  وقتی در سلول را باز می کردند، :پویا جهاندار
اصالً منیخواهم به آن روزها فکر . منیدانستیم قرار است چه بالیی رسمان بیاید

در عمومی چون . فضایی که بود، در انفرادی مشکالت بخصوصی داشت. کنم
کنار هم بودیم فضای بهرتی داشت، سعی میکردیم درد دل کنیم، مطالعه کنیم و 

در روز، وقتی در . ن خودم مدل زندگی ام را عوض کرده بودمم. زمان را بگذرانیم
به این دلیل شب تا صبح . سلول باز و بسته میشد و بیدار بودم، اذیت میشدم

بیدار می ماندم، صبح می خوابیدم تا غروب و هر کس که می آمد، بخصوص 
 زندانیان سیاسی این کار را میکردند، چون مدل خوبی بود برای اینکه روز را

احساس میکردم دارم قضیه را عوض میکنم یا سعی میکردیم به خودمان . نبینند
  .روحیه بدهیم

ما هم مشخص نبود . زندانیانی که حکم اعدام داشتند خیلی تحت فشار بودند    
کسی منیدانست که  209در . آمنوقع که قرار است چند سال به ما حکم بدهند

این بود که سعی میکردیم فضای آنجا  چە کسی قرار است از آن در خارج بشود،
لطیفه تعریف می کردیم یا سوژه . را به گونه ای کنیم که زیاد به ما فشار نیاید

وقتی چیزی برای خندیدن پیدا منیکردیم، به آنها . ای برای خندیدن پیدا می کردیم
اول که رشوع ." میشامرم و شام رشوع به خندیدن کنید 3من تا : "میگفتم

خنده ای منی آمد، اما بعد طوری میشد که منیتوانستیم جلو خندەمان را میکردیم 
آنقدر صدای خنده بلند بود که نگهبانان می آمدند، به در میکوبیدند و . بگیریم

از این بابت خیلی !". معلوم نیست اینجا ما زندانی هستیم یا شام: "میگفتند
ندانی ها تبعیض قائل شاکی بودند و خیلی اذیت و تهدید میکردند، یا بین ز 

زندانیان اقتصادی، آنهایی که کالهربداری کرده بودند وضعشان خیلی . میشدند
هرموقع که خانواده ام کتاب . حتی کتاب را هم از ما دریغ میکردند. خوب بود

در تلفن دادن هم بین زندانی . می آوردند، منی گذاشتند کتاب به دست من برسد
  .ها تبعیض قائل میشدند

  
فرزاد و دوستانش را چگونه به خاطر می آورید؟ اگر بخواهید آنهارا  :مونا
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  توصیف کنید، چگونه توصیف میکنید؟
از جنس دیگری . واقعاً عجیب بودند، خیلی آدمهای خاصی بودند :پویا جهاندار

فرهاد هم خیلی خاص بود، من چون با این دو نفر زندگی . بودند، بخصوص فرزاد
فرزاد با اندک پولی که آمنوقع داشت، چیزی را که میخرید با  به خاطر دارم. کردم

. خیلی زیاد مطالعه میکرد. کسانی که تازه از انفرادی می آمدند تقسیم میکرد
شاید نوشتەهایی که فرزاد داشت، یعنی آن چیزهایی که نوشته، نامه هایی که از 

د، شاید بتوانید آن آنها را بخوانی. زندان بیرون داده بود، بیانگر شخصیتش باشد
فرهاد هم همینطور، فرهاد خیلی دست خیر . روح لطیفی که داشت را بشناسید

منیدانم چطوری . آنجاهم خیلی مواظب زندانی ها بود. داشت، کمک میکرد
توصیف کنم، فقط میتوانم بگویم کە انسانهای خاصی بودند و واقعاً متأسفم که 

واقعاً منیدانم چند سال باید بگذرد که  .این چنین عزیزانی را از دست دادەایم
  ...!منیدانم... کردستان معلمی همچون فرزاد را دوباره پرورش بدهد؟ واقعاً 

: نوشته بود) وزیر اطالعات(فرزاد در یکی از نامه هایش به محسن اژه ای     
مهم نیست که من را اعدام میکنید، ولی وقتی من را اعدام کردید قلب و اعضای "

مهم نیست این انسان در خلیج فارس . را به انسانی که نیاز دارند ببخشیدبدنم 
باشد یا در دامنه سهند و سبالن، شامل باشد یا جنوب، فقط بگذارید در بدن یک 

  ."شخص، یک کودک بازیگوش و گستاخ بتپد و آزادی را فریاد بزند
  

  بود؟  رابطه ی آنها با زندانیان و یا زندانیان با آنها چگونه :نامو
آنهارا دوست . خیلی عالی بود، خیلی رابطه ی خوبی داشتند :پویا جهاندار

داشتند، آنها خیلی منحرص به فرد بودند، یعنی من کسی را ندیدم که با آنها 
  .مشکلی داشته باشد و همه از آنها به نیکی یاد میکنند

  
توانسته بود علی، فرهاد و فرزاد چگونه با زندان روبه رو شدند؟ زندان  :نامو

  آنهارا محدود کند؟ روحیه آنها چگونه بود؟
من . روحیه شان خیلی عالی بود، اصالً شکست ناپذیر بودند :پویا جهاندار

خودشان حکم اعدام داشتند ولی به دیگر . هیچوقت ندیدم غمگین بشوند
  .وجودشان برای همه روحیه بخش بود. زندانیان روحیه میدادند

  
  ا زندانبانان چگونه بود؟رابطه آنها ب :نامو

با ما مشکل . را نداشتند ، بعضی از زندانبانان چشم دیدن ما209در  :پویا جهاندار
بعضی هم ظاهراً خوب بودند، . داشتند و سعی می کردند ما را اذیت کنند
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حرمت را حداقل در ظاهر حفظ می کردند و ما هم سعی میکردیم به هر کس  
هرکسی هم که . متی نکنیم و احرتامش را حفظ کنیمکه با ما مهربان بود، بی حر 

به ما زور می گفت و میخواست با ما برخورد زشت و غیر محرتمانه کند، جلویش 
آنها هم . با اینکه تهدید میشدیم ولی به کسی باج منیدادیم. می ایستادیم

همینطوری بودند و به خاطر همین قضایا بود که آنها را زود به زود جا به جا 
  .کردند و از این بند به آن بند، و از این سلول به آن سلول میربدندمی
  

عکس العمل فرهاد، علی و فرزاد در خصوص اتهاماتی که به آنها وارد شده  :نامو
بود چگونه بود؟ برخوردشان با حکم اعدامشان و در کل نسبت به پرونده شان 

  چگونه بود؟ 
من بعد از آزادی، . شت و مشخص نبودپرونده شان کلی ابهامات دا :پویا جهاندار

آخرین بار . با خانواده هایشان ارتباط داشتم، هم تلفنی و هم به آنها رس میزدم
اواخر فروردین بود که من . سه هفته قبل از اعدامشان بود -مالقاتم در واقع دو

بە خاطر اینکە علی، فرزاد و فرهاد . برای سال نو به خانەی آنها رفته بودم
داخل زندان بودند، از جزئیات محتوای پرونده شان زیاد خرب نداشتند و  خودشان

قضات دادگاه گفته بودند کە پرونده آنها مشکلی ندارد و . خانوادەها پیگیر بودند
اشتباه شده است، منتهی میخواستند که آنها معذرت خواهی کنند، طلب عفو 

ز کی؟ چرا؟ آدم از کسی ولی آنها می گفتند برای چی؟ ا. کنند که مارا ببخشید
عفو می خواهد که اشتباهی کرده باشد ما که هیچ کاری نکرده ایم برای چی 

این بود که به خانواده ها گفته بودند اشتباه شده و . عفو و بخشش بخواهیم
  .بررسی میکنیم و تجدید نظر می شود

پیدا  اتهام آنها اول مبب گذاری بود کە بعدها به عضویت در پ ک ک تقلیل    
متأسفانه پروژەای پیاده و ! بعد هم گفتند آنها هوادار پژاک بوده اند. کرده بود

فکر کنم که آنها قربانی این پرونده سازیهای وزارت اطالعات . آنهارا قربانی کردند
  .در واقع میخواستند با اعدام این سه نفر رضب شستی نشان بدهند. شدند

  
  بیرون از زندان بودید؟ وقتی آنها اعدام شدند، شام  :نامو

  .بله :پویا جهاندار
  

  وقتی خرب اعدام آنهارا شنیدید، واکنش شام چە بود؟ :نامو
به . بعد از جریانات جنبش سبز بود که این سه نفر را اعدام کردند :پویا جهاندار

خاطر وضعیتی که آن روزها داشت، شب اینرتنت ارزانرت بود و ما هم پول و کار 
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آن شب . میکردیم شب تا صبح بیدار باشیم و صبح میخوابیدیمسعی . نداشتیم
ساعت تقریباً دە صبح بود، یکی از . هم تا هفت صبح بیدار بودم، خوابیدم
من و احمد قصابان و فرزاد مدتی در  - دوستانم که مدتی با هم در زندان بودیم 

" کردی؟پویا سایتها را نگاه : "احمد به من زنگ زد و گفت -با هم بودیم 209
بیدار . ، و خداحافظی کرد"هیچی: "گفت". نه، من خواب بودم، چرا؟: " گفتم

مجموعە " (هرنا"شدم و رفتم فیس بوک را چک کردم، دیدم عکس آنها را در خرب 
من در . گذاشته بودند که سحرگاه امروز اعدام شده اند) فعالین حقوق برش ایران

با خانواده ام، نهار خانه . کردمجای خودم خشک شدم و خیلی خودم را کنرتل 
هیچ چیزی نگفتم، رسیدیم خانەی خواهرم، ماهواره را . خواهرم دعوت بودیم

یکی از کانالهای کردی زیرنویس کرده بود، من مرتب زیرنویس را . روشن کردم
می خواندم و به خودم فشار می آوردم که گریه نکنم، ولی کنرتمل را از دست 

چون خانواده ام آنهارا . فعه رشوع به گریه کردن کردمدادم، قرمز شدم و یکد
میشناختند، وقتی عکس آنها و گریه من را دیدند نگران شدند، پرسیدند کە چە 
شدە است و من گفتم کە علی، فرزاد و فرهاد را اعدام کرده اند و آنها هم خیلی 

کرد سیاسی  بعد رفتم تهران تا به خانواده آنها ملحق بشوم، دوستان. متأثر شدند
و غیر سیاسی و خانواده ام نگران بودند و می گفتند مواظب خودت باش و از 
روی احساسات تصمیم نگیر، چون بحث انتخابات هم هست مطمئناً بازداشتت 

بعد از آن فهمیدم که این اتفاق رخ . من به تهران رفتم. میکنند و از این حرفها
خیلی روز سختی بود برای . داده اندداده است و جنازه این عزیزان را تحویل ن

همه، اصالً فکر منیکردم این اتفاق بیفتد، هنوز هم صدای فرزاد، علی و فرهاد در 
  .گوشم هست، اصالً منیتوانم باور کنم که آنها را اعدام کردند

  
عکس العمل اطرافیانتان، آنهایی را که می شناختید، همشهریان و آنهایی  :نامو

  ه بود؟که سیاسی نبودند چ
عدەای از غیر سیاسیها که اصالً آنها را منی شناختند، آنهایی هم که  :پویا جهاندار

مثًال خیلی از فامیلهایم به واسطه این که من . می شناختند اصًال باور منی کردند
در زندان بودم، نامه های فرزاد را خوانده بودند، اشک می ریختند و باور 

که از فرزاد داشتند مثالً عکسش، نامه هایش را با تصویری  - آنها . منیکردند
 - داشتند و خاطراتی که من تعریف کرده بودم یا کسی برایشان تعریف می کرد

هیچ انسان معقول و . باور منی کردند که چنین آدمی را اعدام کنند و متأثر شدند
منطقی، انسانی که ذره ای عاطفه داشته باشد، از مرگ همنوعش خوشحال منی 

  !، چه برسد به مرگ این عزیزانشود
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  خاطره یا صحبت خاصی در مورد آنها دارید؟  :نامو

خاطره خیلی زیاد هست، اما یک حرستی در دمل مانده است و آن  :پویا جهاندار
اینکە، آنها خیلی بە کوهستان عشق میورزیدند، مثالً کوههای شاهو و کوههای 

" پلنگان"وههای کردستان و منطقەی آرزو میکردیم کە با هم به ک. دیگر کردستان
  .این واقعاً حرستی است که در دمل مانده است. برویم، اما نشد

حرست دیگر اینکه نتوانستم  بعد از اتفاقاتی که افتاد به خانواده آنها رس     
اما حس . بزنم، واقعاً عذاب وجدان دارم و خیلی از این بابت ناراحت هستم

مدتی با کسانی همچون فرزاد، فرهاد و علی بودەام خوبی که دارم این است که 
دوران . لذت با آنها بودن را تجربه کرده ام. و دیدم که آنها چه انسانهایی بودند

سخت زندگی ام، دوران خوبی با این عزیزان بود و توانستم از آنها چیزهای 
  .زیادی یاد بگیرم و این تنها چیزیست کە میتوانم بگویم
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  گفتگو با فایق روراست
  و توسط شیرکو جهانی اصل انجام گرفتە است 2014این مصاحبە در سال 
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لطفآ ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید؟ از چە زمان رشوع بە  :شیرکو جهانی اصل
   ود؟فعالیت مدنی و سیاسی منودەاید و نوع فعالیتتان در کردستان چگونە ب

 1385فعالیتم را از سال  متولد مهاباد،"  فایق رو راست"من  :فایق روراست
بە این ترتیب وارد .  هجری و بعد از آشناییم با تنی چند از دوستان آغاز کردم

فعالیتهای فرهنگی و مدنی شدە و کم کم از طریق گرفنت عکس و فیلم با کمک 
عی در بە تصویر کشاندن و همراهی شخص خودتان کە مصاحبەگرم هستید، س

مسائل مربوط بە بیکاری، اعتیاد، مین، حقوق زنان، کولربان، طبیعت کردستان و 
همچنین در زمینەی ارتباط با داخل زندانها  و . سایر موارد نقض حقوق برش کردم
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پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی، جهت رساندن صدای آنها بە خارج از 
عالوە بر این در سازماندهی اعتصاب رسارسی زندانیان  .زندان فعالیت داشتەام

اعتصاب چهل هفت روزە در اواخر سال دوهزار و هشت (سیاسی و مدنی 
و سازماندهی تجمع اعرتاضی در مهاباد بر ضد تائید حکم اعدام فرزاد ) میالدی

 .کامنگر و یارانش بە همراه چند دوست دیگر فعالیت داشتم
   

چە سالی، چرا و بە چە دلیل توسط نیروهای جمهوری  در :شیرکو جهانی اصل
  اسالمی دستگیر شدید؟ از زندان و نوع رفتارهایی کە با شام شد بگویید؟

هجری، نیروهای ادارە اطالعات شهر مهاباد،  1387در بهمن ماه  :فایق روراست
نیروهای مذکور بە شیوەای کامآل . ابتدا پدرم و سپس خودم را دستگیر کردند

نە بە خانەمان یورش بردە و بعد از زیر و رو کردن متام منزل، کامپیوتر و وحشیا
  .موبایل و کتاب و سیدی هایم را با خود بردند

بە مدت سیزدە روز در بازداشتگاه ) فقط بە جرم اینکە پدر من است(پدرم را     
ادارە اطالعات مهاباد زندانی کردە و در این مدت عامدانە قرص های فشار 

را اشتباهی بە او دادە بودند کە این امر باعث مشکالت زیادی برای او، تا  خونش
خود من نیز بە مدت پنجاه و یک روز در . بعد از بیرون آمدن از زندان شدە بود

بازداشتگاه ادارە اطالعات شهرهای مهاباد و ارومیە زندانی شدە و در این مدت 
از ناحیە ستون فقرات و مچ متحمل وحشیانە ترین شکنجەها شدم، بە طوریکە 

البتە الزم بە یادآوری است کە ماموران ادارە اطالعات، گاهآ . دست آسیب دیدەام
... از روشهای دیگری هم مانند رفتارهای نرم، تشویق، تنبیه، تهدید، وعدە دادن، و

  .غیرە، برای اعرتاف گیری استفادە میکنند
انقالب مهاباد بە یک سال حبس بعد از این مدت، از سوی شعبە یک دادگاه     

تعزیری ودو سال حبس تعلیقی محکوم شدم و این دوران را در زندانهای مهاباد 
پس از آزادی از زندان، دادگاه اجازە و استعالم ادامە تحصیل در . و نقدە گذراندم

دانشگاه را بە اطالعات و اطالعات نیز بە دادگاه محول میکرد و عمال از دادن 
در مدتی کە در زندان بودم بە مانند بسیاری دیگر از . باز میزدند استعالم رس

  .زندانیان دیگر متحمل انواع تهدید و رفتارهای تحقیر آمیز شدم
  

آیا شام با فرزاد کامنگر رابطە داشتەاید؟ لطفآ در مورد نوع  :شیرکو جهانی اصل
  .رابطەتان توضیح دهید

با فرزاد کامنگر از طریق تلفن  من در کل فقط دو بار مستقیم :فایق روراست
مدام . متاس داشتەام، اما ایشان دامئآ با دوستان دیگرم در مهاباد متاس داشتند



  
119 شیرکو جهانی اصل

بحث شکنجەهای سخت و بە ویژە چندین ماه شکنجە شدن خود را در 
. بازداشتگاهای اطالعات چندین شهر میکردند کە من نیز شنوای سخنانشان بودم

ر آن رشایط سخت، ایشان خونرسدی و شجاعت خود برایم بسیار جالب بود کە د
را حفظ کردە و بە عالوە نوشتەهای زیبایی کە در چنین رشایطی مینوشتند برایم 

هنگامی کە دادگاه حکم اعدام فرزاد کامنگر، علی حیدریان و . بسیار ستودنی بود
 فرهاد وکیلی را تائید کرد، فعاالن زیادی بە طرق مختلف در داخل و خارج از

یک تجمع  2008در این زمینە در تابستان سال . ایران تصمیم بە اعرتاض گرفتند
چوار "اعرتاضی در شهر سنندج انجام گرفت و ما نیز بعد از آن تجمع، در میدان 

  .ی شهر مهاباد، یک تجمع اعرتاضی را سازماندهی کردیم"چرا
، فرزاد از زندان چند روز قبل تجمع، یعنی زمانی کە ما مشغول تدارکات بودیم    

با من متاس گرفت و بە من گفت کە اگر این تجمعی کە قرار است انجام شود، 
احتامآل دستگیری دوستان ما و فعالین دیگر را بە همراه دارد، بهرت است برگذار 

فرزاد گفت کە او حارض نیست بە خاطر اعرتاض بە حکمش، جان چندین . نشود
خواستی از جانب کسی کە لحظە بە لحظە چنین در . فعال دیگر بە خطر بیفتد

خود را در مقابل طناب اعدام میبیند، خیلی دشوار است و نکتە جالب تر روحیە 
با وجود اینکە متحمل چنین حکمی ناعاالنە و سنگینی شدە . و آرامش فرزاد بود

بود، اما با آرامش و خونرسدی متام صحبت میکرد و حتی برای بار دوم کە تلفن 
میکرد تجارب خودش را در چند جملە بە من منتقل کند و هنگامی کە  کرد، سعی

دید ما بر اجرایی کردن این تجمع اعرتاضی ارصار میورزیم، برای اینکە هزینە 
  .کمرتی را متحمل شویم، راهکارهایی را ارائە داد

ولی واقعآ تصور . ببینید من تنها بحث فرزاد را در چند خط ترشیح میکنم    
ازە با حکم اعدام روبەرو شدە و چنین خونرسد باشد، راهکار ارائە کسی کە ت

تنها میتوانم بگویم فرزاد . دهد و در فکر جان خودش نباشد، بسیار دشوار است
او کسی بود با روحیەای . برای من  تداعی ملتی ظلم دیدە و زجر کشیدە بود

  .تسلیم ناپذیر، اردەای پوالدین، سادە و مهربان
  

هنگامی کە فرزاد و یارانش اعدام شدند، شام کجا بودید و  :ی اصلشیرکو جهان
  عکس العمل خودتان و دیگران چە بود؟

روزی کە فرزاد و یارانش اعدام شدند، یکی از تلخرتین روزهای  :فایق روراست
دقیقآ بە یاد دارم در منزل و در حال متاشا کردن برنامەهای یکی . زندگی من بود

بودم کە بە ناگاه برنامەی عادی خود را قطع کردە و مجری از شبکەی های کردی 
مجری لباس سیاه بە تن . برنامە با صدایی حامسی رشوع بە صحبت کرد منود
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بر اساس آخرین اخبار، امروز صبح : "داشت و مرتب این جملە را تکرار میکرد
ان، فرزاد کامنگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسالمی

  ."در زندان اوین تهران توسط جمهوری اسالمی اعدام شدەاند
ولی متاسفانە در . در آن زمان، تنها چند ماهی بود کە از زندان آزاد شدە بودم    

همین چند ماه بە خاطر پارەای از مسائل داخل زندان و بعد از آزادی، چندین بار 
کس العمل نشان دادن در دیگر بە اطالعات مهاباد احضار شدە بودم و امکان ع

مقابل این جنایت برایم تا حدی صفر بود، بە خاطر اینکە نیک میدانستم کە 
اطالعات در کمین من و دوستانی است کە احتامآل میخواستم با آنها اتباط برقرار 

  .کنم
  

در طی مواردی کە فرزاد با شام و دوستانتان متاس میگرفت،  :شیرکو جهانی اصل
  بە یاد دارید؟ چیزی از حرفهایش

اما در اینجا میخواهم بە . فرزاد حرفها و پیامهای زیادی داشت :فایق روراست
: یکی از جملەهای زیبایش اشارە کنم کە بە من و چندین دوست دیگرم میگفت

در سلول )" آپو(عبداللە اوجالن "تا وقتی کە در زندان هستم، مقاومتهای "
شامنم تداعی میکنم و اگر زمانی برسد کە انفرادی جزیرەی امرالی را در مقابل چ

را تجسم خواهم " قاضی محمد"من را بسوی چوبە دار اعدام بربند، بدون شک 
  ."منود

  
زندان برای شام چە مفهومی دارد و بە عنوان یک زندانی  :شیرکو جهانی اصل

      سیاسی سابق، خاطرە خاصی از زندان دارید؟
خشی از مقاوت در مقابل سیستم و عقلیتی برای من زندان نیز ب :فایق روراست

بە . است کە مدام ظاملانە سعی در تحقیر کردن و نابودی متام حقوق ملتم را دارد
عقیدەی من تسلیم نشدن در بازداشتگاه و فضای زندان، بە مانند موفق شدن از 

انتخاب آگاهانە فعالیتهای مدنی و سیاسی باعث میشود . آزمونی سخت میباشد
رد در مقابل مشکالت، حبس، شکنجە، آوارگی و غریبی، هیچوقت از کە آن ف

کسی یا سازمانی گالیە نکند، پشیامن نشود و این مشکالت را هم بخشی از 
  .مبارزە و مقاوت بداند

  
  آیا خاطرە خاصی از دوران زندان خود دارید؟ :شیرکو جهانی اصل

از خاطرات جالبی کە از خاطرەهای زیادی از زندان دارم، اما یکی  :فایق روراست
بعد از اینکە چند هفتەای از محکومیت خود را در زندان : زندان دارم چنین است
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مهاباد سپری کردە بودم، با چند نفر از زندانیان سیاسی آشنا شدم کە هر روز با 
یکبار در عین گفتگو، . هم دربارە شیوەهای فعالیت در زندان صحبت میکردیم

ورد دو نفر از زندانیان کرد صحبت بە میان آورد کە در یکی از زندانیها در م
اعتصاب چهل و هفت روزە رسارسی رشکت کردە بودند و بە همین خاطر بیشرت 

این . از یک ماه را درسلولهای انفرادی زندان، ضمن اعتصاب مقاومت کردە بوند
موضوع برایم جالب بود کە من، شخصی کە خود یکی از مجریان و 

ن این اعتصاب بودم، مقاومت کسانی را میدیدم کە هیچوقت با سازماندهندگا
آنها ارتباط نداشتیم و هیچ نوع هامهنگی ای از قبل با آنها نکردە بودیم، کسانی 
کە تنها از طریق اخبار خارج از زندان و بطور داوطلبانە و خود جوش بە این 

  ...حرکت پیوستە بودند
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  گفتگو با شیرکو جهانی اصل
توسط خلیل غزلی، مسئول سایت هلویست انجام  2010این گفتگو در سال 

  اصل مصاحبە بە زبان کردی میباشد. گرفتە است
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شیرکو عزیز، قبل از هر چیز بە خاطر قبول کردن خواستەام و  :خلیل غزلی
  .آمادگیتان برای این مصاحبە سپاسگزارم

  .من نیز همچنین از شام تشکر میکنم :شیرکو جهانی اصل
  

همچنان کە مطلع هستید موضوع گفتگویامن در مورد اعدامهای  :خلیل غزلی
میباشد کە در ) 2010برابر با نهم ماه می ( 1389روز یکشنبە نوزدهم اردیبهشت 

این تاریخ دستهای پر از جنایت رژیم جمهوری اسالمی ایران، چهار فرزند مبارز 
را اعدام " امنگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علم هولوفرزاد ک"کرد 
  شام این رویداد را چگونە ارزیابی میکنید؟. کرد

اعدام کردن این مبارزان در این مرحلە میتواند دالیل متفاوتی : شیرکو جهانی اصل
اول اینکە حکم اعدام هر چهار فعال کرد در دادگاههای فرمایشی . داشتەباشد
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ر تایید شدە بود و در حدود بیش از سە تا چهار سال بود کە دستگیر و تجدید نظ
لذا هر لحظە احتامل اجرای حکمی کە متاسفانە اجرا شد، . زندانی شدە بودند

  .وجود داشت
از سوی دیگر رژیم ایران کە درگیر کشمکشهای بزرگ داخلی شدە بود، در     

برای مثال قیام و . جلب مناید صدد بود کە توجە افکار عمومی را بە مسیر دیگری
از تهران رشوع شد و در چندین شهر  2009تظاهراتهایی کە بعد انتخابات سال 

دیگر ایران گسرتش یافت، یک قیام مردمی کە تحت عنوان جنبش سبز روی داد، 
رژیم ایران بدون اینکە در کردستان حرکت خاصی در این مورد رخ دادە باشد یک 

را بە کردستان آوردە بود و حتی برای تهدید و ایجاد رعب نیروی نظامی گسرتدە 
و وحشت در میان مردم، چند تن از فعالین سیاسی کرد، از جملە احسان فتاحیان 

رژیم بە هر شیوە طالب بود کە در آن . و فصیح یاسمنی را در زندانها اعدام کرد
اینکە گویا مرحلە خلق کرد حرکتی از خود نشان دادە تا نیروهایش بە بهانەی 

امنیت ملی کشور در خطر است و جنگ با جدایی طلبی و ترور مطرح است، 
مرکز آشفتگی و کشمکشها را بە جای حساسی چون کردستان بکشاند کە در آنجا 

یعنی یکی از سیاستهای همیشەای . میتوانست بهرت و بیشرت دست بە رسکوب بزند
خلی خود بە جاهای دیگر و مشکالت دا" فرافکنی"رژیم ایران، بە قول فارسی 

استفادە کردن از احساسات مذهبی و نژادپرستانە شامری از جمعیت مردم فارس 
رسانەهای رژیم، . حتی بە هنگام تظاهراتهای اعرتاضی. و پان ایرانیستها بودە است

دامئآ تصاویری از جنگ ایران و عراق را پخش کردە و اکنون نیز بە کار اشاعە 
در تداوم همین سیاستها بود کە مسئولین رژیم . ە میدهدتعصبات مذهبی ادام

را بە تهمت همکاری با تروریسم و مبب " فرزاد،علی، شیرین و فرهاد"ایران 
  .گذاری، اعدام کردند

دلیل سوم این اعدامها را کە از دیدگاه من نوعی قتلعام سیاسی بە شامر می     
این . آزادیخواه کردستان است آید، کین و نفرت دولتهای حاکم نسبت بە مبارزین

در کردستان جنگی در جریان است و این . اصلی ترین عامل این اعدامهاست
بدون تردید دول حاکم در صدد این . جنگ، جنگ هویت و آزادیخواهیست

هستند کە کردهایی تحت فرمان خود داشتە و کردها کسانی باشند کە هویت و 
اما آن . ان تحمیل میشود، پذیرا شوندشناسنامەای را کە از سوی حکومت بە آن

دستە از کردهایی کە حارض بە قبول کردن این شناسنامە جعلی نیستند و بە دنبال 
ریشەهای واقعی خود میگردند، از سوی حاکمیت تحت پیگرد، آزار و فشار قرار 

شیرین، علی، فرهاد و فرزاد، بە همراه . گرفتە، زندانی و حتی کشتە میشوند
کە از اتنیک تحت ستم بلوچ بود، بە دلیل آزادیخواهیشان " مهدی"م شخصی بە نا
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کین و نفرت حاکامن اشغالگر در . بە اعدام محکوم شدە و بە دار آویختە شدند
این زمینە، ریشەای تاریخی دارد و اعدام چنین کسانی، بە نوعی اعدام 

. ستاین اعدام، کشنت یک مفهوم ا. خواستەهای آزادیخواهانە یک خلق است
البتە در اینجا فقط بە کردها توهین و بی احرتامی نشدە است، بلکە این یک نوع 
توهین بە همە کسان و سازمانهای بین املللی سیاسی و طرفدار حقوق برش است 

  ...کە بارها و بارها از رژیم ایران خواستار لغو حکم اعدام آنان شدە بودند
  

ی مثال میتوانستند آنها را همچنان در خوب چرا اعدامشان کردند، برا :خلیل غزلی
  .زندان نگە دارند

یکی از وحشیانەترین رفتارها . اعدام نوعی حذف کردن است :شیرکو جهانی اصل
از اعدام و رس . این عمل از هزاران سال قبل در ایران اجرا میشود. در جهان

ر شیراز و پارس گرفتە تا آن جوان لری کە د" داریوش"ی ماد توسط " بردیا"بریدن 
در زمان قاجارها زندە زندە بە توپ بستە شدە و عکسش موجود است و هزاران 

ترور .  اعدام این چهار جوان کرد نیز، تداوم شیوەهای ترور دولتیست. منونە دیگر
وقتی کە دولت با بە . یعنی چە؟ ترور بە معنی ایجاد رعب و وحشت است

ایجاد رعب و وحشت در میان کارگیری همە امکانات و نیروهای خود درصدد 
رژیم ایران آنها را . مردم است، در حقیقت آنچە انجام میدهد ترور دولتی نام دارد

اعدام کرد تا در کل مردمان ایران و بە ویژە مردم کردستان دچار ترس و ارعاب 
  .شوند

رژیمی کە خود از نیروی مقابل . اعدام همچنین عملی است از روی ضعف    
تعدادی اسیر سیاسی را هم در چنگ خود دارد، از ترس اینکە  وحشت دارد و

مبادا کسان دیگری افکار و ایدەهایشان را الگوی خود کردە و راهشان را بپیامیند، 
پس اگر .  همچون گروگانهایی در بند با آنها رفتار کردە و نهایتآ اعدامشان میکند

ت کە بە ترس و چنین است میتوان گفت کە قبل از همە این خود رژیم اس
وحشت دچار گردیدە است، و بە همین دلیل میخواهد جلوی نیروی مخالف خود 
. را گرفتە و از دیدگاه رژیم این نیرو بە ویژە از زنان و جوانان شکل گرفتە است

با اعدام کردن یک زن جوان و سە مرد جوان کرد، میخواهد با ایجاد وحشت، راه 
  .مسیر آنان مسدود کند زنان و جوانان کرد را در پیمودن

یعنی رژیم دینامیک واقعی جامعە را میشناسد، بە هر طریقی میکوشد کە     
آنان را بە سوی خود کشاندە و با ایجاد سازمانهایی از قبیل بسیج و مزدورسازی 

همچنین میکوشد کە . در کردستان، جوانان کرد را بە ابزار رسکوب خود مبدل کند
کە حارض نیستند بە خدمتش درآیند، حداقل خنثی نگە دارد  زنان و جوانانی را نیز
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. و از پیوسنت آنان بە صفوف مبارزین راه آزادی و هویت نوین جلوگیری مناید
، این حقیقت را بە خوبی "من گروگانم"آخرین نامە شیرین علم هولو تحت عنوان 

  .اثبات میکند
ە فرزاد، شیرین، علی و فرهاد، اما نگەداشنت این نوع افراد در زندانها، بە ویژ     

هزینە زیادی برای رژیم ایران در پی داشت، همچنان کە اعدام کردنشان نیز 
آنان زندانیانی عادی نبودند، بلکە روشنفکر و . هزینە زیادی بە همراه داشت

کسانی کە با نوشتەهای خود، چهرە واقعی رژیم را بیشرت رسوا . انقالبی بودند
. سهای زندگیشان، در راه اشاعە مفهوم آزادی از پای نایستادندکردە و تا آخرین نف

آنان حتی در زندان نیز معلم مردم بودند و کسان زیادی را با قلمها و آموزشهای 
در این جنگ، یعنی در جنگ میان تهدیدهای دولت از . خود بە تفکر واداشتند

پیروز شد و بە  یک سو و قلمهای مقاومت این چهار مبارز از سوی دیگر، مقاومت
بە همین دلیل بود کە دولت تنها یک راه برایش باقی ماندە . زندگی مبدل گردید

  ...ساکت کردن آنان بە وسیلە طنابهای دار: بود
  
    بە چە جرمی اعدامشان کردند؟  :خلیل غزلی 

علی، فرزاد و فرهاد را بە اتهام همکاری با پ ک ک اعدام  :شیرکو جهانی اصل
) علیە یک مرکز نظامی(مشان این بود کە گویا خواستەاند در تهران کردند و اتها

مبب گذاری کنند و در کرماشان نیز دو بار مبب گذاری کردەاند کە چند مرکز 
. دولتی در داخل این شهر منفجر شدە بود، لذا بە اعدام محکومشان کردە بودند

او هم خواستە است شیرین علم هولو نیز بە اتهام عضویت در پژاک و اینکە گویا 
علیە یک مرکز نظامی جمهوری اسالمی در تهران مبب گذاری کند، بە هامن حکم 

اما در کل دولت مدارک الزم را جهت اثبات این اتهامات . اعدام محکوم شدە بود
بە همین خاطر آنها را بە سختی شکنجە کردە و درصدد اعرتاف . در دست نداشت

ا هامن اعرتافات را علیە خودشان در دادگاههای گرفنت از آنان برآمدند تا بعده
  !فرمایشی خود بە کار بگیرند

همچنین علی، فرهاد و شیرین، چندین و چند . فرزاد شانزدە ماه شکنجە شد    
شکنجەهایی . ماه در سلولهای انفرادی نگەداری شدە و بە شدت شکنجە شدند

ماشان، کامیاران، سنندج، کە آنان در سلولهای ادارە اطالعات شهرهایی مانند کر 
رجایی شهر کرج و اوین تهران متحمل شدند، از توان انسانهای بسیار نیرومند نیز 

رنجنامەهای علی حیدریان و فرزاد کامنگر، منونەهایی از این . خارج است
  .حقیقت اند کە بیانگر آزارهای انسان کش اند
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ن معتقد بودند و برای تا جایی کە من میدانم هر چهارشان بە افکار اوجال     
بیان کردن جملەای از . منونە این سمپاتی را میتوان در نامەهایشان نیز دریافت

کرد بودن حقیقتی است تلخ و "اوجالن در یکی از نامەهای فرزاد کە میگوید 
اما در . ، حکایت از آشنایی کامل او با اندیشەهای آپو دارد"گریز از آن نیز نامردی

یکی . گر و علی حیدریان بیشرت هوادار بودند تا عضو پ ک کحقیقت فرزاد کامن
در صفوف پارتیزانهای پژاک جای دارد و بخش " شیرزاد"از برادران فرزاد بە نام 

زیادی از شکنجەهایی کە بر فرزاد وارد شد بە خاطر عضویت برادرش در این 
. بود" وران سنەس"اما علی حیدریان پارتیزان بود و نام سازمانیش نیز . سازمان بود

همچنین شیرین علم هولو نیز کە حتی در هنگام دستگیر شدن تقریبآ زبان 
فارسی را فراموش کردە بود و بیشرت در شامل کردستان و ترکیە ماندە بود، 

  .بود" روکن ماکو"پارتیزان بود و نام سازمانیش 
من اینکە ض. اما هوادار بودن یا عضویت دلیل بر محکوم شدن بە اعدام نیست    

. آنان هرگز بە عضویت خود در هیچ حزب و سازمان سیاسی اعرتاف نکردە بودند
معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهر " فرهاد وکیلی"در عین حال برای مثال 

او کسی بود کە همرس و . سنندج بود و در زمینە محیط زیست فعالیت داشت
یم میتوانست او را یک پارتیزان سە کودک داشت، لذا با درک رشایط او، چگونە رژ

کە هرگز فعالیت نظامی نداشتە و بە عنوان " فرزاد کامنگر"یا . بە حساب بیاورد
بە " شاهو"معلم در دوردست ترین و فقیرترین روستاهای دامان کوهستان 

فرزاد در اصل عضو سازمان دفاع از حقوق برش کردستان، . کودکان درس میداد
  .جلە و عضو چند سازمان مدنی بودمسئول و نویسندە چند م

  
اما فرزاد کامنگر، هر نوع ارتباطی را با همە احزاب و سازمانهای  :خلیل غزلی

  .سیاسی منکر میشد
تصور کنید کە شام . البتە درست است و باید هم چنین میکرد :شیرکو جهانی اصل

در چنگ دشمن هستید و هم خودتان و هم رفقایتان بە اعدام حکم دادە 
در عین حال پروندە مشرتکی برایتان تشکیل دادەاند کە دو کس دیگر را . ەایدشد

در اینجا هر حرف شام تاثیر مستقیمی روی رسنوشت پروندە . نیز شامل میشود
پس در چنین حالتی شام برای . دو شخص دیگر یعنی علی و فرهاد خواهد داشت

همچنان هم . کار منایینجات جان خود و رفقایتان بایستی هر نوع ارتباطی را ان
در همین راستا هم بهرت میشد از آنان . کە گفتم، فرزاد بیشرت یک فعال مدنی بود

یک معلم مدافع حقوق برش بە اتهام داشنت تفکر سیاسی متفاوت . دفاع کرد
اگر فرزاد و رفقایش همکاری یا ! دستگیر شدە و تهمت مبب گذاری بە او زدەاند
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ردی اذعان میداشتند، بدون شک بە آنها گفتە عضویت خود را در یک حزب ک
میشد کە این حزب کردی نیز محارب با رژیم اسالمی ایران است، رژیمی کە خود 

) دید زمامداران حکومت(را حکومت خدا بر روی زمین میداند و از این دیدگاه 
  !!!حکم اعدامشان نیز بر حق بود

ی خود را نسبت بە یک حزب از سویی دیگر اگر آنها عضویت یا حتی هوادار     
لذا بعد . بە حساب می آمد) بە یک جرم(کردی بر زبان می آوردند، اعرتاف 

شام کە خود عضو یا هوادار فالن حزب و سازمان : "بازجوهایشان بە آنها میگفتند
سیاسی بودەای، پس اکنون باید اسامی بقیە اعضا و هوادارانی را کە میشناسید، از 

بە همین خاطر ". غیرە، بە ما بگویی...سنندج گرفتە تا ماکو و  شهرهای کامیاران و
بود کە برای مثال شیرین علم هولو، با وجود اینکە خودش پارتیزان بود، اما هرگز 

شیرین حتی بە یکی از همبندان خود در زندان . بە عضویت خود اعرتاف نکرد
و بە ". لود بگذریمباید از این رودخانە بگذریم، حتی اگر خیس و گل آ : "میگوید

همین خاطر است کە فرزاد کامنگر نیز در نامەهایش سعی میکند کە قوانین 
رژیم ایران را نیز بە کار گرفتە و  گاهآ نیز با زبانی نرم حاکامن را خطاب قرار 
دادە و بە آنها میگوید کە اگر ما را هم ایرانی میدانید، در اینصورت حقوق من 

بین من کرد کە ایرانیم بە حساب می آورید با یک کرد در ایران چیست؟ چرا 
زندانی دیگر ایرانی کە فارس است تبعیض قائل میشوید؟ در آخرین پیامهای فرزاد 
کە در سایتها نیز با صدای خودش پخش گردید، فرزاد بیان میدارد کە بە هر نوع 
 کە شدە باید جان رفقایش، از جملە شیرین، علی و فرهاد را حفظ کند و در

  .حقیقت صحبتی از خودش منیکند
باید این را نیز در نظر گرفت کە اگر فرزاد یا هر کس دیگری، عضو و یا هوادار     

مگر احزاب کردی چە میخواهند؟ ! یک حزب کردی هم بودە باشند، جرم نیست
آیا هر کسی کە عضو یا هوادار یک حزب کردی باشد تروریست است و باید 

از یک زندانی سیاسی کە عضو یک حزب آزادیخواه کردی اعدام شود؟ آیا نباید 
، شامری از پان ایرانیستها )جدا از رسانەهای رژیم(بودە است دفاع کرد؟ متاسفانە 

بعد از شهادت آنها سعی میکردند کە هر نوع ) تعدادی کرد هم در میانشان(
کبیرە  هواداری فرزاد و رفقایش را بە یک جریان سیاسی کردی بە مثابە یک گناه

جلوە دهند کە منونە این رفتار را در بخش فارسی ) مانند همکاری با تروریسم(
  .صدای آمریکا شاهد بودیم

  
  موضع آنان چیست؟ :خلیل غزلی
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آنها مستقیم و یا غیر مستقیم میگویند کە اگر شخصی بە  :شیرکو جهانی اصل
ش اثبات خاطر همکاری با یک حزب کردی بە اعدام محکوم شدە باشد و عضویت

یعنی زندانی باید حتآم فعاملدنی و یا رصفآ !!! شدە باشد، خوب باید اعدام شود
این موضع در نفس خود، بە نوعی !!! عقیدتی باشد تا بتوان از او دفاع کرد

برای مثال . خصومت کردن با خلق کردستان و جنبش آزادیخواهانەاش میباشد
ا وجود اینکە هیچ نوع عملیات حتی ب. بود" کوملە"پیشمرگ " احسان فتاحیان"

نظامی کە توسط او علیە رژیم انجام گرفتە باشد بە اثبات نرسیدە بود، اما 
احسان فعال مدنی نبود، تنها برای مدتی بە عضویت یک حزب . اعدامش کردند

کردی درآمدە بود، لیکن آیا رصف اتهام عضویتش، دلیل روایی برای اجرای حکم 
برای آنها کە ادعای مخالفت با جمهوری اسالمی (کردی اعدامش بود؟ آیا احزاب 

تروریست شناختە شدە و او هم تروریست بود؟ آیا عضویت در ) را دارند نیز
گروهها و احزاب کردی جرم است؟ مگر یک جوان کرد کە بە صفوف یکی از این 
احزاب میپیوندد چە هدفی دارد بە غیر از طلب حقوق و آزادی؟ من حتی سکوت 

از اشخاص و گروهها در مقابل کشتە شدن پنج چریک پژاک کە در دامان  شامری
در طی یک توطئە و توسط عوامل جمهوری اسالمی " داالهو"کوهستانهای 

آیا این جانباختگان نیز مبارزین راه . مسموم شدند را مورد انتقاد قرار میدهم
رساندەاند؟ چە آزادی نبودند؟ آیا بە طرز بی رحامنە و وحشیانەای بە قتلشان ن

تفاوتی میان جان آنان و جان شیرین علم هولو وجود دارد؟ در اینجا بە این نتیجە 
میرسم کە شامری از گروههای ایرانی، نە بە خاطر دفاع از حقوق کردها بلکە 
رصفآ بە مانند یک کارت فشار علیە حکومت، از این اعدامیان سخن بە میان 

پوزوسیون فارس از قبیل مجاهدین خلق و یا با اطمینان میگویم کە او. آوردند
سلطنت طلبان کە اکنون بیشرت نفوذ را در بخش فارسی صدای آمریکا دارند و 

، اگر در آیندە بر )از جملە اعدام قاضی محمد در مهاباد(تجربە سالها اعدام نیز 
روی کرسی حکومت باز نشینند، با دستهای خود صدها و هزاران فرزاد، شیرین، 

  .فرهاد را اعدام خواهند منود علی و
  

آیا رژیم ایران پیشبینی میکرد کە اعدام این مبارزین با چنین اعرتاض  :خلیل غزلی
بود روبەرو  2010مردمی بزرگی کە اعتصاب رستارسی روز سیزدهم ماه می سال 

  شود؟
بە عقیدە من جمهوری اسالمی میدانست کە اعدام این چهار  :شیرکو جهانی

العمل منطقەای و جهانی را بە همراه داشتە و بی پاسخ نخواهد زندانی، عکس 
اما آیا چە سودی برد؟ آنان با اعدام کردن این چهار مبارز، تنها از نوشتە . ماند
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چرا کە شیرین، فرزاد، . شدن و انتشار نامەهای آیندەشان جلوگیری کردند و بس
یزی بە غیر از قلم علی و فرهاد در گوشەهای زندان اوین و رجایی شهر کرج، چ
  .در دست نداشتند و گاه گاه نامەهایی را بە بیرون میفرستادند

رژیم ایران با اعدام کردنشان، آنها را بیش از پیش بە اسطورە و کاریزما مبدل     
این چهار مبارز بە سمبولهای آزادیخواهی، مبارزە و مقاومت تبدیل . ساخت
ان ساز، علی همچون سمبول یک جوان فرزاد همچنون منونە یک معلم انس. شدند

با ارادە و راسخ، فرهاد بە عنوان پدری کە جان خود را تقدیم آیندە سە کودک 
خود و کودکان آیندە کرد، و شیرین نیز بە عنوان منونە یک زن کە بر علیە سیستم 
ارتجاعی پدرساالری، عشیرەگرایی و دولتهای حاکم بە پاخواستە، از زیر صفر رشوع 

و با آموزش و پرورش شخصیت خود، بە درجە یک االهە در طی طوفان کردە 
ما اینها را نە بە عنوان یک کرد، بلکە از دیدگاه یک زندانی فارس بە . انقالب رسید

فرزاد خود : "کە همبند فرزاد کامنگر بود مینگریم کە میگوید" مجید توکلی"نام 
ی نیز سمبول مقاومت و بە تنهایی یک ملت بود، فرهاد کوهستان قندیل و عل

  ".ایستادگی
. رژیم ایران میدانست کە اعدام کردن آنها کار چندان آسانی هم نیست    

میدانستند کە ممکن است نیروی پارتیزانی کرد با اسلحە و خلق کردستان نیز با 
آنها این حامقت را مرتکب .  راهپیامیی و بسنت مغازەها عکس العمل نشان دهند

ناروا را بە اجرا درآوردند، اما جنبش آزادیخواهانە خلق کرد و  شدند و این حکم
. مردم کردستان بە ویژە در شامل و رشق کردستان، پاسخ محکمی بە آنها دادند

" جالل آباد"حتی شاهد بودیم کە شامری از آزادیخواهان افغانستان نیز در شهر 
بسنت مغازەهایشان در رشق کردستان مردم با . صدای اعرتاض خود را بلند کردند

این جنایت را پاسخ دادند و در کوههای کردستان نیز، در مناطقی مانند مریوان و 
پیرانشهر، نیروی پارتیزانی کرد شامری از خائینین محلی و پاسداران رژیم را 

یوکسوکاوا "در شامل کردستان نیز در چندین شهر از جملە شهرهای . کشتند
ی ترکیە راهپیامییهای "استانبول و آنکارا"ین در و همچن"، وان، دیاربکر)گاوار(

ی "رسو"حتی مردم کرد از آن سوی مرز، بە طرف دروازە مرزی . انجام گرفت
" عفو بین امللل" سازمان . ارومیە هجوم آوردە و علیە رژیم ایران شعار رس دادند

 و شامر دیگری از سازمانهای منطقەای و جهانی از جملە" امنستی انرتناشنال(
بیانیەهای اعرتاضی صادر کردە و برنامەهای چندین کانال " اتحادیە معلمین اروپا"

تلویزیونی رسانەهای مخالف رژیم برای چندین روز بە مسئلە این اعدامها 
  .اختصاص یافت
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من برای اولین بار در زندگیم شاهد گریە یک وکیل برای موکلش بودم،     
برای شیرین، " نوروز تی وی"با کانال  در گفتگو" خلیل بهرامیان"هنگامی کە 

همە اینها . فرهاد، علی و فرزاد گریە رس داد و نتوانست صحبتهایش را ادامە دهد
پنج ستارە کە در . ثابت میکنند کە آنان در اوج سادگی، انسانهای بزرگی بودەاند

آنها حتی با مرگ خود .  آسامن رد شدند و ما را بە سوی خورشید رهنام گردیدند
بدون شک دولت پیشبینی منیکرد کە این . نیز کردها را بە اتحاد فرا خواندند

میلیتاریزە کردن عاجالنە کردستان، . اعرتاضات، تا این حد گسرتدە انجام بگیرند
اجرای مانور نظامی در کامیاران و چندین شهر دیگر و همچنین عدم تحویل 

ایران از قیامهای مردمی و  جنازە این شهیدان، نشانەهایی از ترس و وحشت رژیم
اعرتاضاتی بود کە در صورت تحویل دادن و استقبال مردم از جنازەهای این 

تا کنون نیز مسئولین رژیم حارض بە تحویل دادن این جنازەها . مبارزین میشد
نیستند، چرا کە میدانند کە آنها در میان مردم تا چە حد محبوب و قابل احرتام 

دولت عامدانە آنها را اعدام . بول و کاریزما مبدل گردیدەانداند و تا چە حد بە سم
کرد، اما با این کار حامقت بسیار بزرگی را مرتکب شد کە نهایتآ دود این آتش بە 

  .چشامن خودش فرو رفت
  

در طی حرفهایتان از نوشنت نامەهایی از زندان و انتشار آنها در  :خلیل غزلی
  از نوشنت این نامەها چە بود؟بیرون از زندان اشارە کردید، هدف 

فرزاد و رفقایش مینوشتند تا مسئلە زندان و شکنجە زندانیان   :شیرکو جهانی اصل
فرزاد . را بە بحث روز تبدیل کردە و نگذارند کە این مسئلە از خاطرها زدودە شود

در آخرین پیامی کە بە بیرون از زندان فرستاد و با صدای خودش ضبط شدە 
ن مدنی و سیاسی خارج از کشور انتقاد میکند و میگوید کە آنها است، از فعالی

کم کاری زیادی کردەاند و همچنین میگوید کە خودشان حتی در زندان و تحت 
فرزاد . سخت ترین رشایط بە نوشنت ادامە میدهند و برای آزادی تالش میکنند
ر دست میگوید کە بە همراه فرهاد، علی، شیرین و چند شخصی دیگر پروژەای د

دارند و میخواهند کە یک مجموعە از مطالب جدید بنویسند و از جملە در مورد 
تبعیضهایی کە بین زندانیان سیاسی کرد و فارس در زندان اجرا میشود نیز سخن 

قرار بود کە این کار را تا ماه بعد و با انتشار مجموعەای نامە و . بە میان آورند
فانە مرگ تحمیل شدە فرصت این کار را بە آنها نوشتە بە انجام برسانند، اما متاس

  .نداد
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نامەهای فرزاد کامنگر و دیگر زندانیان سیاسی چە نقش و تاثیراتی  :خلیل غزلی
  داشتند؟

ما در این نامە . نامەهای آنان نوشتەهایی سطحی نبودند :شیرکو جهانی اصل
وسط شکنجە این نامە ت. گوهر انسانیت و خواست یک زندگی آزاد را می یابیم

شدگان و زجر کشیدگانی نوشتە شدەاند کە درد و آزار خود و دیگران را بیان 
آنگاه کە شیرین علم هولو در سخت . این نامەها مانیفست آزادی اند. میکنند

بە ) بە زبان کردی یعنی پیروزی" (سەرکەوتن"ترین رشایط نامەاش را با کلمە 
. برای او چە معنایی داشتە است پایان میرساند، میتوان دریافت کە مقاومت

دشمن دهها بار از او خواست کە در صورت تسلیم شدن، اعرتاف در مقابل 
دوربین و صحبت کردن علیە جنبش آزادیخواهانە کردها، حکمش را تخفیف دادە 

اما شیرین، فرهاد، فرزاد و علی مرگ را بر پشت . و حتی ممکن است آزادش کنند
با نوشتەهایشان، پاسخ دشمن را دادە و اثبات . ادندکردن بە مردمشان ترجیح د

و بە خاطر همین دیدگاهها و  . کردند کە چە کسانی هستند و چگونە می اندیشند
  .شخصیتشان بود کە جانشان را از دست دادند

این نامەها، عالوە بر اینکە مایەهای ادبی قوی در خود دارند، نشان میدهند     
" سقراط"آنان مانند . نهای خودساختە و بزرگی بودەاندکە نویسندگانشان چە انسا

. بە مرگ مینگرند و با کلامتشان، مفاهیم جهل، غفلت و ستم را در هم میشکنند
: برای مثال فرهاد وکیلی در یکی از جملەهایش اینگونە مرگ را توصیف میکند

ش بە یا فرزاد در یکی از نامەهای!". مرگ از اژدهاست، در دل من مورچەایست "
اشارە میکند کە پس از قطع کردن پاهای یخ " حسن حکمت دمیر"شیوە شهادت 

دیوارها : "زدەاش توسط نیروهای سپاه پاسداران بە دار آویختە شد و میگوید
گفتند از رشافتمندانه زیسنت کسانی که قامت در برابر توفان نا برابری ها خم 

ه ذلت ندهند ، دیوارها باز خواهند رس به دار سپردند تا تن ب  نکردند و بدون پا ،
برای رسیدن به رسچشمه نور به پا و دست نیاز نیست، این ”گفت که گفته بودید 

ای رفیق ، . ، بدون پا هم دل به دریا زدید و رس به دار "سفر رس می خواهد و دل
دیوارها دیدند در آن سپیدًه دار که چگونه اهورا مزدا به زمین آمد و به جای 

خم ها ، چند قطره اشک به زاللی سیروان ، فرات و هیبل ریخت و مرحم ز 
اهورایی ترین و قویرتین رسودش را برای تو خواند تا خاک کردستان مغرورانه و 
رس فراز جگر گوشه دیگری را در آغوش کشد که این مادر مغرور همیشه رسکش ، 

  ."برسدبهرتین فرزندانش را برای خود می خواهد تا با آنها به آرامش 
، رو بە "من یک معلم میامنم و تو یک زندانبان"یا در نامە دیگری تحت عنوان     

تو میراث خوار زندانبانان زئوس گشتی تا هر روز نگهبان : "زندانباش میگوید
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فرزندی از سالله آفتاب و روشنی گردی، و برای من و تو زندان دو معنای جداگانه 
ار با دری آهنی و دریچه ای کوچک میان آن، تو دو نفر در دو سوی دیو . پیدا کرد

حال بهرت است همدیگر را بهرت بشناسیم، من . بیرون سلول، من درون سلول
من دانش آموز صمد بهرنگی ام، هامن که الدوز و کالغها و ... نه نه... معلمم 

او را میشناسی؟ . ماهی سیاه کوچولو را نوشت که حرکت کردن را به همه بیاموزد
من محصل خانعلی ام، هامن معلمی که یاد داد چگونه . انم که منی شناسیمید

میدانی . خورشیدی بر تخته سیاه کالسامن بکشیم که نورش خفاشها را فراری دهد
او که بود؟ من همکار بهمن عزتی ام، مردی که همیشه بوی باران میداد و 

ن پائیزی به یاد او می انسانی که هنوز مردم کرمانشاه و روستاهایش با اولین بارا
من معلمم، از دانش آموزانم . اصال میدانی او که بود؟ میدانم که منیدانی. افتند

حال که من را شناختی، تو از خودت بگو، . لبخند و پرسیدن را به ارث برده ام
همکارانت که بوده اند؟ خشم ونفرت وجودت را از چه کسی به ارث بردەای؟ 

چه کسی به جا ماندەاند؟ از سیاهچالهای ضحاک؟ از دستبند و پابندهایت از 
  "خودت بگو، تو کیستی؟

البتە منونەهای دیگر فراوانند کە اگر بخواهیم دربارەشان صحبت کنیم، دهها     
اما در کل در این نامەها یک جنگ شخصیتی را . مقالە را شامل خواهد شد

شید علیە خفاشان کور این جنگ نیروی عاشقانە روشنی و خور . میتوان شاهد بود
در عین حال رنجنامەی علی حیدریان و نامە فرهاد وکیلی بە . محافظ تاریکیست

کودکانش و نامە کودکان او بە پدرشان، احساسات انسانهای تحت ستم را بیان 
بدون تردید همە این نامەها و نوشتەها بسیار ارزشمنداند و در تاریخ . میکنند

  ...زندانها جایگاه خود را دارندمبارزات و بە ویژە مقاومت 
میدانم کە تو با فرزاد کامنگر دوست بودەای و قبآل نیز در این مورد  :خلیل غزلی

  با هم صحبت کردەایم، فرزاد را چگونە شناختی؟ چگونە انسانی بود؟
دوستی من با فرزاد قبل از دستگیریش آغاز شد و بعد از  :شیرکو جهانی اصل

فرزاد از . اولین بار از طریق ایمیل با هم آشنا شدیم. دستگیریش ادامە داشت
اوایل منیدانستم . کامیاران و کرماشان بە وسیلە یاهو مسنجر با من صحبت میکرد

یعنی هامن نام . بود" سیامند"کە نامش فرزاد است، چرا کە آیدیش بە اسم 
ل من فرزاد هم مث. مبارزاتی و عنوانی کە قبآل برای نوشتەهایش بە کار میربد

عضو سازمان دفاع از حقوق برش کردستان بود، عضوی کە متاسفانە پس از 
دستگیریش بە دلیل دخالت چند نفر کە منیخواهم نامشان را بیاورم، بە عنوان 

اما در حقیقت بسیاری از اخبار نقض حقوق ! عضو این سازمان مطرحش نکردند
ە را فرزاد مینوشت و گزارش غیر ...برش مناطق کامیاران، روانرس، پاوە، کرماشان و 
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گاهآ برای دریافت و تایید یک خرب، از کامیاران بە سنندج و از سنندج بە . میداد
  .میرفت و بی وقفە در تالش و تکاپو بود... کرماشان و 

چند : "یکبار با همدیگر چت میکردیم کە او گفت. اولین بار در مهاباد دیدمش    
من . و از چند نفر همشهری من کمی گالیە کرد "روز قبل در شهرتان مهاباد بودم

. نیز از او گالیە کردم کە چرا پیش من نیامدە است و آدرس خودم را برایش نوشتم
اما گفت کە . بە من قول داد کە اگر اینبار بە مهاباد برگردد، رسی هم بە من بزند

چند هفتە،  پس از. کارهای زیادی دارد کە باید انجام دهد و منیتواند زیاد مباند
یک روز بعد از ظهر از طریق تلفن بە من زنگ زد و گفت کە در ترمینال مهاباد 

یکبار دیگر آدرس خودم را بە او دادم، . است و میخواهد کە همدیگر را ببینیم
  .مهاباد بود آمد" بهارستان"یک تاکسی گرفت و بە منزل ما کە آنزمان در منطقە 

او روبەرو شدم، یک پرس ظاهرآ سادە را دیدم کە وقتی کە برای اولین بار با     
یک رشوال کردی گل آلود و تقریبآ پارە بە پا داشت و از سفر دوری بازمیگشت، 

بە یاد دارم کە یکی از زنان . اما روحیەای پر جوش و خروش و قوی داشت
همسایە کە جلوی در منزل ما بود و با مادرم صحبت میکرد، با دیدن فرزاد بە من 

از بی ادبی این زن ناراحت ". این پرس کثیف کییە کە بە خانەتان آوردەای؟: "گفت
شدم، اما سادگی و قلب زالل فرزاد نشان میداد کە او چە انسان رشیف، پاک و 

کە همچنان کە " شیرزاد"فرزاد برای مالقات یکی از برادرانش بە نام . بزرگواریست
سلامس " کالرش"ستانهای منطقە گفتم در صفوف پارتیزانهای کرد است، بە کوه

دیدار کردە بود کە یکی از فرماندهان پژاک بود " آفات"در آنجا با دکرت . رفتە بود
او . و بعدها در آن منطقە در طی درگیری با جمهوری اسالمی کشتە شدە بود

دربارە . بسیار از دکرت آفات سخن میگفت و بە شخصیت او عالقە زیادی داشت
کردیم و صحبتهایامن بیشرت در محور سازمان دفاع از  مسائل زیادی صحبت

فرزاد حتی چندین . حقوق برش کردستان و رفقای مبارز و همسنگران برادرش بود
بە پارتیزانهای کرد رس زدە بود و در مورد این دیدارهایش " شاهو"بار در کوههای 

وستای نیز خاطراتی را برایم تعریف کرد، از جملە اینکە چگونە در اطراف ر 
دو پارتیزان دخرت بە دنبالش آمدە و پس از چندها ساعت راهپیامیی در " شمشیر"

شب و در میان کوههایی با سنگهای تیز، او را با خود جایی بردەاند کە شامر 
زیادی از پارتیزانها زیر درختان گردو پناه گرفتە و قابل دید نبودند، مگر آنکە در 

  .فاصلە چند مرتی آنان میبودی
" لطیفە سالمت"او همچنین دربارە یکی از پارتیزانهای جان باختە زن بە نام     

صحبت کرد تنها دو روز قبل از شهادتش در منطقە " زیالن پەپوولە"مشهور بە 
او بە عنوان یک دوست مبارزە . مریوان، با او و رفقایش دیدار کردە بود
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بود، بارها بە صورت آزادیخواهانە و همچنین بە خاطر برادرش کە پارتیزان 
مخفیانە بە دیدار پارتیزانها رفتە بود، اما هرگز بە عملیات نظامی دست نزد و 

 .اتهام مبب گذار بودن او، در اصل پروندە سازی رژیم بود و حقیقت نداشت
بعد از دستگیر شدنش برای مدت چندین ماه متاسامن قطع شد، اما بعد از     

ن تهران، از طریق تلفن مجددآ با من متاس زندانهای رجایی شهر کرج و اوی
تعدادی از نامەهای ابتداییش را من با صدای خودش ظبط و بعدها در . داشت

اما متاسفانە پس از ناچار شدنم بە خارج شدن از . چندین سایت منترش کردم
در . کشور، همە صداهای ضبط شدە فرزاد کە در کامپیوترم بود از بین رفت

در " محمد صدیق کبودوند"ان دفاع از حقوق برش کردستان آنزمان رئیس سازم
یکی از . زندان بود و این سازمان نیز در وضعیت وخیم و آشفتەای قرار داشت

کە در آنزمان پاسورد سایت سازمان را در دست داشت و بە (اعضای این سازمان 
نوان بە جای اینکە از فرزاد بە ع) دلخواه شخصی خود از آن استفادە کردە بود

یکی از اعضا و فعالین اصلی سازمان دفاع از حقوق برش کردستان نام بیاورد، طی 
خربی نام او را فقط بە عنوان کسی کە متهم بە مبب گذاری است در سایت جای 
دادە و همچنین در هامن خرب تاکید کردە بود کە فرزاد متهم شدە است کە با 

، بە همین خاطر فرزاد از این کرد همکاری داشتە است" مسلح"یکی از احزاب 
. سازمان و آشفتگی بوجود آمدە و خرب نوشتە شدە بسیار ناراحت و رنجیدە بود

پیشنهاد کرد ) و باقی دوستانش در کردستان(در هامن زمان بود کە فرزاد بە من 
  .همکاری کنم" مجموعە فعالین حقوق برش ایران"کە با سازمان 

کیوان رئیس این . آشنا شدە بود" کیوان رفیعی"ا فرزاد در سلولهای انفرادی ب    
دستگیر شدە بود و " مجاهدین خلق"سازمان است کە بە اتهام همکاری با سازمان 

فرزاد تاثیر زیادی بر کیوان نهادە بود، بە . هامکنون در آمریکا زندگی میکند
بە " (هوال"طوریکە کیوان بعد از آزادیش با من متاس گرفت و حتی دامئآ کلمە 

کیوان تحت تاثیر فرزاد بود کە ! را بە کار میربد ) زبان کردی بە معنی رفیق است
) کردستان تحت حاکمیت ایران(اهمیت زیادی برای مسئلە کرد در رشق کردستان 

قائل شدە بود و ما نیز کە تجربە کار ژورنالیستی و خرب رسانی را در چهارچوب 
رش کردستان پیدا کردە بودیم، شامر فعالیتهایامن در سازمان دعاف از حقوق ب

جریانی کە تا کنون . زیادی از اخبار نقض حقوق برش را برای کیوان میفرستادیم
در حقیقت فرزاد با این کار معضل کردها را در بین . ادامە دارد) 2010سال (نیز 

مجموعە  فعالین "در آغاز کار . فارسها و در سطح متام ایران بیشرت مطرح کرد
بە خاطر دفاع از مسئلە کرد، با اعرتاض شامری از جملە " رش ایرانحقوق ب

اما نهایتآ این ایدە .. طرفداران جریانهای پان ایرانیست و پان تورکیست مواجە شد
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بر این مسئلە ) در طی متاسهای تلفنی اش با من(فرزاد . فرزاد بود کە پیروز شد
ان را باز بگوییم، بلکە باید تاکید میکرد کە ما نباید فقط برای خودمان مشکالمت

توجە همە طرفهای دیگر را نیز بە مسئلە نقض حقوق برش و ستمهایی کە در 
  .کردستان انجام میگیرد جلب کردە و کاری کنیم کە همگان صدایامن را بشنوند

یکبار . همزمان بە طور مرتب، اخبار و مسائل خارج از زندان را پیگیری میکرد    
کە اهل روستای " هورام ژیان"مشهور بە " فرزاد قبادی"نام  یکی از رفقایش بە

فرزاد . از توابع شهر کامیاران بود، توسط نیروهای رژیم دستگیر شد" شاهینی"
قبآل در یک شیرینی فروشی در شهر کرماشان کارگری میکرد " هورام ژیان(قبادی 

اما بعدها بە  و از هامن جا نیز با فرزاد مبارزە مدنی خود را رشوع کردە بود،
رفتە و بە " قندیل"دلیل فشارهای ادارە اطالعات کرماشان، بە ناچار بە کوههای 

، "پژاک"حزب حیات آزاد کردستان  2006سال . صفوف پارتیزانهای کرد پیوستە بود
اعزام " شاهو"هورام را بە همراه یک تیم پارتیزانی بە منطقە اورامان و کوهستان 

از قرارگاه . یی کە فرزاد قبآل برای دیدار برادرش رفتە بودکردە بودند، یعنی بە جا
تعدادی مبارز جهت فعالیتهای سیاسی و بە صورت مخفی بە " شاهو"کوهستانی 

هورام بە . بود" هورام ژیان"داخل شهرهای منطقە فرستادە شدند کە یکی از آنها 
رژیم خرب  کرماشان رفتە و بە منزل خواهرش رس میزند، اما متاسفانە جاسوسان

" شاهو"حضور او را در منطقە گزارش کردە و در حالیکە میخواست مجددآ بە 
، ماشین "روانرس"شهر " نالەشکین"برگردد، در جادە بین شهری و در سەراهی 

حامل ایشان از سوی پاسداران جمهوری اسالمی مورد حملە قرار گرفت و  پس از 
دور جمهوری اسالمی هورام درگیری مسلحانە و کشتە شدن چند پاسدار و مز 

نیروهای رژیم او را بە سختی شکنجە کرد و . زخمی شدە و بە اسارت در می آید
حتی در کرماشان، پس از دستگیری خواهر، خواهرزادگان و دامادش، گویا او را 

فرزاد از این واقعە بسیار ناراحت شدە . جلوی چشامن خواهرش بە گلولە میبندند
دیگر یعنی فرزاد قبادی، یکی از دوستان عزیز و صمیمی  بود، چرا کە آن فرزاد

برایم خواند کە این شعر را بە یاد " کوچ پرندگان"با تلفن شعری را بە نام . اش بود
من و هورام با هم عهد : "بعد از خواندن این شعر گفت. شهید هورام نوشتە بود

ە میکردیم، و او بە طریق چریکی و من نیز بە شیوە مدنی مبارز . بستە بودیم
اما ما بە هم وعدە دادە . احتامل مرگ و زندان برای هر دومان نیز وجود داشت

بودیم کە اگر یکی از ما در راه آزادی زودتر شهید شد، آن کسی کە زندە ماندە 
است نە تنها غم را بە خود راه ندهد، بلکە با تداوم راه مبارزە رفیقش پاسخ 

چرا )"!. رفیق(سفر خوش هوال : "بر زبان آورد دشمن را دادە و تنها یک سخن را
کە بی تردید کسی کە راه مبارزە برای آزادی را در پیش میگیرد، باید انتظار مواجە 
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با چنین . با مرگ را نیز داشتە باشد و برای رویارو شدم با هر اتفاقی آمادە باشد
گریز یک دیدگاهی است کە دیگر مرگ ترس آور نخواهد بود و بیشرت بە مثابە 

. کوچ، یعنی سفر... پرندەای کە کوچ میکند. شهاب، یا پرواز پرندەای جلوە میکند
  )!...رفیق(سفر خوش هوال : و بە همین خاطر من نیز بە هورام میگویم

  
  آیا فرزاد در مورد شیوە دستگیریش چیزی بە شام نگفت؟ :خلیل غزلی

دستگیر شدە و آیا مدرکی یکبار از او در مورد اینکە چگونە  :شیرکو جهانی اصل
فرزاد گفت کە هیچ مدرکی از من نداشتە و  .علیە او دارند یا نە، از او سوال کردم

او در مورد . پس از ماهها شکنجە نیز، کمرتین اعرتافی از من نگرفتەاند. ندارند
شکنجەهای وحشیانەای کە بر او اجرا شدە بود صحبت میکرد بە طوریکە مو بر 

ادارەی اطالعات کامیاران بە دلیل اینکە : "فرزاد میگفت. شدتن انسان سیخ می
برادرم در صفوف پارتیزانهای کرد است، کین و نفرت ویژەای نسبت بە من و 
خانوادەام داشتە و حتی من را تهدید میکردند کە از شغل معلمی اخراجم 

برادرم رس آنها میدانستند کە بە . اما من همیشە در برابر آنها می ایستادم. میکنند
در هامن زمانها بود کە یک دستە از . میزنم، اما هیچ مدرکی در دست نداشتند

پارتیزانها بە منطقە شاهو و اطراف کامیاران آمدە بودند کە با نیروهای دولت 
درگیر شدە و پس از کشتە شدن تعدادی پاسدار و مزدور محلی، دولت مانند یک 

زدن بە هر چیزی و هر کسی میخواست  مار زخمی بە خشم آمدە بود و  با رضبە
دهها تن از جوانان بی گناه روستاهای دامان شاهو و اطراف . انتقام بگیرد

  ."کامیاران را دستگیر کردە و بە سلولهای انفرادی انداختند
فرزاد برای منونە در مورد چند معلم دیگر میگفت کە در زندانهای کرماشان و     

خودش شکنجە شدە و در دادگاه بە زندان محکوم  کامیاران بە اتهامات مشابە
اگر اشتباه نکنم و حافظەام یاری دهد، نام خانوادگی یکی از آنها . شدە بودند

ادارەی اطالعات توطئەای را علیە من طرح ریزی : "فرزاد گفت. بود" اسامعیلیان"
یار آنها من را در تهران و در خانە یک کرد دستگیر کردە و بە شیوەای بس. کرد

سپس من را بە اتاقهای شکنجە و قتل انسان ! وحشیانە من را بە باد کتک گرفتند
منتقل کردند و در طی چندین ماه من را بە انفرادیهای کرماشان، سنندج، اوین 

زمانی کە من را ! تهران و زندان کرج تغییر مکان دادە و بازجویی و شکنجە شدم 
ود، اما آنها اتهام مبب گذاری بە من دستگیر کردند، چیزی جز قلم در جیبم نب

آنها در طی یک توطئە علی حیدریان و فرهاد وکیلی را نیز در یک ماشین !!! زدند
. دستگیر کردە و سعی کردە بودند کە پروندەهای ما را بە همدیگر ارتباط دهند

اما با وجود اینکە فرهاد و علی را نیز بە شدت شکنجە کردە بودند، آنها نیز حارض 
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بودند کە اتهامات واردە علیە من را تایید کنند و دامئآ بر بی گناهی من تاکید ن
  ."میکردند

جالبرتین مسئلە برای من این بود کە فرزاد بیشرت از همە کس نگران فرهاد     
بە هر حال من : "او میگفت. وکیلی بود، چرا کە فرهاد، پدر سە فرزند کوچک بود

اما . علی پارتیزان است و من هم معلم. نداریمو علی دو جوانیم کە زن و بچە 
فرهاد اگر اعدام شود، زن و سە کودکش بی رس پناه میامنند و در زندان نیز دوری 

  ."از کودکانش سخت است
  

   آیا با علی و فرهاد نیز متاس تلفنی داشتی؟ :خلیل غزلی
چند دقیقە نە، تنها چند بار با آنها، از طریق فرزاد و برای : شیرکو جهانی اصل

برای مثال هنگامی کە با فرزاد، تلفنی صحبت میکردم و فرهاد و . صحبت کردەام
مسئولین زندان . اما وضع آنان را نیز پیگیری میکردم. علی هم پیشش بودند

چندین بار این سە زندانی را از هم جدا کردە و در بندهای متفاوت جای دادە 
  ).ظاهرآ فرزاد بیشرت با علی بود(بودند 

علی بە خاطر . امروز خیلی ناراحتم: "یکبار کە با فرزاد صحبت میکردم، گفت    
شکنجەهایش مریض است و امروز بعد از ظهر نیز بعد از والیبال کردن، هنگامی 
کە برای دریافت داروهایش خواستە است بە بند دیگری برود، معاون رئیس زندان 

هی، : "فتە و از او پرسیدە استجلو او را گر " علی محمدی"رجایی شهر بە نام 
. علی در پاسخ گفتە است کە کرد و اهل سنندج است". وایسا ببینم، اهل کجایی؟

معاون زندان کە خود پاسدار است از او میپرسد کە بە چە اتهامی دستگیر شدە 
پ "است و همین کە علی میگوید کە بە اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان 

ەاند، مرد پاسدار رشوع بە کتک کاری منودە و بە همراه چند دستگیرش کرد" ک ک
  !!!پاسدار دیگر علی را مورد رضب و شتم قرار دادەاند

دیگر متام رنج و . اما همچنان کە گفتم، آنها در هر رشایطی مقاومت میکردند    
حتی در دادگا . مصائبی کە برایشان پیش می آمد، مایەهای مقاومتشان بودند

اولیە کە حکم اعدامشان را تایید کردە بود، فرزاد برایم گفت کە این  تجدید نظر
حکم در فاصلە زمانی هفت دقیقە بر آنان تحمیل شدە بود و کل زمان پروسە 
دادگاهی، از دریافت حکم تا فرصت دفاع برای این سە زندانی، تنها هفت دقیقە 

عدام مواجە میشوند و با این حال هنگامی کە فرهاد، علی و فرزاد با حکم ا! بود
در می یابند کە دادگا فقط یک منایش است و حکم قطعی است، رشوع بە کف 

حکومت طناب و اعدام " ای رقیب"زدن کردە و با رس دادن شعار و خواندن رسود 
  .را محکوم میکنند
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  آیا فکر میکنی راهی برای اعدام نشدن آنان وجود داشت؟ :خلیل غزلی

ظاهرآ شامری از . دادن بە این پرسش سخت است پاسخ :شیرکو جهانی اصل
مسئولین ادارە اطالعات مدتها بود کە بر اعدام کردن این چهار مبارز ارصار 

محکوم کردن فرهاد، علی و فرزاد در طی یک دادگاهی : میورزیدند، برای مثال
هفت دقیقەای بە اعدام و بعد از آن هم گم شدن پروندەهای آنان در دادگاه، 

ی ای میتوانست داشتە باشد؟ مگر میشود کە پروندەهای سە کس، آنهم با چە معن
حکم حساس اعدام، چنین بە آسانی گم شدە و هیچ منونە و کپی دیگری، حتی بە 

مطمئنآ هامن کسانی کە پروندەاش را گم کردەاند ! دست وکیلشان هم نرسد؟
جدد قرار نگیرد و ، در صدد بودەاند کە این پروندە مورد بررسی م)قائم کردەاند(

با این وجود، اگر بعد از اعدام . حکم، آنچنان کە صادر شدە است بە اجرا درآید
حسن حکمت دمیر، نادر و کیومرس محمدی، احسان فتاحیان و "کسانی همچون 

، اعرتاضات و عکس العملهای گسرتدەای بە انجام میرسید، شاید "فصیح یاسمنی
  .دن ریسک اعدام آنها را منیداشتدولت بە خود آمدە و جرات انجام دا

متاسفانە کم کاریهای زیادی شد و بە ویژە کردهای ساکن اروپا کە امکانات و     
فرصت بیشرتی برای این نوع فعالیتها دارند، اکرثآ در خواب زمستانی بە رس 

کسانی هستند کە حارض نیستند یک روز و یا حتی برای یک ساعت، بە . میربند
الر بی ارزش از کار خودش دست کشیدە و در یک راهپیامیی خاطر کسب چند د 

یا کسانی هستند کە بە میدان اعرتاض وارد میشود، اما متاسفانە پردە ! رشکت کند
تنگ نظری حزبی و سازمانی، چنان چشمهایش را پوشیدە است کە بە غیر از 

فقط با منفعت حزبشان چیز دیگری را منی بینند و هر چە انجام میدهند را باید 
پرچم و منادهای حزبی خود انجام دهند، یعنی هیچ رنگ و نشان دیگری را 

": عبداللە پشیو"و البتە هستند رهربانی کە بە قول شاعر کرد . مطلقآ منیپذیرند
آنها بە جای یکی شدن با دردها، مصائب و "!!!. شهیدان را ابزار خود کردەاند"

بر امواج اعرتاضات مردمی سوار شدە  انقالب مردم، فقط بە فکر اینند کە چگونە
برای منونە بە یاد دارم کە چند روز قبل از اعدام !  و بە مقاصد خود برسند 

، ما بە عنوان شامری از فعالین حقوق برش از همە سازمانها و "احسان فتاحیان"
احزاب کردی سوئد درخواست کردیم کە در فالن روز و فالن ساعت بە جلوی 

سالمی در شهر استکهلم آمدە و اعرتاض خود را بە آنها نشان سفارت جمهوری ا
جمع " رسگلستوری"چهل در میدان  -اما با کامل تاسف تنها حدود سی. دهیم

شدند کە بعدها بە دلیلی کمی شامر رشکت کنندگان بە ناچار، بە جای صفارت 
ن ضعف و کم کاری ای. جمهوری اسالمی بە جلوی ساختامن اتحادیە اروپا رفتیم



                                                  
  می خواهد و دلرس این سفر                                            

   
140

احزاب، مراکز سیاسی و شخصیتها، بی خیالی و خواب آلودگیشان، قابل بخشش 
آنها برای اجرای مراسامت رقص و پایکوبی، شعار دادن و مطرح کردن . نیست

ادعاهای بزرگ همیشە آمادەاند، اما عمآل روز بە روز بیشرت از واقعیات داخلی 
مسئولیت، واقعیت حال  پارادوکس ادعا و عدم اجرای. کردستان دور افتادەاند

گفتە است کە انسان تنها در مقابل کارهایی کە " ژان پل سارتر!. "آنان است
انجامشان میدهد مسئول نیست، بلکە در عین حال، در مقابل کارهایی کە 

  .میبایستی انجامشان دهد اما ندادە است نیز مسئولیت دارد
طالبانی بە راه انداختەاند  کسانی هستند کە تبلیغاتی را برای جالل :خلیل غزلی 

مبنی بر اینکە گویا ایشان درصدد ابطال حکم زندانیان سیاسی کرد بر آمدە است، 
اکنون پیداست کە یا ایشان چنین کاری نکردە است و رصفآ تبلیغ است، و یا اینکە 
چنین چیزی را از رژیم ایران درخواست کردە و حکومت جمهوری اسالمی، 

  نظر شام در اینبارە چیست؟. ش قائل نبودە استاهمیتی برای درخواست
در حقیقت اصآل دوست ندارم کە نام او را با این پروندە و  :شیرکو جهانی اصل

چە کسانی این تبلیغات کاذب را بە راه انداختە و بە چە هدفی . موضوع بیامیزند
نتی این کار را میکنند؟ برایم جالب است کە شامری از افراد وابستە بە احزاب س

هم کە در طی سالیان گذشتە ) کردستان تحت حاکمیت ایران(رشق کردستان 
همرزمان و اعضای سازمانهایشان از طالبانی و دار و دستەاش رضبە خوردەاند، 

آیا کسی : من از آنها میپرسم. این نوع دروغها را در سایتهای خود منترش میکنند
عات جمهوری اسالمی ایران کە در عراق، بە عنوان بهرتین همکار وزارت اطال 

شناختە شدە و با اطالع او دهها پیشمرگ احزاب کردی از سوی تروریستهای رژیم 
بە قتل رسیدە، " سلیامنیە، کویە و اربیل"در شهرهایی مانند ) سپاه قدس(ایران 

ربودە شدە و یا مستقیم بە ایران تحویل دادە شدەاند کە بعدها اعدامشان 
ست بە ناگاه جان فعالین کرد در زندانهای ایران برایش کردەاند، چە رخ دادە ا
  اهمیت پیدا کردە است؟

البتە ممکن است کە خود طالبانی چنین تبلیغاتی را بە راه نینداختە باشد و     
اما از دیدگاه من این کار چیزی جز بازرگانی . کسان دیگری این کار را میکنند
اهند از نام رفیع این جان باختەگان آنها میخو . کردن با جان این شهیدان نیست

سوءاستفادە کردە و کامآل اپوروتونیستی، بە مانند پلەهای ترقی خود بە کارشان 
" هاشم رفسنجانی"بە اندازە " جالل طالبانی"یا شاید هم ما خرب نداریم و . بربند

 تا جایی کە من میدانم، رژیم ایران برای دستگیر کردن مردم! در ایران قدرت دارد
طالبانی . توصیە و خواستە مزدورانش را اجرا میکند، اما برای آزاد کردنشان، هرگز

  .باید ابتدا پاسخگوی جان مبارزینی باشد کە از آنان گرفتە است
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هر شخص :  پرسش دیگری کە باید از مبلغین این شایعات کاذب کرد این است    
مجازات زندانیان سیاسی  و سازمان سیاسی کە تا کنون خواستار آزادی و یا تخفیف

بودە است، بە صورت رسمی نامە یا نوشتەای را منترش کردە است، برای مثال 
پس چرا نامە و پیام جالل طالبانی ). امنستی انرتناشنال(سازمان عفو بین امللل 

در عین ! هنوز از دید مردم نهان است و هیچ نسخەای از منت آن منترش منیشود؟
ا پیشمرگان طالبانی از خود رشم نکردند کە در شهر حال باید پرسید کە آی

سلیامنیە و بە هنگام اعرتاضاتی کە بە اعدام فرزاد کامنگر و رفقایش شد، عکس 
فرزاد کامنگر را پارە کردە و شامری از معرتضین را مورد هجوم قرار دادند؟ نە، 

گاللود لطفآ نام چنین اشخاصی را وارد این موضوع نکنیم، تا این چشمە زالل 
  ...نشود

تا جایی کە خرب دارم، پدر تو نیز توسط جمهوری اسالمی اعدام شدە  :خلیل غزلی
  است، آیا میتوانید در این مورد صحبت کنید؟

نە سالە بودم کە پدرم را در تهران بە -من حدودآ هشت :شیرکو جهانی اصل
اعدام فرزاد مسئلە اعدام پدرم و رفقایش با . همراه دو رفیق دیگرش اعدام کردند

و رفقایش از بسیاری لحاظ بە همدیگر شبیەاند و گویی تاریخ ما مدام تکرار 
خوب بە یاد دارم . میشود، چرا کە پدر من را هم بە اتهام مبب گذاری اعدام کردند

پدرم در وسط نشستە . کە قبل از اعدام، تصویر زندە پدرم را در تلویزیون دیدم
چپ او بودند کە بر روی رس و صورتشان  بود و دو رفیقش در سمت راست و

من و دو خواهر کوچکرتم، با رنج و . جای شکنجە و سیگار کامآل دیدە میشد
جنازە پدر . فداکاریهای مادرم کە زندگی خود را نثار منود، رشد کردە و بزرگ شدیم

اما حکومت با کشنت پدرم و رفقایش، . من نیز هرگز بە خانوادە تحویل دادە نشد
ها نتوانست اندیشە آزادیخواهی را ریشەکن کند، بلکە بذر نفرت را در نە تن

  .قلبهایامن کاشت
آیا حکومتی کە پدری را اعدام میکند، واقعآ انتظار دارد کە فرزندان و اقوام     

این پدر بە چنین حکومتی احرتام گذاشتە، دوستش بدارند و آن را حکومت خود 
ی فاشیسم اسالمی شکل گرفتە است و کسانی بە شامر آورند؟ این رژیم بر مبنا

جاللی زادەای کە تنها در .  ها  بنیانش نهادەاند"جاللی زادە"ها و "خلخالی"مانند 
، پنجاه و نە نفر از همشهریان مهاباد را بە )در سالهای اوایل انقالب(یک روز 

رژیم شاه جنازە . این جنگ، جنگ ما علیە فاشیسم است .جوخەهای اعدام سپرد
را در چند شهر رشق کردستان جهت ایجاد رعب و " سلیامن معینی"مبارز کرد 

وحشت میان مردم بە منایش در آورد، رژیم جمهوری اسالمی نیز جهت ایجاد 
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اما آنها، . رعب و وحشت در میان مردمامن، مبارزین راه آزادیامن را می کشند
  .بارزین نیستندحتی ترسوتر از رژیم شاه، حارض بە پس دادن جنازەی این م

اول، پول و نیروی اقتصادی، دوم ارتش و : این رژیمها از سە چیز نیرو میگیرند    
اما آزادیخواهان ما، از اندیشەهای انسانی و . نیروی نظامی، و سوم جاسوسهایشان

حکومتها با متام نیرو و امکاناتشان از اندیشەهای این . ذات خود نیرو میگیرند
بە وحشت افتادە بودند، اما آنها کە مانند گوشت و پوست  چهار مبارز عزیزمان

شکنجە شدەای بودند، بە غیر از تفکراتشان، قلم و کاغذ هیچ اسلحە دیگری در 
آنها میدانستند کە زندگی و مرگ گاهآ بە دست خود انسان . دست نداشتند

. نیست، اما میتوان در چگونە زندگی کردن و چگونە مردن خویش نقش ایفا منود
انسانهای زیادی از . این یک شعار نیست، بلکە حقیقتی است کە باید درکش منود

اما . درک این حقیقت عاجزاند و بە همین خاطر زندگیشان کم مایە است
در یکی از اشعار خود بیان میکند، " الکساندر پوشکین"همچنان کە شاعر روس 

جود اینکە تلخ ترین بە هر حال با و . چگونە زیسنت کردن مهم است نە کمیت آن
روزهای زندگیم، روزهایی بودەاند کە خرب مرگ بهرتین کسان و دوستانم را 
شنیدەام، اما خوشحامل کە مردم با اعرتاضات گسرتدەخود، پاسخ این ظلم را دادند 
و بە دشمن گفتند کە آن کسانی را کە شام بە مرگ محکوم کردید، در قلبهایامن 

  .ازرشمند و عزیزاند جای دارند و برای ما بسیار
فرزاد و رفقایش، جای ویژە خود را در تاریخ مبارزات آزادیخواهانەمان دارند و     

بە آن اشارە " شیرین علم هولو"کە " پیروزی"این یعنی بخشی از هامن مفهوم 
شیرینی کە حتی اگر قبل از شهادتش، با بی حرمتی و تجاوز جنسی هم . میکند

وانین رژیم ایران این امر را نسبت بە دخرتان اعدامی مواجە شدە باشد، زیرا ق
  .میپسندد، اما روسیاهی برای دشمن ماند و رسبلندی برای آنان

در خامتە آیا . شیرکو جهانی، بسیار سپاسگذارم و پرسش دیگری ندارم :خلیل غزلی
   حرف دیگری برای گفنت دارید؟

بیاورم، جملەای از فرزاد آخرین چیزی کە میتوانم بر زبان :  شیرکو جهانی اصل
مان  که هر شب در رسزمین  ی داری و تعبیر خواب چوبه : "است کە میگوید

ی زاگرس که برای عصیان و یاغی  بیند، تولد کودکی است بر دامنه خواب مرگ می
  ..."آید شدن به دنیا می

  
  با تشکر :خلیل غزلی

  .من نیز از شام سپاسگذارم :شیرکو جهانی اصل
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 بازگشت پرستوها
  منترش شدە است" ریبین مامو"نامەای از فرزاد کە با نام رمزی 
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برای من خواند و از   این اولین نوشتەی است کە فرزاد پس از دستگیریش از طریق تلفن

" متنی با عنوان . پخش کنم" ریبین مامو زاگروس" در سایتها با نام رمزی   من خواست که
نام   فرزاد این منت را برای یکی از دوستانش به). در ذیل می آید  که" ( شت پرستوهابازگ

  در کرمانشاه به  هورام یکی از دوستان کامیارانی اش بود که. است  نوشته" هورام ژیان" 
صفوف چریکهای کرد بپیوندد،   به  قبل از اینکه. عنوان کارگر شیرینی پزی کار میکرد

) یعنی قبل از دستگیری خودش( کرمانشاه بود و در آن زمان نیز  تحت فشار اطالعات
  .بود  بر او و چند نفر دیگر را برایم فرستاده  خرب فشارهای وارده

از شاهو نیز . قندیل پیوست و از آنجا نیز راهی کوههای شاهو شد  بعدها هورام به    
  و کرمانشاه و کامیاران رفته  شهرهای جوانرود و پاوه  به  برای فعالیت سیاسی و مخفیانه

کوههای شاهو   به  میخواست دوباره  ، در حالیکه05,01,2008آخرین بار در   بود که
مابین   و در یک بازرسی در جاده  بازگردد، نیروهای رژیم از هویت وی مطلع شده

دفاع   نهایتآ هورام به  شهرهای کامیاران و روانرس، قصد دستگیری او را میکنند که
در . قتل میرسند  و در این درگیری دفاعی چند نفر از متهاجمین به  پرداخته  سلحانهم

اطالعات کرمانشاه   و فورآ وی را به  همین درگیری هورام خود نیز زخمی و دستگیر شده
  و خانواده  کرده  سختی شکنجه  هورام را به  است که  شنیده  فرزاد گفت که. میربند

  کوچکش را نیز به  اند و حتی خواهرزاده ک و بزرگ دستگیر کردهخواهرش را نیز از کوچ
اش، هورام  هامن شب در مقابل چشامن خواهر دستگیر شده. اند شت رضب و شتم منوده
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از دوستان نزدیک هورام بود، برایم   فرزاد که. باران میکنند و گلوله  زخمی را شکنجه
راه آزادی را ) خود  شیوه  هر کدام به(  ند کهبود  یکدیگر قول داده  آنان به  تعریف کرد که
و اگر در این راه هر کدامشان زودتر جان خود را از دست بدهد، دیگری   در پیش گرفته

مرگشان   بودند که  یکدیگر قول داده  آنان به. را تداوم بخشد  ای محکم تر مبارزه با اراده
: بگویند  و رصفآ یک جمله  ج پنداشتهسوی او   ، آن را سفری به را با لبخند پیشوازی کرده

  ".! سفر خوش رفیق"

این منت را تلفنی برای من از زندان رجایی شهر کرج   فرزاد کامنگر در زمانی که    
خود و دوستانش، منیتوانست   دلیل رشایط سخت زندان و حساسیت پرونده  میخواند، به

ریبین مامو "با نام مستعار   بود که  لذا از من خواسته. آن را با نام خودش منترش کند  که
"  نارص قادر زاده" نام مستعار " ریبین"  توضیح دیگر اینکه. در سایتها منترش کنم" زاگرس

اهل شهرستان مهاباد بود و همچنین   یکی از گریالهای جان باختە پ ک ک است که
از " مامۆ زاگرۆسعاکف " نام   مامو نیز نام مستعار یک گریالی جان باختە دیگر است به

این دو شخص را مانند بسیاری از مبارزین دیگر راه آزادی   فرزاد که. اهالی شهر بوکان
بود و   را ساخته" ڕیبین مامۆ" بسیار دوست داشت، از ترکیب این دو نام، نام مستعار 

  .بود  گذاشته" ریبین "اش را نیز پس از تولد  حتی نام برادرزاده

" لویست هە"و " روژهالت"سایتهای   در چند سایت از جمله 2008ل این منت را در سا    
  که" خلیل غزالی" در آن زمان دوست گرامیم . بودم  با هامن نام مستعار فوق پخش کرده

او داشتم از این موضوع   به  دلیل اطمینانی که  مسئول سایت هلویست میباشد را نیز، به
آن فرزاد کامنگر است و اگر یک روز الزم شود این از   این سوگنامه  بودم که  مطلع کرده

این روز تلخ نیز پس از اعالم خرب اعدامش فرا   متاسفانه. موضوع را آشکار خواهم کرد
  فرزاد را در زیر میتوانید بخوانید  منت سوگنامه .رسید

 - آرزوهای سبزش  شهید هورام و همه  به  - 

 .ماه رسیدی، تاریخ قتل عام گلها را بنویس  ای برادر، ای همرزم، ای همخون، وقتی به
هنوز درد و . داشتی  رنگ صداقت بر چهره"* شاهینی" مانند زادگاهت   و پاک به  ساده

کارگر کارگاههای   بودی، آن زمان که  داشته  امانت نگه  رنج سالهای یتیمی و کارگری را به
های مردم  هامن سفرهشیرینی پزی کرمانشاه بودی، وهر عید شادی و شیرینی را م

خالی از نان   های برای سفره" نان بودی   ، مژده قدر آرزو داشتی که  و چه. میکردی
از حرکت، از سفر   همیشه. بی قرار رفنت  لبخندی بر لب داشتی و همیشه". مردمت
  ...میگفتی



                                                  
  می خواهد و دلرس این سفر                                            

   
146

عزم   دهآنقدر نیام. بشناسمت  باید تو را نشناختم، یعنی، فرصت ندادی تا  که  آنگونه    
عاشق آتش نوروز و ... است  هنوز حرست یک دیدار سیر، بر دمل مانده  رفنت کردی،، که

هر سال ، نوروز را، بر فراز کوه مقابل زادگاهت، می ایستادی و، . پرواز پرستوها بودی
سال بعد،   و آرزو میکردی که... مینشستی  نظاره  های مردم را، به آتشهای کوچک خانه

پرواز پرستوها را هم در آسامن   و آنگاه که. را برای نوروز یکی میکردیآتشها   همه
  آسامن را مینگریستی، گویا این آخرین پرواز پرستوهاست، که  میدیدی، چنان مشتاقانه

راه بازگشتشان میامندی و، هر پاییز با   هر بهار چشم به. گویا فردایی برای پرواز نیست
  .کوچشان غمگین میشدی

و یک ... بودی  بودن و بخشندگی را آموخته  رستوها سفر و حرکت، و از آتش زندهاز پ    
 ...را برگزیدی" ** حیاتی آزاد " روز پاییز، همراه با کوچ پرستوها، تو نیز راه کوهستان و 

قندیل، باید از شاهوها   ستیخ، برای رسیدن به  اوج، به  میدانستی برای رسیدن به
  ...گذشت

از   بود، که  تو رفتی، خواب پرستویی را دیده  و مادرت نیز، هامن شبی که. ..و مادرت    
  فرزند همیشه  بود، که  دلش برات شده  از آن روز به. سوی کوه پر کشید  دامانش به

همراه   بازگشتی به  بی قرارش، قصد سفری دور دارد، سفری که  مسافرش، فرزند همیشه
و   جاده  جای چشم دوخنت به  عد، مادرت هر روز بهب  از آن غروب پاییزی به. ندارد

شاهوی سفیدپوش چشم   راه پر پیچ و خم روستا را بپیامید، به  انتظار مسافری که
  ...میدوزد، و منتظر بازگشت پرستوها میامند

بر سفیدی برف   داشتی، که  بر چهره هنوز معصومیت رنج دوران کودکی و کارگری را    
یادگار گذاشتی، ردی و راهی،   ف، ردی رسخ از خودت تا پای کوه بهبر سفیدی بر . زدی

ای از  قطعه  به  تن را گریبانه  داشتی، که  هنوز هزاران ناگفته. هیچ چیز پاکش منیکند  که
، و اما  بر هیچ اطلسی نقش نبسته  خاک وطن سپردی، گمنام گمنام هامنند رسزمینت، که

لبخند بر لب و دل داشتی،   نشکفته  اران غنچهرسباز گمنام وطن، هنوز هز  ...هست
با   حرست شکفنت را بر دل خواهران و مادرت بر جا گذاشتی، هنوز هزاران سخن ناگفته

  خیر رفیق همیشه  سفرت به .را عمل کردی و رفتی  قبل از گفنت، تو همه  هم داشتیم که
 *** " هوال" خیر   سفرت به .مسافرم

----------------------------__________________ 
  .روستایی در کامیاران و مکان تولد شهید هورام: شاهینی *

  .منظور از مفهوم یک زندگی آزاد و در عین حال مقصود از نام حزب حیات آزاد کردستان میباشد** 

  .زبان کردی و از اصطالحات رایج در میان گریالهای کرد میباشد  هوال هامن رفیق به ***



  
147 شیرکو جهانی اصل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  این است رسگذشت یک محکوم به اعدام 
  رنجنامە علی حیدریان



                                                  
  می خواهد و دلرس این سفر                                            

   
148

  
  

. در سنندج به دنیا آمدم 1358در اول مهر ماه سال . من علی حیدریان هستم
برای انجام  1385در سال . ساکن سنندج بودم و در هامن شهر زندگی میکردم

اشتم که در عمل جراحی به تهران مراجعت منوده و مدتی در این شهر اقامت د
غروب بیست و هشتمین روز مرداد ماه هامن سال توسط چند نفر لباس شخصی 

  . دستگیر شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدم
بعد از ورود به محوطه ی آن ساختامن مجهول ااملکان، مامورانی که مرا     

ع دستگیر کرده بودند طاقت نیاوردند تا در اتاق بازجویی تحقیرات خود را رشو 
کنند و یکی از آنها بعد از درآوردن کاپشن و باال زدن آستین ها، بند کفش هایش 
را محکم کرد و با عصبانیت به طرف من که دستهایم از پشت بسته شده بود 
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. حرکت کرد و با زدن رضبه ی غافلگیرانه به زیر پاهایم نقش بر زمینم کرد
ر متامی اعضای بدن، رس رضبات رسیع، سنگین و بدون وقفه ی مشت و لگد او ب

  .و صورتم، احساس غرور، لذت و رضایت عجیبی را در او ایجاد کرده بود
به خاطر رضبات وارده به شکم و سینه نفس کشیدنم زجرآور شده و دهانم به     

قدری خشک شده بود که منیتوانستم حتی برای گفنت یک کلمه زبانم را در دهان 
انیت و رضایت، هیجان و اقتدار به قدری غرق در بچرخانم و او با ترکیبی از عصب

کارش شده بود که خستگی و ریزش عرق بر روی صورتش را هم متوجه نشد تا 
  . اینکه یکی از همکارانش مداخله کرده و او را متوقف کرد

بعد از حدود یک ساعت که هوا کامال تاریک شده بود، چند نفر دیگر لباس     
ت اطالعات بودند با زدن چشم بند بر روی صورتم مرا شخصی که از مامورین وزار 

به داخل ماشین بردند و در حالیکه به دستهایم دستبند و به چشم هایم چشمبند 
زده شده بود با دست رسم را به طرف کف ماشین و زیر صندلی ها فشار 

اما گوشهایم که بعد از رضبات وارده به آن، صداها را گنگ و مبهم . میدادند
میداد، بسته نشده بود و میتوانستم شلوغی شهر و صدای ماشین ها و  تشخیص

  . همهمه مردم را بشنوم
با شنیدن هرصدایی خاطره ای در ذهنم زنده می شد و همراه با آن خاطره     

غرق در گذشته میشدم که ناگهان برخورد رضبه ای به پشت رسم متامی خاطرات 
ی رشوع بازجویی پرسید اهل کجا هستی؟ و یکی از آنها برا. را محو و نابود کرد

هنوز صحبت من متام نشده . من در جواب گفتم که اهل سنندج و کرد هستم
چون اعتقاد داشت کردها همگی تجزیه . بود چندین مشت به طرفم پرتاب کرد

یکی دیگر از آنها که . طلب بوده و باعث نا امنی و عقب ماندگی کشور هستند
و رضبات سنگین و محکم دستش نشان میداد که  در سمت چپم نشسته بود

هیکل درشت و قوی ای دارد با دست رسم را به طرف خودش چرخاند و گفت 
حتام سنی مذهب هستی و با چند رضبه به زیر چانه و دهانم همراه با فحش و 

  .ناسزا نفرت خود را نسبت به سنی ها ابراز کرد
شین نشسته بود جوان تر و متوسط سومین نفر از آنان که در صندلی جلو ما    

تر از بقیه ولی گنجینه لغات والفاظ رکیک و فحش هایش غنی تر از دو نفر دیگر 
از صندلی جلو به طرف عقب حمله ور شد و گفت تو که سنی هستی چرا . بود

نامت علی و نام خانوادگیت حیدریان است؟ زیرا از نظر او این عمل نیز جرم 
دنیا . ری گلویم را فشار میداد که نزدیک بود خفه شوموی به قد. محسوب میشد

  .در نظرم تیره و تار شده بود و به کلی رسگردان و متحیر مانده بودم
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منیدانستم که در این وضعیت چه چیزی باید بگویم چون من کرد بودم و در     
انتخاب این ملیت نه با من شور و مشورتی شده بود، نه در صورت مشورت 

تغییری در این ملیت ایجاد شود، زیرا والدین من کرد و محل تولدم  ممکن بود
مذهبم سنی بود چون اجدادم سنی بودند و خانواده و محیط و . کردستان بود

خواسنت یا نخواسنت اراده ی من عمال . جامعه ایجاب میکردند که من سنی باشم
شوم بدون جلب اصال اسمی را که تا آخر عمر بایستی با آن نامیده . رشط نبود

  .نظر من گذاشته بودند
فکر اینکه به خاطر مسائلی که اصال اراده ای در انتخاب یا انجام آن نداشتم     

اما آنها . باید شکنجه شده و حساب پس بدهم بیشرت از خود شکنجه عذابم میداد
که از کوچکی فضا ی داخل ماشین و نداشنت وسایل مخصوص برای منایش قدرت 

ری بیشرت خشمگین شده بودند، وعده دادند که در اتاق بازجویی این و تاثیرگزا
بعد از عبور از خیابانی شلوغ که مشخص بود از خیابان . نواقص را جربان کنند

بعد از باز شدن در . های اصلی شهر است، ماشین مقابل ساختامنی توقف کرد
انجام  وارد حیاط شدیم و من را به مامورین مستقر در آن ساختامن جهت

  .بازجویی دیگری تحویل دادند
بعد از وارد شدن به اتاق بزرگی من را روی یک صندلی نشانده و بازجو روی     

شخص دیگری که یک شوکر الکرتیکی در . صندلی دیگری روبه رویم نشست
بازجویی بدون تفهیم هیچ اتهامی رشوع شد، هنوز . دست داشت در کنارم ایستاد

ه، شخص کناری با وارد کردن شوک الکرتیکی به نقاط سوال بازجو متام نشد
حساس بدن مثل صورت، گوش و نوک انگشتان میخواست که بدون حتی یک 

ده ها بار بوسیله شوک الکرتیکی مجبور . ثانیه درنگ به سوالش پاسخ دهم
میشدم به سواالتی که حتی بعضی از آنها را متوجه نشده بودم فقط برای در 

  .وک پاسخ بدهمامان ماندن از ش
اما این کارها نیز آنها را ارضا نکرده و بازجو دستور داد تا چوب شالق را آورده     

بدون لباس و عریان بر روی زمین خوابانده . و لباس هایم را از تن دربیاورند
شخص دیگری پایش را روی کتفم . شدم، دستهایم از پشت دستبند زده شده بود

طرف باال فشار میداد به گونه ای که منیتوانستم گذاشته و دست هایم را به 
یکی از آنها شالق را برای تشدید درد وارده، دوال کرد و . کوچک ترین حرکتی بکنم

به حدی در کارش . از نوک پا تا فرق رسم را با رضبات سنگین شالق نوازش میداد
مهارت داشت که حساس ترین و ضعیف ترین نقاط بدن را به خوبی یک پزشک 

  .میشناخت
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در اثر رضبات متوالی و محکم برآن مناطق، پوست و گوشت و استخوان بدنم     
سوزش مرگ آور شالق و شدت . به هم دوخته شده و بر کف زمین چسبیده بودم

. متام سلول های بدنم در حال متالشی شدن بود. درد تا مغز استخوان نفوذ میکرد
یاد های مملو از خشم بازجویی بی رقص و نوای درد آور تازیانه همراه با فر
گاهی برای پرسیدن سوالی رضبات . احساس در متامی فضای اتاق پیچیده بود

شالق متوقف میشد ولی رضبات مجدد بسیار سنگین تر و زجر آورتر از قبل بر 
بازجو مدام نعره میکشید که خدای این جا من هستم . سطح بدنم نواخته میشد

با خنده های بیامرگونه و دیوانه وار بر شدت . استو زنگی تو هم در دست من 
بعد از یک متاس تلفنی دستور داد تا به مکان دیگری منتقل . رضباتش می افزود

نزدیک نیمه شب بود که دوباره سوار بر یک ماشین شده و در ظلمت . شوم
  .سکوت خوفناک شب به مکان دیگری منتقل شدم

داخل راهرو جلوی در یک اتاق که بعدها  در بدو ورود به آن ساختامن و در    
فهمیدم اتاق رییس بازداشتگاه است، تیم بازجویی متشکل از پنج نفر بدون 
پرسیدن هیچ سوالی فقط جهت ایجاد رعب و وحشت رشوع به رضب و شتم 

یکی از آنها دست چپ و یکی دیگر دست راستم را گرفته، دو نفر از آنها . کردند
یکی دیگر با زدن شوک الکرتیکی مدام تکرار میکردند  با رضبات مشت و لگد و

  ".اینجا آخر خط است و کسی زنده از اینجا بیرون نخواهد رفت"که 
بعد از گذشت مدتی با همین وضعیت یکی از آنها میگفت اگربه سواالتشان     

تصور آن روش . پاسخ مورد نظر آنها را ندهم متامی ناخن هایم را خواهد کشید
وسطی آن هم در قرن بیست و یک، حتی در آشفته ترین کابوس ها  های قرون

برایم غیرممکن به نظر میرسید که یک باره دردی هامنند شعله های مهیب آتش 
سوزان متامی وجودم را فرا گرفت و همراه با این درد چندین قرن به عقب 

  .بازگشتم
ون وسطایی قرار حس میکردم در تاریک ترین دوران برشیت در میان جهنم قر     

دارم که ناگهان یکی از آنها با وسیله ای که در دستش بود، ناخن های انگشت 
دست را در میان آن قرار داده و با فشار بر روی ناخن ها و کشیدن آن به سمت 
جلو چنان دردی ایجاد میکرد که متامی دردهای قبلی ام در مقابل آن اصال قابل 

تکرار این کار بر روی انگشت های مختلف،  بعد از چندین بار. اهمیت نبود
بعد از روشن کردن . رییسشان دستور داد تا دستگاه مولد برق را روشن کنند

دستگاه که صدای بلندی هم داشت، با چند دقیقه تاخیر جهت افزایش ولتاژ آن، 
من را بر روی زمین خوابانده و سیم هایی را بر مچ پاهایم وصل کردند، مانند 

در ضمن اینکه . واهند پرنده ای را برای تزیین اتاقشان خشک کننداینکه بخ
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مشغول صحبت با یکدیگر بودند بیش تر از پانزده دقیقه من را در هامن حالت 
  .رها کردند

لباس هایم را که تنها متعلقات دنیای بیرون و آزاد بود از تنم در آورده و با     
چشم بندی وارد یک سلول انفرادی  دادن یک شلوار و پیراهن آبی رنگ و با زدن

به محض ورود به سلول بر روی کف زمین که با موکتی کثیف . کوچک شدم
پوشیده شده بود دراز کشیده و از شدت خستگی و درد به حالت بیهوشی در 

  .آمدم
روز بعد که پزشک مورد اعتامدشان جهت انجام معاینه عمومی و بررسی     

از تنم در آورد با دیدن جراحات وارده و کبودی های تاثیرات شکنجه، لباس ها را 
ناشی از شالق و رضبات شوک و مشت و لگد با رنگی پریده و دستانی مرتعش و 

بازجویی .چشامنی وحشت زده، جمالتی را بر روی یک صفحه کاغذ یادداشت کرد
ها از ساعات اولیه صبح رشوع میشد و تا هنگام غروب ادامه می یافت و بعد از 

سلولی که تنهایی و مرگ زمان . ام بازجویی به داخل سلول بازگردانده میشدمامت
  .ناشی ازآن زجر آور تر از شکنجه های جسمی بود

برای رهایی از تنهایی و افکار و کابوس های هراس انگیز حاکم بر فضای     
بازداشتگاه، تصمیم میگرفتم تا قدم بزنم اما سلول به حدی کوچک بود که برای 

اسمی .صد مرت پیاده روی، باید بیش تر از چهل بار طول سلول را طی میکردم هر
را که به خاطر داشتنش مورد بازخواست قرار گرفته بودم، به زودی کامال پاک و 

  .صدایم میکردند 73محو کرده و به عنوان زندانی سلول شامره 
بر اثر رضبات تا اینکه روزی که . حدود دو هفته از بازجویی ها گذشته بود    

مشت بازجو بر روی صورتم، بینی ام دچار خون ریزی شدیدی شد به صورتیکه 
پزشک حارض در بازداشتگاه نتوانست خون ریزی را متوقف کند، حتی خود بازجو 

به همین خاطر به . نیز با دیدن خون ریخته شده بر کف اتاق دستپاچه شده بود
شدم و در آنجا بود که فهمیدم تا کنون درمانگاهی در خارج از بازداشتگاه متنقل 

  .زندان اوین در بازداشت بوده ام 209در بند 
چندین ماه به همین منوال گذشت و وقتی نتوانستند برای صدور حکم مورد     

نظر مدرکی علیه من ارائه کنند، تصمیم گرفتند تا مرا به استان کرمانشاه بفرستند 
واهشان را به من منتصب کنند در حالیکه اتهام تا شاید در آنجا بتوانند اتهام دلخ

جدیدی نداشتم و حتی تفهیم اتهام نشده بودم، به بازداشتگاهی در کرمانشاه 
. وضع این بازداشتگاه به مراتب اسفناک تر از بازداشتگاه قبلی بود. منتقل شدم

ساختامن قدیمی داشت که با چند پله به زیر زمین و سلول های انفرادی ختم 
  .دمیش
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سلولی که نصیب من شد در انتهای یک سالن تنگ و تاریک قرار داشت،     
عرضش کمی بیشرت از عرض شانه ها اما طولش به اندازه قد خودم بود وقتی وارد 
سلول شدم حس کردم که داخل یک تابوت سنگی قرار گرفتم، در این سلول هوا 

منیشد، سکوت و  وجود نداشت، نعره و فریاد از نزدیک ترین فاصله شنیده
یک پیرمرد نگهبان که به گفته خودش از . ظلمتی وحشتناک بر آن حکمفرما بود

زمانی که آن ساختامن در اختیار ساواک بوده و از هامن زمان تا به حال تنها او را 
به یاد داشته، تنها صدایی بود که به گوش میرسید چون روزی بیشرت از سه بار 

  .نداشتیم باالجبار از نوشیدن آب محروم می شدیم حق استفاده از دستشویی را
در این مدت که بیشرت از دو ماه به طول انجامید عالوه بر شکنجه های     

جسمی شدیدترین شکنجه های روحی و روانی را نیز تحمل کردم هنگامی که 
نتوانستند مدرکی دال بر گناهکار بودنم پیدا کنند، دادستان حکم عدم صالحیت 

تنهایی و . منتقل شدم 209دادگاه مربوطه را صادر کرد و مجددا به بند رسیدگی 
بالتکلیفی و بی خربی از خانواده به قدری دردناک است که هیچ کس منی تواند 

اعتقاد به بیگناهی و عدم ارتکاب عملی غیر . حتی یک لحظه آنرا توصیف کند
موجی از مرست و  قانونی تنها موضوعی بود که در میان متام سختی های موجود

متامی مسائل پیش آمده را مصائب متولد "امیدواری در قلبم ایجاد کرده بود، 
در دوران همه سختی ها از " شدن در یک منطقه جغرافیایی خاص می دانستم

اجرای قانون و برقراری عدالت هر چند که دلرسد شده ولی کامال نا امید نشده 
  .بودم

ن بار توانستم به مدت چند دقیقه با خانواده ام ماه برای اولی 9بعد گذشت     
  . ارتباط تلفنی برقرار کرده و زنده بودنم را به اطالع آنها برسانم

به سنندج منتقل شدم و بعد از حدود دو ماه دادگاه  86از تیرماه سال     
همزمان پرونده را دوباره به تهران انتقال داده و باز هم به تهران بازگردانده 

در این مرحله برای تشدید فشار های روحی و روانی خانواده ام را نیز در شدم، 
امان نگذاشته و برادرم را فقط به خاطر داشنت نسبت برادری با من دستگیر کرده 
و مورد شکنجه قرار داده به نحوی که دستش تا مدتها کامال بی حس و فلج شده 

کرج که بند مخصوص بیامران زندان رجایی شهر  5به بند  86بود، در اوایل سال 
عفونی مبتالیان به ایدز بود و اکرثیت زندانیان آن بند دارای حکم اعدام می 

  .باشند منتقل شدم
دادگاه انقالب احضار  30ماه از تاریخ دستگیری به شعبه  18با گذشت حدود     

دقیقه طول کشید بدون رعایت بدیهی ترین  10شده و در دادگاهی که کمرت از 
ل آئین دادرسی به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه به اعدام اصو 
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حزبی که در ترکیه تاسیس شده و حتی در آن کشور هم برای هیچ . محکوم شدم
یک از اعضای آن حکم اعدام صادر نشده است، وقتی مستندات و دالیل صدور 

ه احکام پرونده چنین حکمی را از قاضی دادگاه جویا شدیم اینگونه پاسخ داد ک
های سیاسی توسط نهادهای امنیتی صادر می شود و من فقط دستور ابالغ شده 

  !.را اجرا کردم
نفر از زندانیان  30به همراه  87بعد از صدور حکم اعدام در مهر ماه سال     

رجایی شهر که همگی دارای حکم قصاص بودند جهت اجرای حکم به زندان اوین 
جهت بازجویی  209نفر اعدام شده ولی من به بند  29 منتقل شدم، در آن روز

مجدد فرستادند با وجود اینکه از سوی قاضی حکم صادر شده و اتهام جدیدی 
ماندم و بازجویی  209هم برایم تفهیم نشده بود به مدت شش ماه در بند 

جدیدی صورت گرفت در این مدت مسئوالن پرونده بارها اذعان کردند که حکم 
ا تحت تاثیر رشایط سیاسی بوده و اصول دادرسی عادالنه نادیده گرفته صادره تنه
  .شده است

با این وضع دوباره به زندان رجایی شهر منتقل شدم، هنوز دو سه ماهی     
زندان اوین که  240نگذشته بود که برای بار دوم جهت اجرای حکم اعدام به بند 

لهای انفرادی آنجا نگهداری محکومین به اعدام را قبل از اجرای حکم در سلو 
میکنند بردند و هر روز در انتظار اجرای حکم اعدام که انتظاری کشنده تر از 
مرگ است برس می بردم اما اینبار نیز حکم اجرا نشد و به زندان اوین منتقل 
شدم و هم اکنون در زندان اوین زندگی میکنم اگر چه بتوان نام زندگی بر آن 

هامنند میلیون ها هموطن خود هر سالش از سال گذشته گذاشت، زندگی ای که 
زجرآور تر و هر ماهش از ماه سپری شده دردناک تر و هر روزش از روز گذشته 

  .رقعت انگیز تر
روز از زمان دستگیری ام میگذرد ولی هنوز مابین مرگ و زندگی  1300اکنون     

یا جزو مردگان، این است بالتکلیف و رسگردانم منی دانم متعلق به دنیای زندگانم 
رشح و حال کسی که قبل از رسیدن به دوران کودکی به مرحله جوانی رسیده و 
پیش از چشیدن کوچکرتین قطره رشبت از جام لذایذ جوانی در لبه پرتگاه مرگ 

  .ایستاده است
  .این است رسگذشت یک محکوم به اعدام    

  
      

  علی حیدریان 
  1388اه بهمن م 12 –زندان اوین     
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 .ها است زده غرق ستاره کشند و این آسامن غم یی به زمین می هر شب ستاره 

جوانکی نحیف بر   ات کنم؟ به کدام جرم تصورت کنم؟ گونه تجسم سالم رفیق، چه    
کودکی پابرهنه از زند؟ یا  خند می ی خورشید لب ی دار که به شکفنت غنچه فراز چوبه

های خالی از نان  ی نان باشد برای سفره ده خواست مژ گان پایین شهر که می دیده رنج
  .اش مردم

بای رنج  گان باالی شهر که الف ات کنم؟ نوجوانی از جنس آزاد چشیده گونه تجسم  چه    
من راستی فراموش کردم؛ شهر . است   شان گی و مظلومیت، درس مکتب و مدرسه و زنده

  .و تو پایین و باال ندارد، چهار سوی آن رنج و درد است
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  …بگو رفیق بگو

که رخت عروسی به تن کرد تا به » سیامند«در هیات . می خواهم تصورت کنم    
  .حنابندان عروس آزادی برود

گونه تصورت کنم؟ در پوشش جوانی که راه شاهو را پیش گرفته تا از   گونه؟ چه چه     
ی بلوط به کاروانی برسد که مقصدش رسزمین آفتاب است؟  های سوخته لالی جنگ البه

تعلق به این خلق تلخ است و گریز «دانم  ها که جرم نیست، اما می کدام از این ولی هیچ
  .»…ها نامردی از آن

  .گفتی و رس به دار سپردی تا راست قامت مبانی» نه«و تو به گریز و نامردمی کردن     

که مرگ ستاره نوید بخش طلوع خورشید است و تعبیر خواب … بخوابرفیق آسوده     
بیند، تولد کودکی است بر  مان خواب مرگ می که هر شب در رسزمین   ی داری چوبه
  .آید ی زاگرس که برای عصیان و یاغی شدن به دنیا می دامنه

ی فردای ات را به خواب بسپار و با زهدان زمین بوسه ببند برا آرام و غریبانه تن    
  .رویش و رسنت

ی خواهر و بدون اشک پدر آرام بگیر در خاک  بدرقه   بدون الالیی مادر، بدون    
  .ها را به امانت نگه داشته است ها، نادرها و کیومرث رسزمینی که ابراهیم

گاه که صدای پا و  ات چرخید آن خواهم بشنوم چه بر زبان بگو می… فقط رفیق بگو    
خواهم یاد بگیرم کدام شعر، کدام رسود، کدام آواز کدام اسم  یخت؟ میآم درد به هم می

گاه که به  ام نلرزد آن خواهم بدانم، که دل بگو می. ام نلرزد را به زبان بیاورم که زانوی
  … نگرم پشت رس می

 سفرت به خیر رفیق    

  

  فرزاد کامنگر    

  زندان اوین    
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  "قوی باش رفیق"
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ی بود یکی نبود ماهی سیاه کوچولویی بود که با مادرش در جویبار زندگی می کرد، یک 

ماهی از دە هزار تخمی که گذاشته بود تنها این بچه برایش مانده بود بنابراین ماهی 
مادر من می خواهم از : سیاه یکی یک دانه ی مادرش بود، یک روز ماهی کوچولو گفت

  .خواهم بروم ببینم جویبار آخرش کجاستمادرش گفت کجا؟ می . اینجا بروم

...  
  هم بندی ، هم درد سالم 

معلم، آموزگار، همسایه ی ستاره های خاوران، همکالسی . شام را به خوبی می شناسم    
ده ها یار دبستانی که دفرت انشایشان پیوست پرونده هایشان شد و معلم دانش آموزانی 
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شام را به خوبی می شناسم، همکاران . بود که مدرک جرمشان اندیشه های انسانیشان

  .مرا هم که به یاد دارید. صمد و خان علی هستید

منم دانش آموز آراِم پشت میز و نیمکت های شکسته ی منم، بندی بند اوین     

منم به مانند خودتان راوی روستاهای دورافتاده ی کردستان که عاشق دیدن دریاست 
  .ه شاهوقصه های صمد اما در دل کو 

  .منم، هامن رفیق اعدامیتان. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن     

از راست . حاال دیگر کوه و دره متام شده بود و رودخانه از دشت همواری می گذشت    
به چپ رودخانه های کوچک دیگری هم به آن پیوسته بودند و آبش را چند برابر کرده 

ماهی کوچولو خواست ته آب برود ...ی آب لذت می بردماهی کوچولو از فراوان...بودند
می توانست هرقدر دلش خواست شنا کند و کله اش به جایی نخورد ناگهان یک دسته .

به دریا خوش :ماهی را دید، دە هزار تایی میشدند،که یکی از آنها به ماهی سیاه گفت
  .آمدی رفیق

شست و به چشمهای فرزندان این همکار دربند، مگر می توان پشت میز صمد شدن ن     
  آب و خاک خیره شد و خاموش ماند؟

مگر می توان معلم بود و راه دریا را به ماهیان کوچولوی این رسزمین نشان نداد؟      
حاال چه فرقی می کند از ارس باشد یا کارون، سیروان باشد یا رود رسباز، چه فرقی می 

بگذار پاداشامن هم . اهنام آفتاب استکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن، وقتی ر 
  . زندان باشد

مگر می توان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی پاشیدن را بر دوش     
مگر می توان بغض فروخورده دانش آموزان و چهره ی نحیف . داشت و دم برنیاورد ؟ 

و " الف"م بود ، اما مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلآنان را دید و دم نزد ؟ 
  امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟" بای"

معلم باشیم و همراه " عزتی"و " خانعلی" ،"صمد"منی توانم تصور کنم در رسزمین     
منی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان این رسزمین . ارس جاودانه نگردیم

  به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم؟ باشیم و دل
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می دانم روزی این راه سخت و پر فراز و نشیب، هموار گشته و سختی ها و مرارت     
، تا همه بدانند که معلم ، معلم " برای تو معلم آزاده"های آن نشان افتخاری خواهد شد 

وزگار نامش را ، و است حتی اگر سّد راهش فیلرت گزینش باشد و زندان و اعدام ، که آم
  .افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیده اند ، نه مرغان ماهیخوار

حاال : ماهی کوچولو آرام و شیرین در سطح دریا شنا میکرد و و با خود می گفت    
دیگر مردن برای من سخت نیست، تأسف آور هم نیست، حاال دیگر مردن هم برای 

ماهی بزرگ قصه اش . فرود آمد و او را برداشت و بردکه ناگهان مرغ ماهی خوار ...من
یانزدە . را متام کرد و به دوانزدە هزار بچه و نوه اش گفت حاال دیگر وقت خواب است

هزار و نهصد و نود و نە ماهی کوچولو شب بخیر گفتند و مادر بزرگ هم خوابید اما 
  ...ر برش داشته بودفک. این بار ماهی کوچولوی رسخ رنگی هرکاری کرد خوابش نربد

  

  

  معلم اعدامی زندان اوین    

  ۱۳۸۹ اردیبهشت ماه -فرزاد کامنگر     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

که هشت سال پیش " مارآب"قوی باش رفیق؛ مادربزرگ دانش آموزم یاسین در روستای * 
می دانم : را با نوار کاستی برایم گذاشت گفت" ماموستا قوتابخانه"استان معلم مدرسه د

مادر ". قوی باش رفیق "رسنوشت تو هم مانند معلم این شعرو نوار اعدام است، اما 
  .بزرگ این را گفت و پک عمیقی به سیگارش زد و به کوهستان خیره شد

  

 
 
 
 
 
 
 



                                                  
  می خواهد و دلرس این سفر                                            

   
162

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

  ر اژدهاست، در دل من مورچەایستمرگ اگ
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مرگ یعنی جدایی کوتاه شدن دست از . مرگ یعنی عشق، آسامن بودن، رفنت

مرگ یعنی رفنت، رفنت بدون . مرگ، ترک دیار، دوری همیشه از یاران. جهان

گویند در در یک کالم مرگ یعنی مرگ، اما پیش من هر چه از مرگ می. بازگشت

. مرگ اگر اژدهاست در دل من مورچه ایست بی آزار. شوددل هراسی ایجاد منی

  .مرگ برای من سعادتی است هدیه شده از سوی دوست، زیرا برای ملت است

مرگ برای من یعنی دوباره . یاد من بعد از مرگ یاد خواهد شد با یاد شهدا    

بودن، یعنی دل به عشق سپردن، یعنی تولد و اگر عمر من یعنی طول مسافتی ما 

زیرا من و . ست بس عظیمو ایستگاه، پس رسیدن به مقصد برایم رؤیاییبین د
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اّما آرزوی ناشکفتۀ . پناه بودیمملتم و عزیزانم و فرزندان و یارانم در این دنیا بی

خواهم شد، مرا به سوی روم و چه میدانم کجا میمن در راه این سفر که می

ن خون انسانی که آیندگان او را شاید پس از مرِگ من و با مرِگ م. کشاندمرگ می

  ...شهید خواهند خواند پشتیبانی باشد برای ملتم و وطنم و فرزندانم

هایی به نام و اگر قرار است در کشاکش این امواج مرا دیوانه وار به نسخه    

ساحل بکوبند و مشتی استخوان از من باقی مباند، من مرگ را به آغوش خواهم 

. ت بلکه پیوندی است میان من، گذشتگان و آیندگانکشید که این نه مرگ اس

پس، از این مرکب که دنیا خواندنش، پیاده خواهم شد و پیاده به سوی عشق 

   .خواهم رفت

دیگر بوی یاس و نرگس و نسرتن مرا به سوی خود نخواهد کشید، زیرا خود،     

میشه از ایستگاه خواهم بود برای بوییدن نرگس و یاس و نسرتن، و من برای ه

ها را زیرا باور دارم بهرتین گل. های زیبا خود را محروم خواهم ساختچیدن گل

مسیر رفنت اگر چه سخت بود و . ها به من هدیه خواهند کردبهرتین انسان

  . پذیر خواهد داشتدشوار، اما پایانی بس دل

رنجور تن . هایشعدالتیتنگ از دنیا، از مکرش، از ظلمش و بیتنگم، دلدل    

   .من دیگر تحمل کشیدن بار مسئولیتی جدید را نخواهد داشت

ها کشیدم از آن دانید چه سختیچه می. توانم، سخت استباور کنید که منی    

ها دیدم، از آن زمان که به زمان که فهمیدم وارث خون خوبان هستم و چه رنج

دیل را ستودم و پاکی دخرتان زاگرس شهادت دادم و شجاعت پرسان آرارات و قن

اش را بر دوش خسته و رنجورم هم سنگینی )1(" شاهو"چه دشوار بود آن زمان که 

ام نه از پیمودن ادامۀ راه، بلکه خستگی. پس باید رفت، باید عاشق بود. افزود

   .امترس از دست دادن این همه لذت و ارزش است که امروز به آن دست یافته

 

  فرهاد وکیلی
  زندان اوین  

  

  

  شاهو، نام یک کوهستان در کردستان و همزمان نام فرزند فرهاد است – 1
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  !بچه ها سالم 

اینجا شب و روز با خیال و خاطرات شیرینتان . دمل برای همه شام تنگ شده    
الی  هر روز به جای شام به خورشید روزبخیر میگویم، از. شعر زندگی میرسایم

گاهی . این دیوارهای بلند با شام بیدار میشوم، با شام میخندم و با شام میخوابم
  .همه وجودم را میگیرد» چیزی شبیه دلتنگی « 

کاش میشد مانند گذشته خسته از بازدید که آن را گردش علمی مینامیدیم، و     
ه روستا خسته از همه هیاهوها، گرد و غبار خستگیهایامن را همراه زاللی چشم
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صدای پای «کاش میشد مثل گذشته گوشامن را به . به دست فراموشی میسپردیم
و تنامن را به نوازش گل و گیاه میسپردیم و همراه با سمفونی زیبای » آب 

طبیعت کالس درسامن را تشکیل میدادیم و کتاب ریاضی را با همه مجهوالت زیر 
یم کردن در سفره ندارد چه سنگی میگذاشتیم، چون وقتی بابا نانی برای تقد

درس علوم را با . فرقی میکند، پی سه ممیز چهارده باشید با صد ممیز چهارده
همه تغییرات شیمیایی و فیزیکی دنیا به کناری میگذاشتیم و به امید تغییری از 

لکه های ابر را در آسامن همراه با نسیم بدرقه میکردیم » عشق و معجزه«جنس 
نیدم که کورش هامن همکالسی پرشورتان را از رس کالس و منتظر تغییری میام

راهی کارگری نکند و در نوجوانی از بلندای ساختامن به دنبال نان برای همیشه 
منتظر تغییری که برای عید نوروز یک جفت کفش . سقوط ننامید و ترکامن نکند

اه نو و یک دست لباس خوب و یک سفره پر از نقل و شیرینی برای همه به همر 
  .داشته باشد

کاش میشد دوباره و دزدکی دور از چشامن ناظم اخموی مدرسه الفبای     
کردیامن را دوره میکردیم و برای هم با زبان مادری شعر می رسودیم و آواز 

  ...میخواندیم و بعد دست در دست هم میرقصیدیم و میرقصیدیم و میرقصیدیم

هامن دروازه بان میشدم و شام در کاش میشد باز در بین پرسان کالس اولی     
رویای رونالدو شدن به آقا معلمتان گل میزدید و همدیگر را در آغوش 

اما افسوس منیدانید که در رسزمین ما رویاها و آرزوها قبل از قاب . میکشیدید
کاش میشد باز پای ثابت حلقه عمو . عکسامن غبار فراموشی به خود میگیرد

میشدم، هامن دخرتانی که میدانم سالها بعد در  زنجیرباف دخرتان کالس اول
  . گوشه دفرت خاطراتتان دزدکی مینویسید کاش دخرت به دنیا منیامدید

میدانم بزرگ شده اید، شوهر میکنید ولی برای من هامن فرشتگان پاک و بی     
بین چشامن زیبایتان دیده » جای بوسه اهورا مزدا« آالیشی هستید که هنوز 

تی چه کسی میداند اگر شام فرشتگان، زادۀ رنج و فقر نبودید، کاغذ راس. میشود
خاک « به دست برای کمپین زنان امضاء جمع منیکردید و یا اگر در این گوشه از 

به دنیا منی آمدید، مجبور نبودید در سن سیزده سالگی با  »فراموش شده خدا 
آخرین بار با برای » زیر تور سفید زن شدن« چشامنی پر از اشک و حرست 

. را با متام وجود تجربه کنید» قصه تلخ جنس دوم بودن« مدرسه وداع کنید و 
دخرتان رسزمین اهورا، فردا که در دامن طبیعت خواستید برای فرزندانتان پونه 
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بچینید یا برایشان از بنفشه تاجی از گل بسازید، حتامً از متام پاکی ها و شادی 
پرسان طبیعت آفتاب میدانم دیگر منیتوانید با . دهای دوران کودکیتان یاد کنی

» مصیبت مرد شدن« همکالسیهایتان بنشینید، بخوانید و بخندید چون بعد از 
گریبان شام را گرفته، اما یادتان باشد که به شعر، به آواز، به » غم نان« تازه 

زمینشان، به فرزندانتان یاد بدهید برای رس . لیالهایتان، به رویاهایتان پشت نکنید
به دست باد و . باشند» شعر و باران« برای امروز و فرداها فرزندی از جنس 

آفتاب میسپارمتان تا فردایی نه چندان دور درس عشق و صداقت را برای 
  . رسزمینامن مرتنم شوید

  

  

  رفیق، همبازی و معلم دوران کودکیتان    

  زندان رجایی شهر کرج –فرزاد کامنگر    

    9/12/1386  
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شکنجه بربریت و توحش است، شکنجه به سخره گرفنت همه قواعد و قوانین و 

 .عرف جهانی است، شکنجه پایامل کردن همه ارزشهای انسانی است

یچ زمستان هشتاد و پنج در انفرادی تنگ و تاریکی در کرمانشاه، بدون ه    
اتهامی، به مدت سه ماه حبس وحشتناکی را تحمل کردم، سه ماهی که بعد از 

این مطلب را به یاد حقیرترین . سه سال، هنوز جسم و روح و روانم را می آزارد
  . سلول دنیا نوشته و به همه قربانیان شکنجه تقدیم میکنم
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  شب، شعر، شکنجه

  

  .دیری است“

  مثل ستاره ها چمدانم را

  هیان و تنهائی خودماز شوق ما

  پر کرده ام، ولی

  مهلت منی دهند که مثل کبوتری

  در رشم صبح پر بگشایم

  با یک سبد ترانه و لبخند

  .خود را به کاروان برسانم 

  اما،

  .من عاقبت از اینجا خواهم رفت

  پروانه ای که با شب می رفت،

  ”.این فال را برای دمل دید

به ** ”رساب نیلوفر“خود را در آیینه * ”یژگالو“شب بود، نه از آن شب ها که     
نه از آن شب ها که فرهاد در کنار بیستون به خواب شیرین . نظاره نشسته باشد

  .رفته باشد
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بدنبال ساقی ارمنی شعرهایش از *** ”پرتو“شب بود، نه از آن شب ها که     
  .آواره کوچه و خیابان های کرمانشاه شده باشد**** ”رستپه و سید فاطمه“

نه از آن شب ها که بیستون با صدای تنبور به وجد سامع افتاده باشد، از آن     
هوس پریشان کردن گیسوان ” اسامعیل مسقطی“شب هایی بود که زخمه تار 

  .مینای آوازهایش را نداشت

را در ” گل ونوشه باغان، لرنژاد“از آن شب هایی بود که طاق بستان آواز     
  .ادکرمانشاه انعکاس منی د

  .شب بود، نه ماه بود، نه ستاره، نه آسامن، نه ابر، فقط دیوار بود    

تاریک شبی بود و اتاقکی تنگ و تاریک و منور با دری کوچک که از سویی به     
آینده و از سویی دیگر به گذشته باز میشد و من شعری را با دیوارها زمزمه 

  .”وای زنجیره اش خو نکرددر من زندان ستمگری بود که هرگز به آ “. میکردم

تق و تق در، آشفته کرد رویای شبانه ام را و به هم ریخت قافیه الالیی های     
  نانوشته مادرم را که زمزمه میکردم،

  چشمبند بزن…   

  .راه بیفت… !دستها جلو، دستبند    

از سلول کوچکم کشان کشان بیرونم آوردند، راهم را بلد بودم ، بهرت از     
بهرت از بازجوهایم تعداد . نهای پیری که مثل در سلولها فرسوده شده بودندنگهبا

انگار سالها بود این زندان را . پله های زیرزمین زیر هواخوری را می دانستم
  .زیسته بودم

هنگام پائین آمدن . حتی میتوانستم جای پاهای زندانیان قبل از خودم را ببینم    
… سه... دو… اد پاهای حارضان را میشمردم، یکاز پله ها از زیر چشم بند تعد

  ...شش… پنج… چهار
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آمده بودند تا قدرت خود را روی یک انسان منایش دهند و آنگاه که می     
  …”خدایا من کجای زمین ایستاده ام“ایستادم شعری مرا زمزمه میکرد، 

چقدر می … و با اولین رضبه نامتام میامند شعر و می بستنم به تخت     
نه از درد شالق، از اینکه در قرن بیست و یک در قرن گفتگو، در … ترسیدم

دهکده جهانی هنوز کسانی با شالق، فاتحانه بر بدن انسان رنجوری بکوبند و 
  .بخندند

نه به خاطر درد رضبات و مشت و لگد، ترسم از پایامل شدن …چقدر میلرزدم    
  .ق برای جهانیان مینویسدارزشهای انسانی بود در رسزمینی که منشور اخال 

نه از درد شوک الکرتیکی، از پزشکی که معاینه … چقدر وحشت برم میداشت    
آنهم در .. خفه شو.. ام میکرد و با نوک خودکارش بر رسم میکوبید که خفه شو

  .حالی که قرنها از سوگندنامه بقراط گذشته بود

به گوشه ای دیگر از دنیا  با صدای شالقشان که آن را ذوالفقار می نامیدند    
میرفتم آنجا که دغدغه فکری انسانهایش نجات سوسامرهای آفریقا و مارهای 
اسرتالیا است، آنجا که حتی به فکر مارمولکهای فالن جهنم دره در ناکجا آباد دنیا 

  .وای… وای .. این جا … اما این جا . هستند

یگشتم، به عهد قاجار به مناره سالها به عقب بر م***** با هر رضبه ذوالفقار    
باز می .. ای از رس و گوش و چشم، به دهه هیتلر به عرص تاتار و مغول و بربر و 

زدند تا به ابتدای تاریخی که خوانده و نخوانده بودم میرسدم اما باز درد متامی 
بیهوش میشدم و ساعتی بعد در سلومل دوباره به دنیا می آمدم و چون . نداشت

تولد “. وع به دست و پا زدن میکردم و شعری مرا به خود میخواندنوزادی رش 
اولین / برای همین میدانم جیغ کشیدن و دست و پا زدن/ نوزادی را دیده ام

  .”نشانه های زندگی و زادن است

  ..فردا شب باز صدای درد و باز     

شت که یکی میزد به خاطر افکارم، دیگری میزد به خاطر زبانم، سومی میپندا    
امنیت ملی را به خطر انداخته ام، چهارمی میزد تا ببیند صدایم به کجای دنیا 

  .میرسد
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حال باز شب است، از آن شب ها مدت ها گذشته ولی به هم می ریزد هر     
به “صدایی رویا و خواب شبانه ام را و نیمه شب آوایی در گوشم نجوا میکند، 

  ”اب جونم که بیداری عذابهخواب ای گل، نه اینکه وقت خوابه، بخو 

  

  فرزاد کامنگر    

  1388دیامه  –زندان اوین     

__________________________________ 
  

  ستاره سهیل و نامی دخرتانه: گالویژ  * 

  اسم دریاچه ای در کرمانشاه: رساب نیلوفر  ** 

  نام شاعری در کرمانشاه: پرتو  ***

  ی در کرمانشاهنام محالت: رستپه و سید فاطمه  ****

  ذوالفقار اسم شالقی بود که با آن متهامن را در بازداشتگاه کرمانشاه میزدند *****

  شعر ابتدای نامه از شفیعی کدکن: توضیح اینکە
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هایم را و فقط گذشته و پس از گذشت حدود دو سال از کنم گذشتهدوره می
باز ) 209(فیق یافتم به بند پر رمز و راز وزارت اطالعات دوران حبس مجددأ تو 

زمان با زدن چشم بند یک بوی تند که بر خالف بوی ماندگی که هم گردم،
های مختلف این ساختامن وجود داشت مشامم را آزار می همیشه در قسمت

این نقطه از . خاطرات گذشته ازین مکان نامیمون برایم بسیار دردناک بود. داد
می باشند، به وسیلۀ  209چون دیگر نقاطی که خواهر خوانده ک ایران همخا
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شود، افرادی با تفکرات خاص بر اساس سایۀ یک ایدئولوژی شکل گرفته کنرتل می
- زمانی که پس از تحمل سخت. کردرا زنده می 209یاد اولین روزهای انتقامل به 

جا ی تشدید فشار به اینترین اعامل غیر انسانی اداره اطالعات در سنندج برا
منتقل شدم، با افرادی به عنوان کارشناس روبه رو شده و آنان پروندۀ پر افتخار 

شان بود را برای ایجاد رعب و وحشت هایها بازجوییخود را که حکایت از سال
تواند کس منیتر برای من تعریف کرده تا من باور کنم کە در این مکان هیچبیش

  ...د نگه داردچیزی را برای خو 
ها تحمل سلول انفرادی، فشار همیشگی بازجویی و ها و ماهروزها و هفته    
خربی از خانواده و دنیای بیرون از زندان فرصتی را برایم خلق کرد تا بتوانم بر بی

ام که گاهی اوقات من باور کرده. چه ایدال و آرمانم بود فکر کنمخود و آن
ها و تحریر ها و تجمعت که بسیاری از میتینگسکوت تأثیری را خواهد داش

در طول مدت زندان، . گونه تأثیری را داشته باشندتوانند آنمقاالت احساسی منی
- ابتدا نوشنت سخت بود و در نهایت از آن. بارها خواستم بنویسم و بارها نوشتم

م دانستشد، همیشه میچه که صفحه کاغذ را سیاه کرده بود احساس رضایت منی
من باید به . ها چیزی کم است، آن هم یک مورد بسیار اساسی بوددر این نوشنت

صورت خود را نوشتم، خود ایامن داشته باشم که در غیر اینگفتم و میچه میآن
  .ها می دانستمفردی سست عنرص و خائن به متامی ارزش

ام، این هو برخورد با تاکتیک جدید بازجوهای پروند 209بازگشت مجدد به     
این بار من و . شائبه را در من ایجاد کرد که بسیاری چیزها تغییر کرده است

که بند وجود نداشت و بازجو از این بازجو رو در روی هم بودیم، این بار چشم
-من او را ببینم و بر اساس یک رشایط نسبتأ عادالنه تر با او وارد بحث شوم منی

. تغییر کرده بود) هامن بازجو(تی کارشناس حتّا وضعیت ظاهری و شخصی. ترسید
شاید کرارأ به این نتیجه . این بار طرف مقابل من فردی بود اهل مطالعه و باسواد
اّما حتأم رشایطی ایجاد . رسیدم که در ادعاهای او چاشنی ریا و دروغ وجود دارد

کرد و چیزی جز شده که کارشناسی که قبأل از موضع قدرت با من برخورد می
حتّا اگر این . کردتوهین و تحقیر منی دانست، این بار با احرتام با من برخورد می

شد که احساس کنم طرفین این رفتار باعث می. برخورد یک نوع تاکتیک باشد
های درک درستی از هم دیگر نداشته و فقط در چهار چوب تعصبات و زمینه

ضد آسایش و مخل امنیت سیستم مرا یک عنرص . ایمقبلی با هم بر خورد کرده
به . باشمدانست که در هیچ رشایطی حارض به متکین در مقابل او منیخود می

توانم در سایۀ که می. گامن او من هیچ حقی نداشته و فقط باید ثناگوی او باشم
به گامن او اعتیاد یک پدیدۀ . قدرت حکومتش به زندگی خود ادامه دهم
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دزدی جزئی از . اجتناب ناپذیراستاجتامعی است که وجودش در جامعه 
خصایص انسانی، پستی و انحطاط اخالقی الزمۀ حکومت و رسکوب، و زندان و 
اعدام الزمۀ قانون است و به باور من حکومت به معنی ایدئولوژی بود که جز 

تافت و امکان تغییر را در هیچ خود و مقاصد صاحبان قدرت چیزی را بر منی
  .دیدرشایطی ممکن منی

گذشت و من در تردید بین سلول و اتاق بازجویی، و هر روز آن روزها می    
بعد از چندین جلسه، بازجویی . بویی که روز اول برایم تازگی داشت بیشرت میشد

کرد توانسته برخالف دیگر همکاران خود ارتباط نزدیکی را با من که احساس می
او ارصار داشت " !. است عفودرخو : "برقرارکند، خواستۀ اصلی خود را مطرح کرد

تنها یک ! برای من که باید به جرم داشنت اعتقادات و باورهای خاص، اعدام شوم
راه نجات وجود دارد و آن هم درخواست عفو از سوی من خطاب به مسئولین 

تیم جدید بازجویی اذعان داشت که دستگاه امنیتی بر خالف ! حکومت ایران
سیاسی با تحت فشار قرار دادن سیستم قضایی  واقعیت و طی یک پروسۀ کامالً

ایران، اقدام به صدورحکم اعدام منوده و اکنون تنها راه نجات و در جهت جربان 
  .خطای آنان تقاضای عفو من است

وقت حارض به های خودکامه است که هیچهای حکومتالبته این از خصیصه    
ن میخواستند که گذشتۀ خود ها از مآن. قبول اشتباهات و خطاهای خود نیستند

- توقع این بود که من با امضای برگۀ عفو به هر آن. بله بسیار ساده. را حاشا کنم
گفتند هیچ چیز به خودی خود حقیقت ندارد به من می. چه داشتم پشت پا بزنم

- از من می .توان به حقیقت تبدیل کردو فقط با فرمان آنان هر چیزی را می
عاری از هرگونه اراده و مقاومت اخالقی و هویت  خواستند انسانی باشم

متام سعی خود را کردند به من هرن فراموشی تاریخی را . اجتامعی و تاریخی
ها ظلم و تعّدی و جنایت را نسبت به یک هرن فراموش کردن سال. بیاموزند

شان های حکومتهایی که در سالهرن فراموشی نسبت به متامی جنایت. ملت
ن و ملت و امنیت کشور و دیگر شعارهای دهان پرکن و توجیه تحت نام دی

هرن . های شان برملت ایران و علی الخصوص ملت کرد روا داشتندکنندۀ جنایت
ها ارصار داشتند آن. ام روا داشتندچه را که بر من و خانوادهبه بایگانی سپردن آن

اند، و مالکان گذشتهها رهربان افتد حقیقت است و آنچه که امروز اتفاق میآن
  . ام بی اساس استگذشته و ارصار من بر

  پیش از شام،
  بسان شام،

  شامرها با تار عنکبوت نوشتند روی بادبی
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  .که این دولت خجسته جاوید و زنده باد
خواهم ها طول کشید تا آنان باور کردند که من منیها و ماهروزها، هفته     

من با توسل به گذشتۀ خود . حاکامن تعریف کنمبودن خود را از طریق رابطه با 
و هویت تاریخی ملتم به نوبه خود و درحد توانم به زورگویان و مستبدان اعالم 
کردم که این هدف شام به غایت دست نیافتنی است، و در هر فرصتی در جهت 

ها را چه در احقاق حق خود گام برخواهم داشت و این شیوۀ جدید حکومت
خواهند متامی ها حق توتالیرت و پوپولیسم که میر دیگر حکومتایران و چه د

های مفاهیم و تعاریف انسانی را در قالب سیاست تعریف کرده و واقعیت
ها به رنگ تبلیغی درآورده و با استفاده از انسانی یک ملت را در مایۀ ایسم

ند و با ابزارهای خود شعار دموکراسی و تالش در جهت تثبیت حق ملتم را رس ده
چون ملت کرد و استفادۀ های تحت ستم هماستفاده از منادهای تاریخ ملت

نگرند را دیگر تاب ابزاری از احساسات میهنی به عنوان یک سالح ایدئولوژیک می
و اطمینان دارم، درخواست عفو و بخشش در مقابل جرم نکرده . نخواهم آورد

ندامت و پشیامنی ارمغانی  چیزی جز واقعیت از من نخواهد ساخت که این جز
  .را برایم در بر ندارد

ها حبس و شکنجه و با باور به حقیقتی که طی این و امروز پس از تحمل سال    
ام، ایامن دارم که جز مقاومت و مقاومت و مقاومت راه ها به آن رسیدهسال

ی که و به یقین دریافتم که متولیان و حاکامن امروز و کسان. دیگری وجود ندارد
خواهند راهی جز چه که میاند برای به دست آوردن آنبر مسند قدرت تکیه زده

  .دانندکشی منیتوسل به زور،خشونت و آدم
کفایت و تجاوزگر قرش برگزیده را تشکیل های کم هوش، بیو حاال که آدم    

که و بدانید کسانی . داده اند، حتم بدانید که متامی دمل ها رس باز خواهند کرد
فهمند و هر ضعف و اند زبان دیگری را منیبا زبان خشونت پرورش یافته

و ابزار قدرت با قدرتی با حق ویژه تبدیل . افزایدای برقدرت جانیان میمسامحه
ها و خشونت اعامل شده بر شود که مرشوعیت خود را از رسکوب تودهمی

  .گیردجامعه می
دیش مرا از اتاق بازجویی خارج و به در آخرین روزهایی که بازجوی دگران    

کرد، باز هم آن بو که در این مدت آزارم داده بود به طرف سلومل هدایت می
ای که ازچشامن من اّما این بار واضح تر، تا جایی که فهمیدم عده .مشامم رسید

ها دیوارهای گرد گرفته آن. پنهان هستند مشغول رنگ زدن دیوارهای زندان بودند
زدند و در زیر این گرد، صدای ضجه و نالۀ هزاران انسانی است که میرا رنگ 

شان، برای رحم و شان، تنهاییشان، آرزوهای قبل از مرگهایپنهان مانده، ترس
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هایی که برای هایشان و داستاندرخواستهایشان، اعرتاف. گرانشفقت شکنجه
بله، . جا پنهان استآری تراژدی یک ملت این. اندشان تعریف  کردهبازجوهای

که آن بو را  بویی که در این مدت آزارم داده بود، بوی رنگ بود و من از این
  .تشخیص داده بودم خوشحال بودم، خوشحال

  دردهای من 
  گر چه مثل دردهای مردم زمانه نیست،

 .از درد مردم زمانه است
  

  
   1388اسفند 14

  فرهاد وکیلی
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  *پاییز در چشامن میدیا 
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پاییز با همه ی زیباییش مهامن طبیعت شده بود و طبیعت شبیه عروس مغروری بود که 
در میان باغ ها و مزارع که . خیاط آفرینش برای آراستنش از هیچ رنگی کم نگذاشته بود

محو این زیبایی ها بسان تابلویی زیبا راه باریک و پر پیچ و خم روستا در آن گم می شد 
 .می شدم

همیشه این راه باریک را برای برگشنت به روستا به جاده ی بی روحی که دل مزارع را     
سه روز تعطیلی و دوری از مدرسه و . بی رحامنه و ناشیانه شکافته بود ترجیح می دادم
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نش رابطه ی من و دا. اشتیاق دیدار دوباره ی بچه ها بر رسعت گام هایم می افزود
انگار .برای من آنها اعضای خانواده ام بودند. آموزانم تنها رابطه ی معلم و شاگردی نبود

برای . هر روز با کالس اولی ها روبوسی می کردم. سال ها با هم زندگی کرده بودیم
صبحانه بوی روغن محلی و آش و نان تازه ای که بچه ها با خودشان می آوردند تا 

تا پنج بعد از ظهر در    از ساعت هشت صبح.می پیچیدمهامنشان شوم در مدرسه 
بود که چشامن زیبا و موهای  ۱در بین کالس اولی ها دخرتی بنام میدیا. مدرسه بودم

بلند طالیی و شیرین زبانی اش از او فرشته ای معصوم ساخته بود تا برای من و همه ی 
  .روستا دوست داشتنی باشد

ه با دوستانش مرا به اجبار از دفرت مدرسه به حلقه ی هر روز میدیا زنگ تفریح همرا    
عمو زنجنیر باف کالس اولی ها می کشاند و من ناخواسته تسلیم بازی کودکانه ی آنها 

مادر میدیا زن جوان و مهربانی بود که به تحصیل و تربیت فرزندش اهمیت . می شدم
میدیا مردی بود خشن که  هفته ای یک بار به مدرسه می آمد، و اما پدر. بسیار می داد

هرگاه میدیا مادرش را در . سایه ی هولناکش زیادی بر زندگی آن زن سنگینی می کرد
مدرسه می دید مانند پروانه ای به دور او می چرخید و او نیز محو متاشای دخرتش می 

. گاهی به دور دست ها خیره می شد و آه سوزناکی از اعامق وجودش می کشید. شد
همیشه در . عشقش نسبت به میدیا برایم به صورت معام در آمده بود رفتار او و

  .چشامنش درد یا غصه ای جا خوش کرده بود

آن روز مزارع خلوت بود، از کنار چشمه گذشتم، خربی از عطر چای تازه دم نبود،     
از . دلهره ای عجیب به رساغم آمده بود. اصالَ بر خالف همیشه کسی مشغول کار نبود

با خودم گفتم طبق . قربستان روستا گذشتم، قرب جدیدی توجهم را به خود جلب کرد کنار
به مدرسه . قانون نانوشته ی طبیعت، سال خورده ای ساکن جدید این مکان شده است

یک راست وارد کالس شدم، سالم کردم، چند . که رسیدم کسی از رس و کومل باال نرفت
م علت را جویا شوم که در کالس بواسطه ی نفری به آرامی جواب دادند، می خواست

سنگی که پشت آن گذاشته بودیم تا باز نشود با رس و صدا باز شد و میدیا وارد کالس 
من که متوجه غیبت او نشده بودم لبخندی زدم و میدیا رسش را پایین انداخت و با . شد

به من هم پرسیدم چی شده میدیا؟ . چشامنی پر از اشک سالم کرد و رس جایش نشست
خیال خودسوزی ** آقا مگه منی دونی دادا: کژال دوست و همسایه ی میدیا گفت . بگین

  .کرده؟ گفتم خیال؟ گفت بله، مادر میدیا

با دیدن چشامن گریان میدیا من بی اختیار به گریه افتادم و همه ی کالس با اشک     
از آن روز به بعد نه من . میدیا مادرش را در حال سوخنت دیده بود. های میدیا گریستند

چشم های او شباهت . و نه هیچ کس دیگری خنده های کودکانه ی میدیا را ندید
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عجیبی به چشامن مادرش پیدا کرد، یک زن ، یک درد در چشامنش جا خوش کرد و 
  .کالس شاد ما تا آخر سال به رنگ چشم های خزان زده ی میدیا در آمد

  

  
  نزندان اوی/ فرزاد کامنگر     

  ۱۳۸۹اردیبهشت ماه     

_____________________________________ 
  

  .میدیا نامی دخرتانه یا پرسانه است به معنای فرزند ماد*  
  .دادا کلمه ای که برای احرتام به خانم های جوان در زبان کردی به کار می رود   ** 
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شان  ها گاهی به رسعت برق و باد به زبان آوردن نباید فراموش کنم؛ در این دیار واژه
تواند موجب  لغزش قلم بر سفیدی کاغذ می. شود و گناهی نابخشودنی می» جرم«
شود و تعقیب به دنبال داشته باشد و به زبان آوردن اندیشه و افکار » تشویش اذهان«

 .به حساب آید» بلیغت«تواند  می

کلامت بار . شود» براندازی«باشد و اعرتاض موجب » تبانی«تواند  همدردی می    
  .حقوقی دارند پس باید مواظب بود

بیند باور نکند، زبان همه  نباید فراموش کنم که به چشامنم بیاموزم که هر چه را می    
وج نیست، طوفان نیست، شنوم فریاد نیست، م چیز را بازگو نکند، آنچه هر شب می

  . که خواب از چشم شهر ربوده! صدای خس و خاشاک است

نباید فراموش کنم که در شهر خربی از خط فقر و اعرتاض و گرانی و بیکاری و بیداد     
های دشمنان  اینها واژه. و گرسنگی و نابرابری و ظلم و جور و دروغ و بی اخالقی نیست

  .است

وست این شهر خربهایی است که به شاعر واژه، به کارگردان سوژه، اما این روزها زیر پ    
بخشد، این روزها  به نویسنده قلم، به پیر جسارت، به جوان امید و به ناامید حرکت می
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تپد، گویا گرینویچ دنیا تهران شده، تا مردم این شهر  گویا قلب جهان در این شهر می
. بیند ند نیم کره ما رنگ روز به خود منینخوابند خربی از خواب نیست و تا بیدار نشو 

این روزها نیازی نیست برای رسودن یک شعر دور دنیا راه بیفتی تا ببینی کجا قلبت به 
رسد، برای گرفنت یک عکس دیگر نیازی به  آید یا کجا تراوش قلم به فریادت می درد می

واز یا ساخنت یک رسک کشیدن به فالن نقطه بحران زده دنیا نیست، برای خواندن یک آ 
آهنگ نیاز به ملس درد و رنج مردم فلسطین و عراق و افغانستان نیست، نت و رضب 

توانی با رضبان قلب مادران نگران این شهر هامهنگ کنی، صدای سنج و  آهنگت را می
  .بر رس و گرده این مردم هم وزن کنی» چوب الف«طبل آن را همراه با فرود آمدن 

متوز ناجوامنرده خزانی شده، حکایت بیابان کردن جنگل است، این روزها هوای     
توان همه چیز را شنید حتا  ، می»تلویزیون کور باشد«توان همه چیز را دید حتا اگر  می
ها را از الی سطور سیاه روزنامه  ها و نانوشته توان ناخوانده ، می»رادیو هم کر باشد«اگر 

توان همه چیز را ملس و درک کرد حتا  ، می»شدروزنامه هم الل شده با«فهمید حتا اگر 
  .اگر پیرامونت را دیوارهایی به بلندا و ضخامت اوین فرا گرفته باشد

دمل در میدان . زنم های شهرمان پرسه منی این روزها دیگر تنها در کوچه پس کوچه    
ار تپد، در دستم شاخه گلی است تا به مادران داغد هفت تیر و انقالب و جمهوری می

  .این شهر نثار کنم

کند، دیگر  این روزها فقط تنهایی ابراهیم در بازداشتگاه سنندج بر دمل سنگینی منی    
ها خواهر  های سنندج و مهاباد و کرمانشاه نیستند، ده برادران و خواهرانم تنها در زندان

های  افهشود و با دیدن قی و برادر دربند دارم که با شنیدن فریادشان اشکم رسازیر می
بامل برای داشنت  گیرد و بر خودم می شان بغض گلویم را می های پاره رنجورشان و لباس

  .چنین خواهران و برادرانی

های بلند و پر از دود و دم  دیگر این شهر برایم آن شهر غریب و دلگیر با ساختامن    
* »پپوله آزادی«ا ه نیست، این روزها این شهر پر از ندا و سهراب شده، انگار پس از سال

 .در آسامن این شهر به پرواز درآمده و با مردم این شهر برای ترمنش هم آواز شده است

  فرزاد کامنگر    

 ۱۳چهاردهم آذرماه  –زندان اوین     

  .آزادی، آهنگی از استاد خالقی است که چهل سال پیش همراه با ارکسرت تهران اجرا کرد) پروانه(پپوله *
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 فرشتەهایی کە دوشنبەها میخندند
تقدیم به نیایش و شکیبا بداقی و همه کودکانی که سفره هفت سین امسال 

  .والدینشان در کنارشان نیستند
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به الالیی هم سلومل گوش سپرده بودم، برای دخرتانش پریا و زهرا می خواند، همراه با 
من نیز بلند شد، اشک های مرا نیز  الالیی حزین او هق هق گریه هم سلولی دیگر

دومین بار بود که دستگیر میشد، بار اول به یکسال حبس .ناخودآگاه رسازیر منودند
محکوم شده بود و حاال باید دە سال دیگر می ماند، همه شوق و اشتیاقش این بود که 

 .کودکانش روز دوشنبه به مالقات او می آمدند

ی به آدم های اطرافشان داشته باشند، در برابر چشامن روز مالقات بدون اینکه توجه    
پدرو مادر و در میان میز و صندلی های سالن مالقات پشتک و وارو میزدند و روی 

  .دستهایشان راه میرفتند تا پدر پیرشفت آنها را در ورزش ببیند

پدر رس مست و مغرور از جست و خیز کودکان لبخندی بر لبانش مینشست و مادر     
. یز با چهره ای معصومانه در حالی که سعی داشت درد تنهایی و انتظارش را انکار منایدن

  .با چشمی خوشحال، شوهر و با چشمی دیگر اشتیاق فرزندانش را عاشقانه مینگریست
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من نیز که ماهها بود از فضای بچه ها و مدرسه ها دور شده بودم محو متاشای زهرا     
یکی از تاثیر گذارترین لحظه . آنها برای مادرم توضیح میدادم و پریا می گشتم و در مورد

  .با هم بود هایی که چون تابلو بر ذهنم نقش بسته است ، لحظه مالقات این خانواده 

انگار در خالء، در رویا و در آسامن و یک جایی در خارج از این دنیا و در همین     
بی توجه به نگهبان ها و . نبودتعلقات دور هم جمع شده اند، هیچ کس اطرافشان 

همیشه . دیوارها و سایر زندانیان، لبخند و اشتیاقشان را با هم دیگر تقسیم می کردند
آرزو داشتم کاش خانواده پریا و زهرا را بیرون از زندان میدیدم یا کاش نیم ساعت 

شکوه و  هنگام وداع نیز سعی می کردم به آنها نگاه نکنم تا. مالقات بیشرت طول میکشید
جاودانگی لحظه دیدار و با هم بودنشان در ذهنم هامنگونه جاودانه مباند، این دخرتان 
زیبا انگار با هر پشتک و وارویی که میزدند با زبان بی زبانی دنیایی ساختگی اطراف 

  .پدرشان را به خنده و استحزاء می گرفتند

ه می شود و هر روز پریا و رسنوشت پریا و زهرای قصه ما سالهاست، نسلهاست نوشت    
چند سال بعد در کنار ”آوا“یا کودکی چون . زهرای دیگری به مالقات پدرشان می روند

امسال بابا در زندان ” سفره هفت سین برای ماهی هایش شعر بخواند و گریه کند که 
لحظه وداع پریا و زهرا را میدیدم که دست پدرشان را گرفته اند و لبخند زنان ” است 

لن مالقات را به سوی درب خروجی طی میکنند انگار داشتند با پدر به شهر بازی می سا
دوست داشتم من نیز دست آنها را می گرفتم و رشیک شادیشان میشدم قبل از . رفتند

اینکه پدر از زهرا و پریایش خداحافظی کند رویم را بر می گرداندم تا چشامن پر از 
یز چشامن پر از اشک مادرم را میدیدم که او نیز خود را اشکش را نبینم، اما این سو تر ن

آماده جدا شدن از فرزند خود می کرد و من نیز کودکانه به تقلید از پریا و زهرا مادرم را 
در آغوش میکشیدم و هنگامی که پریا و زهرا ما را صدا میزدند، همه سعی ام برای 

فرشته کوچک برای من نیز دستی دزدیدن نگاهم از آنها بی نتیجه می ماند و آن دو 
  .تکان می دادند فرشته هایی که تنها بال نداشتند

   

  

  زندان اوین -فرزاد کامنگر    

  1388اسفندماه  19    
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  بگذار قلبم بتپد
  بە محسن اژەای وزیر اطالعات
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عشقم را و انسان بودنم را ماههاست که در زندانم، زنداين که قراربود اراده ام را، 
، "برده اي رس براه "زنداين که بايد آرام و رامم ميکرد چون . درهم بشکند

  .ماههاست بندي زنداين هستم با ديوارهايي به بلنداي تاريخ 
ديوارهايي که قرار بود فاصله اي باشد بني من ومردمم که دوستشان دارم، بني     

شد تا ابديت ، اما من هر روز از دريچه سلومل من و کودکان رسزمينم فاصله اي با
به دور دستها مريفتم و خود را در ميان آنها ومثل آنها احساس مي کردم و آنها نيز 
دردهاي خود را در مِن زنداين ميديدند و زندان بني ما پيوندي عميق تر از گذشته 

  . ايجاد منود
ز من بگريد، اما در زندان من قرار بود تاريکي زندان معناي آفتاب و نور را ا    

  .روئيدن بنفشه را در تاريکي و سکوت به نظاره نشستم
قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم به فرامويش بسپرد ، اما من     

با لحظه ها در بريون از زندان زندگي کرده ام وخود را دوباره به د نيا آورده ام 
  .براي انتخاب راهي نو

من نيز مانند زندانياِن پيش از خود تحقريها، توهينها و آزارها را ذره ذره، با  و    
همه وجود به جان خريدم تا شايد آخرين نفر باشم از نسل رنج کشيدگاين که 
  .تاريکي زندان را به شوق ديدار سحر در دلشان زنده نگه داشته بودند
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يشان رفته ام و "خدا"نگ خواندند، مي پنداشتند به ج" محاربم "اما روزي     
طناب عدالتشان را بافتند تا سحرگاهي به زندگيم خامته دهند و از آن روز 

اما امروزکه قرار است زندگي را ازمن . ناخواسته در انتظار اجراي حکم ميباشم
تصميم گرفته ام اعضاي بدنم را به بيامراين که " عشق به همنوعانم"با   بگريند

عشق " ها زندگي ببخشد هديه کنم و قلبم را با همه يمرگ من ميتواند به آن
فرقي منيکند که کجا باشد بر . که در آن است به کودکي هديه منايم " ومهري

ساحل کارون يا دامنه سبالن يا در حاشيه ي کوير رشق و يا کودکي که طلوع 
خورشيد را از زاگرس به نظاره مي نشيند ، فقط قلب ياغي و بيقرارم در سينه 

ودکي بتپد که ياغي تر از من آرزوهاي کودکيش را شب ها با ماه وستاره در ک
شاهدي بگريد تا در بزرگسايل به روياهاي کودکي اش   ميان بگذارد و آنها را چون

که بيقرار کودکاين باشد که شب رس گرسنه   خيانت نکند ، قلبم در سينه کيس بتپد
وز شانزده ساله شهر من را در قلبم زنده دانش آم" حامد "بر بالني نهاده اند و ياد 
" کوچکرتين آرزويم هم در اين زندگي برآورده منيشود "نگهدارد که نوشت ؛ 
  .وخود را حلق آويزکرد

بگذاريد قلبم در سينه کيس بتپد مهم نيست با چه زباين صحبت کند يا رنگ     
پدرش، رشاره  پوستش چه باشد فقط کودک کارگري باشد تا زبري دستان پينه بسته

  .ي طغياين دوباره در برابر نابرابريها را در قلبم زنده نگهدارد
قلبم در سينه کودکي بتپد تا فردايي نه چندان دورمعلم روستايي کوچک شود     

وهر روز صبح بچه ها با لبخندي زيبا به پيشوازش بيايند واو را رشيک همه ي 
ن کودکان طعم فقر وگرسنگي را شادي ها وبازيهاي خود بناميند شايد ان زما

معناي نداشته " زندان، شکنجه، ستم ونابرابري"ندانند ودر دنياي آنها واژه هاي 
  .باشد

قلب   بگذاريد قلبم در گوشه اي از اين جهان پهناورتان بتپد فقط مواظبش باشيد
انسانيست که ناگفته هاي بسياري از مردم ورسزمينش را به همراه دارد از مردمي 

  .تاريخشان رسارس رنج واندوه ودرد بوده است که
بگذاريد قلبم در سينه ی کودکی بتپبد تا صبحگاهی از گلويی با زبان مادريم     

  :فرياد برارم 

  من ده مهه وێ ببمه بايێە"    
  خۆشه ويستی مرۆڤ بەرم    
  "بۆ گشت سوچي ئه م دنيايیه     
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را به همه جای " م عشق به انسانهاپيا"مي خواهم نسيمی شوم و: معني شعر     
  .اين زمني پهناور بربم

  فرزاد کامنگر    
  بند بيامران عفوين ، زندان رجايي شهر کرج    
  اوين 209بند امنيتي  2/10/87تاريخ نگارش ؛     
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  نامه شیرین علم هولی رنج
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در تهران توسط تعدادی از مأموران نظامی و لباس  1387 من در اردیبهشت    
به محض ورود و . گیر شدم و مستقیامً به مقر سپاه منتقل شدمشخصی دست

من در مجموع . پیش از هر گونه سئوال و جوابی، رشوع به کتک زدن من کردند
بیست و دو روز آن را در اعتصاب غذا به رس . بیست و پنج روز در سپاه ماندم

  . های جسمی و روحی شدمدم و متام آن مدت متحمل انواع شکنجهبر 

ها با باتوم آن. بند به تخت بسته شده بودمبازجوها مرد بودند و من با دست    
- برقی، کابل، مشت و لگد به رس و صورت و اعضای بدنم و کف پاهایم می

مم و صحبت توانستم فارسی را بفهمن حتّا در آن زمان به راحتی منی. کوبیدند
گرفتند ماند، باز مرا به باد کتک میجواب میشان بیهایزمانی که سئوال. کنم

رفتند و به من تا زمان آمد برای مناز میصدای اذان که می. رفتمتا از هوش می
دادند تا به قول خودشان فکرهایم را بکنم و زمانی که شان فرصت میبازگشت
 … هوشی، آب یخ وگشتند، دوباره کتک، بیباز می
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-زمانی که دیدند من برای ادامۀ اعتصاب غذا ُمرصم، به واسطۀ ِرسم و شلنگ    
فرستادند، به زور قصد شکسنت اعتصابم را ام میهایی که از بینی به درون معده

-کشیدم که منجر به خونها را بیرون میکردم و شلنگمن مقاومت می. داشتند
چنان باقی مانده و ثر آن حاال بعد از دو سال همشد و اریزی و درد زیادی می

 .دهدآزارم می

یک روز در هنگام بازجویی، چنان لگد محکمی به شکمم زدند که بالفاصله     
یک روز یکی از بازجویان به رساغم آمد، تنها . ریزی شدیدی شدمدچار خون

-های بیئوالاو س. در سایر مواقع چشم بند داشتم. بازجویی بود که او را دیدم
ای از ای به صورتم زد و اسلحهوقتی جوابی نشنید، سیلی. ربطی از من پرسید

-هایی که از تو میبه سئوال«: روی کمر خود باز کرد و بر رسم گذاشت و گفت
دانم تو عضو پژاک هستی، تروریستی، ببین دخرت تو من که می. کنم جواب بده

مان الیم که یک عضو پژاک در دستانما خوشح. کندحرف بزنی یا نه فرقی منی
  .»اسیر است

هایم و رسیدگی به وضعیتم در یکی از دفعاتی که دکرت برای درمان زخم    
دکرت از بازجو . ها در عامل خواب و بیداری بودممراجعه کرده بود، من در اثر کتک

رستان چرا باید به بیام«: بازجو پرسید .خواست که مرا به بیامرستان منتقل کنند
-برای معالجه منی«: دکرت گفت. »شود؟جا معالجه منیمعالجه شود، مگر در این

کنم که دخرته مثل بلبل رشوع به حرف تان کاری میگویم، من در بیامرستان برای
دکرت . بند به بیامرستان بردندفردای آن روز مرا با چشم بند و دست. »زدن بکند

خود من گویی از خود بی. من تزریق کردندمرا روی تخت خواباند و آمپولی به 
ها هایی که آندادم و جوابپرسیدند، پاسخ میچه که میشده بودم و به هر آن
ها هم از این دادم و آنها میخواستند به آنگونه که میمی خواستند را هامن

ها پرسیدم که من کجا هستم و وقتی به خودم آمدم از آن. گرفتندجریان فیلم می
فهمیدم که هنوز روی تخت بیامرستانم و بعد از آن دو باره مرا به سلومل منتقل 

 .کردند

با . تر رنج بکشمخواستند من بیشولی انگار برای بازجوها کافی نبود و می    
- کرد و بعد برایم یخ میداشتند تا پاهایم کامالً ورم میپای زخمی رسپا نگه می

آمد و من از شنیدن و داد و ناله و گریه می ها تا صبح صدای جیغشب. آوردند
این صداها عصبی می شدم که بعدها فهمیدم این صدا ضبط است و به خاطر آن 
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ها در اتاق بازجویی فقط قطره یا ساعت. های زیادی بکشماست که من رنج
 .گرداندندچکید و شب مرا به سلول باز میقطره آب رسد روی رسم می

بازجو . شدمبسته روی صندلی نشسته بودم و بازجویی می یک روز با چشامن    
هایش سیگارش را روی دستم خاموش کرد و یا یک روز آنقدر پاهایم را با کفش

که متام روز مرا در اتاق بازجویی فشار داد که ناخن هایم سیاه شد و افتاد یا این
و جدول نشستند رسپا نگه می داشت و بدون هیچ سئوالی، فقط بازجویان می

 .آمد را انجام دادندشان برمیچه که از دستکه هر آنخالصه آن. کردندحل می

. منتقل کنند 209که از بیامرستان بازگشتم تصمیم گرفتند که مرا به بعد از آن    
 209که حتّا منی توانستم راه بروم، بند ام و اینولی به دلیل وضعیت جسمی

نگاه  209متام با هامن وضعیت، مرا دم در  حارض به پذیرش من نشد و یک روز
 .داری منتقل کردندداشتند تا رسانجام مرا به به

داری دانم چند روز در بهمنی .کردمدیگر، تفاوت شب و روز را درک منی    
منتقل شدم و  209تر شد و بعد به هایم کمی بهعمومی اوین ماندم تا زخم

های خاص ها و روشنیز تکنیک ۲209وهای بازج. جا آغاز شدبازجویی ها در آن
ابتدا . رفتندخود را داشتند و به قول خودشان با سیاست رسد و گرم پیش می

-داد و میآمد و مرا تحت فشار و شکنجه و تهدید قرار میبازجویی خشن می
… کنند وگفت که هیچ قانونی برایش مهم نیست و هر کاری بخواهد با من می

کرد که دست از این کارها شد و از او خواهش میوارد می" انمهرب"بعد بازجوی 
کرد و دو باره کرد و بعد سئواالت را تکرار میبه من سیگاری تعارف می. بردارد

 .شداین دور باطل رشوع می

بودم، به خصوص اوایل که بازجویی داشتم، وقتی که  209در مدتی که در     
کرد، فقط در داخل سلول ُمسّکنی به من می ریزیام خونحامل خوب نبود یا بینی

داری کردند یا به بهمرا از سلول خارج منی. کل روز خواب بودم. کردندتزریق می
 …کردندمنتقل منی

  شیرین علم هولی    

                            بند نسوان اوین                                                                                          
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  اش را زمني بگذارد طوفان ترب زنگار بسته

  نرگه اي ميخواهد برويد
  تفنگ ها الل شوند

  کودکي مي خواهد بخوابد
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*  

  عزيز... خانم     
  سالم    
  
زديکي بسياري گفتي که نامه بابا آب داد را دوست داري و با روحيات تو ن    

ام و براي  اش را بخواهيد آن نامه را با متام وجود براي دانش آموزان دارد، راست
  . ام را بر روي کاغذ آوردم هاي خودم نوشتم و در آن آرزوها و روياهاي کودکي

ي وجوه  يي بوده تاثريات عميقي بر همه به گونه) و نسل ما(کودکي من     
اصال شعري به ما . ري از کودکي ام به ياد ندارممن شع. مان گذاشته است زندگي

ام فهميدم که توپ قلقيل را بايد از بابا  ي سوم زندگي تازه در دهه. ياد ندادند
. گفت ام اتل متل مي کردم تا مادر براي ام را بايد دراز مي گرفتم و پاهاي جايزه مي

برساييم، بايد  دادند تا براي خورشيد و آسامن شعر بايد معلامن به ما ياد مي
ها  شديم، بايد با پروانه کشيديم، بايد با رودخانه جاري مي ها قد مي همراه درخت

  ...نورديديم و بايد و بايد و بايد و آسامن را در مي
ويل موسيقي ما مارش نظامي بود، شعر ما براي تفنگ و سنگر بود و از ترس     

  .تيمکوپرت جرات به آسامن نگاه کردن را هم نداش هيل
دانستم که کودک  يي بلد نيستم، اصال مني ام فهميدم قصه ي سوم زندگي در دهه    

ي خرگوش شجاع و  ها بنشيند و به قصه بايد پاي قصه پدربزرگ و مادربزرگ
  .ها بخوابد جوجه اردک زشت گوش کند و با آن

شود،  ها بزرگ گي کند و با آن اش زنده دانستم که کودک بايد با روياهاي مني    
ها جنگ در  ها در فالن کوهستان يا ساعت هاي ما تعداد کشته ي کودکي آخر قصه

  .فالن کوه بود
باور کن نگذاشتند کودکي کنيم شايد به همني دليل باشد که هنوز در يس و     

شايد به همني دليل باشد . هاي کودکانه انجام دهم گي دوست دارم بازي چند ساله
برم و هنوز آرزو دارم باز فرصتي پيش آيد  ها لذت مي بچه قدر از بازي با که اين

  .تا پاي ثابت حلقه عمو زنجري باف و گرگم به هواي کودکان شوم
ها به  از نسل ما بازي، شادي و لذت را گرفنت به همني خاطر چيزي از کودکي    

حال تو بگو، اگر از شعر تو اعرتاض، فرياد و عشق را بگريند، چه . ياد ندارم
ماند و  ماند؟ اگر از طبيعت بهار را و از شب، ماه و ستاره را بدزدند چه مي مي

  ماند؟ اش را بگريند از او چه به جا مي حال بگو اگر از يک انسان کودکي
  عزيز... 
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تخييل يا به دنبال -هاي علمي مان نيز به جاي خواندن داستان در دوران نوجواين    
مان  هاي جنگ مسلحانه يا درس وديم و شيوهي فالن حزب ب نامه خواندن اساس

  . تاريخ اديان بود
هاي آمريکاي التني را  به جاي نوشنت شعر براي معشوق يا تاريخ جنبش    
هنوز کودکي . خوانديم يا درسامن مبارزات مسلامنان کومور و موريتاين بود مي

عشق و عاشقي  حتا فرصتي براي. مان کردند سايل نکرده بوديم که وارد دنياي بزرگ
  .هم منانده بود

  
  ...عزيز    
  .کودکي من با بوي رسب و گلوله و رگبار تفنگ آغاز شد    
همه چشمه که اکنون جز ويرانه چيزي از آن به جاي  روستاي زيباي ما با آن    

ماند که  منانده در ميان چند کوه محصور شده بود به کندوي زنبور عسيل مي
گونه  خاطرات من از اين روستا و اين. اف به آن ختم ميشدهاي بسياري از اطر  راه

  ). قبل از آن چيزي به ياد ندارم(شود  آغاز مي
مان ورود جوانان مسلحي را به نظاره نشستم، اولني  روزي از چهارسوي روستاي    

ديدم، اولني نفري گلوله هراس عجيبي در من ايجاد  بار بود تفنگ را به چشم مي
کاري که . هاي اطراف روستا منانده بود تي براي شمردن چشمهديگر فرص. کرد

اش را دارم و نامتام ماند، فرصتي براي بسنت تاب روي درخت  هنوز هم آرزوي
هاي درخت پشت مدرسه  توت مان نبود، ديگر وقت جمع کردن شاه گردوي حياط

  .هاي صحرايي منانده بود نبود، ديگر زماين براي چيدن گل
آوردن يا شنيدن  هايي که به روستا مي ها و کشته ه بود ديدن زخميکارمان شد    

گريه و زاري مادراين که خرب مرگ فرزندان خود را شنيده بودن و از شهرها و 
گريه، شيون، خون، بوي باروت و زنده بادها و . شدند روستاها آواره روستاي ما مي

  . مان را آکنده بود مرده بادها فضاي روستاي ما و کودکي
روزي جواين زخمي را زير درخت توت مسجد گذاشته بودند، کيس دور و برش     

با ترس به او نزديک شدم تا يک جوان زخمي را ببينم، او از من طلب آب . نبود
اش  دوان دوان کاسه آيب را براي. که بدانم آب براي او رضر دارد بدون اين. کرد

ام افتاد و  ي آب از دست کشيد، کاسهاش رسم داد  قطاران بردم که يک نفر از هم
ام را به طرف ابراهيم، جوان زخمي در حال مرگ  روي. رشوع به گريه کردن کردم

خند او را نفهميدم ويل از  آن روز علت لب. خندي بر لب دارد برگرداندم ديدم لب
ام  خند آن جوان در خواب و بيداري بارها به رساغم آمده و رهاي آن روز لب

من نيز هزاران . هاي خود را به ياد آورده بود شايد او با ديدن من کودکي .کند مني
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خندي به  ام نگريستم و لب بار از آن روز با حرست و بغض به کودکان رسزمني
  .ها را مجسم سازم ي آن هاي خودم و آينده شان زده ام تا کودکي روي
، گروهي ديگر آمدند با عزيز، روزي که آن جوانان روستاي ما را ترک کردند....     

همه به فکر . مان نبود هاي متفاوت، کيس به فکر مدرسه و کالس ها و لباس تفنگ
جا  سنگر محکم تري بودند، به ناچار روستا را ترک کرده و به شهر آمديم در آن

ي جوانان که از چپ و راست وارد شهر مي شد و ما  هم صداي آمبوالنس و جنازه
مان  دست از رس کودکي و نوجواين. بردند شان مي اشايرا هم به اجبار به مت

هر روز عرص بعد از پايان مدرسه از فراز تپه خارج شهرمان به متاشاي . برنداشت
مزارع سوخته گندم که در زير بارش توپ و تفنگ در حال سوخنت بود 

ديگر فرصتي براي . نگريستم ي شاهو را مي هاي بلوط سوخته نشستيم و جنگل مي
  .مان منانده بود يکودک

ها جدا نشوم و به  بعدها معلم شدم، تا از دنياي کودکي و از بچه.....     
ي کوه شاهو برگشتم تا شاهوي زخمي را از نزديک ببينم و با او  روستاهاي دامنه

کوهستان آرام بود . ها جان گرفته بودند درختان بلوط بعد از سال. دوست شوم
  .را به يادگار نگه داشته بود هاي عميق اما هنوز جاي زخم

رفتم، اما  ي فراوان به کالس مي گي در آن جريان داشت، با عشق و عالقه زنده    
هاي رنگ و رو رفته دانش آموزان آزارم  هاي پاره و لباس کاري مردم، کفش فقر و يب

مردم و  ها روزي هزار بار مي ي آن با نگاه کردن به سيامي زجر کشيده. داد مي
ام  شدم هر چند دوست نداشتم شاهد مرگ آرزوهاي کودکان رسزمني مي زنده

دانستم که معلمي در اين رسزمني يعني رشيک  باشم اما معلم شده بودم و مي
ي فراموش شده از دنيا به  شدن با رنج و درد ديگران و رنج و درد در اين قطعه

ماندم به  مي بايد معلم. بخشيد يک معلم مسئوليت، آگاهي و شخصيت تازه مي
ام، معلمي که دوست دارد کودک  ها، به خاطر روياهاي کودکانه حرمت کودکي

  .مباند، حتا در اين سن و در زندان
هاي کودکانه و کودکان  کودکي با موهاي سپيد، کودکي که هنوز شيداي بازي    

در  ها را جا و از الي اين ديوارها هنوز نفري گلوله اش هست، اما از همني رسزمني
پرم و  ام از خواب مي شنوم، همراه با صداي انفجار با کودکان رسزمني ام مي رسزمني

بار  گريد که اين ي وجودم را در بر مي ها هامن هراس کودکي همه با ترس آن
کنم کاش  نشيند و از ته دل آرزو مي خند آن جوان زخمي بر لبان من مي لب

ي  بر نياشوبد، کاش امشب قصه يي شان با صداي گلوله کدام امشب خواب هيچ
عزيز به از چپ و راست وارد شهر .. پس . شان بوي باروت ندهد کدام شب هيچ

دست از رس کودکي و . بردند شان مي مي شد و ما را هم به اجبار به متاشاي
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هر روز عرص بعد از پايان مدرسه از فراز تپه خارج شهرمان . مان برنداشت نوجواين
وخته گندم که در زير بارش توپ و تفنگ در حال سوخنت بود به متاشاي مزارع س

ديگر فرصتي براي . نگريستم ي شاهو را مي هاي بلوط سوخته نشستيم و جنگل مي
  .مان منانده بود کودکي

ها جدا نشوم و به  بعدها معلم شدم، تا از دنياي کودکي و از بچه.....     
زخمي را از نزديک ببينم و با او  ي کوه شاهو برگشتم تا شاهوي روستاهاي دامنه

کوهستان آرام بود . ها جان گرفته بودند درختان بلوط بعد از سال. دوست شوم
  .هاي عميق را به يادگار نگه داشته بود اما هنوز جاي زخم

رفتم، اما  ي فراوان به کالس مي گي در آن جريان داشت، با عشق و عالقه زنده    
هاي رنگ و رو رفته دانش آموزان آزارم  اي پاره و لباسه کاري مردم، کفش فقر و يب

مردم و  ها روزي هزار بار مي ي آن با نگاه کردن به سيامي زجر کشيده. داد مي
ام  شدم هر چند دوست نداشتم شاهد مرگ آرزوهاي کودکان رسزمني زنده مي

دانستم که معلمي در اين رسزمني يعني رشيک  باشم اما معلم شده بودم و مي
ي فراموش شده از دنيا به  شدن با رنج و درد ديگران و رنج و درد در اين قطعه

ماندم به  بايد معلم مي. بخشيد يک معلم مسئوليت، آگاهي و شخصيت تازه مي
ام، معلمي که دوست دارد کودک  ها، به خاطر روياهاي کودکانه حرمت کودکي

  .مباند، حتا در اين سن و در زندان
هاي کودکانه و کودکان  اي سپيد، کودکي که هنوز شيداي بازيکودکي با موه    

ها را در  جا و از الي اين ديوارها هنوز نفري گلوله اش هست، اما از همني رسزمني
پرم و  ام از خواب مي شنوم، همراه با صداي انفجار با کودکان رسزمني ام مي رسزمني

بار  گريد که اين ر ميي وجودم را در ب ها هامن هراس کودکي همه با ترس آن
کنم کاش  نشيند و از ته دل آرزو مي خند آن جوان زخمي بر لبان من مي لب

ي  يي بر نياشوبد، کاش امشب قصه شان با صداي گلوله کدام امشب خواب هيچ
عزيز به رسم وفاداري و به جاي .. پس . شان بوي باروت ندهد کدام شب هيچ

ات بنگر و  آموزان ن پر از سئوال دانشات به چشام ام با چشامن زيباي چشامن
ها من به امانت  خندي را که سال هاي کم سوي اميد را به نظاره بنشني و لب بارقه

  .مان تقديم کن نگه داشته بودم به جاي من به کودکان رسزمني
 

  زندان اوين 7اندرزگاه  6سالن  -معلم اعدامي، فرزاد کامنگر
  88ارديبهشت ماه  12
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  کوه با نخستني سنگ آغاز ميشود،

  انسان با نخستني درد    

    *  

  14، مخابرات سالن 5زندان رجايي شهر، بند     

کنار ديوار مخابرات ايستاده بودم، نگاهم به صورت کسانی که دور و برم     
زنند، خمودگی و کشند و چرت می  همه سيگار می. نشسته بودند گره خورده بود

هايی رد و بدل  گاهی با هم فحش گاه. باريد شان مي خامری از رس و روی
شان جای زخمهای عميقی با خود داشت و هيچ اثری از اميد  کردند، صورتهای می
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های اين بند به انتظار حکم قصاص هستند  بيشرت آدم. شد در ظاهرشان ديده منی
اي از اين آدمها به انتظار  هامنطور که عده. يا مبتاليان به سل و ايدز و هپاتيت

ام به مانند فيلم از مقابل  اختيار خاطراتی از زندگی مرگ فکر می کردند بی
. خورد هايي که اکرثاً با مرگ کات مي چشامنم رشوع به حرکت کردن کرد، صحنه

هر دو "نقطه مشرتک اين زندانيان و آنهايی که من مرگشان را ديده بودم؛ 
  ".های جامعه بودند نابرابری قربانيان

  

  کرمانشاه –، مزارع نخود، مابني کامياران سکانس يک    

  )داستايوفسکی(تواند خدا را ناپذيرفتنی کند  مرگ يک کودک می    

  

تا چشم کار ميکرد مزارع زرد نخود خودمنايی ميکرد که منتظر دستان خسته     
ر کدام يک سوم يک کارگر پول سی يا چهل نفر کودک و نوجوان که ه. ما بودند

گرد و غبار همراه با مزه شور . کشيدند توانستند از ما کار مي گرفتيم و تا می مي
آفتاب سوزان تابستان، . های زرد نخود در دهامنان مزه تلخ اما آشنا داشت بوته

درد کمر، تاولهاي دست، سوزش چشم، همراه با فريادهای رسکارگر مزرعه بر 
  .افزود، اما نه فشار کار متامی داشت، نه بوتەهای نخود ن ميرسعت دستهاميا

هنگامي که دستمزدمان را . آفتاب رشمنده از خستگی ما قصد غروب کرد    
گرفتيم، کودکي از فرط خستگی و ناتوانی هنگام سوار شدن بر کاميونی که ما را 

  .آورد سقوط کرد و در برابر چشامن حريان ما جان داد به شهر مي

  اتک 
  

  1385روانرس ، بهار  –جاده کامياران  - ، در روستاي دره ويانسکانس دوم    
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ها خسته از يک روز کار  زد و کوه خورشيد با آخرين نگاهش زمني را جارو مي    
بهاری کمر راست منوده بودند تا بازگشت مردم را به خانه و غروب زيبای آفتاب 

  .را به نظاره بنشينند

. ردآلو نوجوانی در کنار درختان قدم زنان با خودش حرف می زدزير درختان ز     
آخرين بذرهای دستمبو و خيار را کاشته بود که مادرش قول داده بود امسال 

حاال پدر بيکارش به فردای . خوش بوترين دستمبوهاي روستا را خواهند داشت
روشن آتيش را . خودش و حرست خريدن يک کامپيوتر با هر پنتيومي فکر ميکرد

شب از راه رسيد تا مادر که از دير . کرد، گويا تصميم خودش را گرفته بود
بازگشنت فرزند و خداحافظی غريبانه او دلش به شور افتاده بود راهی مزرعه 

در سکوت سهمگني غروب، جنازه حلق آويز شده فرزندش را می . کوچکشان شد
و به . رام تکان ميخوردنگريست که با آخرين رشاره آتش و لرزش برگها آرام، آ 

  . زندگی خود پايان داده بود

  
  کات    

  

  
  راهرو آخر 85، بازداشتگاه اطالعات سنندج، مهرماه سکانس سوم    

  
  من از سالله درختانم،    

  تنفس هوای مانده ملومل ميکند    

  )فروغ(پرنده ای که مرده بود به من پند داد پرواز را به خاطر بسپارم     
را رساپا به گوش نشسته بوديم، که ) هانا يا روناک(ی رسود دخرتی زندانی صدا    

  :ميخواند 

  ای مهتاب زيبای آسامن    

  دهي چرا گاه گاه خودت را به من نشان مي    
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  به درون سلول من گاهي رسک بکش،    

  ....و سلول تاريکم را چون روز روشن گردان    

زد مرا به پای  بات مشت نادر که به ديوار ميآواز او که به پايان رسيد، رض     
نادر زندانی محکوم به اعدام سلول بغل دستی من بود که (دريچه سلول کشاند 

او از کتک خوردن و مرييض من آگاه . چند روزی بود با هم دوست شده بوديم
  ).بود

  سالم کاک فرزاد حالت خوب نشده ؟  -    

  .نه درد دارم، حامل خيلی بده  -    

قرار بود بری بريون، صدای ما را به گوش دنيا برسانی، . قوی باش آقا معلم  -    
  )خنديد(اينطوری ميخواهی بری بريون؟ 

  .نادر جان درد دارم، زدن تو رس و صورتم  -    

در واقع . ويل درد من و تو، درد يک ملت است) آقا معلم(می دانم ماموستا  -    
وجودت آن را بپذير و بگذار درد آيندگان را  هم درده و هم درمان، پس با همه

  .نيز ما بکشيم

نادر را . در سحرگاه ماه رمضان، صدای باز شدن در سلول نادر مرا به خود آورد    
نادر، نادر جان، آوازی بخوان، "هر چه بر ديوار کوبيدم، . بردند و ديگر برنگشت

باری از درد فرزندان اما نادر اعدام شد، در حاليکه کوله " حرفی بزن، بخند
  .کشيد رسزمينش را به دوش می

  
  کات    

  

  5، زندان رجايی شهر، بند سکانس چهارم    
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از . کرده و رس تا رس دود سالن را، نيمه شب به اجبار ترک کرديم فضای دم    
شد به هر قيمتی،  چهارصد و پنجاه نفر آمار بند، يک نفر کم بود و بايد پيدا می

اتاق به اتاق همه جا را گشتند، . نده يا مرده، فقط بايد پيدا ميشدکرد ز  فرق منی
تا اينکه در يک انباری کوچک آن جوان را يافتند که خود را حلق آويز کرده بود و 
رسبازها خيلی عادی با لبخندی فاتحانه خوشحال از اينکه گمشده اشان را پيدا 

خود بازگشتند، گويا اصال  های زندانی ها هم به اتاق. کردند، جنازه را بردند
ای است  مرگ اينجا واژه. اتفاقی نيفتاده بود يا اصال انسانی خودکشی نکرده بود

تحميل کرده،   شود، سايه سنگينش را بر همه که حضورش بارها و بارها حس مي
خربی از نفرت و ترس . ترين کلمه و طبيعی ترين واژه است اصال مرگ اينجا عادی
گاه اينقدر با مرگ دمخور نشده بودم، پس نيازی هم به از مرگ نيست، هيچ

  .کات آخر ندارد

خاطرات را يکی يکی مرور ميکردم که صدای فروشنده دوره گرد بند ما را به     
قابلمه، شلوار شريازی، حشيش، "شد؛  خود آورد، که از سالن باال وارد سالن ما مي

از جلوی ما رد شد و ..." وب وتابه ، شريه خ شيشه، کراک، مالفه، ترياک، ماهی
ديگه نوبتم بود که تلفن . کسانی که منتظر تلفن بودند به دنبالش راه افتادن

  .بزنم، گوشی را برداشتم

  .الو، سالم کيوان جان -    

  .سالم فرزاد حالت چطوره -    

  خب کيوان جان چه خرب از بريون ؟ -    

رفتند، يکی هم حکم قطع دست و در مناطق کردنشني دو نفر حکم اعدام گ -    
پا، يکي هم حکم نفی بلد گرفته، يک مرگ مشکوک هم در بازداشتگاه اطالعات 

  .اروميه داشتيم

  .دهد چه اخباری، خربهای تو که هميشه بوی مرگ می -    

فرزاد جان من چی کار کنم، داروغه های رسزمينت اين روزها فقط حکم   -    
استی، خامنی هم از سليامنيه برايت پيغام گذاشته که ر ... زنند اعدام را جار می
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" خەم مەخۆ ئاسۆ روونە"کرديه، معنی اش را منی دانم چيه، نوشته بهت بگيم 
  ).نگران نباش افق روشن است(

و من خوشحال از اينکه کوهستان هنوز آبسنت آفتاب است، لبخند زنان گوشی     
  ...چه خربی بهرت از اين" ونە پس هنوز ئاسو ر : "را گذاشتم و زير لب گفتم

  

  

  بند بيامران عفوين زنداين رجايي شهر کرج -معلم اعدامي، فرزاد کامنگر

 87اسفند  سوم
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  من گروگانم
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دوران زندانیم وارد سه سالگی خود شده است، یعنی سه سال زندگی زجر آور     
وین، که دو سال از آن دوران زندان را بالتکلیف بدون پشت میله های زندان ا

در مدت . وکیل و بدون وجود داشنت حکمی مبنی بر قرار بازداشتم را گذراندم
بالتکلیفیم روزهای تلخی را در دست سپاه به رس بردم و بعد از آن هم دوران 

ی بقیه مدت را در بند عموم 209بعد از دوران . رشوع شد 209بازجویهای بند 
در نهایت . به در خواستهای مکرر من برای تعین تکلیفم پاسخ منیداند.گذراندم 

  .حکم ناعادالنه اعدام را برایم صادر کردند
من بابت چه چیزی حبس کشیده ام، یا باید اعدام شوم؟ آیا جواب به خاطر     

من کرد به دنیا آمده ام و به دلیل کرد بودنم : کرد بودنم است؟ پس میگویم
  .مت محرومیت کشیده امزح
زبانم کردی است، که از طریق زبانم با خانواده و دوستان و آشنایانم رابطه بر     

اما اجاز ندارم با . قرار کرده ام و با آن بزرگ شده ام و زبانم پل پیوندمان است
زبانم صحبت کنم و آن را بخوانم و تحصیل بکنم و در نهایت هم اجاز منیدهند 

  .بنویسم با زبان خودم
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اگر چنین کنم : به من میگویند بیا و کرد بودنت را انکار کن، پس میگویم    
  .خودم را انکار کرده ام

  !!جناب قاضی محرتم، آقای بازجو
در آن زمان که من را بازجویی میکردید حتی منیتوانستم به زبان شام صحبت     

را از دوستانم آموختم،  کنم و من در طی دو سال اخیر در زندان زنان زبان فارسی
اما شام با زبان خود بازجوییم کردیت و محکمه ام کردید و حکم را برایم صادر 

این در حالی بوده که من درست منیفهمیدم در اطرافم چه میگذرد و من . کردید
  .منیتوانستم از خود دفاع کنم

، درد و شکنجه هایی که بر عیله من به کار گرفته اید، کابوس شبهایم شده    
. رنجهای روزانه ام در اثر شکنجه های که شده بودم با من روزی را سپری میکنند

رضبهای که در دوران شکنجه به رسم وارد شده، باعث آسیب دیدگی در رسم شده 
رس دردهایم آنقدر شدید . بعضی از روزها دردها ی شدید هجوم میاورند. است

گذرد، ساعاتها از خود بیخود میشوم و میشود، که دیگر منیدانم در اطرافم چه می
در نهایت از شدت درد، بینییم رشوع به خونریزی میکند و بعد کم کم به حالت 

  .طبیعی برمیگردم و هوشیار میشوم
هدیه دیگر آنها برای من ضعف بینایی چشامنم است که دائم تشدید میشود     

ی وارد زندان شدم وقت. و هنوز هم به درخواستم برای عینک پاسخ نداده شده
موهایم یک دست سیاه بود، حال که سومین سال را میگذرانم، هر روز شاهد 

  .سفید شدن بخشی از آنها هستم
میدانم که شام نه تنها این کار را با من و خانواده ام نکرده اید، بلکه این     

) لیانجال(شکنجه ها را برعلیه متام فرزندان کرد و از جمله با کسانی مانند زینب 
چشم مادران کرد هر روز در انتظار . به کار برده اید..... و ) صفارزاده(و روناک 

دیدن فرزندانشان اشک باران است، دائم نگرانند از اینکه چه اتفاقی در پیش 
  . است، با هر زنگ تلفنی وحشت شنیدن خرب اعدام فرزندانشان را دارند

و دوباره بعد از مدتها مرا برای  )2/5/2010(است  89اردیبهشت  12امروز     
زندان اوین بردنند و دوباره اتهامات بی اساسشان را تکرار  209بازجویی به بند 

من . از من خواستنند، که با آنها همکاری کنم تا حکم اعدمم شکسته شود. کردند
منیدانم این همکاری چه معنی دارد، وقتی من چیزی بیشرت از آنچه که گفته ام 

در نتیجه آنها از من خواستند تا آنچه را که میگویند تکرار کنم و . نت ندارمبرای گف
ما پارسال میخواستیم آزادت کنیم اما چون خانواده : بازجو گفت. من چنین نکردم

خود بازجو اعرتاف کرد که من فقط . ات با ما همکاری نکردند به اینجا کشید
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د نرسند مرا نگاه خواهند گروگانی هستم در دست آنها و تا به هدفهای خو 
  .داشت، یا در نتیجه اعدام خواهم شد، اما آزادی هرگز

   
  

  شیرین علم هولی 
3/5/2010  

Serfekftn 
  

..................................  
در پایان نامەاش بعد از امضا و درج تاریخ،  والزم به ذکر است که خانم علم هول(

  ).ست"پیروزی"، که به معنای  Serkefitn" سەرکەفنت"با کردی التین نوشته اند 
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  1من يک معلم مي مانم و تو يک زندانبان
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زئوس، خدای خدايان فرمان داد تا پرومته نافرمان را به بند کشند و اينگونه     

  .بود حکايت من و تو اينجا آغاز شد
بانان زئوس گشتی تا هر روز نگهبان فرزندی از سالله تو مرياث خوار زندان    

آفتاب و روشنی گردی و برای من و تو زندان دو معنای جداگانه پيدا کرد، دو نفر 
در دو سوی ديوار با دری آهنی و دريچه ای کوچک ميان آن، توبريون سلول، من 

  .درون سلول
  حال بهرت است همديگر را بهرت بشناسيم    
  ... نه نه... من معلمم    
من دانش آموز صمد بهرنگی ام ، هامن که الدوز و کالغها و ماهی سياه     

او را ميشناسی؟ ميدانم که . کوچولو را نوشت که حرکت کردن را به همه بياموزد
  .منی شناسی

من محصل خانعلی ام، هامن معلمی که ياد داد چگونه خورشيدی بر تخته     
  .رش خفاشها را فراري دهدسياه کالسامن بکشيم که نو 

  ميدانی او که بود؟    
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من همکار بهمن عزيت ام، مردی که هميشه بوی باران ميداد و انسانی که     
هنوز مردم کرمانشاه و روستاهايش با اولني باران پائيزی به ياد او می افتند، اصال 

  2.ميدانی او که بود ؟ ميدانم که منيدانی
  .وزانم لبخند و پرسيدن را به ارث برده اممن معلمم، از دانش آم    
همکارانت که بوده اند، خشم . حال که من را شناختی، تو از خودت بگو    

ونفرت وجودت را از چه کسی به ارث برده ای، دستبند و پابندهايت از چه کسی 
  به جا مانده؟ از سياهچالهای ضحاک؟

زنجري و شالق، از ديوارهای  از خودت بگو، تو کيستی؟ فقط مرا از دستبند و    
ديگر . ، از چشمهای الکرتونيکی زندان، از درهای محکم آن مرتسان209محکم 

عصباين مشو، فرياد مکش، با مشت بر قلبم . هيچ هراسی در من ايجاد مني کنند
  .مکوب که چرا رسم را باال ميگريم، داستان مشت تو و رس زن زنداين را به ياد دارم

  
ه چرا آواز ميخوانم، من کردم، اجداد من عشقشان را، دردهايشان را، مرا مزن ک    

مبارزاتشان را و بودنشان را در آوازها و رسودهايشان برای من به يادگار گذاشته 
و تو بايد به آوازم گوش دهی، ميدانم که . من بايد بخوانم و تو بايد بشنوی. اند

  .رنجت ميدهد
م راه رفنت صدای پايم می آيد، آخر مادرم به من مرا به باد کتک مگري که هنگا    

بني من و زمني، پيامين است و پيوندی که . آموخته، با گامهايم با زمني سخن بگويم
پس بگذار قدم بزنم، بگذار صدای پايم را . زمني را پر از زيبائی و پر از لبخند کنم

  .بشنود، بگذار زمني بداند من هنوز زنده ام و اميدوار
  
لم و کاغذ را از من دريغ مکن، ميخواهم برای کودکان رسزمينم الاليئ برسايم، ق    

از عزتی و . رسشار از اميد، پر از داستان صمد و زندگيش، خانعيل و آرزوهايش
دانش آموزانش ميخواهم بنويسم، ميخواهم با مردمم سخن بگويم، از درون 

و آموخته اند از نور، از سلومل، از همينجا، ميفهمي چه ميگويم ؟ ميدانم به ت
مهامن . اما نرتس به درون سلومل بيا. زيبائی ها، از انديشه و انديشيدن متنفر باشی

سفره کوچک و پاره من باش، ببني من چگونه هر شب همه دانش آموزانم را 
اما تو که اجازه نداری ببينی، تو که . مهامن ميکنم، برايشان چگونه قصه ميگويم

تو بايد عاشق شوی، بايد انسان شوی، بايد اينسوی درب . ویاجازه نداری بشن
  .باشی تا بفهمی من چه ميگويم

من هر روز بر ديوار سلومل . به من نگاه کن تا بداين فرق من و تو در چيست    
دستان دلدارم را و چشامن زيبايش را ميکشم، و انگشتانش را در دست ميگريم و 



  
219 شیرکو جهانی اصل

اما تو هر . ار و اشتياق را در چشامنش ميخوانمگرمی زندگي را در دستانش و انتظ
روز با باتوم دستت انگشتان نقش بسته بر ديوار را ميشکنی و چشامن منتظرش 

  .را در مي آوری، و ديوار را سياه ميکنی
. آزارت خواهد داد" شعور نور"دنيای تو هميشه تاريکی و زندان خواهد بود و     

با ستاره های ياغی که . آسامن پرستاره ام من ماهها است چشم انتظار ديدن يک
در تاريکی از اين سوی آسامن به آن سوی آسامن پر بکشند و سينه سياهی را با 

شب تو بی ستاره است، . اما تو سالهاست در تاريکی زندگی ميکنی. نور بشکافند
  ميدانی آسامن بی ستاره يعنی چی؟ آسامن هميشه شب يعنی چی؟

من برايت آرزوها دارم، نه از رنگ . برگشتم به درون سلومل بيا 209اينبار که به     
آرزوهاي من پر از اميد و لبخند . دعاهای تو که رسارس آتش است و ترس از جهنم

به درون سلومل بيا تا راز آخرين لبخند عزتی را پای چوبه دار برايت . و عشق است
لی که تو با همه وجود پر خواهم شد، در حا 209ميدانم که باز بندی بند . بگويم

از کينه ات بر رس من فرياد ميکشی و من باز دمل برای تو و دنيای حقريی که 
من بر ميگردم در حالی که يک معلمم و لبخند . دورت ساخته اند ميسوزد

  .کودکان رسزمينم را هنوز بر لب دارم
  
  
  معلم محکوم به اعدام ، فرزاد کامنگر    
  زندان رجايی شهر کرجبند بيامران عفونی     
    27/10/87  
  

..............................  
  

به خاطر ) برخالف بازجوها که اينبار اذيتم نکردند ( 209چند نفر از نگهبانان  -1
، آنها را شبيه شبح خوانده بودم وحشيانه به  209اينکه در مطلب ، بندي ، بند 

  .باد، کتک و فحش و ناسزا گرفتنم
  

هنوز مردم روستاهاي . زيت معلمي بود که اوايل انقالب اعدام شدبهمن ع -2
کرمانشاه و کامياران از او خاطرات بسيار دارند، ميگويند هنگام اعدام در جواب 

مرگ اگر مرد : ماموران که از او پرسيدند از مرگ مني هراسی؟ لبخند زنان گفت
  .است گو نزد من آيد تا در آغوشش کشم، تنگ تنگ
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  دان فرهاد وکیلی و مادرشان نشستە در وسط پس از اعدامفرزن
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مادر فرزاد کامنگر بە همراه شامری دیگر از مادران داغدیدە کرد پس از 

  اعدام فرزندش
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ایستادە . شامری از نویسندگان هفتەنامە آوای اوین کە در زندان اوین چاپ میشد

  از چپ دکرت آرش عالیی و علی حیدریان
  ایستادە از چپ دکرت آرش عالیی. فرزاد کامنگر و علی حیدریان: نشستە از چپ

  



  
223 شیرکو جهانی اصل

 

عکسی از فرزاد کامنگر، دکرت آرش عالیی و علی حیدریان بە همراه اعضای دیگر 
دکرت آرش نشستە لباس . فرزاد نشستە عینک بە چشم دارد. تیم فوتبال در زندان

از همە قد بلندتر است سفید بە تن دارد  علی حیدریان در قسمت افراد ایستادە، 
  . و ریش دارد

 
  



224  می خواهد و دلرس این سفر 

فرزاد کامنگر بە همراه علی حیدریان در زندان 



225شیرکو جهانی اصل

علی حیدریان در کوههای کردستان با لباس چریکی و در حال بازی پینگ پنگ  



226  می خواهد و دلرس این سفر 

  نوشتەای بر روی دیوار، پس از اعدام فرزاد کامنگر



227شیرکو جهانی اصل

و چند تن دیگر از اعضای  مادر فرزاد کامنگر بە همراه مادر علی حیدریان
  خانوادەهای جان باختگان



228  می خواهد و دلرس این سفر 

  مادر فرزاد کامنگر" دایە سلطنە"عکسی از 



229شیرکو جهانی اصل

 تعطیلی مغازەها در اعرتاض بە اعدام فرزاد، علی، فرهاد و شیرین

 تظاهرات کردها در اروپا در اعرتاض بە اعدام فرزاد، علی، شیرین و فرهاد



230  می خواهد و دلرس این سفر 

  در اعرتاض بە اعدام فرزاد، علی، شیرین و فرهاد Diyarbekirتظاهرات کردها در 

  فرزاد کامنگر بە همراه برادرش شیرزاد در کوههای کردستان



231شیرکو جهانی اصل

عکسی از ریبین برادرزادە فرزاد 



232  می خواهد و دلرس این سفر 

 منونەای از کارهای دستی علی حیدریان در زندان



233شیرکو جهانی اصل

 مونەای از کارهای دستی علی حیدریان در زندان



234  می خواهد و دلرس این سفر 

  هستان و در لباس چریکیشیرین علم هولو در کو 



235شیرکو جهانی اصل

  نوشتەها و نقاشیهایی از شیرین علم هولو در زندان



236  می خواهد و دلرس این سفر 

نوشتەها و نقاشیهایی از شیرین علم هولو در زندان
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