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  ۶٠به ياد گرامی جانباختگان دهه 

  
  اشرف دهقانی

 
  *در دوران بازجوئی مبارزه و مقاومت

  
های تحت  برای توصيف هر چه دقيق تر وضعيت و چگونگی مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی در زندان

دیگر متمایز  الزم است دو حوزه از مقاومت و برخوردهای مبارزاتی را از یک،۶٠ سيطره جمهوری اسالمی در دهه

ها و  اعدام. حوزه اول مربوط به مبارزه و مقاومت به هنگام دستگيری و شکنجه در دوره بازجوئی است. سازیم

حوزه دوم به چگونگی پایداری و . چگونگی برخورد انقالبيون به این امر نيز در این حوزه بررسی خواهد شد

سمی و روحی پس از دوران بازجوئی مربوط های ج ایستادگی زندانيان سياسی در مقابل انواع شکنجه

  .اول به مورد مبارزه و مقاومت در دوران بازجوئی بپردازیم. شود می

******  

  .ای عزیز دریای عشق را ساحلی نيست؛ در راه عشق جز آن که از جان خود گذرکنی  راه دگری نيست

  بحریست بحر عشق که هيچش کناره نيست"

  "                    آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نيست                           

  )برای عزیزان ترک زبانبه زبان ترکی (                       

  ليم هيچ کناره یوخَعشقين دنيزینه گؤز"

٭جان دان بو یولدا کئچمه ليسن باشقا چاره یوخ                           

در این .  بود۶١ و ۶٠ های  نيروهای انقالبی در این دهه، در سالدانيم اوج دستگيری همان طور که می

ای به غایت ارتجاعی و بی نهایت وحشی از خود نشان  هاست که جمهوری اسالمی برای اولين بار چهره سال

رساند؛ و از طرف  های خود، قساوت و شقاوت را به حد اعال می های بازجوئی و در زیر زمين زندان داده و در اتاق

ها  ترین پایداری  ترین و شورانگيز  ترین، قهرمانانه  هاست که یکی دیگر از مبارزه جویانه دیگر درست در همين سال

های بعد این دهه نيز ما باز با انقالبيون جان  در سال. رسد ها در تاریخ معاصر ایران به منصه ظهور می و رزمندگی

ایستادگی نموده و سر تسليم به دژخيمان   سيار وحشيانههای ب شویم که درمقابل شکنجه بر کفی مواجه می

از اینجاست که با توجه به کثرت چنان انقالبيونی باید با افتخار تمام اعالم نمود . جمهوری اسالمی فرود نياوردند

 ها که در زیر وحشيانه ؛ آن"عشقشان به خلق با کينه شان به دشمن برابر بود"انقالبيونی که . که دوره هستند

                                                 
به . های ایران شکستند ، رکورد مبارزه و مقاومت را در زندان۶٠ انقالبيون دههمحمد نقی  ،"تورکجه حافظ غزللری" ٭

تر از  سی است در وسعتی بسيار گستردههای قهرمانانه و حما از مقاومت   صحبت؛راستی چنين بود
 ظاهرًا برای نمایاندن هر چه .تر و شکوهمندتر از آنچه در قبل بود ای عظيم گذشته و بر این پایه با جلوه

اما چه فاکتی و مدرکی گویا تر از وجود حی و . عينی تر این واقعيت باید فاکت به دست داد و نمونه ذکر کرد
 مردمی در ارتباط بودند و -ها به نحوی با نيروهای سياسی  انی که در آن سالای از کس حاضر طيف گسترده

 )ترجمه ترکی غزليات حافظ (،)آذر پويا(ناصر الُفقرا حضور زنده امروزیشان را مدیون مقاومت انقالبيون آن 
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ها  آن. به هم ریختند" افسانه شکنجه و درد را"بر لبانشان زدند و " قفلی از عشق به خلق" ها  ترین شکنجه

" از درد فراتر، از شکنجه فراتر، حتی از مرگ قوی تر"ها که  در آوردند؛ همان" مرگ را به لرزه"انقالبيونی بودند که 

وصف مقاومت قهرمانانه رفيق بهروز دهقانی در زیر شکنجه  در ۵٠کلمات توی گيومه که در شعر بلند سال . بودند

اگر شاملو از . شدند ها تن از انقالبيون را شامل می سروده شده، حال نه یک نفر و یا تعداد معدودی بلکه ده

، در دهه )١(سخن گفته است که به دليل حاکميت سانسور یک نام مستعار برای وارطان قهرمان است" نازلی"

 ۶٠که این بار یک نام مستعار برای انقالبيون گمنام ایران در دهه " نازلی"با . دها وارطان روبرو هستيم ما با ص۶٠

  ...است؛  انقالبی گمنامی که در مقابل دشمن سرخم نکرد و

  ..."  سرافراز  دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
  : ، انقالبی گمنامی است که"نازلی" اين 

  چو خورشيد  "                    
  ..."        از تيرگی بر آمد و در خون نشست و رفت

  : ستاره ای که
  ..." يک دم درين ظالم درخشيد و جست و رفت  " 

  بنفشه بود"او    

                             گل داد و

  . رفتو !" زمستان شکست: "          مژده داد

ای که داشتند  های سياسی که عليرغم وابستگیآری وجود طيفی از افراد در حال حاضر زنده 

شان مسير زندان و شکنجه را طی نکرد، بدون مقاومت آن مبارزین سرافراز  زندگی

آن انقالبيون یا در زیر . در مقابل دژخيمان جمهوری اسالمی امکان پذیر نبود

( .شکنجه جان باختند و یا با همه اسرارشان در دل به جوخه اعدام سپرده شدند

توان به عنوان نمونه بيان نمود  ها را می  از ميان آن قهرمانان، براستی نام کدام)٢

جائی که خيلی از آنان حتی نامشان را هم به دژخيمان نگفتند و با لبانی بسته 

نام آن انقالبی چه بود که در حالی که از سقف . در زیر شکنجه جان باختند

به رفيق تازه ) های وحشيانه تر بود های وحشيانه و شالق خوردن کتکو این، تازه پس از ( آویزانش کرده بودند

شود از سقف آويزان کرده  ها ديده می  جائی که انقالبيون را همانند آنچه در قصاب خانه-"قصاب خانه"وارد به 

ص این را خود شاهد .امير! چه تحسينی شایسته عظمت برخورد این انقالبی است. داد   قوت قلب می-بودند

ها که به سختی  یکی از بچه....ها را به انواع مختلف آویزان کرده بودند ها آدم مثل قصابی: "بوده است

و اساسًا کدام . ٭!"دیگر درد ندارد شود و هایت بی حس می کمی تحمل کن دست: توانست حرف بزند گفت می

جائی که هریک . ها خود نمونه بودند  آنجائی که هر یک از توان به عنوان نمونه برگزید یک از آن انقالبيون را می

                                                 
  ۴ گفتگوهای زندان شماره ،"اوين، اولين کابوسی که شکست" ٭
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ها بی  آن! اند ای و در شکلی متفاوت از دیگری پنجه در پنجه دژخيم و دیوی انداخته و او را بر زمين زده به گونه

  !۶٠ه قهرمانان بی نام و گمنام ده! ها هستند ها و گمنام نام

 آیا! آوری نمود رزمندگی کدام قهرمان را باید یاد راستی، به

 -باید از هادی کابلی، عضوی از مرکزیت چریکهای فدائی خلق یاد کرد

و ا) ٣( !از داداشی که یادآور روح و خصال یک داداشی دیگر نيز بود

که با تنی سوخته و ذغال شده از شکنجه، زندگی را بدرود گفت در 

ها  حالی که در دل خود از اطالعاتی حفاظت کرده بود که با ندادن آن

گران، نهال زندگی بسياری را شکوفا و سبز محفوظ  به شکنجه

از مهناز نجاری، يک دختر کارگر هوادار چريکهای فدايی خلق . داشت

از او که برای نجات زندگی کسی که با او دستگير شده بود، ! یاد کنم

شکنجه شد، چيزی ! ها را به گردن گرفت"جرم"همه به اصطالح 

نجه شد و خونش را نثار شک. شکنجه شد، اطالعاتی نداد. نگفت

جای خود را به حقيقت و ) ریای همراهانی که هچون او پایدار نماندند ترس و خوف و( نمود تا ترس و خوف و ریا

  )۴( .زیبائی، و پاکی و راستی بدهد
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. کردند گفتم که در آن اتاق بازجوئی، دو جوان دیگر را هم شکنجه می: " آری! یا باز از بی نام ها بگویم

مردی بود سی و چند ساله که با چشم . ک فرصت مناسب توانستم جوانی را که نزدیکتر به من بود ببينمدر ی

ها و پاهایش را بسته بودند و در این حالت به شدت با کابل کتکش  بند به حالت دمر روی زمين خوابانده و دست

 بعد از مدتی دیگر. دادند ه به او نمیخواست ک کشيد و آب می فریاد می  تنها گاهی. گفت او هيچ نمی .زدند می

ناگهان در اتاق سکوت برقرار شد و بازجوها که برای مطلع .... صدایش نيامد

ها  يکی از آن. کردند، به دنبال دکتر رفتند پچ می نشدن ما از ماجرا با هم پچ

منظورش دکتر (زد که پس اين شيخ حرامزاده کجاست  فرياد می

کشان به  االخره پس از مدت کوتاهی زندانی را کشانب). زاده بود االسالم شيخ

دانم که تعداد زندانيانی  اما آنقدر می. دانم بر سر او چه آمد نمی. بهداری بردند

هائی را با  به راستی چنين عظمت. ٭."مردند، کم نبود که بر اثر شکنجه می

ليل های قهرمانی را بد این نمونه! توان به توصيف در آورد کدامين سخن می

های زندانيان باقی مانده از آن  در نوشته. توان یکایک اسم برد کثرتشان نمی

هائی که به تصور  خوریم که شدید ترین شکنجه دوره به نام قهرمانانی بر می

قهرمان "همان زندانيان .  بودند۶٠، در دهه ۵٠ها یاد آور قهرمانان جان برکف دهه  آن. اند آیند را تحمل کرده نمی

به " جمهوری اسالمی ،حتی" های اطالعاتی  دستگاه"و نه " دستگاه امنيتی شاه "ی که نه "اپذیرشکست ن

از " ها شکنجه از گرفتن هر گونه حرفی و سخنی پس از ماه "هم " خصوص از نوع  فالحيان و سعيد امامی آن

اعتقادات  فروختی و نه بر سر بردی، نه رفيقی را می ی رازهایت را با خود می و تو همه. "شدند آنان نا اميد می

انقالبيونی چون شهرام محمدیان که در اتاق مرگ کميته شهيد شد؛ و چون علی جدیدی که ". کردی معامله می

 به جوخه تيرباران سپرده ۶٢او سرافرازانه در اول ماه مه سال ....زیر کابل پریده بود"هشت انگشت پای وی در 

های فردی را از زیر هشت  در زندان شهرستان روزی صدای فریاد و ناله ")۵( ".شد و همه رازهایش را با خود برد

دو . آمد چند سلول با سلولم فاصله داشت و از پنجره زیر سقف صدای فریادی می. صدای یک دختر بود. شنيدم

بتدا صدای در ا. خواستند بيشتر، اطالعاتی در باره برادرش می. کردند ها دختری را شکنجه می مرد بازجو ساعت

اما دختر در حين بازجوئی شروع به گفتن بد و بيراه به . آمد التماس و ناله دختر و نيز صدای ضربات شالق می

اش از حدود یازده صبح شروع شد و  بازجوئی. ها افزودند گرها نيز به تالفی بر شدت شکنجه شکنجه. بازجوها کرد

 به راستی ٭."داد آورد و اطالعات نمی  زیر شالق دم بر نمیآن دختر. تا ساعت دو بامداد روز بعد ادامه داشت

 و شيدا های پاک دیگر کدام آینده درخشان را در جلوی چشم خود داشتند که با آنهمه )۶( )شيدا بهزادی(شيدا 

حصار، دو دختر شيدا با   در زندان قزل۶٠در سال ! زدند ای که دیده بودند، باز به روی زندگی لبخند می شکنجه

                                                 
  ٢۶ه خوب نگاه کنيد راستکی است، صفح ٭
  ٢ گفتگوهای زندان شماره – م.سياوش  ،"ياد ايام "٭
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کوکلس "سارتی غير قابل توصيف، در مقابل دو چشم پر غيض و خون آلود الجوردی جالد، نقاب از چهره ج

؟ بلی، این، همان !ها بود که به چنين کاری فرمان داد های پاک آن آن کدامين عشق در قلب. ها برکشيدند"کالن

 بود که آميخته با جسارت انقالبی های زیبا در وجود آن شيداها عشق به زندگی، عشق به انسانيت و به زندگی

خواست کسانی را برمال و رسوا سازد که برای ویرانی و خشکاندن باغ  می

در این .  در ازای حفظ زندگی حقير خود، به آنجا آمده بودند-زندگانی دیگران

 ۵٠ای که از انقالبيون دهه  ها بسياری از زندانيان سياسی درست به گونه سال

بيژن مجنون یکی از . نمودند با دژخيمان زندان رفتار مییاد گرفته بودند، 

های وحشتناکی که تحمل کرده بود، هنوز  هاست که عليرغم شکنجه آن

در دادگاه بلند "او کسی بود که . اش"مرگ بر خمينی"فریاد . فریادش بلند بود

 آیا با این سخن این ٭٭"کشم شد و گفت اگر بمن تفنگ بدهيد تک تکتان را می

 در دادگاه عين چنين جمالتی را ۵١افتيد که در سال  ده فدائی به یاد مجاهد مبارز علی ميهن دوست نمیرزمن

 ، ۶٠حقيقتًا که چنان مبارزانی با مبارزه و مقاومت جانانه خود در دهه ! درمورد مزدوران رژیم شاه بر زبان آورده بود

آنان هر آنچه از رفتارها و عملکردهای .  بودند۵٠های گذار جانباختگان قهرمان سال گر حضور زنده و تأثير جلوه

قهرمانانه خود، متبلور  ها در اعمال و رفتارهای های انقالبی گذشته خود آموخته بودند را در این سال سمبل

شویم  که درست به شيوه رهبران و بنيانگذاران  ای مواجه می  با مبارزین انقالبی۶٠ما در خود سال . ساختند

خوانند و   ،به هنگام رفتن به صحنه اعدام، سرود می۵١ و ۵٠ی فدائی خلق و مجاهدین خلق در سال ها چریک

من خود . ها مشخصًا در این مورد نوشته اند بعضی از زندانيان باقی مانده از آن سال. دهند شعارهای انقالبی می

انگيز دهقانی ومبارزین انقالبی  يدم که روحرسيد این را نيز شن  در ميان خبرهائی که از زندان تبریز می۶٠در سال 

از این حماسه آری  )٧( .دیگری چون بهزاد مسيحا که همراه او بودند، آن گونه مرگ خویش را سرودی کردند

ققنوسان صحراهای " ، از این "عاشقان شرزه که با شب نزیستند"  بسيار بودند؛ از این ۶٠سازان در دهه 

که به ننگ و خفت و " ستاره دنباله دار اعدامی" بسيارها بودند از آن۶٠سال های  و در ۶٠در سال  )٨(."شبگير

در زندان های سراسر ايران دسته دسته با پاهای استوار به   ند، گلشنی از ستارگانی کهتسليم تن در نداد

د را می ميدان های تير رفتند؛ کسانی که با لبان خندان، گوئی که عازم مسافرتی هستند، همبندی های خو

اکنون، . بوسيدند و يا با سردادن شعاری حاوی ابراز ایمان خود به پيروزی، از آن ها خداحافظی کرده و می رفتند

دو عزیز اول از هواداران سازمان چریکهای . را بياد دارم )٩(نام سوزان نيکزاد ، ناهيد محمدی، سيما دریائی

سوزان در آبان و ناهيد و . یکهای فدائی خلق ایران قرارداشت اقليت و سيما در ارتباط با چر-فدائی خلق ایران

یکی از هواداران (صمد صمدی چون   دیگر و یارانی؛یاد باد یاد همه این یاران.  اعدام شدند۶٠سيما در آذر سال 

                                                 
  ۵٧ نشريه پيام فدائی شماره –۶٧-، محمد نقل از مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال  ٭٭
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 در های دربند ایران سرشار بود، در زندان تبریز که با قلبی که از آرزوی سعادت و شادی توده) سازمان مجاهدین

آن زندان گذشته و به محوطه ای برسد که جوخه " در آبی"مسير راهش به مسلخ عشق، قبل از این که از 

ها آرزوی  اعدام در انتظارش بود، فراموش نکرد که درب سلول دوستان و رفقای زندانيش را باز کند و برای آن

  )◙ر روشنیاشانقل از . ها شاد بمانيد بچه!(اوشاقالر شاد قالون: شادی نماید

 که در اثر شکنجه زندگی را بدرود ۵٠جای هر انقالبی پاکباخته گذشته در دهه  ها به  ما در این سال

هائی  عالوه بر نمونه. ها و صدها کمونيست و مبارز انقالبی داشتيم که در زير شکنجه جان باختند گفتند، واقعًا ده

 ساعت ۴٨او را .  ساله هوادار مجاهدین بود١٧ان فر، دختر که در باال اشاره شد، یکی دیگر از آنان،سهيال مصدقي

ها نيز حاضر  اهللا در مقابل وحشيانه ترین شکنجه سيف. بطور مستمر کابل زدند تا باالخره زیر شکنجه جان باخت

. اهللا شيخ سادات سامانی، یکی از هواداران مجاهدین که بّنا و اهل شهر ُکرد بود سيف. به تسليم نشد

در دوره زندان من در اصفهان، در داخل کميته صحرایی : "هادت او را از زبان همسلولی وی بشنویمچگونگی ش

به دو تا سلول آخر نزدیک دستشوئی . راهرویی بود که سيزده تا سلول یک طرف راهرو بود و سيزده تا طرف دیگر

کردند و  الش می ن آش وچرا که توی این سلولها توالت بود و کسانی را که در اثر زد. گفتيم کاخ می

اش را  اهللا را زیر شکنجه کشتند و جنازه سيف..... گذاشتند اونجا توانستند از در سلول بيرون بيایند، می نمی

زدند گفته بود که این کارش  اهللا را وحشيانه می بازجو به پاسدارهایی که توی زیرزمين سيف. آوردند توی سلول

وقتی جسد را . اهللا تمام شده جنازه او را توی سلول آوردند نکه بازجویی سيفاما مزدوران به حساب ای. تمام شد

ولی از آنجا که خودم . روی زمين گذاشتند، من با دیدن اینکه دستش زمين افتاد فهميدم که او جان باخته است

چه اتفاقی دستش را بلند کردم و فهميدم که . توانستم راه بروم، کشان کشان خودم را بطرف او رساندم نمی

آنقدر اوضاع ..... اهللا را کشتند هست که شروع کردم با صدای بلند به فریاد زدن که سيف فقط یادم. افتاده

  .٭..."هيستریک بود که من ناخود آگاه شروع کردم به شعار دادن

های  ها با تن  زندانيان سياسی انقالبی، در راهروهای زندان۶١ و ۶٠های  در سال

گران سرشان بسيار شلوغ بود و فرصت جا  شدند چرا که شکنجه یشکنجه شده رها م

ها را  زندانيان تازه دستگير شده، از زير چشم بند آن. به جا کردن زندانيان را نداشتند

؟  اما جواب هر چه بود، "!زنده است يا مرده: "گفتند ديدند و با حيرت پيش خود می می

فظ و تداوم زندگی و سرزندگی، برای آن قهرمانان برای حفاظت از زندگی، برای ح

ای را به جان خريده  های وحشيانه های شاداب در جامعه، چنان شکنجه آفرینش زندگی

محتبشان "هائی بودند با داغی در سينه، عاشقانی که  ها و شقایق"الله"ها  آن. بودند

اگر الله خون . " می خشکاند،"و هر چه تخم الله بود" زمستانی سخت آغاز شده بود". بيشتر از همه ما بود

." دیدند کرد، مردم هم دیگر الله را نمی ریخت، زمين برای هميشه الله را فراموش می خودش را بر زمين نمی

                                                 
  ۵٨ماره  نشريه پيام فدائی ش - ، محمد ۶٧، نقل از مصاحبه با يکي از بازماندگان کشتار زندانيان سياسی در سال  ٭
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خواستند  می. ای در صحرا نمانده خواستند مردم باور کنند که راستی راستی الله نمی  "۶٠بلی، الله های دهه 

چنين بود که . )باشد ،می،صمد بهرنگی"افسانه محبت"عبارات توی گيومه از ." (ها را پر الله کنند، سرخ کنند تپه

ها و صدها حماسه مقاومت آفريده  های جمهوری اسالمی را بر خود داشتند، ده هائی که نام زندان در قصاب خانه

ها ، این  تبلی، این زندانيان سياسی، این کمونيس. شد، يکی اعجاب انگيزتر و تحسين برانگيزتر از ديگری

ها و صدها تنی بودند که با چنين روحيه مبارزه جویانه  ای از ده مبارزین انقالبی، این فرزندان راستين خلق، نمونه

  به یاد آناندر اینجااجازه دهيد . ای بر صفحات تاریخ مبارزه و مقاومت مردم مبارز ایران افزودند های تازه واال، برگ

  : را با هم بخوانيم) سرشک.م(يعی کدکنی از شف" آن عاشقان شرزه "شعر 

  آن عاشقان شرزه آه با شب نزيستند

  رفتند و شهر خفته ندانست آيستند

  فريادشان تموج شط حيات بود

  چون آذرخش در سخن خويش زيستند

  مرغان پر گشوده ی طوفان آه روز مرگ

  دريا و موج و صخره بر ايشان گريستند

   خاک سترون شده ست! گفتی ای عزيز  می 

  اينك ببين برابر چشم تو چيستند

  هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز 

  .باز آخرين شقايق اين باغ نيستند

  

 بلکه ۶٠های اول دهه   و یا در سال۶٠بگذارید در اینجا از مبارزین دليری نيز یاد کنيم که نه در خود سال 

هایشان، خونشان را در راه  ندان و بودن در ميان همبندیهای مختلف در ز های بعد، پس از گذراندن تجربه در سال

پس از سالها ماندن مبارزینی که ، آزادی و رهائی کارگران و  زحمتکشان از قيد هر گونه ظلم و ستم نثار نمودند

ی از ، یکها و تأثير آن بر زندانيان عادی  در مورد چگونگی برخورد دليرانه آن. جوخه اعدام سپرده شدنددر زندان به

 که هيچ گاه فراموشم  هاز این دوره خاطرات بياد ماندنی و جالبی برایم به جا ماند:" نویسد  میزندانيان سابق

دیدند که  ها را می های اعدامی برای اعدام بود که افراد عادی وقتی آن ها بردن بچه یکی از آن. نخواهد شد

روند، به هيچ وجه برایشان  کنند و به سوی مرگ می گشاده رو و خندان با همه روبوسی کرده و خداحافظی می

، سياوش حدادی )فدائی( مسعود صدیق":  عبارت بودند ازنام بعضی از آن انقالبيون...." قابل لمس و درک نبود

، مسعود )اتحادیه کمونيستها( ، خليفه مردانی)ویژه کار–فدائی ( ، محمود محمودی) ویژه کار-فدائی( مقدم

، )مجاهد( ، محمد رضا کریمی مقدم)چریکهای فدائی( ، مسعود سلطانی)ها کمونيستاتحادیه ( قماشی
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الزم به یاد آوری است که  ( ٭..."و) راه کارگر( ...، اسماعيل)مجاهد( ، قاسم شکوری) آذر١۶جناح (الدین شرف

ای او، شهاب ه به گفته یکی از هم زندانی. باشد نام کامل آخرین فرد در ليست باال می" اسماعيل معارفی"

در رابطه با .). شکوهی، اسماعيل معارفی قبًال اقليتی بود که اندکی قبل از دستگيریش به راه کارگر پيوسته بود

از طرف یکی از همبندیهای مورد مسعود صدیق  با  در رابطهای که  برخورد آن مبارزین استوار با مرگ، نقل خاطره

: نویسد او میهمبندی . شتری واقعيت فوق را بيانگر باشدتواند با گویائی بي است می   شدهنوشتهاو 

با گفتن . کردند که فرد با کليه وسایل به بيرون بياید صبح زود اعالم می. چهارشنبه روز نفرت انگيزی برایمان بود"

در نتيجه تمام . برند این حرف، برای آن افراد که وضعيت مشخصی داشتند، مسجل بود که برای اعدام می

ها نيز  ماند، بعضی کردند و اگر فرصتی باقی می ای بند به سراغش رفته و با او روبوسی کرده و وداع میه بچه

گفتند و  ای خندان که هيچ گاه از یاد نخواهد رفت می ها عمومًا با رویی گشاده و چهره آن. خواندند سرود می

تی شيرین هستند و هيچ ترس و گویی عازم مسافر. کردند مثل روزهای قبل خوش و بش می. خندیدند می

  . شد که روحيه افراد صد چندان قوی تر شود این موضوع باعث می. دادند نگرانی به دلشان راه نمی

های فدائی بود که در زمان  او از بچه. های فراموش نشدنی مسعود صدیق بود یکی ار نمونه

ليات حمله به سفارت ژاپن در تهران  مسئول عم۶٢مسعود در سال . کرد اش با خود سالح حمل می دستگيری

مسعود . او پيوسته در حال شوخی و خنده بود، تا جائی که به عنوان یکی ار افراد شلوغ بند معروف شد. بود

نسيم "بویژه وقتی که ترانه . کردند که بخواند در مراسم مختلف از او درخواست می. صدای زیبائی نيز داشت

گفتند که نسيم  ها می بردند، تا جائی که هميشه بچه ها واقعًا لذت می ، بچهخواند از مرضيه را می" فروردین

  .فروردین را باید فقط از مسعود شنيد

، در یکی از همين چهارشنبه ها، صبح زود اسم او را خوانده و با کليه )١٣۶۶( چند ماه بعد از این وقایع  

بعد از . ها هجوم برده تا آخرین دیدارشان را با او داشته باشند ها به طرف اتاق آن همه بچه. وسایل خواستند

خود . خواندند د میها گوش تا گوش اتاق نشسته بودند و او را در ميان گرفته و به نوبت سرو پایان روبوسی، بچه

مسعود، یک : ها رو به او کرده و گفت وقتی سرودش به پایان رسيد، یکی از بچه. او نيز یک سرود انقالبی خواند

دانست برای آخرین بار این ترانه را خواهد خواند، با  او که می! را برایمان بخوان" نسيم فروردین" بار دیگر ترانه

ها جمع شده بود و  در طول خواندن او اشک در چشمان بسياری از بچه. تمام احساسش شروع به خواندن کرد

دانی ُمردن وقتی  تو نمی".... اما ٭."و نسيم فروردین او به پایان رسيد و رفت. گریستند در دلشان آرام می

     )شاملو(!"  زندگيست  است، چه انسان مرگ را شکست داده

  هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق
                                     ثبت است در جريده عالم دوام ما    

  :   ترجمه ترکی
                                                 

  ٣ تا ١های  مندرج در گفتگوهای زندان شماره" ياد ايام" ٭
  ٧٠صفحه  - ٣گفتگوهای زندان شماره  - م.سياووش، "ياد ايام"–٭
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  عشق ايله کؤنلو دالغاالنان اؤلمز هئچ زمان
   ٭دواممی                                        وارليق صحيفه سينده يازيبالر

از آنهـا کـه     .  زندان های شاه نيـز بگـویم       گی بدر نکرده از     در آخر این قسمت جا دارد که از زندانيان خسته         

نام آزادگی بر پيشانيشان حک شده بود و درست به همين جرم طومار عمرشان را رژیم  وابـسته دیگـری در هـم           

مرگ قساوت آميز  ایـن آزاده گـان،         . خيلی از آنان بالفاصله پس از دستگيری به جوخه اعدام سپرده شدند           . پيچيد

در . ار دهنده بود و هم انگيزه مبارزه و مقاومت را در آنان هر چـه بيـشتر تقویـت نمـود      هم برای مبارزین دیگر هشد    

از شاعر خلق،   . یاد کنم " ستاره خون "، از   "ستاره دنباله دار اعدامی   "ميان آنان بگذارید از گلی سرخ نام ببرم و  از            

ن دیوارهای سـتبر زنـدان، روی فـالت    از سعيدمان بگویم، از سعيد سلطانپور، از آن جان شيفته که نعره اش از ميا    

  : می پيچيد

  بر کشورم چه رفته است"

  بر کشورم چه رفته است

                              که زندان ها

  "از شبنم و شقايق سرشارند

که باز از حـصار زنـدان، ایـن بـار از زنـدان یـک       " ای ز خون و خاکستر   گلی غمگين در هاله   "و هنوز او بود، سعيد ما،       

  : می رساند " کارخانه و کاِر ستمگر" رژیم مذهبی، فریادش را به گوش دربندیان

  

  ببين" 
        هنوز از قتلگاه

  خوانم                       می
  صدای خسته من رنگ ديگری دارد

  صدای خسته من سرخ و تند و توفانی است
  صدای خسته من آن عقاب را ماند

  کوبد که روی قله شبگير بال می
   نيزه های تفته ی فريادشو

  "چرخد روی مدار آتيه و انقالب می
ها و نام  صدای گلوله، صدای محاصره، صدای باروت، صدای سوختن نوشته" آری، روی فالتی که هنوز 

، صدای خون، از ...... ها، صدای شليک روی دیوار، صدای شليک از پنجره، صدای مرگ در خيابان، صدای زنده باد

صدای سعيد، سعيد . ها درطنين بود "صدا"او بود که در ميان همه آن " صدای توانای"رسيد،این یآن به گوش، م

خون ، در گستره فالت دربند،خلقها به عزا نشستند و "خلق، شاعر انقالبی خلق، شاعری که در سوگش

  . سرخش پرچم مبارزه و مقاومت را رنگين ساخت

                                                 
  )آذر پويا(محمد نقی ناصر الُفقرا  ،"تورکجه حافظ غزللری "،"ترجمه ترکی غزليات حافظ " ٭
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  ی مادرم، آرام.......آرام  آ
        بگذار تا سپيده بر آيد            

                    بگذار با سپيده ببندند
                                              پشت مرا به تير

  "آتش"بگذار تا بر آيد 
  بگذار تا ستاره شليک 

  ديوانه وار بگذرد از کهکشان خون 
                      خون شعله ور شود

     بگذار باغ خون                  
                      بر خاک تيرباران

                                         پرپر شود
  "تير"بگذار بذر 

  چون جنگلی برويد در آفتاب خون
                                     فريادگر شود

  اين بذر به خاک نمی ماند 
  از قلب خاک می شکفد چون برق

  ی گذرد چون رعدروی فالت م
                                      خون است و ماندگار است
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 وارطان ساالخانيان مبارز ارمنی اهل تبریز، کارگر انقالبی ای بود که همچون کوچک شوشتری، خسرو روزبـه                  )١(

 ٣٠هـای اول دهـه     و سـال ٢٠های تحت سـتم ایـران جـزء حـزب تـوده بـوده و در دهـه                     و مبارزین دیگر از ميان توده     

 توسط مأموران رژیـم شـاه   ١٣٣٣ اردیبهشت سال ۶وارطان در . های مبارزاتی خود را در این حزب پيش برد    فعاليت

.  هـای فـراوان در زیـر شـکنجه بـه شـهادت رسـيد                 اردیبهشت همان سال پس از تحمـل شـکنجه         ١٨دستگير و در    

از جملـه بعـضی از   (ای  های دوره شاه با برخی از زندانيان توده ما بعد ها نيز در زندان.   ساله بود ٢٢دراین زمان او    

در اینجا در رابطه با حزب توده الزم است  نکاتی توضيح        . روبرو هستيم که با رژیم شاه نساختند      ) افسران آن دوره  

اعـضای  گردد باید حساب رهبران خائن حزب توده را از حساب              بر می  ٣٠ و   ٢٠تا آنجائی که به دهه      ) ١. داده شود 

حزب توده اگـر چـه      ) ٢. گيرد، جدا نمود    صادق این حزب که بسياری از کارگران و زحمتکشان جامعه ما را در بر می              

یک حزب کمونيست و به این اعتبار حزب طبقه کارگر نبود، ولـی هـر چـه بـود یـک حـزب ضـد                    ) و هرگز (در این دوره  

امـا  .  در ایران حضور و در نتيجـه عمکـردی نداشـت            حزب توده اساساً   ۵٠ و   ۴٠های  در طی سال  ) ٣.خلقی نيز نبود  

کار تبليغی و ترویجی آن در خارج از کشور در چهـار چـوب سياسـت هـای شـوروی سـابق در مقابلـه بـا نيروهـای              

در آن دوره چریکهای فدائی خلق در برخورد به حزب توده بـا توجـه بـه تجربـه هـای              . انقالبی و مردمی قرار داشت    

 کـه نمونـه برجـسته آن نفـوذ سـاواک در             -ای هـا داشـتند      طـه بـا نفـوذ پلـيس در بـين تـوده            عينی زیادی کـه در راب     

 در مورد فعالين سياسی حزب توده، این شعار را رهنمون خود قرار داده بودنـد کـه                -تشکيالت تهران حزب توده بود    

وليـه مـا در گـروه       ایـن شـعار ورد زبـان رفقـای ا         "(ای پليس است مگر این که عکس اش ثابت شـود            هر فعال توده  " 

اعـدام  " دریغا که  بعدًا چنين رهنمودی بـه فراموشـی سـپرده شـد و مـثًال  در جـزوه                    . رفيق مسعود احمدزاده بود   

، بـا ایـن جریـان    "بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان امنيت ایران   -انقالبی عباس شهریاری، مرد هزار چهره     

وره جمهوری اسالمی حزب توده به خاطر همکاری بـی شـائبه   در د )  ۴).   منحط با لحن دیگری سخن گفته شد    

ها ، دیگـر شـکی در ماهيـت ضـد        اش با رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی و شرکت مستقيم در سرکوب توده             

  . خلقی خود برای هيچ عنصر مترقی و آزادیخواهی باقی نگذاشت

  

 دل یـا در زیـر شـکنجه جـان باختنـد و یـا بـه جوخـه            حقيقتًا انقالبيون بسياری بودند که با همه اسرارشان در          )٢(

هـا بـه مبـارزین و نيروهـای           گران حرفه ای اش نتوانست از طریق آن         اعدام سپرده شدند و دشمن با همه شکنجه       

هادر این زمينه همانطور که اشاره شد بسی فراوان تر از آن است کـه بـه    نمونه. مردمی دیگر دسترسی پيدا کند  

ای در ارتباط با مبارز کمونيست، لقمان مدائن از زبـان یکـی از                پيام فدائی خاطره  ٩۵ًا در شماره    اتفاق. شمارش آیند 

رفقای نوجوان او در آن زمان، نوشته شده که دقيقًا بيانگر آن است که زندگی خيلی از افراد مرتبط بـا انقالبيـونی                       

.  غيـر از زنـدان طـی کـرده اسـت           نظير لقمان درست به خاطر مقاومت حماسی آنـان زیـر شـکنجه مـسير دیگـری                

دهد که به خاطر این که مبادا ارتباطش با لقمان قطع             اش را از آن دوران نوشته است توضيح می          کسی که خاطره  

رفت و این در حالی بود که لقمان، فدائی مبارز تحت شکنجه قرار داشت و بـاالخره                   شود مدام بر سر قرار وی می      

  .گرامی بادیاد او . نيز زیر شکنجه شهيد شد

  

  

این نام را در واقع مـن       . کردیم   او را داداشی صدا می     )٣(

به یاد رفيق بسيار عزیز، محمد علی خـسروی اردبيلـی،           

کــه در جبهــه نبــرد ظفــار بــه شــهادت رســيد ، بــرای وی  

 نيـز مثـل رفيـق هـادی         رفيق خسروی . انتخاب کرده بودم  

ــا او را       ــه م ــه هم ــود ک ــل ب ــل باب ــابلی ، شــمالی و اه ک
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ناميـدیم، رفيقـی چنـان پـر کينـه و خـشم نـسبت بـه دشـمن و چنـان پـاک و بـا صـفا کـه انـسان                                  مـی " اشیداد"

بـه  ) رفيـق خـسروی  (در مورد ایـن داداشـی     . توانست قسم بخورد که او همواره راز دار خلق باقی خواهد ماند             می

. ش در هم آميخته بود    ا شد ديد که چگونه خشم و کينه طبقاتی او نسبت به دشمن، با آگاهی طبقاتی                عينه می 

گفـت و در افـشای    هـا مواجـه شـده بـود سـخن مـی           هائی کـه در زنـدگی بـا آن         داداشی همواره از مصائب و ظلم     

کـرد کـه بـه خـاطر چيـدن چنـد سـيب از بـاغ یکـی از                      های در بار پهلوی، از دوره کودکی خود تعريف مـی           ستمگری

داشی دیگر، رفيق هادی کابلی نيز آنچـه در داداشـی       دا. های دربار شاه درحضور جمع شالق خورده بود        شاهزاده

برای به تسليم کشاندن رفيق کابلی او را با چنـان شـدتی شـکنجه               . متجلی بود را ثابت کرد    ) رفيق خسروی (اول

ایـن جـسد را بـه بعـضی از زنـدانيان کـه وی را مـی                 . کرده بودند که تنها یک جسد سوخته از او به جـا مانـده بـود               

  . ها قادر به شناخت وی نشده بودند ند و برخی از آنشناختند نشان داد

  

 مهناز حقيقتًا انسان فداکاری بود که هنگـام دسـتگيری بـه زن صـاحب خانـه کـه همـراه وی در خانـه ای کـه                             )۴(

شد ندا داد که تو خود را به بی اطالعی بزن و من همـه چيـز را بـه عهـده        اسلحه جاسازی شده بود دستگير می     

 هـر چنـد کـه وی    –به عهد خود وفا کرد و آن زن از مهلکه ای که در انتظـارش بـود خالصـی یافـت              مهناز  . می گيرم 

خانـه ای کـه مهنـاز در آن         ....... عليرغم دیدن چنين فداکاری بزرگـی از یـک انـسان کمونيـست درسـی نياموخـت                

م جمهوری اسـالمی،  الزم است یادآوری کنم که پاسداران رژی . دستگير شد در تهران در منطقه گيشا قرار داشت        

  . خون خواهر مهناز را نيز که هوادار سازمان مجاهدین بود همزمان با وی بر زمين ریختند

  

کـه در گذشـته هـم در        " ( زنـدانی قهرمـان و شکـست ناپـذیر        " هاسـت کـه آن تـصور گذشـته ی             اصوًال سال  ")۵(

گوینـده ایـن سـخن یکـی از      .(!!)"  ردجائی در حوزه ی خرد روشـنفکران ایـران نـدا          ) بسياری موارد واقعيت نداشت   

اسـت کـه بـرای      " کـاظم کردوانـی   " مهم نيـست کـه نـام او       . باشد  روشنفکران به اصطالح اصالح طلب امروزی می      

مسأله ! حضور داشت " کنفرانس برلين "تطهير چهره جمهوری اسالمی و اصالح طلب جلوه دادن دولت خاتمی در             

به خصوص از نـوع فالحيـان و سـعيد       " قول فرد مزبور و بنا به تأکيد او         و به   " دستگاه های اطالعاتی  "این است که    

هـا را بـر آن مـی دارد کـه پـا روی              ، در دل این گونه روشنفکران چنـان رعبـی بوجـود آورده اسـت کـه آن                 "امامی آن 

آرش شـماره  الذکر را در نـشریه   آقای کردوانی سخنان فوق. ها را انکار و یا تحریف نمایند   حقایق گذاشته و واقعيت   

اطالعـات فراوانـی از گـروه هـای سياسـی، بـه             " سـرکوهی کـه در دوره شـاه         " خـصلت کنجکـاوی   "  در تقبيح     ٨٠

شيراز به دست آورده بود، با ابراز این حـرف درسـت کـه همـه بـه یکـسان ظرفيـت تحمـل                        " ستاره سرخ "خصوص  

 از دستگيری و در زیر شکنجه مجبور پس"شکنجه را ندارند، در مورد فرد مذکور مطرح کرده و نوشته است که وی 

این حرف آقای کردوانی با اظهارات زندانيان سياسی مطلع از وضع سـرکوهی        ". به دادن همه ی آن اطالعات شد      

. کند  ، هم خوانی دارد ولی او با تکيه بر آن مورد، حکم غير واقعی و نادرست دیگری صادر می                  ۵٠در زندان در دهه     

زنـدانی قهرمـان و     " هاسـت کـه آن تـصور گذشـته ی             اصـوًال سـال    " -از ایـن قبيـل کـه      ابراز حرف های غير واقعـی       

جائی در حوزه ی خـرد روشـنفکران ایـران          ) که در گذشته هم در بسياری موارد واقعيت نداشت        " ( شکست ناپذیر 

که به قـول معـروف      البته با تأکيد بر این      ( می اندازد  ۵٠، انسان را به یاد خمينی در نجف عراق در اوایل دهه             "ندارد

اند که از مرگ  که وقتی  برای وی تعریف کردند که در ایران جوانان انقالبی ای پدیدارشده  ) در مثل مناقشه نيست   

های شاه، خود شاه و رژیمش را         ترسند و شجاعانه و به طور مسلحانه با رژیم شاه می جنگند و در بيدادگاه                نمی

ها را با روی شاد می پذيرند، با ناباوری کامل به این سخنان       آن بيدادگاه  به محاکمه می کشانند و احکام تير باران       

برخورد کرده و نتوانست چنين واقعيتی را هضم و به خود بقبوالند؛ و در آخر نيز تنها با عدم قبول چنان واقعيتـی و                        

خـرد  ایـد انـدکی بـا       این مثال آموختنی است وصاحبان چنـان تفکـری ب         . خواندن موضوع، خود را تسکين داد     " دروغ"

هائی را که ممکن است حتی در تصورشان نيز نگنجد، درک کنند و در نتيجه از وجود ناسـره بـه انکـار                          واقعيت الزم
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پارسا با نقل جمالت فـوق     . ر! سره نرسند و حقایق را با گردش نوک قلم، به راحتی در زیر پا قرار نداده و له نکنند                  

 نشریه آرش، ضمن تأکيد بر مقاومت قهرمانانه مبارزینی چون علی جدیدی            ٨١-٨٢و پاسخ به آن در شماره های          

اینـان  : " نویـسد   ، می ۶٠جمهوری اسالمی در دهه     " دستگاه های اطالعاتی  " و شهرام محمدیان در زیر شکنجه       

مانـدن در  اگر بر سر پيمان و اعتقادات خـود  . قهرمانان ما، روشنفکران و قهرمانان مردم ایران هستند و خواهند بود       

حوزه خرد شما نيست، چه چيزی در حوزه ی خـرد شماسـت؟ زیـر پـا گذاشـتن اصـول، بریـدن و همکـاری کـردن،               

  "   تسليم شدن؟ کدامين؟

  

. شانزده روز پيش از آن در خيابان به عنوان مشکوک دستگير شده بود            .  شيدا بهزادی دختری بود نوزده ساله      )۶(

هـايش فـرو کـرده         اين از سوزنهايی که برای بـه هـوش آوردنـش زيـر نـاخن               اش کرده بودند، و     اوايل خيلـی شکنجه  

بـا فـرو کـردن سـوزن زيـر انگـشتانم بـه هوشـم                . گفت آنقدر زدندم که بيهوش شـدم        خودش می . بودند معلوم بود  

 - در بعـضی مـوارد ايـن دو فـرق داشـتند      -گرم بود  بازجويم که همان شکنجه  . تقاضای رفتن به توالت کردم    . آوردند

بعد از چنـد روز خـود       . ديگر هيچ چيز نفهميدم   . همينقدر يادم هست که شلوارم را پايين کشيدم       . مرا به توالت برد   

بعد از شـکنجه، زنـدانی      . های کابل پاره شده بود، چرک کرده بود         پاهايش که بر اثر ضربه     .را در بهداری اوين يافتم    

. کنـد  ه پارگی ايجاد شده باشد حتمًا عفونت ايجـاد مـی  اگر بر اثر شکنج. ديگر قادر به پوشيدن کفشهايش نيست    

و اين . کند گفت شانزده روز است خون ادرار می می. ماليد، تنها چيزی که در بند وجود داشت او هم فقط پماد می

او را خيلــی شـکنجه     .رندانـه جـواب داد همـه چيـز را         . پرسيدم خوب چه گفتـی    . عارضه حدود دو ماه ادامه داشت     

  . و بدون گرفتن حتی يک کلمه حرف، به بند آورده بودند و ديگر سراغش را نگرفته بودندکرده بودند

  

شـاید بعـضی از    : " دهد    یک شاهد عينی به نام مسعود کوماشی، اعدام رفقای نامبرده را چنين توضيح می              )٧(

ی خـرداد همـراه بـا       او خواهر اشـرف دهقـانی بـود کـه بعـد از سـ              . شماها نام روح انگيز دهقانی را شنيده باشيد       

بعد از تيرباران، پاسداری به نـام حـاجی        . دادند در زندان تبریز اعدام شد       شش زندانی دیگر در حالی که شعار می       

بعـد هـم لخـتش کـرد و بـه یکـی از مـرده هـا کـه بـه روی او           . جبار چند تير به آلت تناسلی روح انگيز شـليک کـرد   

مـسعود کوماشـی در     ." ها هم ترس دارند     ها حتی از مرده کمونيست     این. انداخته بود گفت تو هم با این کيف کن        

اما مساله این است چرا رژیم این کارهـا    :" گوید  توضيح چرائی چنين برخورد رذیالنه و وقاحت باری به درستی می          

بـود؟ آیـا او     داد دیوانه     کرد دیوانه بود؟ آیا خمينی که دستور قتل را می           کرد؟ آیا پاسداری که این کارها را می         را می 

کرد؟ یا چيز دیگری بـود، ایـن کـه نيـاز ایـن حکومـت بـرای         جنون داشت؟ آیا این جنون بشری بود که این چنين می         

ماندن بود؟ وقتی یک رِژیم تکيه بر مردم نداشته باشد و تکيه اش به سرمایه باشد بـه خـاطر مانـدن خـودش هـر                          

ی از مبـارزینی کـه سرسـپردگان رژیـم جمهـوری            برخـورد شـجاعانه بـسيار     ." کسی را کـه الزم باشـد مـی کـشد          

ها را درحالی که شـعار مـرگ بـر خمينـی و زنـده بـاد آزادی آنـان در هـوا طنـين انداختـه بـود، در                                اسالمی خون آن  

از جمله ناصر که قبًال نيز از او نقل شد به           . های تير بر زمين ریختند، در گزارشات دیگری نيز ذکر شده است             ميدان

ای رو به دیوار  های اعدامی به محل اعدام بردند و در یک گوشه    ما را با بچه   : "  عينی گفته است   عنوان یک شاهد  

 نفـر   ٢۵ تا   ٢٠او اسامی حدود    . خواند  احکام اعدام را فردی به نام قاسم می       . با چشمان و دستان بسته نشاندند     

همـان  . ند تا شـاهد مـرگ آنـان باشـيم    بعد چشم بندهای ما را باز کرد. ها را به جوخه بستند     را خواند و سپس آن    

هـای اعـدامی یـک صـدا شـعار مـرگ بـر خمينـی و زنـده بـاد آزادی             بچـه .لحظه حالت نـاجوری بـه مـن دسـت داد         

کاميونی که مخصوص حمـل گوشـت بـود آوردنـد و اجـساد را      . یک سری دیگر را اعدام کردند .........  بعد .دادند  می

، کـانون زنـدانيان     ١٩٩٨ اکتبـر    ٢-١" تـاب سـمينار بـين المللـی اسـتکهلم         ک" هـر دو مـورد نقـل از         "(توی آن ریختنـد   

  ).  تأکيد از من است-سياسی ایران در تبعيد

  



  ن بازجوئی      و مقاومت در دورا مبارزوه   
  

١۴

از شـفيعی   " صـدای بـال ققنوسـان     " و  " عاشقان شـرزه  : " از اشعار سعيد سلطانپور و  قطعاتی از شعر های          )٨(

  .کدکنی

  

کننـد کـه وقتـی نـام آن مبـارزین از بلنـد گـو         باوری تعریف می کسانی که در آن زمان در زندان بودند، هنوز با نا          )٩(

کردند و یا با سر دادن شعاری و تکان  ها روبوسی می های خندان با بچه ها با چهره شد، آن برای اعدام خوانده می

در کتـاب حقيقـت   . رفتند کردند و واقعًا که گوئی عازم مسافرتی هستند، سبکبال می       دادن دست خداحافظی می   

رسد که نویسنده کتاب مزبـور هيچوقـت قـادر نـشده کـه                منتها به نظر می   . ه نيز این واقعيت بيان شده است      ساد

علت چنين برخوردی از طرف آن مبارزین را در یابد، برخوردی که در واقـع از روحيـه و فرهنـگ انقالبـی در وجـود آن                           

 علت وجود چنان روحيه مبـارزاتی  فرصت یافتهبور هر جا که نویسنده     از این رو در کتاب مز     . شد  مبارزین ناشی می  

مــثًال در ایــن کتــاب، علــت  . هــا، توضــيح داده اســت در آن انقالبيــون را بانــسبت دادن بــه اصــطالح ضــعفی بــه آن 

دیدنـد،   برخوردهای انقالبی بعضی از مبارزین در زنـدان، بـه ایـن امـر کـه گویـا انقالبيـون مـا پيـروزی را نزدیـک مـی               

در . ورد رفيق فراموش نشدنی سيما دریـائی نيـز بـه همـين گونـه برخـورد شـده اسـت                    در م . منتسب شده است  

 طـوالنی ای    حالی که حداقل روشن است که این رفيق به عنوان یک چریک فدائی خلق به استراتژی جنـگ تـوده                   

اتفاقـًا  دهد کـه   اعتقاد داشت و طوالنی بودن مبارزه برای وی امر محرزی بود؛ یعنی چنان اعتقادی خود نشان می 

بی مناسـبت نيـست کـه همـين جـا قيـد شـودکه در                . چشم انداز پيروزی برای این رفيق در دوردست قرار داشت         

هر آنچه گفتم درست    : " اش فرستاده، این جمالت با برجستگی می درخشند         وصيت نامه سيما که برای خانواده     

  !زش گرامی بادیاد عزی". بود و برایش ایستاده ام، ستاره ای بودم که خاموش نگشتم

  

  )"۶٠تحليلی از زندانهای جمهوری اسالمی در دهه ( در جدال با خاموشی"به نقل از کتاب *: 

 


