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  ؟کرمان درحکومت ولی فقيه چگونه مکانی است
که اتوبوس حامل سربازان پادگان اطالع حاصل کرده ايد حدود دوھفته است که ھمرزمان وھموطنان گرامی ھمانگونه 

ه نھا بآتعداد زيادی از  تن کشته و١٩ثرطبق اخباردريافتیأسف وتأکرمان به دره ای سقوط کرد که با کمال ت٠۵ بدنام

را درغم جانکاه پدران ومادران وخواھران  يک پدربزرگ خود عنوان يک پدروه شدت مجروح شدند که به اين وسيله ب

رزوی سالمتی آفرستم وبرای مجروحين  دانم وبه روانشان درود می  عزيزان سھيم می،داروبرادران وبستگان داغ

 .دارم

باندھای تحت فرمانش جان ايرانيان را   جانشين او وۀعزيزانم ھرچند طی سی وھشت سال ظھورخمينی جالد ودرادام

 ۀ کرمان خاطر٠۵فی پادگان جھنمیتبديل به ارزانترين کاال کرده اند اما قصدم ازنوشتن اين مطلب کوتاه ضمن معر

صورت ه که ب ن بازداشتگاه مخوف برای يکی ازفرزندانم رقم خورد بازگوکنم تا کسانی آ در١٣٧٨تلخی که درسال 

ی با فرزندان ايرانيان چه درزندانھا وچه ئ که درحکومت اسالم ناب محمدی والشنا نيستند بدانندآ کرمان ٠۵مستقيم با

  .کنند ارکرده ومیدرپادگانھا چگونه رفت

 که خمينی وگزمه ھای تحت امرش به تدريج برپادگانھا ومراکزنظامی ١٣۵٧پس ازکودتای استعماری ارتجاعی سال

ديگر  گاه که منجربه اعدام صدھا واخراج وگريختن صدھا تنآتسلط يافتند ضمن رديابی نظاميان انقالبی ووطنپرست و

گونه ای شد که با تشکيل نيروی ه گيری کامل سپاه وبسيج شرايط بغازجنگ خانمانسوزصدام وخمينی وشکلآشد با 

رشکل ظاھرنيروھای رده باالی خود مقام ھای رده باالی ارتش را نيزاشغال کردند البته يي وزمينی با تغبحری وئیھوا

  .زيکی شدند مجرب ارتش به اشکال مختلف حذف فزيادی ازکادرھای درجريان اين تصميم تعداد

 بارزان ھشدارگونه ای است به ۀ کرمان که درنزديکی شھرکرمان دردل کويرقرارگرفته مشخص٠۵ اما پادگان

گذارد ھمين  بدانيد که دراين مکان خروس تخم می ن سپری کنند آدر را موزشی خودآ ۀسربازانی که قراراست دور

موزش دھنده آندازد زيرا کادرھای شوند لزره می ا ن کشتارگاه اعزام میآکه به  تن تمامی کسانی بر باز دير ھشداراز

 کرمان ھمخوانی ٠۵صطالح پادگانه اشوند که با مشخصات ب ن ازبين درندگانی انتخاب میآولين رده باالی ؤومس

موزش شکل ظاھرسربازان نگونبخت بی شباھت به آ پس ازدوماه ًنجا مشاھده کرده ام دقيقاآنچه من درآداشته باشند زيرا 

  .ودگاھھای جنگ اول ودوم جھانی نيستند البته اگربراثرضرب وشتم دچارنقص عضو نشوندعکسھای زندانيان درار
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ن دوران بارھا به اردوی تيم ملی تکواندو دعوت شده بود ودارای آکه يکی ازفرزندانم که در  ھنگامی١٣٧٨ری سال آ

 کرمان اعزام شد پس ٠۵ ن اول خدمت سربازی به پادگاۀموزش سه ماھآعناوين زيادی درسطح استان وکشوربود جھت 

به  شده وبايد ھرچه سريعترخودرا نگرانی گفت حال ايشان بسياربد با مدتی يکی ازدوستانش با ما تماس گرفت و از

نچه ازاوباقی مانده بود آ اول تصورکردم فرزندم جانباخته زيرا ۀدر وحل نجا رفتم کهآپادگان برسانيد من بالفاصله به 

 با ناراحتی گفت دوشب گذشته او به گوشه ای کشاند و ران  دوستش م. که باعث کنجکاوی ام شدی بوداستخوان پوست و

 شب به امبوالنس زنگ بزنيم پس ١٢ما مجبورشديم ساعت سرماخوردگی شده بود وبه شدت درتب می سوخت دچار

 داشتيم او که قصد ينمد راننده که مست وخراب بود مرتب بدوبيراه می گفت به محض اآازيک ساعت که امبوالنس 

به داخل امبوالنس ببريم راننده مست که ازکارچاق کن ھای پادگان بود با سيلی ضربه ای به  که نيمه بيھوش بود را

ت اعتراض نداشتيم به ھمان حالت اورا به درمانگاه برديم که أکه خون جاری شد اما ما جر طوریه گوشش وارد کرد ب

 شد من با شنيدن اين سخنان فرياد کشيدم و بدتر وضعيتش بسيار پرستارنبود و و کترايکاش نمی برديم زيرا خبری ازد

اجازه دھد فرزندم رابه اصفھان منتقل  بکشد ويا فردخاطی را تنبيه و ران طرف دفترفرمانده رفتم وازاو خواستم يا مه ب

  .کنم

وھايش را تراشيدند وسپس اورا روانه زندان کرد  مءداد ابتدا  ايشان داشت دستورۀفرمانده با توجه به شناختی که ازسابق

شد وپس ازدوھفته کمی روبه بھبودی  ومن جسم نيمه جان فرزندم را به اصفھان منتقل کردم ودربيمارستان بستری

نام زنده ه نھا بآوردن برگه ای ازدفترخاطرات يکی ازآدست ه ب اما درمورد سربازان جانباخته پس ازتحقيقات و .گذاشت

موزشی آ ۀکم به يقين تبديل شد که تمامی سربازان جوانان تحصيل کرده ای بودند که درمدت دورَ شين انصاریامياد 

 قرارگرفته بودند وھمين موارد ئی مورد شناساًموزشی کامالآگاھی واتحاد وھمبستگی وانزجاروتنفرازکادرھای آازلحاظ 

نھا اتوبوسی بدون داشتن حداقل لوازم آل کردن باعث گرديد که دژخيمان پس ازدوازده ساعت جنگ اعصاب ومعط

که تعدادسربازان  درصورتی ورده شدآنھا شب ھنگام به پادگان آ مواد مخدرنيزبوده جھت انتقال ۀايمنی که حامل محمول

به  ن جوانان اگاه وبالنده را داشتند وآطورمشخص دژخيمان با تصميم قبلی قصد کشتن ه يعنی ب ن بودآبرابرگنجايش  دو

ولين لشکری وکشوری حتی به ؤصطالح مسه اب يک از پس ازاين جنايت بيشرمانه ھيچ .ھدف شوم خود ھم رسيدند

شد تا چندين  نھا اعالم ھمدردی نکرد اما اگرتروريستی ازلبنان وعراق وسوريه کشته میآخانواده ھای داغدار

  .ردند گروزمجلس عزاداری برگزارمی

از عمروحشيترين حکومت تاريخ بشريت با جنايات  ی وھشت سال سياهاميداست ملت شريف ايران باگذشت س

پاخيزند وبساط اين حکومت قرون ه وخسارتھای جبران ناپذيری که به ملک وملت ايران واردکرده دريک اتحاد فراگيرب

  . جنايات وخسارتھای بعدی جلوگيری شودۀادام  نيستی واژگون کنند تا ازۀ را به درئیوسطا

  .متحد وپيروزباشيد .زادیآ به اميدفردای

  

  ریک با مھروسپاس غالم عس                      

 

 
 


