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  عدالتی خود فرو خواھد رفت جمھوری اسالمی در منجالب بی

 
توانند ما را از راھی که در  ھای دادخواه، می کنند، با آزار و اذيت بيشتر ما خانواده ن جمھوری اسالمی گمان میمسؤوال

 و سرانجام روزی ماند اند که ظلم پايدار نمی اين حقيقت را نفھيمدهھا ھنوز  آن! زھی خيال باطل. ايم باز دارند پيش گرفته

کاران وادار به رفته است، روشن خواھد شد و جنايتديدگان اند و آن چه بر ما ستم اران کردهکحقيقت آن چه ستم

  . خويش خواھند رسيدۀ شده و به سزای اعمال ظالمانئیگو پاسخ

ش توانست با ايجاد رعب و وحشت، بخشی از  به قدرت رسيدنۀھای اولي درست است که جمھوری اسالمی از ھمان سال

نشينی وادار کند يا به خلوت خود براند، اما چنين وضعيتی پايدار نخواھد ماند و  ھای آسيب ديده را به عقب خانواده

ن نيز بلند شده است و ھا، بلکه صدای برخی از ھمراھان خودشا شاھديم که روز به روز، نه تنھا ندای دادخواھی خانواده

  .دھند ھا را در اختيار مردم قرار می کنند و مستندات اين جنايت افشاگری می

سفری که قرار بود برايم آرامشی ھمراه با شادی به .  عازم سفر به ايرلند بودم]سنبله[ شھريور٢۶در روز جمعه 

ری کردم و ھنوز نبودش برايم عادی نشده ارمغان بياورد، به ويژه پس از فوت مادر عزيزم که دوران سختی را سپ

و دخترم در دوبلين  با خودم ھا و فشارھای موجود در ايران، کمی تمامی تنش  دور از به را خواستم سه ماھی می. است

توانستيم در طول روز با ھم باشيم و تصميم داشتم از صبح در فضاھای  البته او استاد دانشگاه است و نمی. خلوت کنم

ام تقويت  ی ديدنی را ببينم و با مردم ارتباط برقرار کنم تا ھم آرامش يابم و ھم انگليسی ھا ھر بگردم و مکانسرسبز ش

جا آشنا شوم تا عصر که دخترم از سر کار  ھا بروم و با محيط فرھنگی آن  دانشگاهۀخان خواستم به کتاب چنين می شود، ھم
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ترين حق ديدار  سفانه نگذاشتند و ما را از سادهأولی مت  کنيم،ء تمديد قواو باشيم برگردد و در کنار ھم لذت ببريم و شاد

    .ھمديگر محروم کردند

که قصد سفر به ايتاليا برای  ٨٨ ان امنيتی جمھوری اسالمی مستقر در فرودگاه، اين بار نيز درست مانند سالمأمور 

سر و صدا به  دند تا از اين طريق بتوانند مرا بی مھر خروج را در پاسپورتم زءديدار دختر ديگرم را داشتم، ابتدا

ولی ھر دو بار مجبور شدند بارھا نامم را از بلندگو . الخروج کرده و به خانه باز گردانند ای بکشانند و سپس ممنوع گوشه

رواز يافتند و صدا کنند و اين بار شايد بيش از بيست بار نام و نام خانوادگی مرا اعالم کردند تا سرانجام مرا در گيت پ

. ای به من دادند که موضوع را از دادسرای اوين پيگيری کنم جا برگه پاسپورتم را گرفتند و به اتاقی بردند و در آن

قدر در  ھا و ديگران، آن من نيز برای آگاه شدن آن! دانيم يم و معذور و ھيچ نمیمأمورپرسيدم به چه دليل؟ گفتند ما 

ان، بدانند مأمور حاضران، از مسافران تا ۀاند تا ھم  بر ما کردهئیھا فضای عمومی فرودگاه فرياد زدم و گفتم که چه ظلم

حتی چند نفر جلو آمده و با من . کردند یپچ م گر و ملتھب مرا نگاه و با ھم پچ مسافران پرسش. که بر ما چه رفته است

را از » ای ايران ای مرز پر گھر«ان ناچار برای مھار فضای پرتنش فرودگاه، سرود مأمورابراز ھمدردی کردند و 

  .بلندگوھا پخش کردند

رای پيگيری ای به دستم که به ظاھر ب  سفر مرا به ھم ريختند و با گرفتن پاسپورت و دادن برگهۀبه ھمين سادگی، برنام

ممکن است در بازپرسی مرا به صدور . ام دادند گذرنامه، ولی در حقيقت برای بازپرسی است به دادسرای اوين حواله

دانم که ايستادگی در  عدالتی اعتراض خواھم کرد، ولی می تری تھديد يا بازداشتم کنند که به شدت به اين بی حکم سنگين

، که برايم احضاريه فرستادند چمدانم را بستم و به اجرای ٩١  سال]دلو[در بھمن. ام ده آماًبرابر ظلم ھزينه دارد و کامال

احکام زندان اوين رفتم و در آن ھنگام با زور مرا به بيرون از زندان فرستادند، حاال ھم ھنوز چمدانم برای رفتن به 

ی عادی پر از تنش و خفقان ايران باز چمدان سفرم را جمع و جور کرده و به زندگ. زندان در کنار اتاق آماده است

 بيشتری را تحمل خواھم کرد، ولی ۀھای دخترم را با پست برايش خواھم فرستاد و باز ھم ھزين خواھم گشت، سوغاتی

ِ امنيتی که به ھيچ اصول اخالقی، و حتی قانون - ئیھای اين دستگاه قضا گاه حاضر نيستم سرم را جلوی قلدری  ھيچ
دانستم که ممنوع  اگر من می.  خود بردارمۀھای دادخواھان ت، خم کنم و تعھد بدھم و دست از تالشخودش، پايبند نيس

ام را  خواھند دوباره گذرنامه حال نيز می. ريختم ای برای سفر نمی الخروج ھستم و به من اعالم شده بود، ديگر برنامه

ای داشت؟ آيا  اند، چه نتيجه  برای مدت پنج سال با من کرده ھم اين کار راًقبال. توقيف کنند تا من به خارج از کشور نروم

ِسازمان امنيت جمھوری اسالمی نيز بايد تجربه ! ھايم بردارم؟ به ھيچ وجه توانستند مرا ساکت کنند تا دست از تالش ِ
عکس ما را ه د و ب که داريم منصرف کنئیھا تواند امثال مرا از فعاليت ھا و تھديدھا، نمی کشی کرده باشد که با اين حق

  .ايم چنان که تا کنون کرده تر از گذشته دنبال کنيم، ھم مان را پيگيرانه ۀ ھای حق طلبان کند که فعاليت  می بيشتر مصمم

ِھا، تجربه کسب کرده و از کشورداری نوين آموخته بودند؛  در طی اين سال»  کمیًکمی، واقعا«ن نظام اگر مسؤوال
آوردند، چون  نمی ھای زخم خورده و دادخواه فشار قدر به خانواده اين» اقل برای حفظ خودکش، ال ِبھبود شرايط پيش«

کند و موجی از اعتراض به  ُدانستند که روزی صبر و تحمل ستم ديدگان تمام خواھد شد و اين دمل چرکين سر باز می می

    .  دوام بياورندئی و عدالت جوِتوانند در برابر موج سھمگين دادخواھی نمی افتد و آن روز ديگر راه می

  ١٣٩۵ ]سنبله[ شھريور٣٠

 
 


