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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  صبا راھی: فرستنده

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۵

  

  زندان در ايران
  يادمان ھا/  گردھمائی سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی در ايران /محمود خليلی / زندان در ايران 

  به ياد رفيق جانفشان فدائی امير ھوشنگ صفائيان: بخش ياد ياران

 برلين – کشتار زندانيان سياسی در ايران رۀ متن سخنرانی محمود خليلی در ششمين گردھمائی سراسری در با

  ٢٠١۵سپتمبر 

  

نمی . به شما حضارگرامی اين عزيزان و با درود ۀ طبقاتی در ايران و درود بيکران به خانوادۀبه ياد جانفشانان مبارز

 ايران توسط نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی اشاره کرد و به سرکوب و مقاومت و ۀ سرکوب شدۀشود به جامع

 زنان، مردان، کارگران و زحمتکشان و ساير اقشار جامعه اشاره نکرد، خوزستان، لرستان، گنبد، انزلی و ۀمبارز

  .کردستان و ساير شھرھای ايران را نديد

تابستان و کردستان، تابستان و فتوای قتل عام زندانيان سياسی، تابستان و فتوای قتل عام مردم کردستان، تابستان و 

اعدام پرستاران، کودکان،  بمباران و جوخه ھای اعدام، اعدام در فرودگاه، اعدام در ورزشگاه، اعدام در خيابان،

سرداری که با مرھمی برای زخم مردم کردستان رفت ولی بر سينه مجروحان، اعدام پزشکان، اعدام دکتر قاسم رشوند 

  .اش نشست زخم کاری دشمن

از تابستان گفتم ولی بھار را فراموش نکردم، بھار را فراموش نمی کنيم بھاربرای من ھميشه ياد و نام رفيق جانفشان * 

در عدم حضورش )…فرخ نگھدار و(ی  منوچھرکالنتری نظری را به ھمراه داردکه امروز دلقکان سرمايه دارئیفدا

  .خوش رقصی می کنند

  :و باز به تابستان بر می گرديم

بر اساس داشته  . در خانواده ای متوسط در تھران متولد شد١٣٣٩ اميرھوشنگ صفائيان اول اسفند ئیرفيق جانفشان فدا

ارد مبارزات سياسی شد و رفته  و١٣۵٧ از خود او دارم مثل اغلب جوانان ھم نسلش در کوران قيام ً که شخصائیھا

 خلق ئیگرايش او به سازمان چريک ھای فدا. او فعاالنه در قيام مشارکت داشت. رفته شخصيت سياسی اش شکل گرفت

در آن زمان مدت سربازی کاھش پيدا کرده بود و  . ديپلم گرفت ۵٨در سال  .وجود آورده ايران مسير جديدی برای او ب

در زمان سپری .  دزفول طی کردئیاو دوران سربازی خود را در پادگان نيروی ھوا. اندکی بعد به سربازی رفت

. عنوان يک عنصر سياسی و انقالبی فعاليت خود را با پخش اعالميه و تراکت ھای سچفخا ادامه داده نمودن سربازی ب
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رفيق . اکثريت با حاکميتاواخر دوران سربازی او مصادف بود با انشعاب در سچفخا و ھم صدا و ھمگام شدن جريان 

) اقليت( خلق ايرانئیاميرھوشنگ با آگاھی کامل از ھمان ابتدای انشعاب فعاليت خود را با سازمان چريکھای فدا

با پايان گرفتن دوران سربازی . پيگيری نمود و در جھت گسترش اھداف انقالبی سازمان فعاليت خود را تداوم بخشيد

رفيق امير ھوشنگ در بخش کارگری تشکيالت در .  را متمرکز و گسترده ادامه دادرفيق امير فعاليت تشکيالتی خود

رفيق امير . ثری داشتؤفعاالنه حضور م) نسترن(ئی نفيسه ناصری رفيق جانفشان فداۀوليت آن بر عھدؤبخشی که مس

دواج با ضربه به سفانه چند ماه پس از ازأ ازدواج کرد مت١٣۶٢سال ) يک فروردين(ھوشنگ صفائيان در اولين روز

رفيق با استقامت و ايستادگی شکنجه ھای دوران . دستگير شد) اقليت( خلق ايرانئیبخش کارگری سازمان چريکھای فدا

 نسيم ١٣۶٣دھم فرورين .  را تحمل کرد و در يک بيدادگاه چند دقيقه ای به پنج سال زندان محکوم گرديدئیبازجو

  .نسيم فروردين و زان به بستان شد: بدين ترتيبيادگار رفيق پا به عرصه وجود گذاشت و 

احساس را نمی توان بر زبان آورد بلکه . در زندگی ھر انسانی شرايطی پديد می آيد که قلم را يارای تحرير آن نيست«

رف  مشکل است با شًانسان زيستن واقعا .سفانه حتی اين را از انسان دريغ می دارندأبايد لمس کرد، ولی چه بگويم که مت

و اين برای من يک اصل مقدس است اين اصل را من از . مشکل استًزيستن و حيثيت انسانی را حفظ کردن واقعا

 اميرھوشنگ صفائيان ئیاز نامه ھای رفيق جانفشان فدا(»  اين يا آن فيلسوفۀزندگی آموخته ام نه از تخيالت فيلسوفان

  »به ھمسرش

ی که از امير عزيزمان دريافت کرديم ی شد در حالی که ما تنھا نشانير به سختی و سياھی سپ١٣۶٧تابستان تلخ سال 

دست ه  چندين باره جلو زندان اوين کوچک ترين نشانی از محل دفن عزيزانمان بۀبی نتيج باحضور. يک ساک بود

خاوران تنھا . دبا خبر شديم که عده ای از اعدامی ھا را در خاوران دفن کرده ان ۶٧که در زمستان سال تا اين. نياورديم

  در آنجا دفن شده اند،ًجای مانده متوجه شدند تعداد زيادی اخيراه  بود که مادران وخانواده ھا از نشانه ھا و آثار بئیجا

. خانواده ھای فراوانی مثل ما به خاوران مراجعه می کردند ما ھم برای پيدا کردن ردی از امير عزيزبه آنجا می رفتيم،

به آنجا   در نظر گرفته و۶٧ه ھا تصميم گرفتند روزی را به مناسبت چھلم اعدام شدگان تابستان بعد از مدتی خانواد

جمعيت  ھمراه افرادی از فاميل به آنجا رفتيم، اما با در بسته مواجه شديم ،ه بافرارسيدن آنروزباخانواده و ب. بروند

ليس در آنجا ولباس شخصی با تعداد زيادی ماشين پ يس ولونيروھای پ .بيرون نرده ھا ايستاده بودند زيادی از خانواده ھا

وسايلی که برای مراسم در  ھمه دسته ھای گل و .را ترک کنيد ) خاوران(گفتند اينجا ايستاده بودند آنھابه خانواده ھا می

و به حرفشان گوش نمی دادند در نھايت گلھا را  با تمام اخطارھا ھمه ايستاده بودند. ھمراه داشتند، نظرگرفته بودند

دو سه جوان از نرده ھا باال . بدرون خاوران پرتاب کردند گلھا به شکل دسته گل بود وبا پرتاب خيلی دور نمی رفت

 گلھا را پخش کردند ودر ھمان ھنگام مردم عکسھای عزيزان شان را باال گرفته شروع به خواندن سرود کردند رفتند و

 خاوران بروند در نتيجه تعداد زيادی از اتوموبيلھا مجبور به ۀطرف وسط جاده ليس مجبور شدند بو فشار وتھديد پکه با

با يورش ھمه جانبه .  با ماشين آمدندپوليسدر ھمين ھنگام تعداد بيشتری لباس شخصی و. توقف شدند وجاده بسته شد

درميان دستگير شدگان تعداد زيادی .  بردندپوليساسکاه صورت يک کاروان به په جمعيت را محاصره کرده ھمه را ب

که را  کسانی ۀ ھمً بعد از ظھر تقريبا٢تاساعت .شان داشتند ي ودارو ھائیافراد سالخورده وجود داشت که نياز به دستشو

کم .ه داشتند  پاسگاه نگۀبا وجود ھوای سرد زمستانی ھمه را در ھوای آزاد محوط. به پاسگاه منتقل نمودند،دستگير شدند

سپس . گفتند چرا به اينجا آمده ايد با داد وفرياد وفحاشی می.  ازمسن تر ھا شروع کردندء ھا شروع شد ابتدائیکم بازجو

. فحاشی تعھد می خواستند  ازجوانھا ھم با کتک و. بعد نوبت جوانھا شد .از آنھا تعھد گرفتند که ديگر به خاوران نيايند

اين اولين . ھمه را آزاد کردند)  که من اطالع داشتمئیتا آنجاً( کشيد و در انتھای شب تقريبااين روند تا آخر شب طول

تا خاوران و خاوران ھا وجود دارد اين روند ھمچنان . که ما به خاوران رفتيم و آنھا به ما حمله کردند وآخرين بار نبود
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د زندگی در جريان است و وقتی زندگی در جريان است تابستان ھا می آيند و می روند تا نشان دھن. ادامه خواھد داشت

  .ما نه می بخشيم و نه فراموش خواھيم کرد. تالش و مبارزه و مقاومت ھم برای درست زندگی کردن درجريان است

  » اميرھوشنگ صفائيانئیملوک صفائيان خواھر جانفشان فدا«

  شعری سروده شده توسط برادر بزرگ رفيق امير

  من شھيدم

  يرھوشنگ است ،نامم ام

  فرزند خاک پاک ايرانم

   باران زاللم ،ۀھمچو قطر

  زندگی بخش ،

  مواج وجوشانمۀ ی رودخانراھي

  راه من دور است وزيبا،

  زندگی بخش اما دشوار وسنگالخی

  پر شقايق، رسم ، وليکن به دشتی می

  .زمينی که الله ھای سرخ می روياند

  »محمود صفائيان«

  

  :ھمسر عزيزم**

عزيزم خيلی ممنون از زحمات .  شما و آرزوی سعادت و صفا برای تو و دختر کوچکمۀارادت حضور ھمبا سالم و 

که اولين بار صدای دختر کوچکم را شنيدم که می خواست بيايد  از اين.  از اين زحماتئیشما و شرمنده از پاسخگو

  .فتمسفانه لذت آغوش کشيدن عزيزم را نياأپھلوی پدرش خيلی خوشحال شدم ولی مت

  .ھمسر خوبم

خوبی احساس کردم حتی ثانيه ھا در زندگی من مفھوم پيدا ه با سالم و درود آتشين، عزيزم من امروز گذشت زمان را ب

 احساس ًند و من امروز اين لحظه را کامالکردند گاھی اوقات لحظه ھا در زندگی انسان زندانی لحظه ھای تاريخی ھست

ری شما را با يک دقيقه ای که دخترم را اولين باردر آغوش گرفتم از تن بيرون کردم خستگی و رنج اين سالھا دو. کردم

قلمم قدرت توصيف اين احساس را که در آن لحظه با شکوه . و اين يکی از با شکوه ترين لحظات در زندگی من بود

در دنيای . حساس طبيعی ماست نفرت خواھد داشت و اين ائی از جداًفرزند کوچکم مسلما. اين دريغ استداشتم ندارد و 

  . وجود ندارد و اين يکی از آرزوھای بزرگ انسانی استئیکوچک اين نوآمدگان ھيچ ديوارجدا

  

  .سفانه به علت ذيق وقت نتوانستم تمام نامه ھای اين رفيق عزيز را قرائت کنمأمت

  

  با سپاس از ھمگی شما عزيزان

  زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

  د کليت نظام سرمايه داری جمھوری اسالمیسرنگون با

  محمود خليلی

   برلين٢٠١۵مبر سپت١٣



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 منوچھر کالنتری نظری ھر کدام ئی دکتر قاسم رشوند سرداری و رفيق جانفشان فدائیدر رابطه با رفيق جانفشان فدا*

  .ا منتشر کنمداشت در دست تھيه دارم که تالش خواھم کرد به زودی آنھا رعنوان گراميه جداگانه مطلبی ب

 ۀ سراسری در بارئیچون زمان کافی برای قرائت نامه ھای موجود رفيق امير ھوشنگ صفائيان در گردھما **

  .در زير متن نامه ھای اين رفيق عزيز را برای خوانندگان گرامی می آورم. زندانيان سياسی در ايران نبود

  

  .مادر خوبم

ت که می خواستم نامه ای برايت بنويسم و بدين وسيله از محبتھا و زحمات درست باشی، مدتھاسسالم، اميدوارم شاد و تن

بی پايان شما تشکر کنم ھر چند می دانم که در مقابل عظمت و بزرگی شما اين نامه خيلی ناچيز است ولی چه کنم 

ه محبتھا و زحمات شما سفانه در اين موقعيت بيشتر از اين کاری نمی توانم بکنم اميدوارم بتوانم روزی پاسخ اين ھمأمت

ھر حال ه ب. گی کردن باشما در کنار محبتھای بی دريغ شما ھرگز از يادم نمی روددمادر خوبم خاطره زن. را بدھم

 کم ارزش را از من بپذيريد، ھر چند می دانم قلب شما خيلی بزرگ است و اين کوتاھی را خواھيد ۀاميدوارم اين نام

  .زوی سالمتی و طول عمر می کنم مادران خوب آرۀبرای ھم. بخشيد

  .پدر و مادر خوبم

 امسال توفيق زيارت شما نصيبم نشد، به ھمين خاطر در فکراين ،مادر خوبمو پدر . دستان پر مھر شما را می بوسم

مرا بفرست تا در ديدۀ : خار گفت.  ھستمئیمرا بفرست که مظھر زيبا: گل گفت. بودم که چه ھديه ای برای شما بفرستم

در پايان بھترين . مرا بفرست و من چنين کردم: صدا درآمد گفته در ھمين فکر بودم که ناگھان قلبم ب. نانش نشينمدشم

تبريکات خود را به مناسبت فرارسيدن سال نوبه حضور سروران عرض می کنم و بھروزی وسعادت شما را در سال 

  مجديد آرزو دار

 .ش.  ھ١٣٩۴ ]ميزان[ مھر١٢يکشنبه 

  گوھای زندان و ده از سايت گفتبرگرفته ش

 


