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  صبا راھی: فرستنده
 ٢٠١۴ نومبر ١٧

  

  "تلخ ترين وداع"
   

  »مام خلق ايران برسان سالم ما را اين کوير وحشت به سالمتی گذشتی به شکوفه ھا به باران به ت از گر« : »اژدر«

   

   گرامی، سالم، ۀمھربان خوانند

 محمود خليلی يکی از بازماندگان زندانيان ۀنوشت" تلخ ترين وداع(" زيرۀنوشت کار بگير وه مھربانی دستانت را ب

دست ھر کسی  را پس از خواندن؛ که شايد پس از چند بار خواندن شود، به دست بقيه برسان، به   ) شصتۀسياسی دھ

که می شناسی، از آن با ھر کسی که می شناسی حرف بزن، بگذار ھمه بدانند که رژيم اسالمی در ايران وقتی که شما، 

 کودک بوديد يا ھنوز متولد نشده بوديد چه جنايات ھولناکی   شما، ھمکالسی و خواھر و برادر شماۀدوست شما، ھمساي

نھای سراسر ايران مرتکب شده است، بخوان و به دوست و ھمکالسی و در حق مقاوم ترين فرزندان خلق در زندا

ھر . گی اين رژيم دارد به يقين تبديل شودماھيت جنايت پيشھمسايه ات نيز بگو بخواند تا اگر ذره ای توھم نسبت به 

به ما کمک کند  بی امان و نفس گير می باشد برای من و شما نوشته شده است تا ۀ زير که حاصل مبارزۀواژه از نوشت

کار بگير و اين نوشته ه بگير، دست مھربانت را ب!  رژيم در حق بھترين فرزندان خلق آگاه شويمۀاز تاريخ جنايتکاران

بياموزنيم که راه رسيدن به آزادی سر خم کردن در مقابل رژيم جنايتکار .... را پس از خواندن، پخش کن تا ھمه بدانيم

مريکا و رژيم نوکرشان در ا امپرياليست ھای ددمنشی مانند ۀقاومين راه آزادی از سلطی که مئبگذار حماسه ھا! نيست

ايران، در زندان ھای مخوف رژيم آفريدند به گوش ھمه برسد، آيا آگاھی درست از حقايق و پديده ھا قوی ترين سالح 

   !کار گيری در راه مبارزه با ظالمان خونخوار نيست؟ه برای ب

  .ستان شماسپاس از مھربانی د

  صبا راھی 

   

  "تلخ ترين وداع"

  محمود خليلی

   آرشۀ نشريۀبه نقل از آخرين شمار

 واپسين لحظاتی که زندانيان را برای کشتارصدا می ۀاز شبی که پرويزعزيز پيشنھاد نوشتن متن يا خاطراتی در بار

البته ذھن کسی که تنھا يک روز ھم در  .کردند به من داد، ذھنم دوباره درگيرتلخ ترين لحظات و رويدادھا ی زندان شد
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اما . زندانھای جمھوری اسالمی اسيرشده باشد از کابوس آنچه بر خودش و ديگران گذشته است نمی تواند خالی باشد

 تلخ ديگری نمی شود ۀمرور تلخ ترين لحظات زندان چنان روح و جان انسان را چنگ می زند که آن را با ھيچ حادث

له شايد برای خيلی از افراد دشوار باشد ولی من بيش از پنج بار اين متن را نوشتم و با ھر أاين مسباور . مقايسه کرد

سطر که نوشتم به آن لحظات پرتاب شدم و تمرکز نوشتن را از دست دادم و به حاشيه ھای ديگر کشيده شدم و مجبور 

شايد اگر آن حاشيه ھا يا مواردی به عمد حذف  .شدم آن قسمت ھا را تا حدودی حذف کنم واصل مطلب را دوباره بنويسم

  تک تک زندانيانی که خاطراتۀويا می توانستم تجرب )که با ھجوم موج احساسات نيازمند زمان بيشتری بود(نمی شد 

شان را در اين خصوص نوشته اند ذکر کنم نوشته خيلی طوالنی می شد ولی از کيفيت بھتری برخوردارمی گرديد اما 

من تنھا . جار فراوان به اين نتيجه رسيدم در فرصتی ديگر و به طور مفصل تر به اين موضوع بپردازم پس از کلن

 ۀاما در کل از نظر من اين بخش از شمار. را در انتھا آورده ام“بيداران”از سايت “ یئفريدون تو ”ۀبخشی از نوشت

  . دشوارترين بخش آن است آرشۀنشريجديد 

علنی در خيابانھا و زندانھا ، سال روزنامه ھای خونين با تيتر ھای رعب و وحشت، سال  سال اعدام ھای ١٣۶٠سال 

ی از ئله ھای اعدام، سال رو نمااعدام کودکان و زنان بار دار، سال کشتار نام داران و بی نامان، سال دريافت پول گلو

 نيمه راه، سال آدم فروشی ومزدوری، خاوران، سال تجاوز به دختران باکره، سال شکنجه ھای بی امان، سال رفيقان

جوی راه فرار، سال جوخه ھای برقرار،  و سال ضربات پی در پی برنيروھای انقالبی، سال سوزاندن قرار، سال جست

  . و سال ھای بعد۶٠سال  سال مادران انتظار، سال استقرار چوبه ھای دار،

 باال بودم، با تمام سرکوب ھا و شکنجه ھا ٢اتاق ) ان اويناز بندھای قديم زند(من در بند سه ١٣۶٠ ]قوس[در اوايل آذر

زندانی با اتھام و بی ) صد(١٠٠که در اتاق ھا جمعيتی بيش از با اين. و اعدام ھا جو زندان خيلی راديکال ومقاوم بود

ھا جسارت اتھام وجود داشت ولی ھمدلی و رفاقت حرف اول را می زد طوری که افراد بريده و کم آورده و حتی آنتن 

چھار شنبه ھا روز ( روز درھفته برگزار می شد   شب ھنگام و يک يا دواعدام ھا غالباً . علنی برخورد کردن را نداشتند

پاسداری درب اتاق را باز می کرد و اسامی را می خواند و اعالم  )تنگ غروب(ساعتی قبل ازاعدام ). ثابت اعدام بود

ويژه وقتی تعدادی با ھم ه در آن ساعت و زمان ب. ست به اتاق بعدی می رفتمی کرد حاضر شوند و بعد درب را می ب

ه ی می بردند مگر مورد خاصی بئصبح برای بازجو افراد را %٩٠( ی نيستئدا می کردند ما می دانستيم بازجورا ص

و ) را می بردنديک فرد   اين مورد زمان نمی شناخت وغالباً ، دستگيری جديد ولو رفتن اطالعاتوجود می آمد مثالً 

 نفری ۶بعضی از زندانيان ھنوز ھم نام کامل خود را به زندانبان نداده بودند يک بار از .افراد را برای اعدام می برند

 بار من ٢اين حالت را حداقل  که از اتاق ما برای اعدام می بردند سه نفر آنھا را تنھا با اسم کوچک صدا زدند و

 وداع با آنھا بود که ھرکدام با خواندن شعر وسرودی ما را ترک می ۀزترين لحظه، لحظوديگران شاھد بوديم وشورانگي

به احتمال (يکی ازارکان اين مراسم ھا بود وعزيزی را که من نمی دانم به چه اتھام  »رود «دراين ميان سرود . نمودند

 و  آخرين يادگارش برای ما خواندرا به عنوان  »دايه دايه«بود، سرود زيبای »ياسر«ونامش  )فراوان مجاھد بود

اين کوير وحشت به سالمتی گذشتی به شکوفه ھا به باران به تمام خلق ايران برسان سالم  از گر«: شعر زيبای» اژدر«

را خودش به شعر دکتر شفيعی کدکنی اضافه کرده »به تمام خلق ايران «البته قسمت  .را به زيبائی دکلمه نمود »ما را 

  .بود

 به زندانيان نيروھای چپ وانقالبی و افرادی که نماز نمی ٣ن و بودم آن زمان سال٣ن و سال۶٣ در اتاق ۶٢در سال 

يھا نصف کمتر اتاق را ئجو اتاق خيلی خوب بود اکثريتی توده . اختصاص داشت ) اکثريتی ھا–ی ئتوده (خواندند 

ی ھا ريخته بود ئحزب توده ُکلک و پَراکثريتی توده  سران ۀالبته در اين مقطع زمانی و بعد از مصاحب .تشکيل می دادند

 سازمان جوانان حزب یو ديگر َدم از ضد انقالبی بودن ما نمی زدند و حتی شرايطی پيش آمده بود که يکی از اعضا
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بعد از سه روز که خودش را زير پتو حبس کرده بود ناگھان سر از ) اين شخص يکی از مسن ترين افراد اتاق بود( توده

 مسلحانه از کردستان به سراسر ايران سازماندھی ۀير پتو در آورد و بدون مقدمه و با صدای بلند اعالم کرد بايد مبارزز

يکی از ھوادران سازمان چريکھای فدائی ( گ -سعيد. شود و اين رژيم را فقط بايد با مبارزه مسلحانه سرنگون ساخت

ی را ئو از خنده روده بُرشده بود ودرحال دست و پا زدن اين فرد توده با قھقھه روی زمين ولو شد ا) اقليت -خلق ايران

ی ھا ھم به خنده افتاده ئ ما شده بود طوری که تعدادی از اکثريتی توده ۀ ھمۀنشان می داد اين حرکت سعيد باعث خند

به حرف او توجه  که رفيقمان اصالً  البته اين شخص ھمين صحبت ھا را با يک رفيق پيکاری ھم کرده بود. (بودند

ی مذکور دوباره پتو الزم شد و نزديک به يک ھفته در آن حالت کما به تخيل خودفشارآورد تا تحليل ئتوده ) نکرده بود

اتاق به دو طرف تقسيم شده بود، يک طرف توده . جديدی بسازد اما اين بار فقط در گوش ياران خودش وز وز می کرد

ان چپ و کمونيست البته در بين دو بخش اتاق ھم صف بندی ھای مختلفی وجود ی اکثريتی ھا و يک طرف ھم زندانيئ

ول اتاق ؤويژه در رابطه با مسه داشت با اين حال ھر دو طرف در برابر طرف مقابل يک پارچه برخورد می کردند ب

 ۴ن و سابق سال۴٢اق اين اتاق، ات(که بايد با زندانبان برخورد می کرد طی يک سال و نيمی که من در اين اتاق بودم 

وليت اتاق ؤمس) بود -  حزب توده- اکثريت - خوان ھا مخصوص زندانيان چپ و کمونيست و نماز ن۶١بود که تا تابستان 

وليت را کسب ؤی اکثريتی ھا داشتند ھيچ وقت نتوانستند اين مسئھم ھميشه با زندانيان چپ بود و با تمام تالشی که توده 

  .کنند

عنوان ھوادار ه  نفر بوديم که دادگاه رفته بوديم و منتظر حکم بوديم، من ب۵ی بودند و فقط ئر بازجوافراد اتاق زيبيشتر 

 و حميد رضا اخضری، مرتضی روحانی قاديکالھی باالی پيکار، ۀ ازرفقای ردوازگن منصورياناقليت،  -سچفخا

خيلی  ۀ مدارس ارامنه بود روحيۀعلم فرانس موازگن.  سھند بودند– کومله ی که اين سه نفر از ھواداران و اعضافريدون

 سورمه ای و ُخرده ۀ او با استفاده از يک تکه پارچۀی داشت در ھمان مدت کوتاھی که با ما بود کالس زبان فرانسئباال

ی بود ئ يکی از متالشی ترين پاھاوازگنمن کف پاھای زخمی و داغان فراوان ديده بودم وکف پای . صابون به راه بود

 شخصيت و پرنسيپ ھای خاص خودش را داشت و بر اساس ھمان پرنسيپ ھا با افراد ازگنو.  آن زمان ديده بودمکه تا

مرتضی "*ويژه با ه ی اکثريتی ھا با تعدادی ديگری از افراد اتاق ھم مرز بندی داشت بئجز توده ه اتاق رابطه داشت ب

 از شرکت آنھا در ميزگرد سران کومله او شديداً . شد تا روز آخر ھم کالم ن"روحانی، فريدون و حميد رضا اخضری

من ھيچ کدام از توجيھات اين ھا را قبول ندارم و برايم : سھند شاکی بود و بارھا در جمع چند نفره خودمان می گفت

ن م.  فرقی ندارندحسين روحانی، و قاسم عابدينی، سعيد يزديانادعاھای آنھا غير قابل قبول است برای من اينھا با 

  .حاضر نيستم پای صحبت و توجيھات اين افراد بنشينم

 صبح درب اتاق باز شد و پاسداری که بچه ھا اسم چوپان را روی او گذاشته ١١ ساعت ]اسد[مرداد٢ روز ١٣۶٢سال 

وازگن اين سه نفری که اسمشان را می خوانم حاضر شوند و بيايند بيرون : بودند جلو درب اتاق سبز شد و گفت

 از رفقای پيکار بود او که می دانست اين پاسدار با يکی سعيدول اتاق ؤمس . مرتضی روحانی و فريدون، منصوريان

اين سه نفر را کجا می بريد : ال پرسيدن از او کرد ؤال کردن گاف می دھد شروع به سربه سرگذاشتن و سؤدوتا س

. نه : انتقالی يا انفرادی؟ پاسدار گفت : عيد پرسيدمالقات دارند ؟ پاسدارگفت نه؟ باز پرسيد می بريد شعبه؟ گفت نه؟ س

مگر شما وسايل اينھا را نمی : پرسيد با کليه وسايل؟ اگر با کليه وسايل است وسايل شان را جمع کنند؟ پاسدارگفت سعيد

شان را تر است وسايلخوب بھ: پاسدار گفت!!! نه از کجا بدونيم وسايل آنھا کدام يکی است: ول اتاق گفتؤمسشناسيد؟ 

حاجی گفته اول خوشان را بياريد بيرون بعد : يعنی با وسايل بيان بيرون؟ پاسدار گفت: ول اتاق گفتؤمس. جمع کنند

يعنی توی اين بند فقط اين سه : ول اتاق گفتؤالفم کردی چقدر می پرسی؟ مسبعد گفت بس کن ک. وسايل شان را بگيريد
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دو نفر را گفتم ) نواتاق قبل از ما و اولين اتاق از سر سال( ۶١ از اتاق نه: نفر را بايد با خودت ببری ؟ پاسدار گفت

  . نفر را بايد ببرم و بعد درب رابست و رفت١۶و از چند اتاق ديگه ھم ھست  حاضر بشوند

با بسته شدن درب، اتاق به سکوت عميقی فرو رفت ولی ھر سه مشغول جمع کردن وسايل و بخشش بعضی چيزھا به 

  . وداع بود و رفتن، رفتنی بی بازگشتۀلحظات تلخ به سرعت می گذشت لحظ.  شدندرسم ياد بود

  وازگن در حال وداع با تک تک افراد اتاق بودند امامرتضی و فريدونبعد از جمع کردن وسايل سرود رود خوانده شد 

آخرين کاری که اين ھا : گفت ما قرار گرفته بود وبا لبخند ھميشگی به ھرکدام چيزی می گفت به من ۀ چند نفرۀدر حلق

وقت خودت و گذشته ات را فراموش نکن  می توانند بکنند ھمين است اگر به نحوی از اين مھلکه جان به دربردی ھيچ

ی کارگران و زحمتکشان است اين را بدان ئنوران مبارزه می کنيم ھدف ما رھاما برای چيزی بزرگتر از تصور اين جا

ھمديگر راسخت درآغوش . ھا را درھم می شکند به اميد برقراری جامعه ای کمونيستیمقاومت و مقاومت اين  تنھا

 خيلی محکم وازگن به جمع ما پيوستند فريدون و مرتضیگرفتيم و وداع تلخ را بار ديگر تکرار کرديم در انتھا وقتی 

درب اتاق باز شد و . نفراعدام شومسفم که بايد با شما دوأما برای اعدام می رويم اما من خيلی مت: خطاب به آن دو گفت

  .نگاه حريص ما ھر سه آنھا را به تلخی بدرقه کرد

و برای دادگاه برده اند اميدوار بوديم با   بود می دانستيم بند اوينی ھا را تخليه کرده اند١٣۶٧]سنبله[غروب دھم شھريور

تا صبح از طريق ) داوود و بھنام کرمیياد ، زنده رضا شعبانیزنده ياد (اطالعاتی که شب گذشته سه تن از رفقای ما

 سابق که مخصوص زندانيان با ۶يا (١۶مورس برای آنھا فرستاده بودند درصد کشته شدگان زندانيان اين بند و بند 

ی که از طريق ھواکش سلول ھا می آمد ما را ئصداھاغروب ھمان روزسرو . به حداقل برسد) احکام باالی ده سال بود

مسعود طاعتی زنده ياد رفيق  . ھمکف را بسنجيمۀبا بستن درب يک سلول و تمرکز بھتر شرايط طبقبرآن داشت که 

 .من باالی شوفاژمستقر بودم و او ايستاده بود. خاطر قد بلندش نيازی نداشت که از لوله شوفاژ سلول باال بروده  بزاده

 ھرکدام از ظاھراً   .ر که داخل سلول بودند گزارش دھيمقرار بر اين بود که ما لحظه به لحظه شنيده ھا رابه چند نفر ديگ

اما از سر و صدا ھا مشخص بود زندانيان بدون واھمه و خيلی راحت بلند بلند با . زندانيان را دريک سلول انداخته بودند

ن می  که داد می زد ساکت و با لگد به درب سلول ھا می کوبيد نشاد لشکریوداو ۀصدای عربد  .ھم صحبت می کنند

پس از لحظاتی صدای باز شدن درب سلول ھا و صحبتی . فضای رعب و وحشت غريبی را ايجاد کنند داد تالش دارند

 و اشخاص ديگر مشخص ساخت که لشکریآھسته ای که می شد ما را کنجکاوتر کرده بود اما اعتراضات و تمسخر

 زيادی بود ولی بيشتر ۀھمھم. اند که وصيت نامه بنويسند به زندانيان خودکار و کاغذ داده اند و از آنھا خواسته ظاھراً 

من با خودکار مشکی نمی : کاغذ کم داديد، يکی می گفت: نمی نويسم، يکی می گفت :يکی می گفت . تمسخر داشتۀجنب

نوبت وصيت :  بلندتر از بقيه بود که می گفتھمايون آزادیخالصه ھر کس چيزی می گفت اما صدای .. …نويسم و

جز زندانيان که در سلول ھا ھستند کس ديگری در راھروھا نيست يا ه اين نشان می داد که ب. شما ھم می رسدنوشتن 

 با باز لشکریو بيداد  بعد از حدود نيم ساعت صدای داد. که سکوت کرده اند و آنھا را به حال خود رھا ساخته اند اين

 و سکوت و سکوتی که آتش کينه و نفرت را درجان شعله گوش رسيد و بعد ازآن فقط سکوت بوده شدن درب سلول ھا ب

  .ور می ساخت

 

دانم چند وقت گذشت که پاسدار در سلول را باز کرد و ھر سه نفر ما را با چشم بند بيرون آورد و به جائى در  نمى "**

ردند و به انتھاى آن ن بزرگى کوبعد ما را وارد سال. آنجا متوجه شديم که کسان ديگرى ھم ھستند. ن بردوانتھاى سال

. پيچيد ن مىوصداى قرائت قرآن در سال .زدند تعدادى پاسدار ھم بودند که کنار ديوار ايستاده با ھم حرف مى. رفتيم

ن را با پالستيک پوشانده وزمين سال. ن در کنار ديوار گذاشتندوبعد ھمه ما را ته سال. ن ورزشى بودوچيزى شبيه سال
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 ده نفر بوديم، يکى از پاسدارھا جلو آمد و چشم جدا کردند و در ميان بقيه گذاشتند مجموعاً بعد ما را از ھم   .بودند

شنيده بودم که بعد از . محل تمرين تيراندازى گاردى ھاى زمان شاه. اينجا اتاق اعدام بود. بندھاى ما سه نفر را باز کرد

پاسدارھا ماسک زده . ھاى ما سه نفر باز بودند چشمفقط . کنند تعطيل کردن اعدام، در پشت بند چھار اينجا اعدام مى

کشيدند و فقط جاى چشمانمان باز بود، بعد ھم حکمى را قرائت   رو سر ما مى٣٠٠٠اى که در بند  ھمان کيسه. بودند

شنيدم، چشمانم را بستم و بعد فرمان آتش داده شد صداى وحشتناکى پيچيد، براى لحظاتى ھيچ  کردند، من ھيچ چيز نمى

… ھا روى پاھايم و فواره خون بر صورتم فھميدم ھنوز سر پا ھستم، فھميدم، فقط از روى افتادن جنازه بغل دستى مىن

پيچيدند و خنده ھاى ھيستريک پاسدارھا و ديگر اذيت و  ديدن تيرباران شدگان که ھنوز جان داشته و از درد به خود مى

کننده بود من حتى قدرت نشستن و يا تکيه به ديوارى زدن را ھم آزارشان به ھنگام تير خالص زدن، بدجورى ديوانه 

بعد ھر . ام  و ديگران را شنيدهدوداونداشتم، بعدھا شايد فقط احساس کردم قبل از تيراندازى صداى فرياد و شعار دادن 

  ".سه نفرمان را به سلول باز گرداندند ھمان سلول

لرزيد و با چشمانى خشک  ھايش مى شانه. روزھاى اول را داشتتوانست ادامه دھد و ھمان حالت   ديگر نمىحکمت

و . گريستيم  و من آرام مىفريبرز. "اين از مردن بدتر است چرا من را نکشتند": گريست، و زير لب آرام مى گفت مى

نداخته  سرش را پائين امحمدکوبيد،  گاه در چشمانش نديده بودم، سرش را به ديوار سلول مى  با خشمى که ھيچمنصور

 حکمتشناختم، اما   را از نزديک مىفريدون داستان بودم که ۀفقط شايد من منتظر بقي. لرزيد ھايش آرام مى بود و شانه

. اين نمايش مرگ سه بار در سه روز متوالى تکرار شد":  ماجرا را چنين گفتۀچند روز بعد بقي. توانست ادامه بدھد نمى

نشاندند تا صداى زجر و   بازجوئى مىۀبردند و بعد از بازجوئى جلو در شعب نى مىھر روز ما را به دفتر مرکزى دادستا

گذارند آنھا اعدام  اى ديگر کنار ديوار مى بردند با عده ما را مى. فرياد شکنجه شدگان را بشنويم و شب ھمين قصه بود

م، شب اول فقط ھر کدام جائى پيدا زدي شنيديم، اما ديگر در سلول کمتر حرف مى شدند و ما صداى مرگ آنھا را مى مى

زد، که در ھمه مدت  چشم ھايمان ھم حتى حرف نمى. کرديم که بنشينيم و بعد تا صبح نه کسى حرفى زد و نه خوابيد

در . ايم يا نه يا شايد من يادم رفته که حرفى زده. زندان منتظر باز شدن يک لحظه چشم بند بود تا يک سينه سخن بگويد

دانم، چرا   نمىدانم واقعاً  پرسيدند، من نمى بردند و در مورد ھمکارى مى ما را به ھمان اتاق دادگاه مىپايان ھر روز 

من فقط تيرباران را در روى جلد کتاب . ھاى تير باران نه از ترس مرگ که از ترس تکرار ديدن صحنه. حرفى نزدم

شب … بينى ند، و درد و خون و فرياد را با ھم مىز شکافد و خون فواره مى اى که پوست مى لحظه. خرمگس ديده بودم

  ".با بقيه اعدام شدند، و روز بعد مرا به اينجا آوردندد وداو و فريدونآخر بود که فقط من را به سلول بازگرداندند، 

 ۀ، نشريات و سايت ھا و گروه ھا و سازمانھای سياسی ازکشتارھای دھ)زنان و مردان(خيلی از زندانيان سياسی سابق 

مبارز و انقالبی را تا نشان دھند اين قتل   می نويسند و می گويند و گرامی می دارند ياد زنان و مردان کمونيست،۶٠

عام فراموش نشدنی است و جنايت کاران با رنگ عوض کردن ھم احساس امنيت نداشته باشند و بدانند نه می ھای 

 معافيت از مجازات آمرين و عاملين وتمام کسانی که به ھر نحو و می جنگيم عليه فرار و. بخشيم و نه فراموش می کنيم

  .در اين کشتارھا مشارکت داشته اند

  محمود خليلی

 

ۀ بودم و برايم جير)شکنجه( زير فشارمن شديداً : در رابطه با شرکت در ميزگرد کومله سھند می گفت» مرتضی «*

ھم خورد و دوباره بابت آن ه لمبرداری برفتار کردم که فضبط ميزگرد طوری شالق تعيين کرده بودندچند بار ھم زمان 

به )  محمود خليلی- بوداحسان اگر اشتباه نکنم اسم بازجوی او ( به تخت بسته شدم و شالق خوردم آخرين بار بازجويم
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ی که ھم بخورد رو راست من کم آوردم و درحده لمبرداری به به صندلی ببنديمت نمی گذاريم فمن گفت اين بار اگر شد

  ) محمود خليلی- نقل به مضمون(فقط در ميزگرد شرکت کنم و حرف نزنم پذيرفتم 

 

  ) سايت بيداران-رضا معينی( »ی ئفريدون تو «**
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