
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٣ جنوری ١۵
  

 ....يک دم درين ظالم

  با رضا شھابی و نيما ابراھيم زاده
  

 )!کودکان مقدم اند(نيما ابراھيم زاده.اول

 که کوه و دامنه و دماونِد سربلند با نخستين ئیجا...سفالت تمام می شودا سرب و تيرگی  که ھياھوی شھر و آلودگیئیجا

 که ئیجا... سردی که درختان دارآباِد سبز با خانه ھای اشرافی قطع می شود ۀ در پاياِن جاد... سنگ ھا آغاز می شود 

ده  خيمه زبيمارستان محک تھرانمان جا ، بله ھ... نه انتھای جھان، که با ابتدای درد سرطاِن کودکان بسته می شود

انسان ھای ۀ و بخش خصوصی سودگستر؛ بل که به ياری خيري" مھرپرور"مک دولت ستون اين خيمه ، نه با ک! است

 که بی گمان از جنس نھاوندياِن اتاق بازرگانی و عسگراوالدِی بازار ئیانسان ھا...بی نام و نشان شکل گرفته است 

  ...اما برای دانش طب راھی گشوده اند" اقتصاددان" طبيبيانۀ  که نه طبيب ھستند و نه از رگئی ھاانسان... نيستند 

با اين ھمه از مدل اتوموبيل ھای شيک و پيکی که از .  از ميدان تجريش تا بيمارستان محک راه گشادی در کار نيست 

پورشه و بنز و مازراتی . کان گشوده و گشاد استکنارمان می گذرند می توان فھميد که راه بورژوازی فربه ايران کما

چند ميلياردی است که از ماشين محقر ما سبقت می گيرند تا تھران برای يکی دو توريست الکی خوش و البته جناب 

شھری جذاب و پر آب و تاب جلوه ) سرمربی ميلياردی تيم ملی فوتبال در مصاحبه با بی بی سی(کارلوس کی روش 

از برآمد گردشی چند روزه در شھرک غرب حکم ) راک و ميھمان گروه آرينۀ خوانند(ِت کريس د برگ تا حضر... کند

 که – ئیبا تماشای کاخ ھا و اتوموبيل ھای بورژوا. را برای تھران صادر کند " امن ترين و زيباترين شھر جھان"مفت 

و اين يکی از راه ! مصادره. جرم کف دستم می خارد  ال– مان می گذرند ۀبه تعبير شاملو به ديده می آيند و از برابر ديد

سوسياليست ھا نمی : " از سوئيزی به يادم می آيد که گفته بودیاجمله . ثروت است ۀ ن و عادالنئيھای توزيع رو به پا

 پديده اصوالً چنين. و توليد کنند .ام.گان اتومبيل بیدر صورت به قدرت رسيدن برای ھمتوانند به مردم قول بدھند که 

اما سوسياليست ھا به طور قطع می توانند به مردم قول بدھند که پيشرفته .  با منابع محدود موجود امکان پذير نيست یا

در ) نقل به مضمون از مکاتبات سوئيزی و بتلھايم."(ترين سيستم حمل و نقل عمومی و رايگان را برای آنان فراھم کنند

  ".رسيديم"زان ھمراه تلنگری می زند که ھمين فکر و ذکر ھستم که يکی از عزي

 در ميان اندک مردمی که در مقابل بيمارستان محک تھران ايستاده اند قد و باالی آن کو که انتظار ما را می کشد؛

سياه و سفيد فلسطينی است که کردھا به ۀ ھمان چفي( بلند و جامانه ئیکاک رحمان ابراھيم زاده با پالتو .خصلت نماست
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دماوند با بلندای حضور کاک رحمان سِر رقابت ۀ و در افق، ارتفاعاِت غبار گرفت. ، مثل کوه ايستاده است ) دندسر می بن

 ،پی گيریۀ عضو کميت) بھنام(است و فرزنِد دربندش ... مک ھماھنگی برای ک ۀپيرمرد استوار خود عضو کميت .دارند

استيجاری برای ھمسر ۀ از خان.نوه اش فراھم ساخته است از اشنويه آمده و تمام امکانات ضروری را برای عروس و 

  !نوه اش لپ تاپ برای نيما ،ۀبھنام تا تھي

  

" مرحبا"کردھا  می بوسيم و به رسم یاديده ! ست که بيمار است و پيرمرد گرفتار روزگار غدارانيما ، اما چند روزی 

 به زاللی چھل یاا قامتی به بلندای شاھو و چھره کاک رحمان ب .بيمارمان را می گيريم ۀ م و سراغ نوئي می گوئی

") آبیۀ چشم" در سردشت به معنای یارودخانه ( به زاللی گوِم شين ئی به قاطعيت آبشار کويله و صفائیچشمه و سيما

  نيما از چنگالئیاميد به آزادی بھنام و رھا .اميد به آينده. و طراوتی به رنگ جنگل ھای آالن ازاميد سخن می گويد

  !بيمارستان و بيماری 

  

در ميداِن ترش ! وليت شناس و بشاشؤبيمارستان محک بی نھايت منضبط است و کارکنانش به غايت کاردان و مس

مالقات  .به فال نيک می گيرم.  از سر بازکِن بوروکراسِی منحِط وطنی اين درجه از انضباط صميمانه نوبر استئیرو

با مدير انتظامات  .پدر که در بند است و مادر که در جوار فرزند است.  پدر و مادرجز. گانبرای ھم. اکيداً ممنوع است

! گپی می زنيم و ھمراھان را نشان می دھيم که صدھا کيلومتر راه دشوار پيموده اند برای مالقاِت فرزند ھم رزم خود

خدمت "به خاطر .  جمع صادر می شودسرانجام بعد از کلی تلفن و مشاوره با مديران ، ويزای عبور من به نمايندگی از

دوستان وھمراھان می مانند تا کاک ! که حاال ديگر از ديدار آنان  ھم محروم شده ام " به دانشگاه ھا و دانشجويانی

با سرپرستار خوش . سکوت. ١۵اتاق . چھارمۀ طبق.  باشدتن ھا نباشد و من می روم تا نيما برای دقايقی تنھارحمان 

اقدامات ۀ ھم" .ھره و خوش صحبت بخش ھمراه می شوم تا گزارشی از روند درمان نيما نيز بشنومبرخورد و خوش چ

گردن و استفراغ ناشی از ھمين روش درمانی ۀ درد ناحي. ضروری انجام شده ، دوبار شيمی درمانی صورت گرفته

چندان که صداِی بی صدای .  آھستهنرم و. و می رود..." شما را تنھا می گذارم... حاال بايد اميدوار بود که . است

  ...می رود و بوِی عطِر مھربانی می ماند. سکوت را نيز نشنوی

نيما در کناِر مادِر  و پنجره اش رو به دماوند برف گرفته باز می شود،) فروغ" ( استئیيک تنھاۀ در اتاقی که به انداز"

و ! درد. گردن می پيچدۀ درد گرفتۀ  اختيار در گردننيم خيز می شود و دستش بی .اندوه ناکش به تخت گره خورده است

  !بعد استفراغ  و باز ھم درد
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ثر باشد بر ؤ تواند بر روند درمان بيولوژيک مسايکولوژی چه قدر می) لوسمی؟( از اين قبيل ئیاين که در بيماری ھا

کنار پسر حضور مداوم من دانسته نيست، اما به گواھی محرز پزشکان فوق تخصِص بيمارستان محک اگر پدر در 

پزشکان اين گواھی را مکتوب کرده اند و کاک رحمان در انتظار امضای . داشته باشد، حال او بھتر از حاال خواھد شد

پيرمرد سند و وثيقه آماده کرده و خوش بين است که به محض ضميمه شدن گواھی . س بيمارستان نشسته استئير

ديدار پدر  چه شکوھی دارد پس از دو سال و اندی،. بھنام را صادر کند) ت؟موق(حکم آزادی  پزشکان، قاضی پرونده،

نيما، ھمچون زاللی جويباری ۀ بھنام و سرشک کودکانۀ شک ندارم که اشک پدران. گيرم که در بيمارستان باشد. و پسر

آزادی داده ۀ  بھنام وعدمقامات دادستانی نيز به. بسياری از دردھا و رنج ھای دوران فراقت را به فراغت خواھد سپرد

. چندان خوش بينانه ، از قفای ميله ھا عياِر صداقت قاضی را محک می زنداميد ناند و پدر دربند در تلفيقی از يک 

  :بھنام ابراھيم زاده در اين لينکۀ بنگريد به نام(

(http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=50285 

  :ی يوشی را زمزمه می کند  از نيماو بھنام چشم به راه ديدار نيما البد شعری

  نازک آرای تن ساق گلی 

  که به جانش کشتم

  و به جان دادمش آب

  .....ای دريغا به برم می شکند

بھنام ابراھيم زاده در برابر فشار بيماری تاب " نازک آرای تن ساق گل"و ما در بازگشت از اين ديدار اميد داريم که 

  !از بيمارستان محک تھران و اتاق نيما تا سلول بھنام راھی نيست! آورد و به سان سرو قامت پدربزرگش برويد و ببالد

  

  )ترجمان رزمندگی جنبش کارگری(رضا شھابی.دوم

  دی ماه٢١چھارشنبه . (زند ، تکانی به خود می دھدجوان تاکسی با ھر گلی که استقالل به ابومسلم خراسان می ۀ رانند

 نقش ھمان افيون ئیدر کشور من که درھای ھرگونه شادی بر جوانان بسته است ، فوتبال ديمی و کاال) ١٣٩١ ]جدی[

 از ميدان توپ خانه پياده می یاگوشه  . شب است و ما ھنوز ناھار نخورده ايم ٨ساعت . الينه ساز را ھم بازی می کند

در "سرھای رھگذراِن شتابان . سرمای خشک و سوزناک تھران گزنده است! در جست و جوی غذاخوری. ويمش

ھمين که کمی مکث می کنيم چند ] اخوان." [که سرما سخت سوزان است..../ نگه جز پيش پا را ديد نتواند/ گريبان است

ه است که اين جماعت شھرستانی در جست و لباس کردی يکی دو ھمراه ما به آنان نشان داد .نفری نزديک می شوند

 پنی سيلين حيان، لمانی ، فورسمايد ھندی،امتفورمين ! دارو! دارو" :يکی می گويد! البد .جوی چيزی بايد باشند

ببری مشتری می ! سانتی سورتی،! کراک! شيشه: " آرام ترئیديگری با صدا..." ، مرفين، پتيدين، ترامادولمتادون

  !"شی

ر الاز د!  ساکت نمی شودیادردھای مزمن شھر من تھران، اما با متادون و ترامادول و کراک و مرفين حتا لحظه 

ر از کف خيابان به پشت پستوی الدۀ معامل! وال استريت ايران خواب است. فروشان فردوسی تھران خبری نيست

اقی از مادون تاريخ رد می شود و چند جوان پيکان اور. چی خزيده استبرادران و خواھران قاچاقصرافی ناپيدای 

  !" ھائیشيش تا" :عربده می کشند

خيابان دوران ! چھاراه گلی جيحون، آريانای سابق و مالک اشتر فعلی، .رضا شھابی آشناستۀ نشانی خان.... باری

 خط تا اول سلسبيل  که از تهئیاسبان درشکه ھا! سفالت شده بود اين خيابانا تازه ۴٨ و ۴٧سال ھای ! نوجوانی من

و ما شرط می بستيم برای سواری گرفتن مفتی از پشت درشکه ! سفالت خيابان اليز می خوردند، روی  مسافر می زدند،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

سفالت شد، بساط فوتبال ما ھم جمع اھمين که خيابان  .و تحمل شالق درشکه چی سخت بود!  مانۀبا بچه ھای محل. ھا

مرور خاطرات نوجوانی بود و من بودم و سرما ! که حاال شده ساختمان ھای اکباتان ئیشد و الجرم رفتيم به بيابان ھا

در خانه که باز شد انبوه کفش ھا نشان می داد ..." زنگ اول يا دوم! ھمين کوچه .اين جا بايد باشد" :بود که رفيقی گفت

ز چند پله باالتر نرفته ايم که شمشاِد و ھنو" مھمونا اون جان .دوم ۀ طبق" : می گويدیادختر بچه ! که درست آمده ايم

  .قامت رضا آفتابی می شود 

  شاد قدان خسرو شيرين دھنانــمــاه شـــش

  که به مژگان شکند قلب ھمه صف شکنان

  

 می بوسيم یايک يا دو در ميان با مھمانان دستی می دھيم و ديده . به آرامش می رسم رضا را که در آغوش می کشم ،

اين جا ديگر به تمام معنی يک مجمع عمومِی يک سره علنی و سمپاتيک از تشکل ھای  .می گيريم و در کنجی آرام 

و البته سمبل صلب ترين تشکل . آزادۀ اتحادي کانون مدافعان ، ھم آھنگی ،ۀ کميت .کارگری فی الحال موجود کشور است

  : کارگری ايران ئیتوده 

  .سنديکای واحد تھرانۀ رزمندسمبل مقاومت و پايداری کارگران !  رضا شھابی

 اتاق نيما با حضور بی تخفيِف فعاالن ئیتنھاۀ در اتاقی که فقط يکی دو برابر اتاق نيما ابراھيم زاده است و از انداز

با حال و  .می پرسند. خودۀدر جمع چند نفر. کارگری گذشته است، پيشروان آگاه اردوی کار رضا را محاصره کرده اند

و خاموشی ! در ميان جمع کارگران، درد گردنش را فراموش کرده است رضا .با فراغ بال،  می گيرندو پاسخ. اشتياق 

و رضا بی کمترين مانستگی ! مھمانانمی پرسند و پاسخ می گيرند ! اعتصاب را به روشنی کالم  پيوند زده است،رضا

  :سخن می گويد گی،به خست

شيطنت تفرقه رگر سخن می گويد و اين که درايِت فريبرز چه گونه س دانا بر جمع زندانيان چپ و کائياز مديريت ر

بت  را و ئیکار کاال را و نقد اقتصاد سياسی را و کاپيتالگونه و اين که چ. را شکسته  اصالح طلبان و ليبرل ھاۀ افکنان

 دنخوانمی گويد و خود ! چندبار! در اين مدت مانيفست را خوانده رضا.  را به زندانيان آموزش داده است وارگی

  ! بی گفت و گو نيز پيداست .شپيداست از سخنان. جای نھاده است تحولی عميق در ذھن و زبانش به مارکس

 سخن می سياست خارجی جنبش کارگری و ضرورت اتخاذ موضع ضد امپرياليستی جنبشرضا با شدت و حدت از 

ۀ جامع"و " حقوق بشر "ئیکذاۀ جايزۀ ت رد به سين راديکال ، دسیاھمين چند ماه پيش بود که رضا، طی نامه  .گويد

 اعم از –زد و به وضوح نشان داد که تحت ھيچ شرايطی حاضر نيست در چارچوب ھای مختلف سرمايه " جھانی

  :در آن نامه رضا رو به جنبش کارگری نوشت!  تعريف شود–سکوالر و اصالح طلب  ليبرال، امپرياليستی،
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کارگری به نام من اعالم و به شخصی به نام مھدی کوھستانی تحويل ۀ ن حقوق بشر در حوز با عنوایاشنيده ام جايزه "

الزم می بينم به اطالع عموم برسانم که نه بنده و نه ھيچ يک از اعضای خانواده و نيز دوستانم که باور به . شده است

ه توضيح است که مھدی کوھستانی نه نماينده و ھمچنين الزم ب. کارگر دارند؛ در جريان اين اتفاق نبوده ايمۀ استقالل طبق

  )١٣٩٠دی ج ٣٠دفاع به تاريخ ۀ  کميت١۶ۀبياني."(نه ھمفکر من است

خطر مھلک  حاال اما رضا بيروِن زندان و با قاطعيتی بی گمان به امپرياليسم و نھادھای وابسته اش می تازد و نسبت به 

زمينه ھای مرتبط با سرمايه ۀ  در ھم–کارگر ۀ  رضا استقالل طبقبرای.  ھشدار می دھدسوليداريتی سنترو دی .ئی.ان

 فعاالن ه،کيد می کند که ھرگونه تکيه به مساعدت ھای بيرون از طبقأبه ھمين سبب ت.  يک اصل عدول ناپذير است–

  .کارگر جدا می کندۀ طبقۀ پيشرو و تشکل ھای راديکال کارگری را از توده ھا و بدن

از زمانی که بر . خود و ھمرزمانش در فرايند ايجاد سنديکای واحد سخن می گويد  ۀات تجربئيرضا از جز

برقرار موتورسيکلت سوار می شد و برای سامان دھی به امور صنفی سنديکا با توده ھای کارگران شرکت واحد ارتباط 

  .دھی به کار می گرفتانرا در راستای استخدام امر سازممک مالی کارگران به سنديکا می کرد و فعاليت صنفی و ک

از گزارش ھای مرتب ودقيق به  .ش سخن می گويد از شفافيت کارھا و فعاليت–يکا  به عنوان صندوق دار سند–رضا 

انگار نه انگار که . گی ناپذيربی وقفه و خست. ضا سخن می گويد ر. زمانی که مو را از ماست می کشيده. ت مديرهأھي

 است که در جريان یارو، آگاه و رزمنده کارگر پيشۀ اين روحي !ن شکن رھيده استاز زيِر آواِر اعتصابی تن و جا

 که مثل الماس برنده است و مانند سوسياليسم ، یاروحيه . نيز مسلح شده استطبقاتی ۀ طبقاتی به دانش مبارزۀ مبارز

  .انسانی است

بيش از ھمه ، .  در ميان می گذارم- نده اند  که ھنوز ما-نکاتی که به نظرم ضروری می رسد با رضا و اندک مھمانانش 

کيدم بر اين است که او و ھر فعال کارگری ديگری بايد به متدولوژی نقد سرمايه داری دست يابند تا بتوانند در لحظات أت

  .ن روش ھای منطبق با منافع طبقه ، موفق عمل کنندييدشوار، ضمن تحليل شرايط مشخص، در ترسيم و تب

ميزبان ھنوز .غالب مھمانان رفته اند . و کلی سخن نگفته. ته است و ما يک سينه سخِن نشنيده داريم پاسی از شب گذش

با ناصر زرافشان نازنين . کافی رضا را آزار داده و آزرده استۀ اعتصاب غذای زندان به انداز. شام نخورده است 

را نزد شاخص ترين جراح اعصاب ) ردنگ( ھماھنگ می کنيم تا رضای عزيز بتواند خطرناک ترين آرتروز ممکن

  ! کشورمان درمان کند 

به اين اميد که . می بوسمش .شام گپی ديگر ساز کنيمۀ مگر در کنار سفر .با اصرار می خواھد بمانيم . بر می خيزيم

راحی و  بھنام ابراھيم زاده و شاھرخ زمانی و محمد جئیگی پيوند بخورد و با رھامرخصی کوتاه مدتش به آزادی ھميش

  .م شودأزندانيان سياسی ديگر توۀ ھم... س دانا و پدرام نصراللھی وئي و فريبرز رءياشار دارالشفا

مکث می . پايم را سست می کند ) ھمسر رضا(ئیاز کنار آشپزخانه که رد می شويم بوی قورمه سبزی بانو ربابه رضا

  !" ست و بيرون نيايدسرد ا"اما از رضا می خواھم که . بر می گردم که بمانم . کنم 

  .شب از نيمه گذشته است

  

  بعد از تحرير 

اعتصاب غذا آخرين و خطرناک ترين راه ممکن برای تحقق مطالبات .  کرده است اعتصاب غذارضا چندبار .الف

 منطقی و عقالنیۀ اعتصاب غذا ، به ھر شکل بايد بتواند با يک محاسب. له اما اين نيستأمسۀ ھم.زندانی سياسی است 

مضاف به اين که گوش زندان بانان نيز به اين . توان جسمی و روانِی افراد متفاوت است  .زندانی را به ھدفش برساند

 سالمت زندانیاعتراضات چندان بدھکار نيست و ای بسا استمرار يک اعتصاب غذا ضربه ھای جبران ناپذيری به 
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نبايد گذاشت  .در نيمه راه بشکند با موفقيت به پايان برساند و و ای بسا زندانی نتواند اعتصاب غذای خود را. وارد کند 

اعتصاب ۀ  تشويق به ادام– و امثال او را –کسانی که رضا . که اعتصاب غذای زندانی به يکی از اين دو ايستگاه برسد

نگاوران جان غذای نامحدود کرده اند و می کنند ، از قرار فعال کارگری و سياسی را با چريک ھای شھادت طلب و ج

 که رضا در تب اعتصاب غذا و دارو می سوخت پيامش به یادر ھمان دو ھفته ! بر کف استشھادی اشتباه گرفته اند

ۀ قھرمان طبققرار نبود و نيست که رضا به اسطوره و  .جنبش کارگری ايران و جھان و آزادی خواھان رسيده بود

  !ی ساندزھا گذشته استدوران قھرمان سازی از نوع باب. تبديل شودکارگر 

  .اين نکته را فراموش نکنيم

 پدر را دوره می ئیرھاۀ  ، نيمای نوجوان ما خواب شبانئیيک تنھاۀ آن سوی تھراِن خوابگزيده ؛ در اتاقی به انداز. ب

  .کند

  . و نفس ھای شھر به شماره افتاده است

  ١٣٩١دی ج ٢۵ دوشنبه - تھران/ محمد قراگوزلو 

 

 


