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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  حقوق بشر

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٦ سپتمبر ٢٤

 !اش ساله٩و پسر ) شاعر و دبير ادبيات(قتل حميد حاجی زاده

 
 اجی زادهحکارون و حميد 

  ...از مرگ

  ام ھرگز از مرگ نھراسيده

  .تر بود اگرچه دستانش از ابتذال شکننده

  ست نی ھمه از مردن در سرزمي-  باری -ِھراس من 

  ِکه مزد گورکن

  از بھای آزادی آدمی

  .افزون باشد

  ُجستن

  يافتن

  گاه و آن

  اختيار برگزيدن به

  ِو از خويشتن خويش

  -افکندن  ی پیئبارو

  تر باشد اگر مرگ را از اين ھمه ارزشی بيش

  .حاشا، حاشا که ھرگز از مرگ ھراسيده باشم

  زنده ياد احمد شاملو
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حميد . ه شد انجام داد١٣٧٧ترين آن در سال  يعی بزرگ و ھولناک رخ داد که شنيعی، فجائھای زنجير در جريان قتل

 ھمراه با فرزند ،١٣٧٧ ]سنبله[ شھريور٣١شب  ۀزاده در نيم حاجی. پورحاجی زاده، شاعر و دبير ادبيات در کرمان بود

زاده با  ربه و حميد پورحاجی ض١۶کارون (  ضربه چاقو۴٣ با ًی مجموعائ ھای زنجيره اش، کارون در سری قتل  ساله٩

  .قتل رسيدند خراش به ای دل گونه به)  ضربه٢٧

» غفلت گوھر شکنان«بينی کرده بود در غزل  قتل رسيدن خود را پيش  بهۀی مرگ و نحوئگوپور که  حميد پورحاجی

  :چنين سروده است

  تنم در شب خنجرشکنان خوش نشستی به   پرست  گانه کش بی  جر مردمــآخر ای خن

  کنانـم از سر افسر شـــاي هــاج برداشتــت   ا ــه مـــد کــداريــردم آزاده بـــا مـپاس م

 مرگ در ۀ ضربه چاقو خورده است و چشمان او در لحظ١٠ ساله بيش از ٩گزارش پزشکی قانونی حاکی است کارون 

  !قاتل مانده است زده خيره به حالتی وحشت

  :گويد آنالين از پيگيری قتل برادرش می وززاده در مصاحبه با ر فرخنده حاجی

  !»يک اشتباه ساده بود«: ما گفتند به

***  

 در روستای بزنجان از توابع شھرستان  ١٣٢٩، در سال »سحر«زاده شاعر و دبير ادبيات متخلص به  حميد پورحاجی

 ۀھرستان بافت و سپس دبيرستان نمونی را در زادگاه و سه سال اول دبيرستان را در شئدنيا آمد و تحصيالت ابتدا افت بهب

پايان برد و بعد از آن فوق ديپلم ادبيات خود را از  شھاب کرمان و سال آخر را در دبيرستان ملی ھشترودی شيراز به

سرودن شعر   شکوفا شده بود و بهئیفعاليت ادبی وی از ھمان دوران ابتدا. ی کرمان دريافت کردئرای راھنماس دانش

چنين او در شيراز با کوشش خود انجمن  ھم. کرد  ممتاز مسابقات ادبی را از آن خود میۀثر اوقات رتبپرداخت و اک می

تدريس  او سپس ليسانس ادبيات فارسی خود را از باھنر کرمان دريافت و به. ادبی کاخ جوانان شيراز را سر و سامان داد

 ،١٣۶٠سال .  ادبی و تحقيقی خود را نيز ادامه دادھا کارھای وی طی اين سال. در آموزش و پرورش کرمان مشغول شد

  . ھای اروند، ارس و کارون است نام نژاد ازدواج کرد که حاصل اين ازدواج سه پسر به انگيز سلطانی با روح

 ۀاش کارون، در پروژ ساله ٩ ھمراه با فرزند ،١٣٧٧ ]سنبله[ شھريور٣١شب  ۀزاده در نيم سرانجام حميد پورحاجی

  .قتل رسيدند دھند و ھولناک به ای تکان گونه به» ی وزارت اطالعات حکومت اسالمی اسالمی ئنجيرهھای ز قتل«

  : کارون و پدرش ۀپار روايت اروند از سينه و صورت پاره

متعجب . خانه برگشتيم  من و برادرم ارس حدود ساعت دو و نيم از مراسم عروسی به٧٧ ]سنبله[ام شھريور شب سی«

شد  مگر می. معنی بود چراغ خاموش خانه برايمان بی. اند ترمان نيامده ر و مادر و کارون، برادر کوچکبوديم که چرا پد

  اند بخوابی؟ ات نيامده زاده باشی و تا اروند و ارس حاجی حميد پور

ا مگر ام. دھند  میئیدر را که باز کردم و وارد شديم، برای اولين بار بود که فھميدم خون و چاقو و خنجر چه معنا

  .ھا را بيدار کردم پاره شده ديد؟ پای برھنه و با آجری در دست تمام ھمسايه  پارهۀشد بابا را با آن سين می

پرسيد چرا شوھر  س آگاھی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام میئيھای ر ليس و سرباز و خون و چاقو و گريهوپ

  ام را کشتيد؟ و بچه

  دو نفرشان؟. م بابام زنده است؟ وقتی گفت نه دو نفرشان مرده اند خشکم زدپزشک قانونی که آمد پرسيد

  .دو سه ساعت صدای مادرم را نشنيده بودم که فرياد می کشيد کارون. گفت برو ببين
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 ديدم فريادم به آسمان بلند شد و فھميدم که خدا ھم را کارون ۀوقتی از پشت پنجره چشمان باز و سينه و صورت پار

رد خون را گرفته . شوکه شده بود. سوزد بعد از پانزده سال ھنوز دلم به حال آن شب برادرم ارس می. ميرد روزی می

  .»فھمی ابد ھم برای يتيم شدنت زود است حميد که پدرت باشد می. چرخيد بود و دور خانه می

ارون در من است گزارش يک قتل، ک«گزارش مفصل قتل با عنوان » کارون در من است امشب«گزارش يک قتل، 

 توسط ١٣٧٨ بھمن ۵، ٣٠٢ پيام ھاجر شماره  ۀ از آن در برخی نشريات داخل کشور مانند نشريئیھا که بخش» امشب

 فرو رفته ۀھای دشن پزشک قانونی تعداد ضربه... «: است در اين گزارش آمده. زاده، برادر حميد چاپ شد محمد حاجی

ثار آ… بود کارون را بالغ بر ده ضربه دانسته ۀسين  وارده بهۀ ناف و ضرب از زير گلو تا زير٢٧ برادر را ۀدر سين

ضربه سخت و مشت در سر و صورت، پارگی قلب و ريه و دستگاه گوارش، بريده شدن انگشتان دست راست حميد تا 

و برای باری کشيده  گرفته و قاتل می نظر پزشک قانونی با ھر ضربه کارد حميد تيغه چاقو را می روی پوست، بنا به

  ...»اين گرديده که کف دست بشود پر از شيارھای عميق شقاوت است که منجر به کرده ديگر فرو می

  :که در بخش ديگری از گزارش آمده است تر آن دردناک

اند از جای آثار نيش چاقو بر روی گوش، صورت و  اند و يا جسد کارون را ديده خانه حضور داشته کسانی که در غسال

بعضی نيز که . پاره کردن سينه، قلب و شکم کارون روی داده باشد اند که بايد اين آثار قبل از پاره ارون گفتهپشت ک

. اند  کارون ديدهۀرا در چھر» گرگ پدمک«ھای ما حالت  ئیقول روستا اند به دقت به صورت کارون نگاه کرده به

زده،  گوسفند با چشمان بيرونرود که  کار می رو شدن گوسفند با گرگ به در خصوص روبه» گرگ پدمک«اصطالح 

  .زند ش میخشک

گفتند قتل شخصی بوده اما خود ما ھم که زياد ھنوز   مشخص بود که قتل عادی نيست ھرچند میءاز ھمان ابتدا

 نشستم و مدام انگيزه س آگاھی کرمان میئيگشتيم يادم است پيش ر له چيست دنبال انگيزه و قاتل میأدانستيم مس نمی

عمق فاجعه …  شايد زمانی دختری را دوست داشته و اکنون شوھر آن دختر فھميده وًبافتم که مثال کردم و می رديف می

بازپرس پرونده . گفت اين قتل عادی نيست  آگاھی کرمان میۀس ادارئياما ر. قدر بود که ما ھم حالت عادی نداشتيم اين

گردان  واھد و دنبال اين جور چيزھا نگرد بايد کسی يا داروی روانخ بزرگی چنار می ای به گفت اين قتل انگيزه می

ھای ما ادامه داشت ھمه جا  گيری ھا پی تمام اين سال… ھا داشته باشد و ای فراتر از اين مصرف کرده باشد يا انگيزه

…  وئیو بازجوتوانستيم کرديم از طرفی ھم از سوی وزارت اطالعات تحت فشار بوديم و احضار   می رفتيم ھر کاری

  .در نھايت ھم که گفتند يک اشتباه ساده بوده

که آيا از وزارت اطالعات که در آن زمان  آنالين مبنی بر اين ال خبرنگار روزؤس زاده، در پاسخ به فرخنده حاجی

  :کند  قتل ديگر را پذيرفته بود پيگيری نکرديد؟ اضافه می۴وليت ؤمس

موران وزارت أيعنی م.  اما بعد گفتند برويد از وزارت اطالعات شکايت کنيددادند  ھيچ پاسخی نمیءما که ابتدا به

گفتند اگر   ما شکايت کنيد يا میۀخان گفتند برويد از وزارت ما می کردند به  میئیاطالعات که ما را احضار وبازجو

ی که با ما انه بود بازيرحم بیخيلی … کنيد و د جلوی وزارت اطالعات اعتصاب کنيد و چرا نمیئيد بيائيراست می گو

 قتل معمولی بوده، بياوريد دست قاتل را بگذاريد توی دست ما و قول ًدر نھايت برادرم گفت باشد اصال. شروع کردند

 آگاھی کرمان، بازپرس پرونده و حتی پزشکی ۀس ادارئياما جوابی ندادند ر. دھيم يک سيلی ھم نگذاريم او بخورد می

بست  بن شدند و در نھايت گفتند به ديدار ما نمی کنيم ديگر حاضر به ه روز قاتل را پيدا میگفتند ظرف س قانونی که می

ھای ما و رفت و  گيری  که بر اثر پی٧٨خيلی اذيت کردند تاسال . …است وھايم و قضيه فراتر از اين حرف خورده

  .»له يک اشتباه ساده بودهأما گفتند که اين مس باالخره به… آمدھای ما و
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***  

-ای است كه ناشی از دست العاده حالت وحشت فوق اد است و در اصطالح بهيمعنای وحشت و ترس ز ترور در لغت به

ا حفظ ياسی، كسب يھای سھدف ل بهيمنظور نا دولت بهيك گروه، حزب و يزی از سوی ير خشونت و قتل و خون زدن به

  .قدرت است

کنندگان بر اساس يکی از زوايای  علت اين است که اکثر تعريف. ارداين ترتيب، تروريسم تعريف روشن و واحدی ند به

ھای تروريستی، حکايت از آن دارد که عمده اعمال تروريستی در  بررسی تاريخ عمليات. اند تعريف آن پرداخته آن به

مکن است ھرچند م. ريزی شده و با رعايت عمليات پوششی صورت گرفته است يافته و برنامه صورت سازمان جھان به

ترين اصل  بنابراين اصلی. ھای مختلف يک عمليات تروريستی توجه شده است بخش در عمل، اتفاقات ديگری بيفتد اما به

يافته  موضوع تروريسم سازمان تروريسم چه در تاريخ ايران و حکومت اسالمی و چه در تاريخ جھان، به مربوط به

  .ال در خصوص عامالن، اھداف و نتايج آن استؤترين س ابد و در پس ھر تروری اصلیيی اختصاص م

، القاعده و غيره، به »داعش«چون  ھای تروريستی اسالمی ھم تاريخ ترور در حکومت اسالمی ايران و ديگر گروه

گونه که در  ھمان. گردد جزيره عربستان می بدوی شبهمردم حکومت محمد پيامبر مسلمانان در قبال  صدر اسالم و شبه

وزير طرفدار  آرا، نخست علی رزم دن صنعت نفت، مجلس شورای ملی در خصوص ترور سرلشکر حاجش جريان ملی

آرا، خليل طھماسبی را از اتھام  ای صادر کرد و ضمن اعالم خيانت رزم نفع خليل طھماسبی مصوبه منافع انگلستان، به

، دوباره ھمان مجلس شورای ملی با ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨اما بعد از کودتای . قتل مبرا دانست و او را آزاد، کرد

آرا را از اتھام خيانت منزه دانست و خليل طھماسبی را دستگير و محاکمه و  ای ديگر وی را مجرم و رزم مصوبه

  .اعدام محکوم کرد به

غال دارند و در يافته يا غير آن اشت قتل و جنايت سازمان ی بهئطور حرفھ اند که به  افرادیًھا، عمدتا  از تروريست ایدسته

 امريکاسازمان اطالعات . زنند منظور ايجاد فضای رعب و وحشت می اقدامات تروريستی به ازای دريافت پول، دست به

خدمت  شان به چون افرادی را برای پيشبرد اھداف تروريستی ، ھمواره ھم... انگليس، موساد در اسرائيل و٦MIو » سيا«

کشی، پول دريافت کنند،  گيرند که در ازای قتل و آدم مخالفان خود، از افرادی بھره می برای قتل ًاينان عمدتا. گيرند می

حذف   بهتوان ارتباط با وی را انکار کرد و با رضايت زيرا در صورت لو رفتن واقعيت حادثه يا دستگيری قاتل می

  .زيکی عامل مزدور از اتھام عمليات تروريستی خالصی يافتف

کتمان  دھند تا در صورت نياز به ی انجام میئ ھای سياسی را ھمين دسته از افراد حرفه دی و قتلبسياری از ترورھای فر

چه در ترور جان اف کندی تمامی عوامل ترور يکی پس از ديگری حذف و نابود  چنان. آسانی حذف شوند و لو رفتن، به

  . شدند

ھا  اند که اسرائيلی ان لحد و عواملش از افرادیعناصر حزب کتائب، سمير جعجع و گروه او سرگرد سعد حداد و آنتو

حميد احمدی ( .ھا کشتار در صبرا و شتيال بود يکی از اقدامات آن. کار گرفتند ھا به کشی و قتل فلسطينی ھا را برای آدم آن

  )و سويدان طارق

اسی و اجتماعی اقدامات ھای سي بندی ديگر، تروريسم دو شکل اساسی دارد و آن عبارت است از انگيزه در نوعی تقسيم

يعنی اين که از تروريسم برای تداوم . استفاده از تروريسم دارند ھای معتقد به ھای تروريستی يا دولت تروريستی که گروه

  . گيرد حکومت اسالمی ايران در رديف اين دول تروريستی قرار می. گيرند سلطه از آن بھره می

را دارند و برای آن » سميترور«ھاست که ادعای مبارزه با  نوز ھم سالكا و متحدانش ھيمرابا اين وجود، حاکميت 

اند و يا  ھای مختلف كشاندهفقر اقتصادی و بحران گر كشورھا را بهيھای متعدد كرده اند و مردم كشور خود و د لشكركشی
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صدای عدالت، ( » ماستۀملستی جھان ھدف حيھای ترور تمام گروه« ادعا كه ني در اامريکا. اند قعر نيستی فرستاده به

 ۀروزنام( .»ست استيكا نباشد تروريمراھر كشوری با «ن كه يو ا ) امريکا، سخن رامسفلد وزير دفاع وقت ١٨/٧/٨٠

 ۀطلبی و توسعقصدی جز قدرت) امريکاس جمھور وقت ئيو بوش ري، سخن جرج دبل٣١/٦/٨٠جمھوری اسالمی، 

افغانستان مبارزه با   خود را از حمله بهۀزيدروغ انگ ھا به ئیكايمرا« : اردستی خود ندياليطلبانه و امپراھداف سلطه

ھای سلطه   دستگاهۀطلبی و توسعطلبی، سلطهھا قدرت قی آني حقۀزيانگ كنند، در حالی كه  غ میيسم تبليترور

  )٣١/٦/٨٠ھمان، ( .»است

نند، از انجام آن ياز ببيستی را نيدكننده و تروريھدزا، تن اھداف اگر ھرگونه عمل وحشتيا دن بهيھا برای رس البته آن

  ... ستی تا ترور روحی روانی ويمی ترورو اتۀن كالم است از حمليخ شاھد ايكنند و تار ز نمیيپرھ

انگيز سال  مانند ترور حيرت! شده است» شکوفاتر«ھا نيز  تروريست» ابتکارات«تر شده و  اکنون ابعاد تروريسم وسيع

 ئیمايمای مسافربری شركت ھواپي، ھواپ٢٠٠١مبر ازدھم سپتيورك يويطبق گزارشات مستند، در ن. کاامري در ٢٠٠١

 متر خورد و ٤٠٠ش از يھای تجارت جھانی با ارتفاعی ببرج شمالی ساختمان آور بهكن ايرالينز با سرعتی سرساميمرا

جا  از آن....كند و برج جنوبی دوقلوھا اصابت می به زنيراليتد ايوناي ئیمايگر از شركت ھواپي دئیمايقه ھواپي دق١٨بعد از 

  ... شود الدن مشھور مینام بن ای به دهيپد

ھای قدرتمند  س ھمه حکومتأداری و در ر  سيستم سرمايهۀطلبانتوان اھداف اقتصادی، نظامی، توسعه بدين ترتيب، نمی

ت يثيت و حيشخص جی بهي تدرۀ را كه نوعی حملز مفھوم ترور روانیيده گرفت و نيجھانی را برای كاربرد ترور ناد

  .افراد است

 مسلحانه ۀجھان، مبارز» دموکراتيک«اصطالح  گويان و سران بهن، از حکومت اسالمی ايران تا سخنالبته در اين ميا

چون حکومت اسالمی ايران و ترکيه و غيره است را  کش و تروريست ھم  آدمیھا که يک تاکتيک مبارزه عليه حکومت

 مسلحانه قبل از ۀمبارز ھا و احزاب سياسی به آوری برخی سازمان  رویًدر حالی که اوال. نامند اقدامات تروريستی می

عالوه اين مبارزه در مقابل  به. ھاست   مستقيم اختناق و سرکوب و ترور و اعدام حکومتۀای محصول و نتيج لهأھر مس

تررويسم  ربطی به ق و عادالنه و قابل حمايت و پشتيبانی است و ھيچ حهکشتار و تروريسم دولتی، يک تاکتيک مبارزه ب

  !دولتی و غيردولتی ندارد

. ايد خوانده و شنيده» یئ ھای زنجيره قتل«ايران موسوم به  ترورھای وزارت اطالعات حکومت اسالمی ۀترديد دربار بی

ھا و عناصر مذھبی و حتی   گروهۀبود؛ ھم که برای رفاه، آزادی و دموکراسی ، مردم ايران١٣٥٧ازابتدای انقالب 

زيکی  مخالفان، سرکوب  حذف فۀهللا خمينی، با برنام هللا روح رھبری آيت ، به...و» ضدامپرياليست«متوھمين غيرمذھبی 

ھا و ترورھای مشھور خلخالی در داخل ايران آغاز شد  اين حذف در ابتدای انقالب، با اعدام. انقالب مردم را آغاز کردند

از ترور نزديکان شاه تا ترور بختيار، آخرين نخست وزير حکومت . ترور در سطح جھان رسيد  بعد از مدتی بهو

ن سياسی مانند قاسملو، حميد بھمنی، صديق کمانگر، غالم کشاورز، پھلوی، از ترور فرخزاد تا عفت قاضی، از فعاال

انگليسی توسط خمينی، ترور مترجمين  -   ھندیۀنويسندبرومند، شرفکندی، دھکردی تا فتوای مستقيم ترور سلمان رشدی 

  ...ھای متعدد و  گذاریوی، بمب» آيات شيطانی«کتاب 

 شصت، کشتار ۀھای سرکوب و کشتار حکومت اسالمی در دھ گری سران و مقامات و ارگان اوج بربريت و وحشی

ز پايان جنگ ايران و عراق، در حقيقت در اين سال، و پس ا.  است٦٧چندين ھزار زندانی سياسی در سال 

 کارگران، ۀشد انبوه مطالبات جمع جای تن دادن به اين نتيجه رسيدند که به ھای حکومت اسالمی و خمينی، به تئوريسين

ول ھشت سال جنگ طباختگان و زندانيان سياسی در  ھای جان زنان، دانشجويان، نويسندگان، ھنرمندان و خانواده
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ت اعتراض و اعتصاب أای در جامعه آفريدند تا کسی جر سابقه نيان سياسی رعب و وحشتی بیخانمانسوز، با کشتار زندا

ھای  قدرت رسيدنش مخالف آزادی عبارت ديگر، حکومت اسالمی که از ھمان روزھای به به. خود راه ندھد و شورش به

ياسی، در عين حال حذف زيکی زندانيان سشه و اجتماعات بود ھدفش از حذف فيفردی و جمعی، آزادی بيان، اند

  . بودئیجو طلبی و عدالت خواھی و برابری  ھر نوع آزادی آزادانديشی و اعالم جنگ آشکار و عريان و سيستماتيک به

ای برای حذف روشفکران و   وزارت اطالعات حکومت اسالمی، برنامه٧٠ ۀ و دھ٦٠ ۀاين ترتيب، در اواخر دھ به

کم کار  ن بودند اما کما ھدف مخالفءاگر در ابتدا.  درآوردءاجرا المی بهنويسندگان و سياسيون مخالف حکومت اس

مشھور شد که در آن صدھا نفر » ی ئھای زنجيره قتل «ت ھولناک به ااين جناي. ھايشان ھم رسيد منتقدان و حتی خودی به

ھای مفقودشدگان   پيگيری خانواده با افشاگری وًنھايتا. قتل رسيدند ن سياسی ايران بهاز نويسندگان و روشنفکران و فعاال

اقرار  ای رھبر اين حکومت، مجبور به س جمھور وقت و خامنهئيباختگان و افکار عمومی آگاه جامعه، خاتمی ر و جان

اما آن . ھا را پذيرفت وليت قتلؤ مسًای رسما شان شدند و وزارت اطالعات، در بيانيه ھا توسط وزارت اطالعات اين قتل

طور  در نھايت فقط سعيد امامی معاون وزارت اطالعات دستگير و بعد به! ناميد» خودسر«مور أمای  را کار عده

ی را با زندانی کردن آقای ئ ھای زنجيره  قتلۀو نھايت پروند! رسيد؟» قتل«و يا به » خودکشی«مشکوکی در زندان 

 بسته، یدين دادگاه نمايشی در پشت درھای و برگزاری چنئ ھای زنجيره  قربانيان قتلیھا ناصر زرافشان وکيل خانواده

ن ن و عامالامرآ حکومت اسالمی در نزد جامعه، تا ئی جناۀ بستند اما اين پرونده ھمانند صدھا پروند،از نظر خودشان 

  . چنان باز است  ھم،دست عدالت سپرده نشوند آن شناخته نشوند و به

ھمين دليل، کسی  به! حکومت اسالمی ايران، شکی داشته باشدکش بودن کليت  اما نبايد کسی و جريانی در جانی و آدم

مگر تا ھنگامی که کليت . کردن خودش نپذيرفته و نخواھد پذيرفت برئهتجھت ترفندھای رنگارنگ حکومت اسالمی را 

ن ترورھا و کشتار زندانيان ان و آمر عامالۀ مردم آزاده سرنگون گردد و ھمۀاين حکومت با قدرت و عزم و اراد

ی ئ  و رسانهئی امکانات دفاعی، قضاۀ آزاد و با برخورداری از ھمئیھای حکومت اسالمی، در فضا ياسی و اعدامس

گيری؛ تا اين که   جنايات حکومت و داليل آن، محاکمه شوند نه با ھدف انتقامۀپشت پرد متھمين از خود، با ھدف آگاھی به

ت نکند أمان جر ۀنند و يا ھيچ حزبی و حکومتی در جامعکاران نتوانند در تحوالت تاريخی، رنگ عوض ک جنايت

ھا  ھای سياسی، فرھنگی و اجتماعی تھديد و سرکوب کند تا چه برسد آن دليل بيان و انديشه و فعاليت ن خود را بهامخالف

  ! شکنجه و اعدام و ترور کند،زندانیرا 

  :زاده حاجی غزلی از حميد پور

  

  خون گشته دالن

  مانند  معرکه در میھر ھوشمندان چو به

  خوانند  رفتن خود میۀھمگی فاتح

   دامان گل استۀدر دياری که عرق لک

  دنترن مردم اين سامان کوليان پاک

  روزگاران غريبی است که ارباب نظر

  خوانند  ما میۀراز فردای خود از چھر

  ِ پيشانی ماستۀخط رنجی که نشان وار

  دانند رمز تلخی است که خون گشته دالن می
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  جراھای من از باور سرگردانیما

  خواند آن قوم که سرگشته و سرگردانند

  خواب پروانه شدن الله بسی ديد ولی

  اليق کار چنين، مردم جان سوزانند

  :آتش گفتا شمع چون ديد من و الله به

   اين دامانندۀخوش بسوزند که پروان

  ُدی گل سوخته از عاقبت ما پرسيد

  ندکه از جمله سرداران: گفتش آالله

  

  !باختگان راه آزادی بيان و انديشه و سوسياليسم گرامی باد  جانۀزاده، مختاری، پوينده، شريف و ھم ياد پورحاجی

  ٢٠١٦مبر  بيست و سوم سپت- ١٣٦٥ ]ميزان[ه دوم مھرجمع

 

 

 
 


