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 در صفحه فيس بوکش -ھژير پالسچی

   ايران-علی کاظمی :  فرستنده
 ٢٠١٧ جوالی ٢٩

  

  "احمد جز مطلبی"به ياد 
   

دارش که بغض گرفته بود گلويش   خشۀند، با صدای نخراشيدخوا و بعد می. شد ُھايش پر می چشم» احمد«گفت  وقتی می

ھای ما حضور داشت، انگار  ھمين بود که احمد در تمام دقيقه» ...آيند به بند  پوشيده میۀشب با چھر نيمه«: خواند را می

ھايش را   که گوشهاحمد برای من عکسی بود. که ھرگز او را نديده بودم شناختم با اين او را می. وقت نمرده باشد که ھيچ

ساز و خيارشور و سيگار،  ِنشست پای عرق سگی ارمنی با اين ھمه انگار احمد ھر بار با ما می. گذر زمان شکسته بود

  »...بادا سوسياليسم زنده/ باد زنده/ باد زنده«: گرفتيم  ما که ترسان دم میۀبا بغض فرو خورد

او . اند و احمد نمرده بود گان گذاشتهيارت اھل قبور را برای مردز. ودانگار نيازی نب. ھرگز نشد که سر قبرش برويم

حاال که اين سرودھا در آرشيو . داد به تمام رنجی که برده بوديم، تاريخ به تاريخ، پشت به پشت بود، شھادت می» شھيد«

است انگار پرت  احمد منتشر شده ۀشد ، در آرشيو سازمان خاموش» کارگرۀسازمان پيکار برای در راه آزادی طبق«

 پوشيده آمده بودند ۀشب با چھ دار، به احمد که نيمه  خشۀام به ھمان عصرھای دلگير زنجان، به آن صدای نخراشيد شده

ِو برده بودندش و او ھنوز زنده بود، بعد از اين ھمه سال، از توی ھمان عکس قديمی مندرس، با ھمان پيراھن 
  . عزيزۀچھارخان

پدرش کارگر .  کارگر، پشت در پشت کارگر بوده استۀی سازمان پيکار برای آزادی طبقاحمد جزمطلبی، از اعضا

اند به عنوان  او را چنان که گفته. کرده ھا کار می  بيجار بوده و خودش نيز در ھمان باغۀکاری ابتدای جاد ھای سبزی باغ

پذيرند،  او را می» محمل«کند که از ھواداران شريعتمداری است و در نھايت  ادعا میاحمد . کنند مشکوک بازداشت می

 به ءدر بند برای توجيه محمل خودش و با اتکا. شود ھای زندان زنجان می  بند مذھبیۀبه سه سال زندان محکوم و روان

را » ھا کالن کوکلس« روزی که يکی از گذارد تا البالغه می ھا کالس تفسير نھج بندی اش، برای ھم اطالعات وسيع مذھبی

شدند تا زندانيان   پوشيده به بندھا آورده میۀشد که با چھر ی گفته میئھا کالن به تواب کوکلس. آورند به بند می

: ھا گفته بود بندی به ھم. کالن را که ديد رنگش پريد احمد کوکلس: اند ھايش گفته بندی ھم. ی کنندئنشده را شناسا یئشناسا

فر لو داد که تا  اش، خليل شايسته ول سازمانیؤاحمد را مس. ام بود ول سازمانیؤ رفتنی شدم، اطمينان دارم طرف مسمن

برند و ھرگز  چند ساعت بعد احمد را از بند می. سوئيچ در زنجان بود  پارسۀچند سال پيش الاقل کارمند کارخان
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. اند  در زندان زنجان اعدام کرده١٣۶١ ]حوت[ اسفند٢٨ر بر اساس اطالعات رسمی احمد جزمطلبی را د. گردد برنمی

عکسی از او ندارم که منتشر کنم اما سرودھای . اند ھای تازه را بر بدن او ديده بوده اند آثار شکنجه نزديکانش اما گفته

آموزی پيکار  شولين بخش دانؤمنتشرشده در آرشيو سازمان پيکار را به ياد او و نيز به ياد صمد طاھری، از مس  تازه

بادا  زنده/ باد زنده/ باد زنده«دار که  کنم و ھنوز ياد آن صدای خش  تيرباران شد، گوش می۶٠در زنجان که در سال 

  »...سوسياليسم

   

  ''عنوان مطلب برگرفته از متن''

  

 

 


