ﮐﺎﭘﻴﺘﺎن ﻓﺮوزان ﻋﺒﺪی )ﯾﺎدی از ﯾﮏ ﺳﺎﻻر زن در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن(
ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﺒﻴﻬﯽ دوﺑﺎرﻩ از زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺨﻮف اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﺪﯾﻢ .دور
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن  ۶۴ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺂ و ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮی ٢٠ـ  ٣٠ﻧﻔﺮﻩ از ﯾﺎراﻧﻤﺎن
را از ﺑﻨﺪهﺎی زﻧﺎن ﻗﺰل ﺣﺼﺎر ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از  ۵ﺳﺎل
ﺗﺤﻤﻞ درد و رﻧﺞ و ﺣﺒﺲ و ﺣﺮﻣﺎن در زﻧﺪاﻧﻬﺎی رژﯾﻢ ﺁﺧﻮﻧﺪی ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ هﺎ و ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب هﺎی
ﻣﺴﺘﻤﺮ هﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن و اﻧﺘﻬﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻬﺮﺣﺎل در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ٢۵ـ ٢٠ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ١ﭘﺎﺋﻴﻦ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﯾﻢ ...ﺑﻌﺪاز اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎی اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﺗﺎق و ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن و اﺳﺘﻘﺮار وﺳﺎﯾﻞ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﺎط و هﻮاﺧﻮری ﺑﻨﺪ رﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ را ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ )ﻃﺒﻘﻪ دوم( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ و در اﻃﺎﻗﻬﺎی درﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .ﺁﻧﻬﺎ هﻢ ﮐﻪ از ﺁﻣﺪن ﺳﺮی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﭽﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎی داﺧﻞ اﺗﺎﻗﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ از ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﻧﮕﻬﺎی ﺁن ﺑﻌﻀﺂ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﭘﺎک ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﭽﻪ هﺎی ﺗﺎزﻩ وارد ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﺧﻮﺷﺂﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ...دراﯾﻨﺠﻮر ﻟﺤﻈﺎت ﺻﺤﻨﻪ هﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ و هﻤﺪﻟﯽ ﺁرﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ دﯾﺪﻧﯽ و ﺑﻴﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻮد ...از ﺷﻮق دﯾﺪار هﻤﺪﯾﮕﺮ وﻟﻮ در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﻤﻪ دﯾﻮار و ﺳﻠﻮل و ﺳﻴﻢ ﺧﺎردار
در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﻴﺪﯾﻢ ...هﻤﺒﻨﺪان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﻣﻴﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎی رﻧﮓ و رو
رﻓﺘﻪ از ﺳﺮ و ﮐﻮل هﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن دﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﻴﺪادﻧﺪ ...ﺳﻮداﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮری ،اﻋﻈﻢ
)ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ( ﻋﻄﺎری ،ﻣﮋﮔﺎن ﺳﺮﺑﯽ ،ﺳﭙﻴﺪﻩ زرﮔﺮ  ....و در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﻓﺮوزان ﻋﺒﺪی را دﯾﺪم ﻣﺜﻞ
هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﻣﺘﺎﻧﺘﯽ ﺑﻴﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ.
ﺑﺎ ﻓﺮوزان ﻃﯽ ﺳﺎل  ١٣۶١ﻣﺎهﻬﺎ در ﺑﻨﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﯽ  ٨ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر ﺑﻮدﯾﻢ و ﭼﻪ دوران ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و اﻟﺒﺘﻪ در
ﮐﻨﺎر هﻢ ﺧﺎﻃﺮﻩ اﻧﮕﻴﺰی ﺑﻮد .در ﯾﮑﯽ از ﺁن روزهﺎی وﺣﺸﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ١٣۶٢ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوزان را ﺑﻬﻤﺮاﻩ
ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮی از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﻘﺎوم و ﻣﺠﺎهﺪ ﺑﺮای ﺁزار وﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻨﺪ  ٨ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﮔﻮهﺮدﺷﺖ
ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ او را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۶٣ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ هﺎ
در ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪان )ﺧﺮوج ﺑﺎﻧﺪ ﻻﺟﻮردی و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی در زﻧﺪان( ،او را ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﭽﻪ
هﺎ از اﻧﻔﺮادﯾﻬﺎی ﮔﻮهﺮدﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ٣ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﻧﺒﺎل هﻤﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺎﺻﻄﻼح رﻓﺮم
ﻣﻮﻗﺖ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را هﻢ از ﺑﻨﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﯽ  ٨ﺑﻌﺪ از  ٢ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۴ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺑﻨﺪ  ٣ﺑﻮد
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .هﻤﻴﻦ اﯾﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺼﺮهﺎ ﺻﺪای وﻟﻮﻟﻪ و ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﺑﭽﻪ هﺎی ﺑﻨﺪ  ٣را ﻣﯽ ﺷﻨﻴﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮوزان ﺑﺎ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎزی ﺟﻤﻌﯽ واﻟﻴﺒﺎل ﺗﻮی ﺑﻨﺪ هﻤﻪ را ﻣﺸﻐﻮل و ﻣﺠﺬوب ﻣﻴﮑﺮد و ﻣﺎ هﻢ ﮔﺎهﺂ
ﺑﺮای دﯾﺪﻧﺶ ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ "ﺁﻧﺘﻦ"هﺎی رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻨﺪ ﻣﻴﺮﻓﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ.
ﺣﺎﻻ ﺳﺎل  ۶۵ﺑﻮد و ﺑﺎزهﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺒﻴﻬﯽ و ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ در اوﯾﻦ ﻣﻴﺪﯾﺪﯾﻢ .هﻤﺎن روزهﺎی اول ورود ﺑﻪ
ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ و هﺠﻮم ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺣﻠﻮاﺋﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﺑﺪﻧﺎم اوﯾﻦ و اوﺑﺎش ﭘﺎﺳﺪارش ﺑﺮای ﻣﻨﮑﻮب ﮐﺮدن
ﻣﺎ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺿﺮب وﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪی واﻗﻊ ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﺎ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺗﻴﻨﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎن ﺑﭽﻪ هﺎ را
زدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ "ﺷﻤﺎهﺎ اﮔﻪ ﺁدم
ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﺗﻮی اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺨﻮاﯾﻢ ﯾﺎدﺗﻮن ﺑﻴﺎرﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ اوﯾﻦ اﺳﺖ" .ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ
روز ﻣﺎ را هﻢ ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ و اﺗﺎﻗﻬﺎی در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر
ﯾﺎران و ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ هﻤﭽﻮن ﻓﺮوزان ﺧﻴﻠﯽ هﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ و روﺣﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻼدان ﺑﻴﺮﺣﻢ زﻧﺪان ﺗﺎ
ﮐﺠﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎ را هﻢ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﻴﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ روزﻣﺎن ﮐﻪ درﻧﻤﻴﺂوردﻧﺪ.
ﺣﺪودﺁ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۶۵ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻌﺪادی از زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺁﻧﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد
ﻣﺘﻨﺎوﺑﺂ ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ازﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﭽﻪ هﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮوزان ﻋﺒﺪی ،ﺳﭙﻴﺪﻩ زرﮔﺮ ،ﻧﺎهﻴﺪ )ﻓﺎﻃﻤﻪ(
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ...ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁزادی ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ را ازﺁﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺂ هﻤۀ ﺁن ﺑﭽﻪ هﺎ ﺟﻮاب رد دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪان و دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ
و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺁزادی ﻧﻴﺰ رﺿﺎﯾﺖ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ هﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺁن هﻢ
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺁﺧﺮ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺰا و ﺗﻮهﻴﻦ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ  .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮوزان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﻣﻠﯽ ﮐﺶ ﺑﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۶٧ـ  ۶۵هﻤﭽﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از ﺁن ،ﻓﺮوزان در زﻣﺮﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻣﺠﺎهﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﺟﻤﻌﯽ و اﺻﻮﻟﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن رو در روی رژﯾﻢ ،در هﺮ ﺑﻨﺪی و ﺗﺤﺖ هﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺑﺎ هﺮ رﯾﺴﮑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻴﮑﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد هﻤﻴﺸﻪ ﺟﻠﻮدار ﺑﻮد ودر ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻗﺮار
ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ .هﺮﺟﺎ او ﺑﻮد ﺷﺎدی ﺑﻮد و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻮد و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ هﻢ ﺑﻨﺪ و هﻢ زﻧﺠﻴﺮ ،و اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دژﺧﻴﻢ و رژﯾﻢ .ﺑﺮای او ﺧﻤﻮدی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم .در
هﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﻴﺸﺘﺎز و ﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯽ ،ورزش ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ واﻟﻴﺒﺎل و

اﯾﺠﺎد ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط در ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ هﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ هﺮﮐﺪام ازاﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ از دﯾﺪ و ﻧﻈﺮ دﺷﻤﻦ ﺿﺪ
ﺑﺸﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "رواﺑﻂ و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در زﻧﺪان" ﮔﻨﺎﻩ و ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﺪ ...
ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﮔﺮ ﺗﻮﭘﯽ هﻢ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ دور و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻴﮑﺮد و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺁوری ﭼﻨﺪ
ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﻇﺎهﺮا ﺗﻮﭘﯽ درﺳﺖ ﻣﻴﮑﺮد و ﺑﭽﻪ هﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎزی راﻩ ﻣﻴﺎﻧﺪاﺧﺖ.
ﻓﺮوزان ﻋﺒﺪی ﭘﻴﺮﺑﺎزاری ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﻴﺮی داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎﻩ و از اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ واﻟﻴﺒﺎل زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻃﺒﻌﺂ در ﺑﺎزی و ورزش داﺧﻞ زﻧﺪان ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺁﻣﺪ هﻤﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﺁﻣﻴﺰی او را ﮐﺎﭘﻴﺘﺎن ﺻﺪا
ﻣﻴﮑﺮدﯾﻢ .وی ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮپ و ﺣﺮﮐﺎت داﺧﻞ زﻣﻴﻦ و روی ﺗﻮر ﺗﺒﺤﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ای داﺷﺖ ﺑﺎ وارﺳﺘﮕﯽ و
اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ هﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ دﻟﺴﻮز هﻴﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﺁﻣﻮزش هﻤﺒﻨﺪان ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت
از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪاد .اﻟﺒﺘﻪ او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﻮش در ﻗﻠﻤﺮو ورزش ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺣﻴﻄﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ارزﺷﻬﺎی
واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤۀ زﻻﻟﯽ ﺑﻮد از ﭘﺎﮐﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ و درﯾﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﺑﻴﮑﺮان از ﻣﻬﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ.
ﯾﺎدﻣﻪ در ﯾﮑﯽ از هﻤﺎن روزهﺎی ﺳﺎل  ،۶۵ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ هﺎی ﻧﺴﺒﺘﺂ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻨﺎم ﻧﺎدرﻩ را ﮐﻪ
ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺪ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﻔﺮادی و ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ
ﻋﺼﺒﯽ و روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﺁوردﻧﺪ .او ﺑﺎ هﻴﭻ ﮐﺲ ﺣﺮف ﻧﻤﻴﺰد و ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
اﯾﯽ در اﻓﻖ ﺧﻴﺮﻩ و ﻣﺎت ﻣﻴﺸﺪ .ﻓﺮوزان ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮐﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﮔﺎﻩ
ﺗﻤﺎم ﮐﺎرهﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻄﻮر  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮدش را وﻗﻒ ﻧﺎدرﻩ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از او ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
و ﺑﺮدﺑﺎری هﻤﭽﻮن ﺧﻮاهﺮی ﻏﻤﺨﻮار ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر او ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻋﺘﻤﺎد او را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻴﺸﺪﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﻤﺮور ﺑﺎ ﻓﺮوزان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﮐﺮدﻩ و هﺮازﮔﺎهﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻏﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻟﺐ دارد .ﭘﺮوﺳﻪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ روان درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﻈﻠﻮم رژﯾﻢ ﺁﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎهﻨﺪﻩ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی داﺧﻞ
زﻧﺪان ﺑﻪ واﻗﻊ ﺣﺘﯽ در ﺗﻮان رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺁﮐﺎدﻣﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻓﺮوزان ﺑﺎ
ﻋﺸﻘﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ و ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﻤﺪﺗﺂ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺪون ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪم ﺑﻪ ﭘﻴﺶ
ﻣﻴﮕﺬاﺷﺖ و هﻴﭻ ﻣﺮزی را ﺟﺰ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻏﺪار ﺧﻠﻖ ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاران
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺎل ﻧﺎدرﻩ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪذاﺗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ او را از ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮوزان ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺂﺛﺮ وﻣﻐﻤﻮم ﺷﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺂ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﻓﺮوزان در ﻣﻮردی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﻨﺘﻬﺎی ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺎل ﻓﺮزاﻧﻪ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ روان ﭘﺮﯾﺸﯽ و ﻋﻮارض
ﺷﺪﯾﺪ ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ،ﻣﺰﻣﻦ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻴﻨﻤﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ .ﻓﺮزاﻧﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻴﺰﯾﮑﯽ-رواﻧﯽ در ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ" در ﺳﺎل  ۶٢دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺼﺒﯽ و روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺣﺎدی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ رذل رژﯾﻢ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ او را ﺑﺎ هﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﻴﻢ در زﻧﺪان ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺣﺪود ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۶۶ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﻨﺪ  ٣٢۵ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻴﺎط ﮐﻮﭼﮑﯽ هﻢ داﺷﺖ .ﻓﺮوزان از ﺻﺒﺢ زود ﺑﺎ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ورزش ﺟﻤﻌﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ هﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ واﻟﻴﺒﺎل و ﻋﺼﺮ هﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ واﻟﻴﺒﺎل هﻠﻬﻠﻪ و
ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﻴﮑﺮد .از ﺑﭽﻪ هﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎزی ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻓﺮوزان ﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎدم ﻣﻴﺎد ﻣﻠﻴﺤﻪ
اﻗﻮاﻣﯽ ،ﻣﻴﺘﺮا اﺳﮑﻨﺪری ،ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻼﻣﻪ ،ﺳﻬﻴﻼ ﻓﺘﺎﺣﻴﺎن ،ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﻴﻦ ﺣﻴﺪرﯾﺎن ،ﻣﻬﻨﺎز ﯾﻮﺳﻔﯽ و
...ﺑﻮدﻧﺪ ) .(6ﻓﺮوزان ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﻮش در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان و ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﺸﻴﺪﻩ ،ﭘﺮﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ و
ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﻮزون هﺮﮔﺎﻩ ﮐﻪ ارادﻩ ﻣﻴﮑﺮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺤﻨﻪ هﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮپ در زﻣﻴﻦ ﺑﺎزی و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﻮر ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ﺣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺎزی ﺑﻨﺪرت هﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻴﮑﺮد و هﺮ وﻗﺖ ﺗﻮپ ﺑﻪ او ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﭽﻪ هﺎی ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪن ﺣﺮﮐﺎت ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ او ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ او ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﻧﻔﺮات
دﯾﮕﺮ ﺗﻴﻢ ﭘﺎس ﻣﻴﺪاد و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن هﻢ ﺗﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮپ و
ﮐﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺮار ﻣﻴﺪاد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻼﻣﻨﺎزﻋﺶ در ﺑﺎزی اﺟﺤﺎﻓﯽ هﻢ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺸﻮد .او در واﻗﻊ ﺑﺎ ورزش و ﺑﺎزی ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺶ و روش ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺧﻮد را ﮐﻪ هﻤﺎﻧﺎ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﻮد اﻣﻮزش ﻣﻴﺪاد.
در ﺟﻤﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ زﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺪان و ﻋﺒﻮر از ﻃﻮﻓﺎن ﻓﺘﻨﻪ هﺎ و ﮐﻮرﻩ
ﮔﺪازان اﻋﺪاﻣﻬﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاردن ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮ رﻧﺞ و ﺗﻌﺐ "ﻗﺒﺮ و ﻗﻔﺲ و ﻗﻴﺎﻣﺖ" و "واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ" ﺗﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﮔﻮهﺮدﺷﺖ و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاهﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ  ...ﺣﺎﻻ ﺗﮏ ﺗﮑﺸﺎن هﻤﭽﻮن ﭘﻮﻻد
ﺁﺑﺪﯾﺪﻩ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎدرهﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ واﻧﻘﻼب ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺮوزان ﯾﮑﯽ از ﺁن ﭼﻬﺮﻩ
هﺎی ﺷﺎﺧﺺ و درﺧﺸﺎن ﺑﻮد.
ﺗﻨﻈﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﻓﺮوزان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﺎهﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮاﺗﺮ از هﻤﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی
ﻧﻈﺮی ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺖ ،ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮاﻧﻪ ﺑﻮد .او ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد هﻤﻪ ﺑﭽﻪ
هﺎی زﻧﺪان ﺑﻮد .دوﺳﺘﺎن هﻤﺒﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ازهﺮ ﮔﺮوﻩ و ﺑﺎ هﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﻓﺮوزان داﺷﺘﻨﺪ و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای وی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻬﺎﯾﯽ هﻤﺒﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﺼﺎﺋﻞ واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮوزان را
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ و او را ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺖ ﻣﻴﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ هﺮ اﻧﮑﺲ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻬﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ،
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻴﮑﺮد ﻓﺮوزان را ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮد در زﻧﺪان ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ.

ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎل  ۶۶ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ هﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ داﺧﻞ زﻧﺪان ،ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺂ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻬﺮان را در ﺑﻨﺪهﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اوﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ،٢ ،١و  ٣ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮوزان در ﺳﺎﻟﻦ  ٣هﻤﺒﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﻮروز  ۶٧را در ﺣﺎﻟﯽ در زﻧﺪان و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎرت ﺟﺸﻦ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻴﻢ ﮐﻪ روﺣﻴﻪ
ﺑﭽﻪ هﺎ از هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد و رژﯾﻢ در ﮔﺮداب ﺑﻦ ﺑﺴﺘﻬﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﮐﻮب داﺧﻠﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدم
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان و در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر هﻤﺴﺎﯾﻪ ﻋﺮاق ،ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺷﻴﺐ ﻧﺰول و اﻓﻮل ﻣﻴﺪﯾﺪ...
ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای زﯾﺒﺎ و دل اﻧﮕﻴﺰش از ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ وﻓﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ اﻧﮕﻴﺰ
"ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﻴﺮﻗﺼﺪ از ﺑﺎد ﺑﻬﺎری" را ﺗﺮﻧﻢ ﻣﻴﮑﺮد ...درﺁن ﻟﺤﻈﺎت هﻴﭽﮑﺲ ﻧﻤﻴﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻴﻞ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ در
ﺑﻨﺪ اﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮروز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ...
ﺣﻮل و ﺣﻮش هﻤﺎن اﯾﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوزان را ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮی از ﺑﭽﻪ هﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺶ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ١ﮐﻪ
اﺗﺎﻗﻬﺎی در ﺑﺴﺘﻪ داﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ...ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۶٧ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود هﻔﺖ
ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ از زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪم و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺁﻣﺪم.
در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم هﻮﻟﻨﺎک و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺠﺎهﺪ ﺧﻠﻖ در ﺳﺎﻟﻦ  ١و ﺳﺎﻟﻦ  ٣و
ﺑﺴﻴﺎری هﻢ از ﺳﺎﻟﻦ  ٢اوﯾﻦ ﺑﺪار ﺁوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .هﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک و ﻧﺎﻗﺼﯽ از ﺟﺰﺋﻴﺎت و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﻨﺪ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎن هﻤﺒﻨﺪ و ﺟﺎن ﺑﺪرﺑﺮدﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪﻩ
وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮوزان ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ در زﻣﺮﻩ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﺮزﻩ اﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اواﺳﻂ ﻣﺮداد
ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﮑﻮی اﻋﺪام ،ﻃﻨﺎب دار اﯾﻦ ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎر دﻓﺎع از ﺁزادی و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺎ
ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺁوﯾﺨﺖ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ در ﻗﻠﻮب ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺁرام ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﺮوزان ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺮ و ﺷﺎﯾﺪ هﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺁﺧﺮﯾﻦ وداع ،ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮ اﻋﺪام ﺧﻮد ﺑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎران
در ﺑﻨﺪش ﺑﻄﻮر ﺳﻤﺒﻠﻴﮏ و ﻧﻴﺎﯾﺶ ﮔﻮﻧﻪ در ﮔﻮﺷﻪ اﯾﯽ از دﯾﻮار ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ هﻤﭽﻮن ﻋﺒﺪی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺷﻤﻊ ﻓﺮوزان راﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ".

ﺁن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﺮزﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺐ ﻧﺰﯾﺴﺘﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﺧﻔﺘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن ﺗﻤﻮّج ﺷﻂّ ﺣﻴﺎت ﺑﻮد ﭼﻮن ﺁذرﺧﺶ در ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺮﻏﺎن ﭘﺮﮔﺸﻮدۀ ﻃﻮﻓﺎن ﮐﻪ روز ﻣﺮگ درﯾﺎ و ﻣﻮج و ﺻﺨﺮﻩ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ

درﺁن ﭘﺮواز و ﺳﻔﺮ ﺑﺰرگ و ﺟﺎوداﻧﯽ ،ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎق و ﯾﺎ ﺁزﻣﺎﯾﺶ و اﺑﺘﻼ از ﺟﻤﻊ ﯾﺎران ﻋﺰﯾﺰ و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ
از ﺟﺎﻧﻢ دور اﻓﺘﺎدم و ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪم ،ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺁن ﺟﻤﻊ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ  ٣اوﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮم ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺨﻨﺪم  ...درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ از ﺣﺴﺮت و داغ ﻓﺮاق ﻋﺰﯾﺰان هﻤﺒﻨﺪ
و دﻟﺒﻨﺪم ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﻴﺴﻮزم ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺎ ﯾﺎداوری ﺷﮑﻮﻩ ﺁﻧﻬﻤﻪ دﻻوری ،ﭘﺎﯾﺪاری و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻴﺒﺎﻟﻢ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺳﻴﺎهﺘﺮﯾﻦ دوراﻧﻬﺎ ،هﻤﻨﺸﻴﻦ و هﻤﭙﺎ و هﻤﺮاﻩ ﺁن ﺳﺎﻻرزﻧﺎن ﺑﻮدم ...
در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ﺑﻪ هﻤۀ ﺷﻤﻌﻬﺎی ﻓﺮوزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ-ﻣﺬهﺒﯽ و زن ﺳﺘﻴﺰ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﻬﻨﻢ اﯾﺮان هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻴﺴﻮزﻧﺪ و ﻧﻮر ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﯽ اﻓﺸﺎﻧﻨﺪ و ﮔﺮﻣﯽ اﻣﻴﺪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ درود ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻢ.
ﻣﻴﻨﺎ اﻧﺘﻈﺎری
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺪﮔﺎﻩ

