
 همين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى در استکهلم١٥ در شب يادمان پيوندسخنرانى 
 

 سال  بدون آنکه حکمى به من ابالغ شود در             ٦٩ تا پائيز    ٦٠پيوند هستم، از ارديبهشت سال       
شرط آزادى ام مصاحبه بود که حسرت آن به             . زندانهاى اوين، قزل حصار و کوهردشت بودم         

 ٦٧ و    ٦٢،  ٦٠دوره کشتار جمعى زندانيان سياسى در سال هاى            شاهد سه    . دلشان ماند 
آن سال تنها نابودى فيزيکى زندانيان           .  بود  ٦٢به نظر من ضد   بشرترين آنها سال               . بودم

راضى شان نمى کرد و تالششان اين بود که انسان را بى هويت کنند و بجائى برسانند که                        
انى ترين عملى است که نامردمان بر انسانها       اين ضد انس  . خودشان را هم باور نداشته باشند     

آنچه . رفقا بخشهائى از رفتار وحشيانه رژيم با زندانيان سياسى را بازگو کردند               . روا مى دارند 
که من مى خواهم به آن ها بيافزايم اين است که با وجود تالش رژيم براى نابودى عاطفه و                         

گى در زندان در جريان بود و ما از هر               انسانيت در ما و به جمود و سکون کشيدن مان، زند              
فرصت و وسيله اى براى راحت تر کردن زندگى و جلوگيرى از استيالى سکون و جمود استفاده                 

 .مى کرديم
گاهى اوقات در زندان اتفاقاتى مى افتد که حتى به هنگام شکنجه موجب خنده و باال رفتن                      

 . روحيه زندانى مى شود
 تناقض در     ٢٠٠بنام موسوى داشت که ادعا مى کرد                “ تئوريسينى“جمهورى اسالمى      

او با لهجه آذرى صحبت     . بود“ سنتز“يکى از اين تناقض ها در ارتباط با         . مارکسيسم يافته است  
اين کمونيست ها چيه هى مى گويند با قاطى شدن تيز و آنتى تيز و بجود               “ :مى کرد و مى گفت  

ببينيد، بنده تيز و    . ن ثابت مى کنم اين تناقض است     م. آمدن سنتز، تيز و آنتى تيز از بين مى روند       
عيال ينده آنتى تيز، ما دو تا قاطى شديم و سنتيز که پيسرى من باشى بى دونيا آمدى اما                        

 . “تيز و آنتى تيز از بين نرفتى
هيچ امکانى نظير روزنامه، کتاب، کاغذ،        . مدت يکسال در زندان گوهردشت در انفرادى بودم          

بعد از شروع رفرمها و بازديد هيئت منتظرى از زندان، به من              .  قيچى نداشتم  خودکار، سوزن و  
موهايم بلند شده بود و دير به دير به          . اجازه دادند به مدت چند ساعت از قيچى استفاده کنم          

وقتى نگهبان  . موهايم را تا آنجا که در البالى انگشتانم مى آمد کوتاه کردم               . حمام مى بردند 
چقدر موى  ! به به چقدر خوشکل شدى      “ :يچى آمد، با صداى بلند گفت        براى پس گرفتن ق    

 . هنوز غرق در تعجب بودم در را بست و رفت. ماتم زده بود“ !کوتاه به تو مياد
. چند روز بعد به طور غيرمنتظره اى در همه سلول ها را باز کردند و همه ما را به هواخورى بردند                   

لحطات زيبا و فراموش     . ما گفتند چشم بندها را برداريم      شگفت انگيزتر از همه اين بود که به           
نمى توانستيم . بى درنگ همديگر را در آغوش گرفتيم و غرق در شادى شديم            . ناشدنى اى بود 

چند لحظه بعد    . انگار مى دانستيم اين وضعيت زياد دوام نخواهد داشت          . يکديگر را رها کنيم    
ورى برده بود گفت ما نمى بايد همديگر را               نگهبانى آمد و به نگهبانى که ما را به هواخ                  

بعد از آنکه به سلول         . دوباره چشم بند به چشم ما راهى سلولهايمان کردند              . مى ديديم
برگشتم، زندانى هاى سلولهاى روبروئى با زدن مورس با من تماس گرفتند و پرسيدند چرا                      

و عکس العمل نگهبان بهنگام     موهايم را اينطورى مثل ديوانه ها کوتاه کرده ام؟ با خود خنديم                 
ديدن موهايم را برا ى شان تعريف کردم و گفتم حاال مى فهمم او چرا از موهاى من خوشش                       

 . از شدت خنده نمى توانستند مورس بزنند. صداى قهقه خنده شان را مى شنيدم! آمده بود
 بعد از نهار يکى     يک روز . ماجراى ديگرى را يکى از رفقاى مرد زندان گوهردشت برايم تعريف کرد           

سپس زندانيان سلول هاى ديگر به ترتيب چند ترانه         .را مى خواند “ مرا ببوس “از زندانى ها ترانه    
ستاره توى سينه اش جان جان، يک جنگل            “ در پايان همه با هم، سرود        . سرود مى خوانند 

ا براى تنبيه بيرون    ناگهان در يک يک سلول ها را باز مى کنند و همه ر           . را مى  خوانند “ ستاره داره 
يه جنگل ستاره   “: با هر ضربه اى که پاسداران به بدن شان وارد مى کنند، مى پرسند            . مى برند
نزن “ :؟ يکى از زندانى ها شوخى اش گل مى کند و مى گويد        !؟ يه جنگل ستاره داره    !؟ آره !دارده

 ها از اين شوخى به      او کتک مفصلى مى خورد اما ساير زندانى        . “بابا، يه جنگل حزب اهللا داره     
 .خنده مى افتند

 
 


