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

 
 در ميان    -ما در ميان طوفان خشم و جنون         . سالهائى که گذشت، سالهاى آتش و خون بود          

 در روزهاى   -در روزهاى شکنجه  . آتش و خون، تنها با زورق اميد و استقامت مان پيش مى رانديم          
 روزهاى وحشت و مرگ، عشق دوباره ديدنتان، پيوسته شادمان                        در  -انفرادى و تبعيد    

 عشق دوباره در آغوش کشيدنتان همواره گلخندهاى شکوقا را بر لبان خشک و                   -مى داشت
 . تف زده ما مى کاشت

من احمد  . با سالم به شما و با درود به يارانمان که در زندانهاى جمهورى اسالمى جان باختند                
دستگير شدم و به اتهام هوادارى از سازمان چريکهاى فدائى                   ١٣٦٠هستم در زمستان      

 . پس از اتمام دوران محکوميت. به ده سال زندان محکوم شدم) اقليت(خلق
 .  آزاد شدم١٣٧٠ده ساله ام در زمستان 

اما الزم مى دانم   .  صحبت کنم  ٦٧من قصد ندارم در باره قتل عام زندانيان سياسى در تابستان             
 زندانى  ١٢٠از مجموع   .  که قتل عام به وقوع پيوست من در زندان رشت بودم            بگويم در زمانى  

 نفر از   ٨١از اين تعداد     .  نفر اعدام شدند    ٩٦که در بند يک زندان نيروى دريائى رشت بوديم،             
 براى امتناع از پوشيدن لباس متحدالشکل زندان در          ١٣٦٥رفقا و يارانى بوديم که از پائيز سال          

 .   ديم و از ديدار با خانواده هايمان محروم بوديماعتصاب بسر مى بر
. امشب مى خواهم اشاره کوتاهى به شرايط و دشواريهاى قبل از کشتار داشته باشم                         

به اين ترتيب هر    . مى خواهم از روزها و هفته هائى که در قرنطينه زندان خوردن نهار مى شديم            
 .  بنفع خودمان بهره بگيريم ساعت مى توانستيم از اوضاع٨ ساعت يکبار به مدت ٤٨

در قرنطينه چشم بند نميزديم اما تمامى قوانين ديگر          . بعد از تاريکخانه، ما را به قرنطينه بردند        
به . قادر نبوديم از جاى خود بلند شويم        . اجازه حرف زدن نداشتيم    . را به ما تحميل مى کردند     

نگهبانان عوض  . مى خوابيديمفاصله يک تا يک مترو نيم از هم در نقطه اى مى نشستيم و                     
توابى کار کشته و فاشيست که از نگهبانان دوران قيامت وتابوت حاج داود بود و تجربه                   . شدند

سرکوب گرى آن دوران را بخوبى آموخته بود، يک تنه به وضع قوانين جديد در قرتطينه اقدام                        
 .مى کرد و هر روز شرايط دشوارترى را براى ما بوجود مى آورد

، حتى قوانين پاسداران و ناصرى معاون زندان را به            )اين نام را ما بر او گذاشته بوديم         ( اهپاکوت
دلخواه خود تغيير مى داد و عرصه را برما تنگ تر مى کرد، خصوصا بر گروه زندانيان مجاهد که از                    

ان پاکوتاه تواب و نگهبان آن بند بود، لذا حساسيت بيشترى نسبت به زنداني                 . بند چهار بودند  
يکه تازى و کاسه داغ تر از آش بودن او فشار عصبى را بر ما بيشتر                       . مجاهد نشان مى داد   

ساعات نگهبانى او نه تنها به لحاظ جسمى، بلکه بيشتر به لحاظ روحى جهنمى                     . مى کرد
در برابر اين وضع فکرى در ذهنم جرقه  زد تا با او به صحبت بنشينم و                        . برايمان مى ساخت 

اما انجام اين کار    .  ميان او و ديگر نگهبانان و حتى پاسداران را به او يادآورى کنم               دوگانگى رفتار 
تصميم گيرى براى نشستن در کنار نگهبان تواب و صحبت کردن          . در آن شرايط خيلى دشوار بود     

در شرايطى که    . با او بدون اطالع ديگر رفقا و يارانمان از هدف اين صحبت کار سختى بود                      
نه با کلمه و نه با ايماء و اشاره  فکر و منظور خود را به ديگران بگوئيم هرگونه                       نمى توانستيم  

. صحبت با نگهبان تواب شبه برانگيز بود و مى توانست در ذهن ديگران جور ديگرى تعبير شود                   
از تصور اينکه رفقايم صحبت کردن با         . بر سر دوراهى تصميم گيرى طوفانى در درونم برپا بود            

مى گرفتم و پيشانيم    ’ را به حساب بريدن براى خالصى از قرنظينه بگذارند، گر              نگهبان تواب    
اما . مى دانستم رفقايم بخوبى مرا مى شناسند و بهم اعتماد متقابل داريم                . عرق مى کرد 

خاصه آنکه مجاهدين هيچ شناختى     . على رغم آن، فکر ايجاد شک در آنان مرا از درون مى خورد          
 . ن مى توانست براى آنها بيشتر شبه برانگيز باشداز ما نداشتند و حرکت م

سرانجام برترديدها و دوگانگى هايم فائق آمدم و           . نيمى از روز در کشاکش درونى گذراندم          
.  با گشاده روئى بطرفم آمد      . با شنيدن صدايم چهره اش شگفته شد       . را صدا کردم   “ پاکوتاه“

رم نشست و از من خواست اگر گيالنى          کنا. گفتم مى خواهم چند دقيقه اى با او صحبت کنم         
در چند جمله دوگانگى رفتار او با پاسداران را برايش            . هستم به زبان گيلگى با او صحبت کنم        

در جواب حاشيه رفت و از فتوحاتش در           . تشريح کردم و از او پرسيدم چرا چنين رفتارى دارد             
به او  .  توابين بايکوت شده بود     زمان حاج داود حرف زد که چگونه بعنوان يک تواب از طرف ديگر               

من فقط مى خواستم کاسه داغ تر از آتش يودن تو را              . مسائل تو بمن ارتباطى ندارد      “: گفتم
همه . از کنار من برخاست و به طرف صندلى نگهبانى رفت         . يادآورى کنم و صحبت دبگرى ندارم     

موقع . دل شده است  نمى داستند ميان من و پاکوتاه چه صحبتى رد و ب             . کنجکاو شده بودند  
به مجاهدين گفت الزم نيست هرکدام به تنهائى شام بخورند و مى توانند براى              “ پاکوتاه“شام،  



ناگهان چشمهاى زندانيان مجاهد به سوى من چرخيد و                   . غذا خوردن دورهم بنشينند       
. نفس راحتى کشيدم  . فقط توانستم از دور چشمکى به آنها بزنم        . نگاهشان به من خيره شد    

. به  پيش آمده مرا سرشار از چنان شادى کرد که روزها از فکر کردن به آن به وجد مى آمدم                   تجر
 . پاکوتاه مانند ساير نگهبانان با ما رفتار مى کرد و از قوانين خود ساخته و ايذائى دست برداشت

 . روزهاى قزنطينه با تبعيد من و چهار رفيق ديگر به بند سلطنت طلبان به پايان رسيد
. قلم و کاغذى در دسترس نداشتم      . ه ها زندگى در آن شرايط به سرودن شعرى انجاميد           هفت

اين شعر  . با تمام شدن ايام قرنطينه اين شعر هم کامل شد         . بند بند شعر را به حافظه  سپردم      
گذاشته ام، در وصف همه ى آنهائى سروده شده که دوران قرنطينه و              “ قرنطينه“که بر آن نام      

را سرفرازانه پشت سر گذاشتند يا از پاى در آمدند و به مرز جنون رسيدند و                      ) قيامت(تابوتها
 .شکستند

 
 خورشيد با مهربانى خويش

 آن سوى در پشت اين دخمه ى نمور
 در پهن دشت شقايق

 - اين دشت سرخ گون-
  همراه با شبنم

 .به رقص بهارانه نشسته است
 و بلبالن، مست از شگفتن گل

 نده به لب با غنچه هاى سرخ نشا
 پر مى کشند از شاخه اى به شاخسار دگر
 .تا شکست زمستان را آذين ديگرى بندند

 
 اين جا، در اين دخمه ى نمور و سياه 

 مردانى نشسته اند بى هيچ کالم 
 در پس گذشت ماه هاى دراز 

 .چه هر کالمى جرمى است به وسعت شب
 اينجا زنانى نشسته اند بى هيچ حرکتى

 هاى بلنددر پس گذشت روز
 گوئى بدان سان که کوهاى سربلند

 .به هيئت انسان در آمده اند
 چه هر حرکتى جرمى است
 به درازاى يک دو روز و شبى

 .ماندن به زير هشت
 .با ره توشه هاى سنگين هميشگى اش

 
 آن سوى بهار است و شگفتن گل

 آواز قمريان سپيد، خاکسترى، سياه
 همراه با رقص شادمانه بيد

 ترنم جويباران پر نشاطآواز پر 
 که از دل کوهساران 
 جوشان و پر خروش

 تن مى کشند تا دشت سبزگون 
 

 اينجا، اين سوى 
 در اين فضاى مدهش و درد

 مردانى نشسته اند چون خوشه هاى نورس سبز
 در تطاول باد و زنانى نيز 

 آنان
 با نگاه هاى عاشقانه شان 

 در تطاول و چپاول توفان نيز 
  مرغ عشق را
 پرواز مى دهند



 تا دورهاى دور 
 و اينان

 عشق و کين را به تساوى
 در چشم هاى روشن شان جاى داده اند

 عشق به رويش سبز بهار
 کين

 به نامردمان پست 
 که در دل شب با دشنه اى سياه
 .قلب سپيده را نشانه مى گيرند

 
 آن سوى پرندگان مهاجر

 در گوش هم به نغمه مى خوانند
 شگفتن گل را 

 به روى شاخه هاى نورس بيد
 و سوسن و زنبق
 در خنکاى نسيم

 شادمانه به نجوا نشسته اند و
 حديث عشق مى خوانند

 
 اينجا، اين سوى

 بجاى رقص شادمانه ى سوسن و زنبق در نسيم بهار
 تنها، نگاه است که معنا گرفته است

 اينجا در اين فضاى وحشت و درد
 تنها مرغ نگاه است

  مى کشد مدامکه بى قرارانه پر
 تا بر شانه هاى زخمى ياران آرميده در اين دخمه ى نمور 

 .آشيانه بگيرد
 اينجا، 

 آهنگ هر کالم بعد از گذشت زمان 
 با گوش ها نا آشنا ماده است دگر

 و حنجره ها در پس ماه ها بى سخنى 
 .ارتعاش را از ياد برده اند

 اينجا، به اختيار برخاستن جرم است
 يدن جرم است به اختيار نوش

 !آرى
 به اختيار نوشيدن جرم است

 اينجا، در اين فضاى سرد و سکوت 
 کالم 

 - اين آشناى ديرپاى-
 حتى به خلوت شب نيز 

  پنجه در گوش کس نمى سايد
 چه

 دزخيمان، با نگاه هاى کرکسى شان
 حتى شگفتن لب را نشانه مى گيرند
 اينجا، در اين فضاى هميشه دل تنگى

 المحتى گفتن يک س
 به گاه رسيدن صبح

 يک شب بخير 
 به گاه خلوت شب

 جرم است 
 !آرى

 حتى گفتن يک سالم 



 به هم رزم و هم سفرت 
 که ماه هاست هم سان تو

 در کنارت آرميده است
 جرم است

 جرمى که يک دو روز شبى 
 از نشستن بازت مى دارند

 از خوابيدن منعت مى سازند
  کاوندو چشمانت را در پشت يک نقاب سياه مى

 تا در گمان تيره شان 
 باور کنند، خورشيد را از تو گرفته اند

 غافل
  اين انسان هاى سربلند-که اينان

  -اين چشمه هاى جوشان و پرخروش
 خود، خورشيدهاى فروزان اين ديارانند

 و بهار مهربانانه آن سوى 
 با شاخه هاى پر طراوت گل سرخ 

 به ميعادشان نشسته است
 تا خورشيد را

 .  ر چشم هاى روشن شان ببيندد
                                                       

 
 


