
 

 د یکن یر میا به تظاهر تزوی د و منگ؟یمست !قیخالاوه ی

بونال یران تریدگاه ااز شاهدان دا یکی یاثیا غیرومن . کنم یخودم را معرف د الزم باشدیقبل از شروع شا

 . ه استبودهمبند  یلیهمنو یمبا  ،یاثیغ یام کبرجانباخته خواهر  . هستم

و " دارد یدر اداره مهاجرت کانادا دسترس یاسینگهبان زندان سنندج به پرونده پناهندگان س" دردنامه 

 د و منگ؟یمست قیخال اوه،ی، اوهی: ن بودیکه به ذهنم آمد ا یان جملهیاول .ندمخوا ران گلوبالیت ایدرسا ران آبوط به مر یهاواکنش

ن خواندن مطالب یحکه در یگرید ین، چرا افترا، و هزاران چرایست؟ چرا توهین برخوردها چیعلت ا .دیکنیر میا به تظاهر تزوی

 ادیازمغزم گذشته بود، شعرشاملو و فر مخالفان

شت که دست به قلم برده و را درمغزم پژواک داد و مرا برآن دا« دیکنیر میا به تظاهر تزویو منگ ، د یق مستیاوه، خالیاوه، ی» 

دادخواهان بسته و به  یت ها، گوش برصدایکه چشم برواقع یآزاده و درجواب آنان یانسانها ین مطلب را خطاب به تمامیا .سمیبنو

 . سمینو یزنند، م یناروا قلم م

   د یکن یر میا به تظاهر تزوی منگ؟د و یمست !قیخالاوه ی

به اشتراک گذاشتهرا با جامعه  هآنان رفت بر در زندان کهخاطرات خود، آنچه  از یبخش یاسیان سیاز زندان یو تعداد یلیخانم هم

ن و زمان را یمها که ننوشتند، زچه ن راستایدر ا .اد خشمشان بلند شدیرزاد فریش یتیخانم گ اننگذاشت که مدافعاز آن  یزیچ .اند

آنچه که  در مورد دوستانش جز گریو د یلینو همیمگر م. رزاد دفاع کنندیش یتیاز خانم گ که شده یدوختند تا به هر نحوهم به 

د یباستند که ین ینان آن شاهدانیا ایک اعالم جرم نبود؟ آین یا ایخت؟ آین خشم آنان را برانگین چنی، چه نوشتند که اه بودنددیخود د

اش شاهدان ک یا نشود؟ ها تکرارتین جنایگر ایتا د سندیند و بنویخ بگویثبت در تارروشن شدن ابهامات و  یدهند و برا شهادت

 یایزواداشت که شان را یدرد دلهادن یشن طاقتد ینباچرا . کردند یگو مق را بازیو حقا گشودند یهمه لب به سخن م 06دهه 

مورد را  اندکه شهادت داده یاسیان سیند که زنداندش بریکار را تا به آنجا پ یاعده ؟برهمگان روشن گردد 06ت دهه یک جنایتار

ران یاز صفحه ا یلینو همیخانم م یافشاگر موجب حذف تحت فشار گذاشتند تاهم را ران گلوبال یت ایو سا دادهقرار  یحرمتیب

ن اعمال یئد ایشما بفرما وبشود؟ خ یم یهتاک دهیدرنج  یاسیس یزندانک ینکه چگونه است که شهادت یگر اید. شوندگلوبال 

واکنش شما نسبت به ؟ دیگذار یم که لو دادند ینیبعد از لو رفتن توسط تواب یاسیان سیبر اعدام زندان یست؟ چه نامینامش چن یتواب

شما روش شده که  یبرا یاسیان سین زندانیکجا عدم صحت شهادت ا از گری؟ نکته دستیچ یو ضد عاطف یر انسانین اعمال غیا

ده یان محترمانه، پسندین زندانیمطمئناً برخورد شما با ا؟ دینام یم یان را هتاکین زندانید و شهادت ایان به تب و تاب افتادهین چنیا

گر یو د یلیخانم هم یت را برائاصل براد و یشد یل و قاضیوک د،یات ملموس، معلم اصول جرایجهت تخطئه واقع. ستیو معقول ن

کذب بودن آن روشن  ن شهادتها اگریان ایدانند که ب یگردوستان نمیو د یلیخانم هم دیکن یفکر م. دیده یح میتوض یاسیان سیانزند

 یو ب یالیخ یب ،یکاریاز سر بنه  یاسیان سین زندانی؟ اتشخواهد دا یآنان در پ یرا برا یتیثیو ح یشود، چه مشکالت قانون

، یو همراه یهمدل یشما بجا یسند ولینو یند و میگو یش و همبندانشان را میفه درد خویو وظت ی، بلکه با احساس مسئولیاطالع

و  یاسیس یآبرو با دگانیدرد کشگر یو د یلیخانم هم یعنید؟ یترسان یآنان را از چه م .دید آنان را به سکوت واداریخواه یم

 یشهادت به تواب بودن شخص یمجامع عموم ن درین چنیا یدانند وقت یدهند و نم یشهادت کذب م کنند و یم یخود باز یاجتماع

رزاد دفاع کنند و یش یتیاند که از حق گدان آمدهیبه م "عالمان"آنها خواهد داشت و حال  یبرا یاگر کذب باشد، چه عواقب ،دهند یم

ن ید اییگو ی؟ بعد هم مدیکن یه مر کذب نبود و کامال درست بود، چاگ ی؟ ولندیبنمارا متوجه عواقب کارشان  یاسیان سین زندانیا

بوده یشان چه کسانانگرکه شکنجه د فراموش کنندیباان ین زندانین است که ایا تانمنظور. ش استیسال پ یمربوط به س لیمسا

د یادادهانجام  یقاتیشما چه تحقندارد؟  تیواقع تان روشن شد که اتهام است وید و برایکرد یدگین شهادتها رسی؟ شما چگونه به ااند
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از  یلیخانم هم. میجه شما برسیبه نتد تا ما هم یارائه دهرا تان قاتیاست؟ مدارک و تحق شما روشن شده یبودن آن برا یکه واه

ها کذاب ن شهادتید که ایل و سند ثابت کنینکه با دلیمگر ا .ک فرد سند استید و شهادت یگو یمسخن خود  یهاها و تجربهدهید

.! است دارخنده مطالب نیا بود نوشته شما از یکی. دیدادگاه باش ینموده و منتظر رأد سکوت ید و اگر سند نداریه دهپس سند ارائ. است

  .است آور هیگر هستم آن خواننده که من یبرا و شده شکنجه که یکس یبرا شاهد، یبرا متهم، یبرا مسائل نیا

 در اکنونکه  ،هم میرژسابق ه یو مقامات بلند پا س جمهوریرئ جلس،س میرئ یبرارزاد از آن دسته هستند که یش یتیمدافعان گ

به  آنها انتیت و خی، جنابرند یم م بسریزندان رژ امروز درنها یانکه یا. دهند ینه چاک میس برند، یبه سر مد یتبع ا دریحبس و 

توسط  06دهه   ۀشد یزیک و برنامه ریستماتین افراد دررابطه با کشتار سیهنوز ا. کند یشان پاک نمرا در زمان قدرت مردم

 یچه سوداند، م قدرت، پول و ثروت با هم درافتادهیحال اگر بر سر تقس. اند، سکوت کردهاندآن بوده سر دمدار خود که یمیرژ

. هستندنشان زایاعدام و شکنجه عز یزان خود و چرائیافتن گورعزیبه دنبال هنوز مادران و پدران ده دارد؟ یمردم رنج کش یبرا

م به یک ازسران رژیکدام ؟ کند یوکالت م یاند را چه کسکه به جوخه اعدام فرستاده شده سال 81ر یزنان باردار، نوجوانان ز

یلید؟ چرا به همیدانیرا شامل گذشت زمان م شانا پروندهید و یده یم یاند که شما همه را عفو دسته جمعجرم خود اعتراف کرده

ن افراد درمقابل افکار یاما ا. دنها قضاوت کنن شهادتیا یا نادرستی ید در درستیبا و مردم د؟ دادگاهیده یها اجازه سخن نم

ه یکل یآر" دین نوشته دقت کنیبه عمق ا. ندینما یرار را برمال کنند، افشاگرند، شهادت دهند، اسیفه دارند که سخن بگویوظ یعموم

نوشتند و  یتوبه نامه م یهمان زمان همگ ران بودند که درست همان بود دریعه ایگروکان داعش ش 06پس از  یاسیان سیزندان

اصال که  میریگ یم جهینتن نوشته یاز ا. "شد ینها سرنگون میاز ا م زودترید رژیافتند باور کنی یم ییزندان و اعدام رها از

 ،م هنور بر سرقدرت استیرژ ابند و اگری ییهستند که توبه نامه ننوشتند که از زندان و اعدام رها یاسیان سیزندان یاصل مقصر

 یک تولد که برایک کارت تبریمثل . م آنان را آزاد کندیننوشتند تا رژ یهستند که توبه نامه دسته جمع یانین زندانیهم یعلت اصل

م را سرنگون یرژ ند بعد همشد یو آزاد م نوشتند یم یک توبه نامه جمعی خوب. میکن یر آنرا امضا میو همه ز میفرست یم یدوست

 !یلیعجب تحل. کردند یم

از  .رود یم یک طرفه به قاضیدانم چرا  ینم یول. پردازد یبه مطالب م "یخالقا"و هم  "یحقوق" لو هم از جنبهیر جاصغ یآقا

ر را د یاسالم یاست که روش جمهور یهمان کس یلینو همیم یلشود و یسرکوب نظام م یرزاد قربانیش یتیهمان ابتدا خانم گ

که  یزیکند که چ یه ماضافاو بعد . دینما یکند و حکم صادر م یکند، محکوم م یرد و متهم میگ یش میگر پیان دیمورد قربان

نها را به ین ازندان داشت، اآل یلینو همیاگر م یعنیلو؟ یج یست آقایمنظورتان چ .کم دارند بازداشتگاه و زندان استنها فعال یا

د؟ یزن یکرد؟ چرا تهمت م یچه م یلینو همید که میدان یست؟ شما از کجا مین و دادن حکم یشداوریپن یا ایانداخت؟ آ یزندان م

به دادن وعده عقوبت متهم  یو از طرف شما ان است، چراین جریال اهم دنب یو حقوق ید از راه قانونیسنو یم یلینو همیم یوقت

 اریش را در اختیهادهیموضوع را دنبال کند؟ اگر شهادتش و د ینوننظر قا ن حق را هم ندارد که ازیا یلینو همیا میآ شود؟ یم

چطور  ش و همبندانش چه کند؟یدگاه رجوع دهد که وعده عقوبت است، پس با درد خوبه دا بگذارد که خطاست، یافکار عموم

ان دهه یزندان .فه استیوظ کین یبه اعتقاد من ا. آن وقت حتما درست خواهد بود ند؟گران عمل کنید تا دیکته کنیشما دکه  است

ن قتل عام را به افکار ین این و عاملین قتل عام را افشا کنند، آمریک ایتار یایزوا یفه دارند که تمامیآنها وظ یهاخانواده و 06

ت یاز تکرار جنا یریگجلو یخ و برایثبت در تار ی، برایدادخواه یکنند، برا یریگیپ یق قانونیو از طر ندینما یمعرف یعموم

گرد یپتحت شده و  یمعرف ید به افکار عمومیاند باان دست داشتهیشکنجه زندان در یکه به شکل یکسان یتمام. سندیند و بنویبگو

ن اتهامات یبه ا ییبه پاسخگو ل متهمیا عدم تمایپردازد عدم امکان  یلو به آن میج رکه اصغ ین موضوعیدوم. رندیقرار گ یقانون

و  یحق قانون. شود یشان مربوط میو به خود ا یاریاست اخت یرزاد نشان دهد، امریکه خانم ش یعملهرعکس الد من یاز د .است

 یقانون و هم از نظر کردهرجوع  ید او هم به افکار عمومیعمل کند، شا عکس آنرزاد یش یتید هم خانم گیشا. شان استیا یفرد

ه مهربانتر از مادر شدهیچرا شما دا. دیرزاد بگذاریش یتیعهده خانم گن را به ین است که ایالاقل شرط بر ا. دیموضوع را دنبال نما

خود نه تنها  یهاکند که شهادت از شکنجه یدا نمیمصداق پ یاسیان سیزندان گریو د یلیشما درمورد خانم هم یگرهین داید؟ چرا ایا



ن توابان ینکه از طرف ایه فرزندانشان بخاطر اک یادل سوخته یدهند؟ چرا در دفاع از مادران ین میتواب توسط بازجو، بلکه از

 یهاکه بچه ینند که کسانیند و ببیاین مادران به اروپا بیند ایک د؟ تصوریزن یقلم نم ،انداعدام سپرده شده یهاو به جوخه یشناسائ

 ا دریپناهندگان و بشر، مدافع حقوق به ظاهر اند و رقم زده یخوب یخود زندگ ین برااند، اآلآنها را لو داده و به جوخه اعدام سپرده

ن مادران و پدران چه یا. گذارنند یرند و با پولش خوش میگ یزه میسند و جاینو یا کتاب میستاده و یا یاسیصف مقدم مبارزان س

ن ید؟ حق و حقوق ایگو یشود، سخن م ین افراد وارد میکه به ا یو شوک ی، روانیروح از فشار ی؟ چه کسکنند یدا میپ یحال

  !ندارد؟  یانمادران و آن جانباختگان مدافع

ت کند که یهدا یتسند، خواننده را به سم ین مطالب بیشان است که ایا ینگران ،پردازد یلو بدان میاضعرج یکه آقا یان جنبهیسوم

 تیو دراچ عقل یخود ه هانکه خوانندهیا یعنی. ا پاسدار بوده استی یدستگاه اطالعات یک مامور رسمیچاره، یمتهم بد ینما تصور

ن یچاره را ازایکند که خواننده ب یدارد تالش م را ینین قدرت و روشن بیلو که ایج یشوند و آقا یندارند و دچار اشتباه م

. شما نسبت به خوانندگان استه یسف نگاه عاقل اندراز  نشانخواننده و کردن ر یتحقن یا !لویج یتصورات اشبتاه دور نگه دارد؟ آقا

بدور  یباهات احتمالم که ما را از اشتیه نداریم و فقیاج به قیم و احتیشناس یما هم راه خود را م .دیها نباشنگران ما خواننده لطفاً 

 یمعلوم م ،کند و اگر نکند ید میقا تائیلو را دقیج یآقا یدر خانه باشد حرفها یکس ت هم معلوم شد اگرینها در خوب. نگه دارد

 . است یلشود که اصال خانه خا

چگونه است که شهادت جامعه . خوشنام است اریبس  رزادیش یتیمونترال، خانم گ یرانیبه شهادت جامعه ا: سدینو یم ییخانم شکرا

و  یلیشهادت خانم هم یکنند ول یرزاد از آن به عنوان سند استفاده میدفاع از خانم ش ت دارد و درین دوستان سندیا یبرا یرانیا

 ؟دهدینم تیبه آنان حقان خوشنام یاسیان سیزندان گرید

بیچه آسک خود ممکن است یستریه ین واکنشهایکه با اد یدانیچ میهشما  .دیرزاد هستیش یتیبرگ "یروانب یآس"نگران رساندن 

 ینگهبانان را تحمل کردند و حال که یاسالم یجمهور یقرون وسطائ یهاکه شکنجه دیوارد کن یانیزندانبه  یو روان یروح یها

 یشده مروا خانواده او  وکه به او  یظلم و ستم ازشاهد  شوند؟ یمواجه م ینین چنیا یهاکنند، با برخورد یافشا مرا  یتیچون گ

اش را یآزاد.اند انداخته یانفرادبه او را  ،آواز خواندن آنهم به خاطر ،رزادیش یتیگزارش گ دهد که به خاطر یشهادت م. سدینو

د او فراموش یخواه ینو روا داشته شده است، میبه امثال مکه  ن اجحافاتیده گرفتن ایبا ناد. اندق انداختهیرزادها به تعویش یتیگ

خانم  !ییخانم شکرا. .......د کهیدانید، حتما میابوده یاسیس یشما که زندان: سدینو یم ییخانم شکراد؟ یبخش یفه میسه خلیاز ک کند؟

به او درس د و یائیب دیاط او نبودهیکه در شرا یینشسته که شما منتظرداند و  یدانسته و نم ینم( یلیم همالبته با اجازه خان) یلیهم

  .میشو هیتوج م،یخواننده هستما که هم  بداند و یلیتا هم خانم هم دیبده

 .است رون آمدهیببلند  گذاشته و سر ت سررا پش یاسالم ی، زندان جمهوریلید خانم همینان داشته باشیشما اطم یهمگت ینها در

 یقرار و بر یبه خاطر دفاع از حرمت انسان یلینو همید که میکن ینم چرا فکر .ستدیا یو اعتقادش م حرف ید که پایمطمئن باش

دم از  ،میک همکار سابق رژیدر مقابل که  ییهاشما ایآ د؟یکن یچرا شهادت او را قبول نم ؟دهدیمقابل مردم شهادت م در عدالت

شهادت  یتیکه درکمال سالمت عقل به وقوع جنا یشاهد شهادت   ،برابر قانون که در دیان اصل را فراموش کردهید، ایزن یمن یقوان

  ؟دارد یدهد چه معنائیم

 یاثیا غیرو

. 

  

 


