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  !د گردديبا» آزاد «ياسي سيزندان
  » زندانيگفتگوها «يليگفتگو با محمود خل

 
  د خوشدل يمج                                                                   www.goftogoo.net: منبع

  
  ... در راه استيگريور ديمرداد و شهر

 صورت گرفته تا زبان يا ختهي جسته گري و نظري عمليها ، تالشي اجتماعيها ها و عرصه از حوزه يدر برخ
  .شتر شودي بي اجتماعيها يرگذاريث تأيق اولي باال رود و به طري عمليها تيد، ظرفيمشترک فراهم آ

ان بوده يراني از اي در نزد حداقلي اجتماعيها ن تالشيا ي هموتور محرک» ييتنها«و عنصر  حتا اگر عامل جبر
  . ت شناختيد آن را به رسميست و با ياز واقعين نين حال ايباشد، با ا
کاله  يهمچنان ب» ياسيزندان س«سر )  گذشتهي عهد بوقيها  سنتقطع رابطه با(ن يکرد نوين رويدر امتأسفانه 

کبارمان در پشت ي ي ساليها  عمل، مراسمي ه منفرد دوستانمان، هنوز در عرصيها با وجود تالش. مانده است
  .شوند ي زندان برگزار ميها لهيم

*  *  *  
 ي زندانهاي ه با سالگرد فاجع ن در رابطهيبا و دلنشي زين روزها قرار است جمالت و عباراتياز آنجا که هم

ب يه ترغل خواندن را در خواننديگر نه مي که دييها نوشته(ان شود يرانيد انبوه وارد بازار مصرف ايران، در توليا
ازده يم که سال گذشته در سطح اروپا يد بگويبا) تي را در آنان تقوياوري و ياريکنند و نه شوق  يم

به جز دو استثناء، ) ن آمار من استيا. ( اختصاص داشته استياسيان سيک هفته به زنداني در ييگردهما
م ي مقيرانيون ايليک به دو مي از نزد،ارقام به زبان .اند ها کمتر از صد نفر برآورد شده ن مراسميکنندگان ا شرکت

  .اند  داشتهي را گرامياسيان سي زنداني هاد و خاطرياروپا در سال گذشته، حداکثر دو هزار تن 
م، سقف آسمانمان ترک يمان را کوک کنيها هيها و اطالع ت تلخ، ساز نوشتهين واقعياگر با در نظر گرفتن ا

  .شود يممان خشک يها دارد و جوهر قلم يبرم
*  *  *  

نار يسم«. ماند يرا م» سي ابلکفر «يراني اي ه در جامعها و جبران مافات هنوز تيرش واقعيپذاعتراف به خطا، 
 وانفسا به خود ياين دنيرا در ا» ياسالم«خوردگان نظام توحش   از زخميفي نگران طيچشمهاکه » نکل

ش گذاشتند، که ا  مته به خشخاش)ي حوزويها  بحثي هويبه ش( ي پالتاکيها قدر در اطاق  آنمعطوف کرده بود،
کارزار «را دارند بر سر » يآسمان «ين باليهم. اند دهي بخشي اولينار دوم را به لقاي سميظاهراً دوستانمان عطا

 يد در بازيا بايه، ياند و بق گرفته» حکم« زن ي از رفقاين لحظه تعداديتا ا. (آورند ين آن در ميو فعال» زنان
  ).  در انتظارشان باشديا سرنوشت مشابهياز خود و اعمالشان دفاع کنند و » ي نظريها بحث«ج يمه
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. شان بشنوميزبان ات را از ينم تا حکاينش ي مي تلفنين به گفتگونار کلي، از برگزارکنندگان سميليبا محمود خل
   .  کنم ي دعوت مي خودمانين گفتگويندن اشما را به خوا

*  *  *  
  .ن گفتگوير، و ممنون از شرکت شما در اي، عصرتان به بخيليحمود خل ميآقا* 

  . دير، و خسته نباشيـ عضر شما هم به بخ
  . ميمان را شروع کنيم گفتگويتوان يمد،  يه دهي از خودتان اراي کوتاهيک معرفياگر . قربانتان* 

، که راني اي اسالميم جمهوريرژ شصت ي هه دي مجموعه کشتارهايها  از بازماندهيکي هستم، يليـ محمود خل
که سال گذشته در شهر » راني اياسيان سي زندانينار سراسريسم«ان ي از سخنگويکيو .  بود۶۷اوج آن در سال 

  . هستمبود، کلن آلمان برگزار شده 
نندگان د تا خواي داشته باشيا د هم اشارهي بودي که زندانيد، به مدتينيب ي در آن نميد و اشکاليل باشياگر ما* 

  . با شما برقرار کننديتر ي بهتر و منطقي هن گفتگو رابطيجوان ا
  .ن، قزل حصار و گوهردشتي اويها ک به هشت سال در زندان بودم؛ در زندانيـ نزد

ک دهه يخ يک نسل، تاري ي هخ رنج و محنت و مبارزيک دهه تاريد که ي به شما بگوي، اگر کسيلي خليآقا* 
است، چه  در حال فراموش شدن ي اسالمي جمهوريزندانها ما در ي و رفقا دوستاني هانيوب وحشسرک
  د داد؟ي به او خواهيپاسخ
ها به  تين است و دوست دارند جنايشان هم  خواستيا م، که اصالً عدهين مسئله هستير هميهم درگ» ما«قاً يـ دق

 که کنده شده، خاک ييگورها ي دوست دارند روي اسالميم جمهوري همصدا با رژيعني.  سپرده شوديفراموش
ن ينار، زنده نگه داشتن اي سمي برگزاراتفاقاً هدف ما هم از. مدفون کنندها را  زند و آنها را ُپر کنند تا خاطرهيبر

  .  است بودهزخم کهنه
 يه؛ از طوالننقش داشت ين فراموشي در روند ايشمار ي بياسي، سي، اجتماعيل و عوامل فرهنگيقطعاً دال* 

 در اجتماعات ي اسالمي جمهورياسيخط س، از حضور ياسي سيها يد تا سرخوردگيريد بگي تبعشدن عمر
د که اگر هر کدام يکنم با من موافق باش ياّما فکر م. گريد و دهها مورد دي که شما اشاره کردي تا مورديديتبع

 توجه قرار دهد، کار ن موضوع را موردي خود و دوستانش، اي اجتماعيها تي عمل و مسئولي هاز ما در حوز
 يروهايبه نظر شما نقش گروهها و ن: ن استيپرسش من از شما ا.  را شروع کرده استيا يفي و کيجد
 يه کردن زندان و زندانيالسو ي و در عليخي تارين فراموشي در ايراني ا»مستقل« ي، و نقش نهادهاياسيس
  ندازه مؤثر بوده است؟  تا چه ايراني اي هن احاد و طبقات مختلف جامعي در بياسيس

ان يون، ما هم حامين اپوزسيان ايدر م. اند ل شدهي تشکي مختلفيها فيران از طي اياسيون سيـ گروهها و اپوزس
مل ا که وجود دارد، عيش از حدي بين ناهمگونيبه نظر من ا. کال راي راديها  م و هم صفينيب يم را ميرژ

. ها وجود نداشته است تين فعالي در ايچ وحدتي هيعنينه بوده، يمن زي در ايي از حرکتهاياري بسي هبازدارند
ن يزه کردن ايکاليدر جهت راد)  مد نظر من استونيانات اپوزسيتمام جر (يانيچ جري هم هيچ زمانيه

 ما يشه براي هميتين واقعيچن.  بر نداشته استياهوها، قدم مثبتيها و ه  جستن از جنجاليها و دور تيفعال
م و مقصر يه سهين قضيالبته تک تک ما هم در ا. روها شده استين ني ايبوده و باعث پراکندگمسئله ساز 
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 در يم، حرکتي که قرار داريطي خودمان در محي هد اگر هر کدام از ما به اندازيطور که شما هم گفت همان. ميهست
  .  هست، خواهد بود کهينيم داشت بهتر از اي که خواهيتيم، مسلماً وضعيم انجام دهيجهت افشاء رژ

ک و يدئولوژي ايها نشي، بييگرا ر فرقهي نظييم، فاکتورهايم کني را به اجزاء مختلف تقسيم سؤال قبلييايب* 
 شده، يده منتهين پديدن اي دي شدن و خطيجه به خطي، که در نتياسي در مواجهه با زندان سيالتيتشکتعلقات 

  . مين باره بشنويد نظر شما را در ايبگذار.  بوده است ما قابل توجهي ه هر ساليها  در مراسمرشيتأث
ح خواهم داد، چرا که ي توضيستيونمانات چپ و کيون چپ؛ جريشتر در رابطه با اپوزسيـ من در اظهار نظرم، ب

.  خودشان باشنديل و عملکردهاي مسايتوانند جوابگو ي، خودشان ميانات مذهبيگر از جمله جريانات ديجر
ن ي هم ايانات مذهبيانات، از جمله جري چپ وجود دارد، در آن جريها اني در جريتت و پراکندگگونه که تش همان

 ي ه بدن بهيم ضرباتين که رژينم به خاطر اک يبه سؤال شما برگردم، من فکر م. نميب ي و تشتت را ميپراکندگ
ها زده شد   تشکلي سرهايعبارت آن را قلع و قمع کرد، به ي اصليروهاي از نيعيانات چپ وارد کرد و بخش وسيجر
ها و  ن مسئله، انجمنيکنار ا در. ها وجود داشته است ن خاطر تشتتي، به همکنند يها هستند که حرکت م ن بدنهاالو 

 ينه براين گزيرا بهتر» يقانون «يها هستند و چهارچوب» سميرفرم «ي هاند که خط دهند ل شدهي تشکييها تشکل
 يطيمثالً شرا. دي به وجود آيشتري و رکود بيل باعث شده که دلسردين مساي اي هوعمجم. دانند يحرکت خودشان م

  ...دهند، شرکت کنند يل مي که تشکين هم بتوانند در جلساتيآورند که تواب يرا به وجود م
 يها ي، مرزبندييگرا فرقه[ها   آن نگرشي که طرح کردم تمرکز داشت بر اثرات اجتماعي از سؤاليبخش* 
 راتيبه نظر شما تأث. يزان اعداميادمان عزي يها نارها و مراسمي سميدر نحوه برگزار...]  ويکيژدئولويا

  .  است مورد اشاره چه اندازه مؤثر بودهيها  مراسميفيها در بخش ک ن نگرشي اياجتماع
 را شروع يرکتن قدم حيان به عنوان اولي از زنداني بود که در سال گذشته تعدادن مسئلهيبه خاطر همـ اتفاقاً 
شود که از  ي برگزار مييها  مختلف جهان هر ساله مراسميم در شهرها و کشورهاياگر دقت کرده باش... کردند

دوارم يحال ام(گونه بوده  نيگرفته، که حداقل تا سال گذشته ا ي انجام مي از آنها به شکل تکرارينظر ما بخش
 و ه داشتيکنواختيها حالت   چه گفتم اغلب آن مراسمچنان)  داشته باشديت متفاوتيفي امسال کيها مراسم

 از يطور که اشاره کردم، سال قبل تعداد  آنيول. ندا ه بوديف خاصيشه هم برگزارکنندگان آنها از طيهم
 که در ييالبته اختالف نظرها.  آن برنامه شدندي ابتکار عمل را به دست گرفتند و خودشان مجري زندانيها بچه
  . ت الزم را نداشته باشديفيها آن ک شود که برنامه ي مث هست باعياسي سيهاشيها و گرا فيط

تواند ما  ي ما ميگفتگو» د کرد؟يچه با« پاسخ به سؤال ي برايعني ظرف، ي متمرکز شدن به قسمت خاليبرا* 
رابطه با  را در ينار نسبتاً موفقيچرا که شما و دوستانتان در سال گذشته سم.  داشته باشدي اجتماعيبه ازا
منار سال گذشته را در يد سياگر بخواه. دار باشد تان ادامه د که تالشيا د و قول دادهي برگزار کردياسيان سيزندان

  د؟ ينيب ي ضعف آن را در چه مي هن نقطي قوت و بزرگتري هن نقطيد، بزرگتريف و خالصه کنيدو بند تعر
 ينار سال گذشته در ابتکار عملي قوت سمي هاّما نقط. دتواند بدون نقطه ضعف باش ي نميچ حرکتيـ از نظر من ه
  ... آن مراسم بودندي سابق خودشان برگزارکننده و مجرياسيان سيبود که زندان

 قوت آن بوده ي هد، نقطي که به آن اشاره کردينار با روشي آن سميد که صرف برگزاري معتقديبه عبارت* 
  . است
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 که از آن يبته استقبال که به آن اشاره کردم، نقطه قوت آن بود، و اليروشنار با يبرگزار شدن آن سم! قاًيـ دق
  ...ن ادعاستي بر ايلي هم دلصورت گرفت

  .ناريد بر نقطه ضعف سمي هم داشته باشيتمرکز* 
 ين که اقشار مختلفي باشد؛ از جمله مسئله تدارکات، و ايتواند در ابعاد مختلف ي ضعف آن مي ه نقطـ
  . آن شرکت کنند ـ که نکردندتوانستند در  يم

نار ي دوست و دشمن سمينار سال گذشته شما که به ادعايسم. کنم ين اظهار نظر آخرتان را دنبال ميهم* 
گر دوستان يو دشما . شده بودبرگزار» ياسي سيزندان«د، به اسم  گذشته بوينارهايسه با سمي در مقاينسبتاً موفق

ا بهتر گفته يف چپ، و ي طياسيان سيادمان زنداني ي برايين گردهمايد که اياعالم نکرده بود برگزار کننده هرگز
از  (ي مذهبياسيان سينار شما، نه تنها زندانيدر سم.  چپ خواهد بودياسيان سي از زندانيفيط يبراباشم 

م که يبگذر ( نداشتنديا ندهيها نما ي ـ مذهبيها و مل ي نداشتند، نه تنها مليا سخنرانينده ينما)  مختلفيها فيط
 شده ياسينش سيف چپ هم سخنرانان گزيحتا در ط)  قرار گرفته بودنديمهر ي هم مورد بيدتيان عقيزندان
 ياسي مخالف و مختلف سيدگاههاي ارائه دي براينارها محليرم که سميت ساده را بپذين واقعيا اگر. بودند

 بوده ينار موفقينار سال گذشته شما سميم که سمکن يه فکر نمين زاويها، از ا  اتحاد عملي براياست، و نه محل
  . باشد
 که از يسؤال. داشتم» يو همبستگيراد« که در آن دوره خود من با يا ن مصاحبهيخواهم اشاره کنم به اول يـ م

توانند به عنوان  ي ميچه کسان«؟ و »نار شرکت کننديتوانند در آن سم ي مييها فيچه ط«: ن بود کهيمن کردند ا
بون يتر»  زندانيگفتگوها«؟ همان جا من مشخص کردم؛ درست است که »ه دهندي نظراتشان را اراسخنران

اند   بودهي اسالميات جمهوري جناي که قربانياسيان سيکال است، اّما تمام زنداني چپ و رادياسيان سيزندان
م گذشته و چه يه چه در رژ کي کساني داشته باشند، به استثنانار شرکت کنند و سخنرانين سمير اتوانند د يم

طلبان  م با سلطنتيتوان ي ما نميق اوليبه طر. اند ل در کشتارها بودهيا دخياند، و  گر بوده  شکنجهيم فعليرژ
» يا خامنه«گر يده سال د. ميا  داشتهياسي سيم، هر چند که آنها ادعا کنند که ما هم زنداني بگذارينار مشترکيسم

  !ام  بودهياسي سي هم زندانتواند ادعا کند که من يهم م
 داشته باشد، در آن يا د مرز و محدودهي ما باينارهاين که سمين لحظه موافقم، در اي شما تا ايها با صحبت* 
، ينيف معين منجر شد که تنها طيد به اي که شما برگزار کرديناريدر عمل سماّما . ستي نيديچ شک و ترديه

د ي کردي همبستگيوي که شما در رادييدر عمل ادعا. خنران داشتف چپ در آن سي از طينيش معيتنها گرا
  چرا؟ . امديبه اجرا در ن) که من هم آن را گوش دادم(

دهم و بعد  ين انجام نشد؟ من پاسخ شما را ميشما چرا ا خواهم از شما سؤال کنم؛ به نظر يرا م» چرا«ن يـ من ا
م چه ينيم ببيياينار سال گذشته داده شد، اّما بين سم فراخوا.ديد جواب من را بدهيما دوست داشتاگر هم ش

نار را يانات چپ، آن سمي، حتا از جريعيبخش وس دياگر دقت کرده باش. ل کردنداب فراخوان استق از آنيکسان
 کردند بر ي مي سعيا هي حاشيشکل هغ آن را کنند، بلکه عمالًً هم بي نه تنها حاضر نشدند تبليعني. بلوکه کردند

ام ي که از طرف همه پدميامها خوانده شود، ما ديشد پ انب که ين حال زماني با ا. کننديپاش غ و سمين تبله آيعل
نار کلن يشان، سم ينترنتي ايها تي ساي هي که حتا حاضر نشده بودند در حاشي، از طرف کسانصادر شده است
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ف چپ را در ي طيروهاي فقط ن اولي هو در وهل اشاره من در حال حاضر. نند خوانندگانشان برسايرا به آگاه
  . رديگ يبرم
ان ياز م(د ي برخورد نداشتيا موارديا شما با مورد يآ: ان بگذارمي را با شما در ميتر د سؤال مشخصيبگذار* 

نار کلن يکه خواستند در سم)  به طور خاصي مذهبياسيان سيف چپ به طور عام و زنداني طيدوستان و رفقا
ا با آمدن آنها مخالفت يد و يا مشروط کرديو سخنران داشته باشند، اّما شما آمدن آنها را نده يشرکت کنند، نما

  د؟ يکرد
جاد شده يشان اي براينار تماس گرفته باشند، و مانعي شرکت کردن در سميم که براي نداشتيا چ نمونهيـ ما ه
ب فرستاده باشند، که با انعکاس آنها فرستاده باشند، حتا مطل» ليم« ما يم که براي نداشتيا چ نمونهيه. باشد

نار يند که چرا به سميگو ي ميا شود، عده ين باره صحبت ميا  درين است وقتيمسئله ا. مخالفت شده باشد
 که شرکت يفين طيد از ايشما بپرس... ميا  دادهين است که ما فراخوان عموميت اياند؟ واقع دعوت نشده

  ...م دعوتنامه فرستاده شدهيرمستقيا غيم يکل مستقک از آنها به شي کدامياند، برا کرده
اند که شما از آنها   بودهيم، کسانيگو ي دارم که خارج از نوار آن موارد را به شما مييها تيالبته من روا* 

  .ديا دعوت کرده
  .دييد آن را علناً بگويتوان يست و مي نيا ـ اصالً مسئله

 علناً عنوان ي پالتاکي هشان در برناميکه ا] ي خلق ـ اشرف دهقانيي فدايها کيچر[» پوالد«مان  قيمثالً رف* 
  ... اينار دعوت شده بودند و يشان را به سميکردند که ا

 زنگ زده شود تا ي نبوده، که مثالً به کسيچ زمانيم هيشود، به صورت مستق ي که االن مطرح مييها ن نمونهيـ ا
نار يسم[کند که مسئله  يرد و سؤال ميگ يد خوشدل با ما تماس مي مجيآقا] مثالً. [دينار شرکت کنيشما در سم

ن مسئله موضع ي خوشدل نسبت به اين است که آقاي اي هن موضوع نشان دهنديا. راجع به چه هست] انيزندان
د در يواهخ يا شما ميم که آي خوشدل سؤال کنيجه، اگر ما از آقايدرنت. ش مهم استيدارد، نظر دارد و برا

  شان است؟ ي دعوت کردن از اي هن به منزليا اي آد،يا شرکت کننار ميسم
ان ي مراسم امسال زنداني برگزاري و دوستانتان برا از چند ماه قبل، تالش شماام هان بوديطور که در جر آن* 
 را نشانه ينيش معين مدت فقط گراي شما در ايراموني پيها  و بحثي مداخالت اجتماع. شروع شدهياسيس

ان ياطالعند و در جر يک به ده از تالش شما بي چپ هم يروهايان نيخ، حتا در مين تاريتا ا. تگرفته اس
 نسل ما، يشما و دوستانتان، به عبارت: ن استيسؤال من از شما ا. اند  شما نبودهي تاکنونيها و گفتگوها بحث

ناموفق گذشته را دوباره  بعضاً يها م تجربهيم داشت که بخواهي خواهيگر حضور مؤثر اجتماعيچند سال د
  م؟ يتکرار کن
ن ياتفاقاً هم) شود ين بار طرح مي اوليکه برا(نده مطرح کنم ينار آيخواهم در رابطه با سم ي را که ميا ـ نکته

 ياند که از شهرها  بودهيعيف وسينار از طي سمي ه برگزارکنندي هتين است که کميمسئله ااوالً، . نکته است
. کردند ينار کمک مي سميم به برگزاريرمستقيم و غيکا به طور مستقيگر، و حتا از امري دين و شهرهايکلن، برل

ک ي يداند برگزار يته از آنجا که مين کمي ا.شده يش محدود نميسخنگو  مزبور فقط به پنج نفري هتين کميبنابرا
 قبل شروع شده و ي ه از دور کهيجي رايها يداور شي غلبه بر پي همراه است براييرادهايها و ا نار با ضعفيسم
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 يها  چرا که ما شاهد واکنش. است  را اتخاذ کردهييت، راهکارها هم ادامه خواهد داشينار بعديقطعاً تا سم
تر برگزار شدن  عيم که آنها ضرورت هر چه وسيا  بودهياسيان سي از زنداني مختلفيها في از طرف طيا دهيسنج

ک ي از بازماندگان ين ما به عنوان بخشيبنابرا. اند د قرار دادهيرد تأکها را مو يين گردهمايو گسترش دادن ا
ک دست و ياند،  ل شدهي تشکي مختلفيها فيها و ط ران از سنتي اياسيان سيم زندانينسل، از آنجا که معتقد

 يتد حالي باي آتيي، به نظر ما گردهماين روياند، از ا امدهيت هم نيت و مليک قوميستند و از يک نظر ني
از م؛ ي کشورمان را هر چه بهتر انعکاس دهياسيان سي تلخ زندانيها م تجربهيتر داشته باشد تا بتوان يسراسر
ن يدر ا.  مختلفيجان و شهرهاي آذرباياسيان سيد تا زندانيريستان و بلوچستان بگي کردستان، سياسيان سيزندان

 که قرار است يناريم تا آنها بتوانند فعاالنه در سميکن ي آنها دراز مي همان را به طرف هم ياريرابطه ما دست 
ها به دو  ييم که گردهمايا دهيجه رسين نتيها بوده که به ا يبند ن جمعياتفاقاً براساس ا. برگزار شود، شرکت کنند

 يشکل متمرکز، همان صورت. رمتمرکزي به صورت غيگري به شکل متمرکز و ديکي: رديتواند شکل بگ يشکل م
 مختلف ي است که ساالنه در شهرها و کشورهايرمتمرکز، حالتينار غيسم. نار اول ما برگزار شدياست که سم

رمتمرکز، در شهرها ي غينارهاي سمي برگزاريمان را برا يرو و انرژيم که نيال داريما امسال خ. دنشو يبرگزار م
  . مياش نداشته بي مراسميسرارنار سيم و به صورت سميريبه کار گ مختلف يو کشورها

ان گذاشتم، با ي که با شما در ميخواهم در رابطه با پرسش ياّما م. رميگ يم ي صحبت شما را حتماً پي هدنبال* 
 مربوط به ينارهايها و سم ستم که در مراسمين نيراستش من اصالً نگران ا.  با شما صادق بوده باشميا ان نکتهيب

چرا . کنند ي شرکت ميشي تعلق دارند، چه تعداد و از چه گرا که به نسل مايي، دوستان و رفقاياسيان سيزندان
رد يگ ي را دربرميزان اعدامي، قبل از همه فرزندان عز مني اصلينگران. کنند يدا ميگر را پيکدي يکه آنها به نحو

ه بر دانند چ ي که نميکسان.  استيراني متوجه قشر جوان اين نگرانيدر کنار آن، ا. اند باً فراموش شدهيکه تقر
  ...  که برگزاريرمتمرکزينار غيشما در سم.  آمده استي اسالمي جمهوري و مادرانشان در زندانهانسر پدرا
  . شود ي مختلف برگزار مي که در شهرهايکزرمتمري غيها ـ مراسم

 ي هف چه برنامين دو طيد، در هدف قرار دادن اي که از آنها نام بردييها ن مراسميبه هر حال، در هم* 
  د؟ ي داريصمشخ

   دعوت کردهياسيان سي زندانيها خانوادهنار قبل از يطور که در سم ن است، همانيـ در حال حاضر تالش ما برا
در کنار آن از . ميها مشارکت ده م و آنها را در مراسمين آنها به وجود آوري بيا ي اول هماهنگي هم، در وهليبود

  . ها شرکت کنند  بخواهند تا در مراسميزان اعدامين عزم که از بازماندگان و از فرزندايآنها بخواه
  د؟ ي اختصاص دهيک روز را به فرزندان اعداميد که اصوالً يستين فکر نيا در ايآ* 
کنم و مطمئناً  يد و من به شخصه از آن استقبال ميده يه مي هست که شما ارايا ي عاليليشنهاد خين پياـ 
 يليم و حداقل زمان خيکن ي از ابتکار شما استفاده مينعي. م کرديخواه يلنده عمينار آيشنهاد شما را در سميپ

  . ميده يزان قرار مين عزيار اي را در اختيتر يطوالن
 آنها را به يد و پايريد با آنها ارتباط بگيال داريا خيآ. دي داريا  چه برنامهيرانيدر رابطه با قشر جوان ا* 

  د؟ يتان باز کنيها برنامه
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 است که ين سؤاليا. روند ي به کجا ميرانين است که نسل سوم پناهندگان اي ما اي فعليها دغدغه از يکيـ 
 يها  از مشغلهيکيم کرد، ي آنها چه کار کرده و چه کار خواهين سؤال که ما برايقاً ايدق.  ما وجود دارديبرا

ن ين ضعف در ما بوده و ايته، ا صورت گرفيم که از جانب ما تالش حداقليتوانم بگو ين رابطه ميدر ا. ماست
 با قشر يم ارتباط مستمرتريم و بتوانين ضعف را برطرف کنين است که ايا تالش ما بر. ضعف وجود دارد

م يا ما توانسته.  مهم استيلي ما خيران براين مسئله، ارتباط با نسل جوان داخل ايدر کنار ا. ميجوان برقرار کن
شود در  ي که در خارج کشور برگزار ميينارهاي سميم صدايدان يما م. مينن ارتباط را برقرار کيش ايکم و ب

  . شود يده ميران شنيا
 خارج کشور است که يرانيون ايلي که در حال حاضر دست به نقد هست، چند ميا ، مسئلهيلي خليد آقاينيبب* 
 ين باره به موضوعيدر ا. ميريتباط بگم با آنها اريتوان يم ميدهند، ما اگر بخواه يل مي از آنها را جوانان تشکيمين

د يسع« از آن دوستان جوان يکيد، ي خوانده باشي از فرزندان اعداميم را با تعداديکنم؛ اگر گفتگو ياشاره م
ب ي ترتييها  مراسمياسيان سي زنداني که براي دوستاني ه شما و هميتواند برا ي کرد که مياظهار نظر» يعصمت

 که در ي روزيي اجرايها تيگران، مسئولي د ون قرار است که اگر شمايوع از اموض. د باشديدهند، مف يم
 که ييها ق ارتباطيد، آنها از طريان به جوانان اختصاص دارد را به خود آنها واگذار کنيادمان زنداني يها مراسم

 ما يها ا به حال در جمعاورند که تي بها  را به مراسميتوانند افراد ي که دارند، ميدارند، زبان و فرهنگ متفاوت
  . اند ب بودهيغا
ن يا. نده باشدينار آي از نقاط قوت سميکيتواند  ين موضوع ميد و ايا  دست گذاشتهي درستي ه نکتيرو قاًيدقـ 

ما . مين را هرگز نداشتي ااان آن قسمت از برنامه باشند، ميم جوانان عمل کنند و حتا مجريکه به صورت مستق
 ضعف برطرف شود، مثبت نيوقت و هر کجا ا به نظر من هر. ميد آن را برطرف کنيم و بايا ن ضعف را داشتهيا

  . است
عات داغ يمنتها از آنجا که بازار شا.  امسال شما باشديها تي فعالرابطه با مان دريمن دوست دارم گفتگو* 

شود  يگفته م. ميده ي ادامه ممان را يگذارم و سپس صحبت قبل يان ميم را با شما در ميها دهي از شنياست، برخ
 يگزار بري هش متفاوت نسبت به نحويدو گرا) ننار کليبرگزارکنندگان سم(ا  شميان دوستان و رفقايدر م
 مختلف يها شي از گراي شرکت کردن افرادي از آنها معتقد است که برايکي نار امسال وجود داشته،يسم
. شان منصرف شوند آنها از شرکتتا  گذاشته شود يخت سفت و سي ها ش شرطيد پينارتان باي به سمياسيس

 ده قرار داين دو راهي هست که شما را بر سر ايتان آن قدر قو ش در جمعين گرايشود که ا ياتفاقاً گفته م
نکه در يا ايد، و يد و آنها را از خودتان آزرده نکنيتان را به دست آور يمي قديد دل دوستان و رفقايا باي: است

ر و يگ همه يناري سمي رفتن به سمت برگزاريعني. ديد حرکت کني که در سال گذشته داده بوديجهت قول
  .شنوم ينظر شما را م. متفاوت از گذشته
شات يها و گرا فين که طيادر . دميعات را از زبان شما شنين شاي خوشحال هستم که ايليـ راستش من خ

. ميا  محدود نکردهيش خاصيمان را به گرا ما جمع. تسي نيچ شکي برگزارکننده هست، هي هتي در کميمختلف
لتر گذاشتن ينار و في سمي برگزاري تعلق دارند، روي مختلفيانهاين افراد، که به جريچکدام از ايخوشبختانه ه

توانند در آن  ينم» ضد انقالب «يروهاين است که ني که وجود دارد ايلتريتنها ف. اند  نداشتهي آن نظريرو
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ستند ين ني، و خواهان اندستيم نين رژي اي هستند که خواهان سرنگونيضد انقالب کسان. ته باشند داشيمشارکت
 ينار است و اختالف نظري سمي ه برگزارکنندي هتي کمين اعتقاد جمعي خودشان برسند، ايکه مردم به حق واقع

  ...ستيدر آن ن
  ش نبوده؟ي بيا عهي کردم، صرفاً شا که اشارهين موضوعيبنابرا* 

د، ي که شما اشاره کرديزين چيکند که چن ي مشخص ميعه است و در زمان مقتضيک شاين يـ از نظر من ا
که (م ينار شرکت کند، به جز عوامل رژي که بخواهد فعاالنه در سميمن معتقدم هر کس. ستيش ني بيا عهيشا

  )...مشخص است
  طلبان؟  و سلطنت* 

شان، در آن مشارکت داشته باشند؛ به عنوان يه دادن نظرهايد با اراتوانن يروها مي ني هيطلبان، بق ـ و سلطنت
  .  آنها باز استينار به رويد، چون درب سمنل باشي که مايا به هر شکليسخنران، به عنوان شرکت کننده و 

 خواهد داشت، در يتان چه مختصات و مشخصات ينار بعدين که سميمان، و ا ي صحبت قبلي هم به اداميبرس* 
  .يلي خليم آقايشنو ي م.ن دستي از ايشوند، و اطالعات  شهرها و کشورها قرار است برپا کدام
. مينار را برگزار کنين سميان ايک سال در مينجا ختم شده که ما ينار انجام گرفته به اي که در رابطه با سميـ بحث

 يحاتيرمتمرکز، و توضيل غک سال بعد به شکينار سال گذشته، و يک سال به طور متمرکز به شکل سمي يعني
  ...ام که قبالً داده

  د؟ يديجه رسين نتيد از شما بپرسم چرا؟ چرا به ايبگذار* 
سال گذشته ما از اواخر ماه مارس کارمان را شروع .  دارديادي زيروي و نياج به انرژينار احتي سميـ برگزار

ها و  ن برهه، مسلماً ما ضعفيدر ا. ميحرکت کردم و بعد هم به جلو يمان را داد هين اطالعينکه اوليم، تا ايکرد
م را در ي که قبالً داشتي ضعف امکاناتيستيبا يمثالً ما م. ميم تا آنها را برطرف کنيم که تالش کردي داشتيراداتيا

 يمنبعچ يم، چرا که ما از طرف هي را نداشتين کاري چني ماليي ما تواناين روياز ا. ميد برطرف کني جدي هبرنام
د يم، شايگفت يان را مي آن جرزيا حتا َمجيم، و يداشت يان خاص ميک جريژه به يش وياگر ما گرا. ميشد يت نميحما

ورو بدهکار ي دو هزار و پانصد کنم، ين حاال که با شما صحبت ميهم. ميگرفت ي ما در تنگنا قرار نمياز نظر مال
  . ميهست
نار يکبار سمي باعث شده که شما دو سال تان محدود و امکاناتيد که صرفاً مشکالت مالييگو ي ميعني* 

  د؟ يبرگزار کن
 که اگر نقاط ضعف ين معني است، به اينار قبلي ما از سميبند گر، جمعيبخش د. ست يک بخش مشکالت ماليـ بله، 

کت نارمان مشاري را در سميعيف وسيم طيخواه يبه قول شما ما م. ستي نيا ک روزهيآن بخواهد برطرف شود، کار 
 .کال آني، بلکه به شکل راديستي رفرمي هيران باشد، نه از زاويستم حاکم بر ايه سي که برعليناريم، آن هم سميده
ان ينار زنداني سمي برگزارينده برايم که سال آيا م، فکر کردهيا  که تا به حال داشتهيين حساب با صحبتهاي ايرو
  . م داشتي خواهيشتري بي انرژياسيس

  . ديح دهيتان را توض  امساليها تيفعال نده است،ي سال آيا براحات شميتوض* 
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 ي براييها  مختلف دارد که آنها چه برنامهي به شهرهاي که به آن اشاره کردم، بستگيرمتمرکزي غينارهايـ سم
 که مراسم» ره آورد« هستند به نام يگروه]  آلماني از شهرهايکي[» آخن«به طور مثال در . گذارند يخودشان م

که آنها هم مراسم خاص خودشان را ]   آلمانياز شهرهاگريد يکي[» د لبرگياه«ا يگذارند، و  يخودشان را م
م، يم دهيتوان ي ميشنهاداتيا چه پيم، و يها داشته باش ن مراسميم در ايتوان ي ميچه نقشما ن که يحال ا. گذارند يم

 از يکيتواند  يها م ن مراسميل نو در اد مشارکت دادن نسيطور که شما گفت همان.  استيموضوع مهم
  . ميان بگذاريشنهاد را با دوستانمان در مين پيم ايتوان ي برگرفته از نظر شما، ما ميبه قول. شنهادات ما باشديپ

م، ي داشته باشيکبار آمادگي يد ساليبا يد حداقل ميکن يا فکر نمي آياسيان سيدهه از کشتار زنداندو بعد از * 
ن يکنم ا يم؟ گمان نميمان اختصاص ده خيک روز را به تاريم تا حداقل ي را انجام داده باشکار تدارکات

  .  باشديادخواهيخواسته، ز
ق ي و عميا شهيد رين کار بايمنتها به نظر من هم. ست ي واقعي هک خواستين يا. ستي نيادين توقع زير، ايخـ 

ام، احساس کردم که آن   که شرکت کردهييها  از برنامهيليمتأسفانه در خ. ف نباشديباشد و به عنوان رفع تکل
من اعتقاد به کار مستمر دارم، . ز فراموش شده استيه که تمام شد، همه چمف بوده؛ برناي رفع تکليها برا برنامه
  ... ما باشدي ه هر روزي هن مسئله، مشغليد اين زخم، ناسور و کهنه نشود بايم ايخواه ياگر م

 تلخ ما را تکرار ي هتجرب ي بعديها نکه نسلي ايم، حداقل برايه گذشته را فراموش نکننکي ايحداقل برا* 
  .نکنند
چ يد که شما هين نسل پس فردا به ما نگوينکه همي ايبرا. دياينده نين بال به سر نسل آينکه اي ايبرا! قاًيـ دق
 نسل ي برايچ موضوعي معتقدم همن. ديتان را به ما انعکاس نداديها د و تجربهيد، فقط حرف زدي نکرديکار
ن يمانده اين فرصت باقيا  از ما گذشته و دريسن و سال: ديطور که شما گفت  بماند، همانيده باقيد پوشينده نبايآ

  . ن مبارزه باشديد بتواند پرچمدار اينسل با
  . ت متشکرمينها يد، بيار من گذاشتي که در اختي، از وقتيلي خليبه هر حال آقا* 

  . ديباشـ زنده 
   

      »۲۰۰۶  ماه مه۲۲«
 *  *  *  

  


