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  راضيه اختری

  ٢٠١۴ دسمبر ١۴
 

  خاطره ای از زندان،
  !  سفر جميله بوپاشا به ايرانۀبه بھان

 
به ايران و انعکاس اين سفر در رسانه ھای  آزادی بخش الجزاير ۀ يکی از اعضای مھم جبھجميله بوپاشابا سفر 

را  جمھوری اسالمی که ھمراه با عکس ھای نامبرده بود، به ياد دوران نو جوانی ام افتادم که در ھمان زمان کتابش

  .خوانده و می دانستم که وی يکی از چھره ھای انقالبی مبارزات مردم الجزاير عليه استعمار فرانسه می باشد

را خوانده "  مقاومتۀحماس"که  البته بدون اين"  مقاومتۀحماس"يد من با اين نام و با نام صاحب کتاب راستش را بخواھ

 من يکی دو سالی بود که بعد -  که چه زود گذشت -در آن سال ھا و آن سنين نو جوانی . زمان آشنا شدم  ھمتقريباً  باشم

سفانه ديگر در أ، از طريق ھدايتگران عزيزم که متنگیصمد بھر ادبيات رفيق و معلم بزرگمان، ۀ و مطالعئیاز آشنا

در واقع اين کتاب ھا .  ميان ما نيستند و امروز بايد يادشان را گرامی بدارم ، کتاب ھای جديدتری را مطالعه می کردم

جميله "ام يکی از اين کتاب ھا کتابی بود با ن.  از سوی ھمان ھدايتگرانم برای مطالعه در اختيار من گذاشته می شدند

که  در آن زمان به طور قانونی در ايران چاپ شده و در دسترس ھمگان " بوپاشا، دختر مبارز و پيکار جوی الجزايری

 يکی از سمبل ھای مقاومت مردم الجزاير عليه ارتش فرانسه بود که در زمان دستگيری از جميله بوپاشا. قرار داشت

وقتی که من اين کتاب را خواندم عزيزانی که کتاب را .  مقاومت کرده بود شکنجه شده و سوی دژخيمان فرانسوی شديداً 

به من داده بودند برايم تعريف کردند که ما خودمان ھم در ايران يک زن مبارز و مقاوم مثل مردم الجزاير داريم که از 

اشرف ن برای اولين بار اسم به اين ترتيب م.  مسلحانه با رژيم شاه می باشدۀزندان گريخته و االن ھم در حال مبارز

  .را شنيدم بدون اين که خاطرات و تجربيات زندانش را خوانده باشمدھقانی 

 از ھمان زمان ديوانه وار منتظر روزی - ما داشتيم ۀ و فکر می کنم که ھم-با توجه به روحيه ای که آن زمان داشتم 

تا اين که در .  بارز و ھم وطن خود را از نزديک بشناسمبودم که بتوانم اين کتاب را پيدا کرده و بخوانم و اين زن م

بدون شک . ايران مردم به خيابان ھا ريخته و دست به انقالب زدند و به قدرت انقالبشان شاه جنايتکار را فراری دادند

کانات انقالب و بعداً ھم قيام بھمن فضای سياسی جامعه را دگرگون نمود و ھزاران جوان را به سياست کشاند و ام

در اين ميان سازمان چريکھای فدائی خلق که در . زيادی برای فعاليت علنی در اختيار سازمان ھای سياسی قرار داد

"  مقاومتۀحماس"زمان شاه با رژيم ديکتاتوری می جنگيد و صدھا شھيد داده و زندان ھا از ھوادارانش پر شده بود و 

در اين زمان يعنی بعد از قيام من .  ی وارد فعاليت ھای علنی شدئد توده ن تلقی می شد نيز در ابعايکی از حماسه ھای آ

در ھمين رابطه يعنی ھواداری از .  دانش آموز سال سوم نظری بودم که از سازمان چريکھای فدائی ھواداری می کردم

دليل دست به دست در شھر مان توزيع شده ولی تعدادش کم است و به ھمين "  مقاومتۀحماس"سازمان شنيدم که کتاب 
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ن آن روز که از زندانيان سياسی رژيم اجوی پيدا کردن کتاب بودم که از طرف يکی از معلم و در جست.  می گردد

گذشته و بسيار محبوب بود و از ھواداران سازمان چريکھای فدائی خلق ايران ھم بود و می دانست که من از سازمان 

او به من گفت بيا ھمين حاال .  به شيراز بروم"  مقاومتۀحماس" کتاب ۀرای تھيھواداری می کنم به من پيشنھاد کرد که ب

آن دوران ما به ترمينال که در حقيقت خيلی ھم کوچک و ترمينال ھم نمی توانست ناميده شود گاراژ می  " (گاراژ"برو 

و گفت اگر خوب بروی چند ساعت ا. و با اتوبوس ھای شيراز برو شيراز) گفتيم و يادم می آيد که گاراژ باربری ھم بود

 می آورد و در گاراژ به تو " مقاومتۀحماس" عدد ٢٠ن می کنم يک نفر می آيد و برايت ولفيديگر شيرازی و من ت

آن ھا را که گرفتی سريع برگرد، در اين صورت تا فردا در شھر ھمه کسانی که الزم است کتاب . تحويل می دھد

  .و ھزار تومان ھم پول به من داد که آن روز ھزار تومان خيلی پول بود. د داشت را در دست خواھن" مقاومتۀحماس"

 روز بعد ھمان طور که گفته شده سفانه آن روز من بليط اتوبوس برای رفتن به شيراز را به دست نياوردم و اجباراً أمت

اين کتاب .   شدم" مقاومتۀماسح"بود عمل کردم و به دنبال اين سفر که زياد تشکيالتی ھم نبود صاحب يک جلد کتاب 

مرا به شکنجه گاه ھای رژيم شاه برد و گوشه ای از درد ھا و رنج ھای کمونيست ھای فدائی و ديگر آزاديخواھان در 

آغاز جنبش مسلحانه را برايم روشن ساخت و بھتر فھميدم که چرا خلقی يک پارچه برخاست و فرياد مرگ بر شاه سر 

  . احترام عميق مرا نسبت به نويسنده دو چندان نمود کتابۀبی شک مطالع.  داد

به دنبال يورش جمھوری اسالمی به سازمان ھای سياسی و بساط دار و شکنحه ای که در سراسر کشور راه انداخت من 

در جای ديگری ھم مثل خيلی از ھواداران سازمان دستگير و زندانی شدم که داستانش مفصل است و حکايتی است که 

   .بايد به آن پرداخت

 زمانی که در زندان بودم روزی در بند به خاطر اتفاق دردناکی که برای يکی از ھمبنديان پيش آمد ھمگی ۶٣در سال 

 ما را به خاطر ۀھم.  البته منظورم از درگيری، درگيری لفظی است.  به نوعی عکس العمل نشان داده و درگير شديم

.   بردندئی آن ھم در جمع برده شده بود را يکی يکی به بازجواشرف دھقانیه افتاده بود و اسم رفيق اتفاقی که سر سفر

 سانتی در دو طرف نشسته بودند و غذا می خوردند ۵٠داستان از اين قرار بود که وقتی که زندانيان ، دور سفره ھای 

ان بود بلند شد و شروع کرد توی سفره پا زدن و راه ناگھان دختر جوانی که تا جائی که به خاطر دارم سال اول دبيرست

اين دختر در ارتباط با مجاھدين دستگير شده بود .  رفتن و ضمن اين که بشقاب ھا را به ھم می زد به ھمه فحش می داد

بودند  تمام خانواده اش را کشته و دستگير کرده و چه به خاطر شکنجه ھائی که شده بود و چه به خاطر اين که تقريباً 

او در حالی که فرياد می زد و فحش می داد و حسابی متشنج شده بود در واقع .  تعادل روحی اش را از دست داده بود

نه خير تا !  حرف ھای بازجو ھا را تکرار می کرد و می گفت  ھمه تان را می کشم ، فکر کرده ايد می رويد بيرون

 مسنی که در آن سوی سفره نشسته بود با سرعت بلند شد و او را بغل در اين زمان خانم. عمر داريد ھمين جا می مانيد

در اين زمان يکی از زندانيان گفت ، اين وضعيتی که سر ما آورده اند اگر . ش کندا ھم به او آرامش دھد و ھم ساکتکرد ت

يکی . ن طور نيست ھم بود به ھمين روز می افتاد، و زندانی ديگری به مخالفت برخاست و گفت نه اياشرف دھقانی

 ساله نبودند، که در اين زمان دو توابی که سر سفره نشسته ١۵ديگر از بچه ھا گفت آخر آن ھا که زمان دستگيری 

  . بودند داد زدند که اسم کسی را نياوريد، و گفتند مثل اين که به شما زياد رو داده ايم که مزخرف می گوئيد

بازجوئی بردند و در بازجوئی در حالی که ما را می زدند و تحقير می کردند  زندانيان را به ۀ بعد از اين حادثه ھم

چون قصدم زنده کردن ھمان صحنه .   خودم را نقل می کنمئیاالتی ھم می کردند که در اين جا قسمتی از بازجوؤس

 متعفن دژخيمان  ھر آن چه که بازجو گفته را می نويسم  و به ھمين دليل ھم پيشاپيش به خاطر فرھنگاست اجباراً 

  .جمھوری اسالمی و اجبارم در تکرار کلمات آن ھا از خوانندگان و رفيق عزيزمان پوزش می طلبم
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پا کنيد و ه  بايد ھمه روزه جنجال ب زندانتان را بکشيد حتماً ۀ آدم بتمرگيد و دورۀشما نمی توانيد مثل بچ": بازجو می گفت

  " نتوانيم مثل آدم با شما رفتار کنيم ؟ما را به زحمت بيندازيد و کاری کنيد که ما 

  ".من کاری نکرده و ھيچ جنجالی ھم نديده ام": پاسخ من 

اين قدر اين جا می مانيد تا موی سرتان . کثافت ھا می خواھيد به خودتان روحيه بدھيد ؟  ای روحيه باخته ھا": بازجو

ين حرف ھا در حالی زده می شد که بازجو در حال کتک   البته ا"با خودتان چی فکر می کنيد؟. مثل دندانتان سفيد شود

  .  زدن من بود

   "من متوجه منظورتان نمی شوم مگه چی شده ؟": پاسخ من

    " نظير خودتان را می بريد ؟ئیچرا در بند اسم کثافت ھا": بازجو

 می گفتم و می خواستم از اين را من مخصوصاً . ياد نمی آورمه دانم ب  من نمی"اسم چه کسی را برده ايم ؟": پاسخ من

زبان خودش اسم رفيق را بشنوم و در دل به حماقت و شکستش بخندم آن ھم که احمق تر از اين ھا بود و يا شايد ھنوز 

    : و در دامی که برايش گسترده بودم افتاد و با عصبانيت ھر چه تمام تر گفت اين يک نکته را نمی دانست

   ".رھبران تون ھم مثل خودتون کثافتند.  ماشرف دھقانی را می گوي": بازجو

طور مشخص اسم رفيق را ببرد در حالی که درد می کشيدم اما ه من از اين که بازجو را وادار و مجبورش کرده بودم ب

   .ش می خنديدمو در دل به حماقتاحساس پيروز شدن داشتم  

اين قدر زنان مبارز خوب و مسلمان در دنيا داريم ولی بی سوادھا ننشسته ايد به درستی دو تا کتاب بخوانيد ، ": بازجو

آيا   ؟ یشما کثافت ھا دنبال کمونيست ھا را گرفته ايد از حماقت و بيسوادی تان است تو اسم جميله بوپاشا را شنيده ا

  "کتابش را خوانده ای ؟

نشنيده ام و نخوانده ام اما بيار تا . نه"با اين که ھم اسم را شنيده بودم و ھم کتاب را خوانده بودم اما گفتم، : پاسخ من

  " .بخوانم

  " . اين قدر اين جا کتاب ھست که نيازی به اين کتاب نيست:"در حالی که معلوم بود عصبانی شده است گفت: بازجو

دن تنبيه و کتک ز. در حالی که در واقعيت به جز چند کتاب از مطھری و نشريات سپاه پاسداران به ما کتابی نمی دادند

 .  بيانگر حساسيت رژيم روی اين اسم و تاريخ مبارزاتی پشت آن بوداشرف دھقانیما به خاطر بردن اسم رفيق 

   .با درود بر رفيق ھميشه در سنگر که از اسمش نيز دشمنان در ھراسند

  

  ١٣٩٣  ]عقرب[آبان

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩٣ ]عقرب[اه ، آبان م١٨۵شماره 

 
  

 

 
  


