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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

  
 ی انتظارنايم

  

  يیستارگان پر فروغ جنبش دانشجو

  و

   ستاره دارانيدانشجو
بھایکي در رور ی از آن ش ر" نياو" وحشت و ت ال شصت، دخت سمیدر س ا تب د ب د بلن ب واردی ق ر ل د ب د ش او .  بن

ه در ی سال چھارم پزشکی و دانشجوگاني ساله، متولد گلپا٢۴" فرشته نوربخش"  وري شھر١۶ دانشگاه تھران بود ک

  . بودرشدهيگ دست،یاباني، مشکوک به شرکت در تظاھرات خ)عصريول( مصدق ابانيدر خ

د برخورد و خوش و بش صمني سنگی آن فضادر سبت مي متوجه شدیزود ه به،ي اولمانهي و شلوغ بند، با چن ه ن  ک

انوادگ شھریدور خ ته و ھم م داش ا ھ ستی ب وخ. مي ھ ه ش شب ب دیاز آن شھر" را گري ھم دا " ليفام "ايو " یھم ص

  ـ!ميزديم

تان.  فشار و شکنجه بودريشدت زه  و بيی تحت بازجوفرشته دي میھر روز او را به شعبه دادس ا وقتبردن د ی ام ه بن  ب

اه ع بچه ھا در بند، ب جميۀ حفظ روحی گشت برایبرم تي می سخنشيندرت از شکنجه ھ داد ز. گف ل در یاديتع  کاب

دی را حداقل نمني پا و کمر خورده بود و اهيناح ان کن بھا از درد کمر و ب.  توانست کتم خصوص اعصاب کتف ه ش

ه از درد یالم از کغي دری ولد؛ي دی شد به سادگی را در چشمان پرغرور اما پر دردش مني بخوابد و اتوانستينم  ک

ت، ی لباسش کمني آسترد،ي به او بدھم، دستش را دراز کرد که بگیزي خواستم چکباري. ديو رنج خودش بگو اال رف  ب

ه در طدمي فھمدرنگيب.  آشکار شدشيتھا مچ دسی زخم رویجا زني ای ک تبند فل ا دس ا ساعتھا ب ه حالت ی روزھ  ب

ه اعصاب ایبي ازآسی امان کتف و کمرش ھم ناشیرد بد.  زخم آثار آنستی جاني بوده و ازاني آویقپان ه ب  ني بود ک

  . که خورده بوديی شدن وارد شده و البته شالقھازاني بر اثر آوهيناح

ده اش و موقعتي وضعرغمی  علفرشته ه داشت و ھمی اعدامري زتي خاص و حساس پرون اد یبھاي آسنطوري ک  ح

وداري برخوردار بود و بسيیباال و اراده هي کرده بودند، از روحبشي که نصیجسم .  ھم شوخ طبع و خوش برخورد ب

وذ و پختگتيشخص بند شرکت فعال داشت و ی جمعیدر ھمان مدت کوتاه حضورش، در تمام کارھا  یاسي سی پرنف

  . زود در جمع بچه ھا جلوه کردیلياش خ

  ـ:دمي و گپ زدن از او پرسیشوخ ی کنار راھرو و پشت در بند نشسته بود، کنارش قرار گرفتم و بعد از کمیروز
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   کنند؟ی متتي آزار واذنقدري که اخواھندي از جونت میچ" یھمشھر"ـ

  ـ!یونيزيو مصاحبه تلو! ی اطالعاتی ھمکار،یچيھ:  گفتی کرد و به آرامی مھرباننگاه

  ـ! ندارندیادي ھا توقع زچارهيپس ب:  گفتمی گرفتم و به شوخیجانبه  حق بافهيق

  ـ!آره:  گفتیر دای لبخند معنبا

د کل۶٠ مھر ماه لي اوای از روزھایکي روز بعد، در چند ه در ِ بن از شددي، حدود عصر، پاسدار ب داخت و در ب .  ان

  ـ: زداديبلند فر.  بودی نحسی که چه صدایوا

  ـ...فرشته نوربخش  ... روني بندياي آماده بشوند و بلي وساهي خوانم با کلی که میاسام

 ینيسکوت سنگ.  جز اعدام نداشتیامي و آن موقع از روز، پامي حبس شد، بردن بچه ھا در آن اماني ھانهي در سنفس

ا تک یفرشته با آرامش و سر. ميّ اما با احترام، در سر راه عبور آنان برپا شدیھمه به تلخ. در بند برقرار شد اال ب  ب

 یانگار کس. ستاندي را از چرخش بازاني متوقف کرد و زمرا شد زمان ی مکاشي کرد، ای میتک بچه ھا خدا حافظ

د نگھش ی میکاشک.  فرشته را در آغوش گرفتم، محکم فشارش دادمی وقتکرد،ي را گرفته و داشت خفه ام مميگلو  ش

 و ای ولدي غلطمي گونه ھاینتوانستم احساساتم را کنترل کنم، اشک رو. مي بودري اسزي افسوس که خود نی ولم،يداشتيم

اک ممي صورتم و ھمان لحظه که اشکھای روديست کشمصمم و مھربان، د ار کردي را پ ر صالبتش در کن اه پ ا نگ  ب

  ـ:گوشم آرام گفت

  .نندي را نبتي پاسدارھا اشکھاچوقتي قول بده که ھ،ی کارھا بکنني نبود از اقرار

اني ھایبه ھمه ھمشھر:  را جمع وجور کردم، او ادامه دادخودم ه ھمم انيه  بشهي سالم برسان و بگو ک ودم و ادش  ب

  ـ... نداشتم، به عھدم وفا کردم و لب نگشودمھنماني مردم می جز آزاديیآرزو

اھفرشته ر کشی آرام و عزمی با نگ ان پ توار از کنارم تدي اس دهياو آ.  و رف ه آن اد،يدي را نمن ا ب اني ام ه م  داشت، ب

ردا ه ب ... ی آزادیف انش ک ه آرم الھایو البت ام آن س خت و طی شک در تم والن س ا و ط ت فرس راغ یاق دان، چ  زن

  .راھمان شد

قاگري ديیآخر آنشب، باز دسته ا. جا مانده  بعد از رفتن او در بند بیني تلخ و سنگی فضاچه اقي از ش ر ی ھ اغ پرپ  ب

  ـ....شدنديم

  رد،ـي بمباي زی که چون قودميشن

  رد،ـي بمباي زاد و فربندهيفر        

  ،ـی به موجندي شب مرگ تنھا نش              

  رد،ـي دور و تنھا بمی رود گوشه ا                      

دت. زدي نمی حرفچکسي ھ،ی طوالنی رفتن آنھا، تا لحظاتبا د از م توھایکي یبع ال آزادني خونی از پرس ر،ی ب  مي م

اي رسا و زی غالب شد و با صداء بر فضا،ی کاشميعبدالرح ه اش،يب دن نغم ه خوان رو از زي شورانگی شروع ب  ن،يپ

  ـ: خواندني کرد و چه دلنشیميخواننده قد

   دارم،ـی در سر شورامشب

   دارم،ـی امشب در دل نور    

   باز امشب در اوج آسمانم،ـ          

                      ......   
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ان سر  بود، طاقت از کف داد و ناگھشيايکه مشغول نماز و ن" یمادر ذاکر. " بند را فرا گرفتی سکوت فضامجددآ

ای بزرگ تا به کی خدایا: به آسمان بلند کرد و ناله سر داد ر می بچه ھ ا را پرپ ا کی م د، آخه ت و اشک ... ؟ی کنن

ته و بقی شد تا پشت پای فرصتفشردي را مميشدت گلوه  که بغض بزي من نیبرا... مجالش نداد ار هي فرش ا، کن  بچه ھ

ه زده و سر روم،ينشست ی که معموآل با فرشته ميی پشت در بند، جاواريد تقبال ی چمباتم ه اس ذارم و آرام ب و بگ  زان

  . آن باشمی در بند نبود که مجبور به اختفای پاسدارگريآخر د.  روممياشکھا

امشب د، ھنگ ه عصر رژی بع ه دو روزنام د عزمي ک د، ھمبن د ش م زمي وارد بن ار( اعظ ھربانو عط ه ) یش روع ب ش

ودی جمع کرد و طبق معمول با اسامی بلند برایخواندن آن با صدا ام .  اعدام شدگان آغاز نم وربخش"ن ته ن ه " فرش ب

ودنيب خلق در مرکز تھران، در ني مجاھدوري شھر١۶عنوان فرمانده تظاھرات  ل ب دام شدگان شب قب م ینم.  اع  دان

ه آ ود ايک اھرات ب ده آن تظ آ فرمان ا باي او واقع ود، ام ده قدي تردیّ نب شب فرمان انيلبھا او از آن  و ی در راه آزادگم

  . شدی در زندگیستادگيا

ذھبسمي بند ما بود که در راه مبارزه با فاشی دانشجوني و نه آخرني نه اولفرشته د از تحمل غی م سانري بع ری ان  ني ت

اد الیدر ط. شکنجه ھا به خاک افت شجوی سخت و طوالناني س ه شصت، دان دان در دھ ساني زن  از شاخسار یاري ب

ااني مالميدست رژه  بشاني گل جوان،يیبالنده جنبش دانشجو و ندهيرو ه ھ ر نمون ه ذک ا ب  اراني از يی پرپر شد که تنھ

  ـ: کنمی مء اکتفاني اویھمبندم و ستارگان آن شبھا

ه در سال کي تکنی مجاھد خلق دانشگاه پلاني از دانشجویني حسبايبا نام مستعارفر" یفرح محمد"ـ ود ک  ۶٠ تھران ب

د تنب۶٢ در سال  شد وريدستگ ورد شناسا٨ یھي در بن زل حصار، م ائنیکي يی ق رار گرفت و علني از خ  رغمی  ق

  . اعدام سپرده شدجوخه منتقل و سرانجام به ني زندان، به اومي و نکسالي هي اولتيمحکوم

ا مجاھد۶٠ سال وري شھر٢۴ رشته زبان تھران که در یدانشجو" ی جوادديناھ"ـ تگني در رابطه ب ق دس  و در ري خل

  .دي گردرباراني تني در اویريفاصله سه روز از دستگه  تنھا بیعني ور،ي شھر٢٧

ق مجاھد رايم" خل انزادهت دا" ( چوپ د ف ق دي شھيیفرزن انزاده" خل د چوپ رزم اري، "محم  شتازيپ" ی جزنژنيب" و ھم

  . شدرباراني تني در او١٣۶١ که در سال کي تکنی پلیمي شی مھندسی، دانشجو)يیجنبش فدا

د رايم "زمي عزھمبن دی قاضت شجو" ی زاھ وق سیدان دان، یاسي حق ال زن ل شش س د از تحم ه بع ران ک شگاه تھ  دان

  .وستي پتي به ابدکشي جان سپرد و با نام نی بر اثر سکته مغزیطور ناگواره  از بند بيیسرانجام سالھا پس از رھا

ستان سال یاسي سی قتل عام ھولناک ھزاران زنداندر سزي ن۶٧ در تاب شجواري چه ب د از یري دلاني دان ه بع د ک  بودن

 اي یروزيد" دستانه طناب ب" به حکم جالد جماران و توسط سابقه ی بتيتحمل ھفت سال زندان، سرانجام در آن جنا

  .وستندي خلق پی کھکشان شھدابه سر به دار شدند و ،یامروز" مھرورزان"و " اصالح طلبان"ھمان 

  ـ :دي شھني ھمچون مجاھدیدالوران

  راني زنان ابالي والی ملمي تھران و عضو تی بدنتي رشته تربیدانشجو" یفروزان عبد"ـ

   علوم در کشور انگلستانیدانشجو" ی رجورهيمن"ـ

   تھرانی دانشکده فنی مھندسیدانشجو"  عالمهلتيفض"ـ

   تھرانی طالقانی مجتمع پزشکی پزشکاني، دانشجو"زھرا شب زنده دار"و " ی دھکردی بھبھاننيميس"ـ

   دانشگاه علم و صنعت تھرانی مھندسیدانشجو" اعظم طاقدره"ـ

   معلم تھرانتي دانشگاه تربکيز فیدانشجو" ی قرباننيمھ"ـ

   دانشگاه تھرانیاضي رشته رانيدانشجو" ی عمومبايفر"و " ی گلزاده غفورميمر"ـ
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   تھرانانيائيحي ء مجتمع شفای پرستاریدانشجو" زرگر) قهيصد (دهيسپ"ـ

   تھرانی دانشجوراز،يمتولد ش" آفاق دکنمامھر"ـ

   تھرانیمتولد شھر کرد، دانشجو" اني فتاحاليسھ"ـ

   تھرانیدانشجو"  فرداني توانائميمر"ـ

   تھرانیمي شیدانشجو" ی زرگانديناھ"ـ

   تھرانیدانشجو"  خداپرستی ساغرميمر"ـ

   تھرانیدانشجو"  جامع کلخورانمهيفھ"ـ

  ه تھران فلسفیدانشجو" یصنوبر قربان"ـ

   تھرانیدانشجو" انيمي کریمھر"ـ

   دانشگاه تھرانیوتراپيزي فیدانشجو" زادهيمھدخت محمد"ـ

   علوم دانشگاه تھرانیدانشجو" یرازي هللا زاده شتي آهيرض"ـ

   تھرانیدانشجو" اني فتحعلرهين"ـ

شجوی آنان، ستارگان پرفروغۀ ھمآنان، بش دان د از جن رچم راني ايی بودن ر پ د ب ا اب ه ت ار ک  ھني مني اخيپرافتخار ت

  ـ... از ستارگان دنباله داری خونبار با کھکشانیجنبش. درخشنديم

ن داي ميديش از مي خوان ه در آغ شجوکي ک بش دان ال ١۶ در روز راني ايی دوران، جن عله ١٣٣٢ آذر س ه ش ا س  ب

  . مشعلدار شد،يیاھورا

ت،يگرفت و گسترش ُ که در دھه پنجاه آن شعله ھا برافروخت و گر ميدي شناي ميديد شجواف بش دان  ،يی و در بطن جن

شجو"  خلقيیفدا"و ـ" مجاھد خلق"نسل  ه صدھا دان  شتاز،ي پیسر برآورد و پا به عرصه مبارزه گذاشت که از جمل

  . شددهيبرچ استبداد کھنسال کي تار، ستاره شدند تا دودمان یدر آن شبھا

ود ه حاکمميدي و دميب ا ب ه ب الب "،ادي شاني مالدني رستي ک سل انق شجو" ن بش دان تن آن جن  ی رو در رويیو در م

ذھبسميفاش ت و پای م د برافراش رد و در یداري ق وزان و کي ک ش آم ت دان ت در دس ستمر، دس ار و م  رزم خونب

ه در ی پاريز را در ني شدند که زمی آتشفشانخواھان،يکارگران و کارمندان و ھمه آزاد د و البت ار لرزاندن  حاکمان جب

  ـ... خلق نشستني اري بر تارک آسمان تقدگريزار ھزاران ھزار ستاره د کارنيا

سورھایاسي سی ھمه سرکوبھارغم یعل" نسل سوم" که ميني بی و ممي حاال ھستو افي و تحری ارتجاعی و سان  ی ھ

،  در دست گرفتهی را ھمچون مشعليی دانشجوني حاکم، پرچم جنبش نوشاني اندکي تاریکيز فی ھاهي و تصفیخيتار

 نيا.  خود کاشته اندنهي و با افتخار بر سرگرفته بی پرفروغ و جاودانه، توشه ایو ھر کدامشان از جنگل آن ستاره ھا

شجونيچن بش دان ا،يی است که جن تاره ھ بش س ا، جن ا و اخترھ بش اخگرھ شجوی جن ه دار و دان تاره دار، اني دنبال  س

  . نخواھد نشستی از پات،يو جنگ و جنا جھل و جنون مي رژدنيرکشي خروشد و تا به زیھمچنان م

جاعانشاني شعارھاني را و طنشاني رسااديفر م در ھمۀ را و اعتراضات ش از ھ ان را ب ا مني ش نوی روزھ  و مي ش

  ـ:ميني بی و مميخوانيم

  ـ" ...ردي پذی ذلت نمرد،ي می رزمد، میدانشجو م "–" کتاتوريمرگ بر د "–" یزنده باد آزاد"ـ

ده "یآر شگاه زن تدان شجو" اس اه و آزادانيو دان واهي آگ نگر آزاد "ني در اخ انزده آذر "یس ت ش روز "، حرم

  ـ.دارنديپاس م" ی و برابریآزاد" دربندشان و با آرمان اراني از تيو در حما"  ستاره ھااديبا "را " دانشجو

  


