ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰ ژﯾﻼ ﻓﺘﺤﯽ دﺧﺘﺮی از اردوی ﮐﺎر و رﻧﺞ ﮔﯿﻼن
اﯾﻨﺮوزﻫﺎ ﺳﺎﻟﺮوز اﻋﺪام دﺧﺘﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺒﺎک از ﺧﻄﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی ﮔﯿﻼن اﺳﺖ .او در ﺳﺎل آﺧﺮ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻮرﺷﻬﺎی ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﺳﯽ ﺧﺮداد  ۶٠ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﺮک زادﮔﺎﻫﺶ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از اﻗﻮاﻣﺶ رﻓﺖ .ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ او ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮا او را ﺑﺎ
ﻣﻘﺪاری ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از
ﻫﻤﺎﻧﺴﺎل  ۶٠در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎی زادﮔﺎﻫﺶ ،در
ِ
او ﻫﻨﮕﺎم اﻋﺪام  ١٩ﺳﺎل ﺑﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺖ .رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از ﻣﺤﻞ دﻓﻦ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده زﺣﻤﺘﮑﺶ اش
ﻧﺪاده اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎوراﻧﻬﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آرﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ژﯾﻼی ﻋﺰﯾﺰ و ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ) ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ واﻗﻊ در ﺟﺎده رﺷﺖ -ﻻﻫﯿﺠﺎن ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد .ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﭼﭗ ﺷﺎﻏﻞ
در ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎری از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺟﺰو اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ...
ﺑﻮدم .ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮ و
ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﺎن ﺳﺎواک ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﻘﻼب
 ۵٧ - ۵۶ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ در ﻣﺪارس ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﮐﺎت
اﻋﺘﺮاﺿﯽ و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺳﻤﭙﺎﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ و در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ در  ١٩ﺑﻬﻤﻦ  ۵٨در ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻻﻫﯿﺠﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ در درون اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﭘﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد
داﺷﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ اﮐﺜﺮﯾﺖ ان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ داﻣﻦ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ دﻫﺒﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد .از اﯾﻨﺮو اﻣﺜﺎل
ﻣﻦ و ژﯾﻼ ﺧﯿﻠﯽ زود در ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ .او ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن راه ﮐﺎرﮔﺮ .اﻣﺎ
رﻓﺎﻗﺖ و ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن در  ١۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ رﺷﺖ دارای ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺳﺖ و دارای ﯾﮏ ﺑﺨﺸﺪاری و ﭘﻨﺠﺎه روﺳﺘﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺠﮑﺎری )ﺷﺎﻟﯿﺰار( ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺪر
ژﯾﻼ ﯾﮏ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎف دوزی ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯿﮑﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ژﯾﻼ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﯾﻔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ.
ﺣﺰب اﻟﻬﯽ ﻫﺎ در ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن در اﻗﻠﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﯿﻒ ﺗﻮده ای  -اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭼﭙﻬﺎی ﮔﯿﻼن ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻔﻮذ راه ﮐﺎرﮔﺮ در
ﮔﯿﻼن و ﮐﻞ اﯾﺮان .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﺎم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﮐﻞ آرای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ ،در ﺧﻮد ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از راه ﮐﺎرﮔﺮ ،ﭘﯿﮑﺎر ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل در ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﻮرﺷﯽ
ﮐﻪ ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺣﺰب اﻟﻬﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۵٩داﺷﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻮاداران راه ﮐﺎرﮔﺮ )
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮا ( ﺑﻨﺎم ﮐﻮروش ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺣﺰب اﻟﻬﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح و ﯾﮑﻤﺎه ﺑﻌﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه او در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۵٩ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺧﯿﺮاﻟﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ راه ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﻋﻀﻮی از ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼت راه ﮐﺎرﮔﺮ و از دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺸﺮﯾﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی "ﻓﻮﻻد" ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ۶۴ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از

ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ اﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺧﻮد را از ﯾﮑﯽ از ﻃﺒﻘﺎت زﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﺮت ﮐﺮد و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ ﺗﺎ
ﺣﺴﺮت درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت را روی دل زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻨﻬﺪ .اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺧﻠﻖ
) ﮐﯿﺎﻧﻮش ﺻﻔﺎﺑﺨﺶ و  ( ...ﻧﯿﺰ از ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ﯾﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف آن در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از
ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﻣﻦ و ژﯾﻼ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﺮﻃﺎن دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارﯾﻢ.
ﺷﺠﺎع ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارم روزی ﻓﺮا
دﺧﺘﺮ
در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﯿﺮﺑﺎران
ِ
ِ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ در ﺧﻮد ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ﺑﯿﺎد ژﯾﻼ  -ﮐﻮروش  -ﺧﯿﺮاﻟﻪ  -ﮐﯿﺎﻧﻮش و  ...ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.
آﻧﺮوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺮ ﯾﺎ زود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮزﻣﺎن ژﯾﻼ در ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن ) اﮐﻨﻮن ﺗﺒﻌﯿﺪی در ﺧﺎرج (
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