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اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻣﺮی ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮگ داﯾﻪ آﻣﻨﻪ اﻣﺎ ،ﻓﻘﻂ ﻏﻢ از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮگ داﯾﻪ آﻣﻨﻪ ﯾﺎدآور ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ای ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺮ ارزش اﺳﺖ؛ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی ،ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽﺷﺎن ،ﺑﺮای دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و آزاد از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
داﯾﻪ آﻣﻨﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎرزه و زﻧﺪه ﮔﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ از
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺧﺎوران ﺑﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ اوﺗﺎرﯾﺦ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ دو ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺪﻧﺶ ﺳﻮﺧﺖ .ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ دو ﻓﺮزﻧﺪش اﻣﺎ آﺗﺸﯽ ﻧﺎﻣﯿﺮا در دﻟﺶ ﺷﻌﻠﻪ ور ﮐﺮد.
داﯾﻪ آﻣﻨﻪ در روﺳﺘﺎی "ﮔﻮﻣﻪای" از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﺎن روﺳﺘﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و
داﻣﺪاری ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ رﻧﺞ و ﺳﺘﻢ را ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد .او درد زﻧﺎن
ﺳﺘﻢدﯾﺪه و زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪون ﻣﺰد ،را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ راه
ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺶ ﺻﺎدق ،ﻣﺮدم
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه روﺳﺘﺎ را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داد و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻏﻀﺐ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺷﻮرا از ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،روزﻧﻪای را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن درد و
رﻧﺞﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،داﯾﻪ آﻣﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،از ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮد.

ﺻﺎدق از ﮐﺎدرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی اراﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا و ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ آن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺳﻨﻨﺪج رﻓﺖ .او ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺳﻨﻨﺪج و ﯾﮑﯽ از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ
و در ﺳﺎل  ٦١دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد .ﺻﺎدق در
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد" :ﻣﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ،دﺷﻤﻦ ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻫﺴﺘﻢ"
ﺟﻼدان اوﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺎدق را ﺑﻪ ﺣﺮف زدن وادارﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم او و رﻓﻘﺎﯾﺶ را
در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل  ٦٢در زﻧﺪان اوﯾﻦ ،ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺴﺪ او را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺰاران اﻋﺪاﻣﯽ
دﯾﮕﺮ در ﺧﺎوران رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
داﯾﻪ آﻣﻨﻪ و ﻫﻤﺴﺮش دروﯾﺶ رﺷﯿﺪ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدق ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .دروﯾﺶ رﺷﯿﺪ راﻫﯽ
ﺗﻬﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻮد ،داﯾﻪ
آﻣﻨﻪ اﻣﺎ در روﺳﺘﺎ ،ﺧﺒﺮ ﺟﺎﻧﮑﺎه دﯾﮕﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ دوﻣﺶ ،ﺻﺎﻟﺢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻔﻮف ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
روﺳﺘﺎی ﮔﻼﻧﻪ ،ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎزد .دروﯾﺶ رﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آوارﮔﯽ و اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اوﯾﻦ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﭼﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس و وﺳﺎﯾﻞ ﺻﺎدق در آن اﺳﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .داﯾﻪ
آﻣﻨﻪ و دروﯾﺶ رﺷﯿﺪ ،دو ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪﺷﺎن را در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن
داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ وﻓﺎدار ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺻﺎدق و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﻓﻘﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﮐﻪ در ﮔﺮدان ﮐﺎوه و ﮔﺮدان ﭼﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ داﯾﻪ آﻣﻨﻪ و
دروﯾﺶ رﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﻣﺎﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﺑﻮد ،داﯾﻪ آﻣﻨﻪ ﺗﺎ
آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽاش ﯾﺎری ﻣﯽداد ﺑﺮای رﻓﻘﺎی ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﺟﻮراب و دﺳﺘﮑﺶ و ﺷﺎل
ﻣﯽﺑﺎﻓﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﺳﺘﺎ ﭘﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻮد ،ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر و راه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ دود ،رﻓﻘﺎی ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ را از دﯾﺪ دﺷﻤﻦ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ .اداره اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺎﺳﺪار
و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺎدق ،ﺻﺎﻟﺢ و ﻫﺰارن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺎزش وادارﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر زﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﺷﮑﺴﺘﺸﺎن را از داﯾﻪ آﻣﻨﻪ ،دروﯾﺶ
رﺷﯿﺪ و ﻫﺰاران ﺧﺎﻧﻮادە ﻣﻘﺎوم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آنﻫﺎ را ﺷﮑﻨﺠﻪ
روﺣﯽ دادﻧﺪ .داﯾﻪ آﻣﻨﻪ و دروﯾﺶ رﺷﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪﺷﺎن ،ﺑﻪ
آرﻣﺎن ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻗﻠﺐ داﯾﻪ آﻣﻨﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺷﺐ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ٢٠آﮔﻮﺳﺖ از ﺗﭙﺶ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،او ﻫﻤﯿﺸﻪ
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ روزی آرﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﺪﯾﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
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