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اما  ه است؛صدای کشتگاِن ستم خفه شد ،تاریِخ استبدادی ما ولفصتر بیشدر

در که و فردا روزی  هبرخاست ، پایتخت سوئداستکهلمآواِزکشتگاِن ستم امروزدر

ر فصِل پایانی تاریِخ استبداد حک دشهرهای ایران بهاِر دادخواهی را ی  همه

 .یمنباشنیز اگر من و ما یحت،خواهد کرد 

به  زیادبا تفاوت سنی  ،یک فامیل چهارتن ازسیمای آتش زنه  یبازنگردر 

علی صدرایی ،جلیل جواهری لنگرودی بحری لنگرودی،زاده  عربهای حامد  نام

به را  گوناگونهای فکری  با نحله (اقدامی) اشکوریحسین صدرایی اشکوری و

 .آسانی نیست، کارندواحد ی یک خانواده صرف اینکه از

. کنم تدوین نمی گروهی وایدئولوژیک  منظر از را این چهارعزیز ی یادنامهمن 

 برپایی دادگاه حمید نوری دادیار و ۷۶ لساخونین سالگرد قتلعام  با همزمان

همان  در« کمیته مرگ» عضوازهمدستان ابراهیم رئیسی  وگوهردشت زندان 



رگزار بحاکمیت اسالمی،  امروزت رئیس دول سال پیش و ۳۳در ،زندان

کردن ابعاد  برای محکومپس این یادنامه را در همراهی با آن محکمه و . شود می

  !نمایم جنایت تدوین می آن

 ازدیربازدر، ازسرحدات اشکورات شرق گیالنبرآمده  ها، خاندان اشکوری

مرکزاستان درصدرایی اشکوری مدیرروزنامه طلوع وجاگیرشده  لنگرود

 وارسی این مجموعه از در. بودخاص  م وعا ی شهره و توانا خطیبی رشت،

 اند، شهرمان به نوعی برآمده ازاین خاندان سرآمد می کنم، چهارعزیزی که یاد

 ! یادشان گرامی... ُگل آن بوی خودش را دارد هر

 :زاده بحری لنگرودی حامد عرب

 

ملوک خانم اشکوری  فرزندبزرگترین  حامد بحریها، اشکوری ی خانوادهازجمع 

  .متین بود همیشه آرام و ،بحریحسن  و آقای

میانی جامعه ی ازقشرا خانوادهدر ۴۳۲۲ اردیبهشت ۴۲زاده بحری در عرب امدح

روحانیت شهرمان  ی های شناخته شده چهرهش به یکی از نسب مادر. متولد شد

ها  بحری ی خانوادهاز زحمتکش  فردی پدرش ورسد   می( ها اشکوری)لنگرود 

 .ودب

اده ومحله با خویش درسطح خانو ی اندوخته ناسب باورهایبحری به ت حامد

های اعتراضی آن زمان، سهم خود را به نمایش  معدرتجتکثیراعالمیه وپخش آن،

های  بندیجهت گیری همین دسته صف بندی وبا پیروزی قیام بهمن و. گذاشت می

ازمان ، حامد نیزبه هواداری سلنگرودکوی ومحالت وکل شهر جوانان در

 سازمانبا شورواشتیاق بی پایان به فعالیت دراین ن خلق پیوست ومجاهدی

 . پرداخت



 ی ره درعرصههمواو بود ، دانش آموزی سرآمددرمدرسه ودرمحله حامد

 ۴۳۷۱ سال مرداد ماه رمضاندر  ثابت قدم بود تا اینکه ،اجتماعیهای  فعالیت

 .به زندان برده شد و نداشت دستگیر سال بیشتر ۴۷ که درحالی

این ، حاکم شرع ضد انقالبی ،ی قانونیهدادگا بدون وکیل و زمان بازداشت و در

 .خواند« خدامحارب بامفسد فی االرض و» آرمانخواه شهرمان را جوان آرام و

، بی تردید با اعدام و های داغ و درفش و جنون آن سال صدور چنین حکمی در

 ملوک خانم را ازحامد  ،ضد انسانیبا چنین حکم . بودمرگ این جوان برابر

و نوید  برادرانش امید و (مهتاب) خواهریگانه  و( پدر) و حسن آقا بحری( مادر)

 .گرفتندکل خانواده  و

دریای  ساحل ، در۴۳۷۱ شهریور ۴۴ در، روز ۴۴ ماه و ۴ حامدبحری پس از

اش برای  نام شد و بردار سر گونه او بدین .ی اعدام سپرده شد به جوخه چمخاله

 .گردید و ماندگار آوازهها پر جوان آن سالفشانان درمیان جانرمان وشههمیشه در

شدید  با تدابیر را شبانه و او خونبار پیکرو بستگان حامد، با جسارت، پدرومادر

دفن  داشتند، مالای که نیروهای امنیتی رژیم اع های ویژه امنیتی با ممنوعیت

طرف  به وادی لنگرود از های منتهی تمامی راه برپایه اطالعات موثقم،. کردند

 و مادرش تشییع و در های لرزان پدر برشانه پاسدارها بسته شده بود، حامد

قبرستان لنگرود به  بزرگان خانواده در کنار در، ها اشکوریگی ی خانواد قبرهم

تنها جرم این جوان رعنا، نپذیرفتن والیت فقیه و نسبت ندادن  .خاک سپرده شد

 .بود (م مرگ آفریناما) لقب امام به خمینی

حامد را  خواهریگانه  ،باب حامدبحری، یادداشت مهتاب بحری که در دریغم آمد

 :نویسد مهتاب می. این یادنامه جا ندهم در که در پست اینستاگرامش یافتم،

 !سال۴۷تو. من فقط ده سالم بود، ۴۳۷۱سال  شهریور ۴۴ 

هایی به بزرگی  هبا اید پُرشور سری وساله با دلی پاک  ۴۷ انیک نوجو 

 ی ی بی طبقه برپایی جامعه ساله با تفکر ۴۷اینکه یک نوجوون . رویاهات

 آزادی برای تمام عقاید چه خطر جامعه و تمام اقشاری توحیدی با اعتقاد به برابر

 رفتن چقدردادگاهی ناعادالنه تصمیم به نابودیت گ شد که در بزرگی محسوب می

 !!!چقدر زبونن !!حقیرن

ها  بعضی زخم ؟اند تازهانگار گذرد، ها هرچه که ازشون می ی اتفاقبعض چرا

 !؟جسم آدم موندگارهروح وبرجاشون  همیشه؟دسوزن ،همیشه میدناسورنهمیشه



ع بچه بودم، اما من اون موق. ده میا فشارابد گلوی آدم رها تا  بعضی بغض

 آمدند؟  با همچین غمی کناربابا چطور دونم مامان و نمی

 !شه همچنین داغی سرد بشه ، مگه میکشیدن لد جون وبه  اراون  ورطچ

 !شه فراموش کرد مگه می

 !شه بخشید مگه می

 .شه یمعلومه که نم

که اول شهریور سال از ۲۰هم بعد ازهنوز و توان افتاد مادراز مد،بابا ازپا درآ 

  ... شه ، نه نمیکه قلبش از طپش بایسته زمانی!!! شه حالش خوب نیست تا می

  ...کنیم خشیم ونه فراموش میب می نه

 ...یادت همیشه با ماست

 .کشیم که نفس می تا زمانی

 

 :جلیل جواهری لنگرودی

 

 
. توان درد را نوشت می ماندم که چگونه ،جواهریباب پسرعمویم جلیل  در

بیداد زمانه را به زبان قلم ترسیم  ؛فراغ را تفسیرکرد، دلتنگی را به تصویرکشید

 چه می گویی و گران دریابند که تواین نماها را واگویه نمود تا دی ی همه و نمود

پیرامونت را با خودت نداری  ترین آدم زندگی و وقتی نزدیک ،به چه می اندیشی

اند،  گرفته تو ای از اندیشه و را به چه جرمی و باور هیچ هم ندانی چرا او و

شنوم به  می جلیل را وقتی نام .شود می تر دقیق صورت مسئله خیلی سخت جانت

چگونه آن غم ایام در  صبور جاللم، انسانی ساکت و رسم که عمو گیلزادم می



چگونه با ، ماندگار و مادری جسور و زن عمویم فخرالسادات، درونش سرکرد؟

 دلشورهایش کنارآمد؟

کند و نوای باریدنش نیست  دلم سنگینی می یک آسمان باران بر انگاری من خود

 من برای این! این اندوه بی پایان را پاشوره نماید چگونه بنالد و وکه کی ببارد 

اندوه  این و وفان درونم فروریزدط باشد تا .شناسم زمان نمی ،اندوه بی پایان

دورترین  صورت گرفته از این جنایات ی دادگاهی برای دادخواهی همه در ناپیدا

 !دما هویدا گرد به وسعت تاریخ کشور ایام تا به امروز،

؛ ام زیادی نگاشته ی پراکنده های اشتیادد تا به امروزپسرعمویم  ،من برای جلیل

 نه تنها یک تن، بلکه دو تن دیگر اعدام او، با عمویم، و زن عمو مانده از یادگار

گلوله  آنان، رسبا مرگ زودبه نوعی زرا نی( پدر -مادر) پنج تن خانواده از

وبرای ما از  ها گرفتند ها واشکوری هریجوا ی کل خانواده از باران نمودند و

 !جمع پنج نفره آنان ، تنهافروغ و جواد باقی ماندند

نه تنها  ،رود برابرم رژه می اوقات در ی همه جواهری جلیلمادی  حضور

 دانستهابرسردانسته ونهای اوکنجکاوو بلکه سماجت،جلیل رویش خنده سیمای

جلیل برای .کن معامله نبود ول،یافت یتا چیزی را درنماو .تک بود ،هایش

 آمد سراغ آدم می ها بار دهبلکه  یکبار،نه  ،ای ستهننادا موضوعپاسخ هردریافت 

 .مویسخت دلتنگ ا ام با او، نزدیکی ی به سائقه. دریابد راموضوع صورت تا 

 :زنم هیب مین ایست که مدام به خود چنین دلتنگیازپس 

 عموفخرالسادات اشکوری و مادر ادخواهید ی یادواره گرامیداشت یادجلیل؛

 !اموشی نشایدفر جلیل جواهری هم است و

 



کوتاهی  یادداشت من منت نهاد و جاللم بر یگانه دخترعموی باقی مانده ازعمو

تن یاد شده  چهار ی خانواده از نمایندگی فروغ جواهری. ام فرستاد برای یادنامه

 ی کارنامه .ید نوری بعهده داردهای دادخواه برای دادگاه حم لیست خانواده در را

های حامد و جلیل و آن دیگران در مجامع خیابانی،  با عکس حضوراوجسارت 

 امر در کشور از خارج جمعی مادر بود ی نشانه ،سازد نمایان می را او حضور

 : نویسد فروغ می .سازد لیاقت حضوراو را نمایان می دادخواهی و

 .کنم ا دلیل هوس دیدن و بوسیدنت را میب روزهایی هست که بی دلیل و شاید هم

دلتنگ آن روزهای . شوم میصورت همیشه خندانت  دلتنگ صدای مهربانت و

 .گردم پنج نفرمان می با هم بودن

ازما پنج . های راه پشته بن بست جواهری ی کوچکمان درآن کوچه ی دلتنگ خانه

 ها را درشما ی همه ات، من به عنوان خواهرکوچک نفر فقط دو تن باقی مانده و

 .کنم یش جوادم جستجو مدوجود دا

بلکه  ما نگرفتند، از آن جانوران آدمکش فقط تورا ناجوانمردانه اعدام نکردند و

دیگرهم به قلب بابا و مامان زدند که با فاصله  ی نابکارانه ی گلوله با اعدام تو، دو

لد ری باید تاریخ توادا ی چندی پیش برای یک پرونده. هم رفتند از و تو کمی از

ازیاد برده بودم که بابا تازه به شصت . کردم و مرگشان را درفرم اداری پرمی

ش بودکه رفت و اشک امانم سال رسیده بود که رفت و مامان پنجاه وهشت سال

 .را برید

گری حاکمان دینمدار به بیدادتو، که  ی نبوده های نداشته و این سال ی برای همه

، برای جوانیم که جالل بابا مامان فخری وبرای  .غ شدیمن دری از ناروا،

، برای حامد شانزده ساله .سپری شد تو ی جانفشانی آرمانخواهانه درسوگ و

برای حسین  ام، برای علی، پسرخاله نوجوانی و دوست دوران کودکی و

کنم  بخشم ونه فراموش می نه می... نما یاران از بسیارانی دیگر و ها، صدارایی

  !شما عزیزانم هستم  ام دادخواه زندهوتا 

 .، دلتنگتم جلیلمدلتنگتم برادر

از ، ۴۳۷۶تابستان خونین  سی وسه سال گذشته در خونین شهریور سالگرد در

هیئت » گانترکیب گماشته شد جانورانی که هیاکل آنان دریاد نبریم یکی از آن 



آن همه  سبعانه، و گزاردند تا چنین وحشیانه شان نمازمی به فتوای امام« مرگ

بسان مرگ  ،شان خود به زندگی ننگین تا دنکشانبهای عاشق را به کام مرگ  جان

به  تا لبیک گویند اعدام به کشتار و( خمینی) امام مرگشان اسالم و رآفرینان صد

به  س قوه مجریه کشورأر امروز بر ،تباهی جامعه و گسترش فقر ادامه دهند

   !دنران حکم میعلیه بشریت  عنوان جنایتکار

 :علی صدرایی اشکوری

 

 .قیاس کرد باید با هم سنجید و برادر عنوان دوه اما علی و حسین صدرایی را ب

 ادبیات دانشگاه تبریز ی دانشکده تاریخ از ی رشته ی دانش آموخته ،علی صدرایی

 عاشق هم شدند و ارمنی دل باخت وخانم  در دوران دانشجویی به یک دختر. بود

 یک آقا پسر ازدواج دخترشان با با دختر ی خانواده. دواج برآمدندزصد ابه ق

 .شدند راضی به این ازدواج نمی مخالف بودند و مسلمان شدیدا  

ه دوست دخترش به دعوا با خانواد ،بودای  یک دنده و پیگیرانسان صدرایی علی 

 بار .دزندان هم ش ی روانه آمد که طبق روایت خودش، چند باردرگیری بر و

 یزوساطت پدرش حاج صدرایی که به تبر با، طوالنی شد که بازداشت او آخر

این ناکامی  مدتی از بعد از .شد علی آزاد، ساخت را میسر آزادی او امر رفت و

اش  جویی مبارزه سرکشی و ی روحیه لیو ؛اجرا پایان یافتم سرخورد و

 از! باقی ماند پسر و خترد از او دو یادگار سرانجام ازدواج نمود و. چندان شددو

به بیماری چندی  اعدام علی، پس از بعد ازنازی خانم  شهمسرخانواده شنیدم که 



بابک  های مریم و به نام فرزندان این دوعزیز، دست رفت و العالج سرطان از

 .بزرگ شدند درآوردند و خود بال و پر شان پر پدربزرگ مادری بال و به زیر

و  مخفی ی مبارزه مشی چریکی و ین خیلی درگیرنظام پیش ی دوره علی در

 های فرهنگی و فعالیت اطالع از با و ۴۳۱۱ سال از بعد .نبود زیرزمینی

روابط  شخصیت حسین و از ثرأمت خویش، تر کوچک برادر ،اجتماعی حسین

 .های فدایی برآمد هواداران چریک ی به جرگه آنها دوستان وآشنایی با

بین  در اجتماعی بود و امور بودجه در برنامه و کارشناسان سازمان علی از

مقطع قیام،  دوران مبارزات مردم در در .جایگاه خاصی داشتسازمان پرسنل 

 سازمانگری کانون مبارزه برعلیه رژیم در شکل دهی و ثرؤهای م ستون یکی از

آن سازمان کارمندان  سیس شورای اعتصابأدرتشد و بودجه  سازمان برنامه و

متینگ  در ادارات پایتخت و ها کلیه سازمان یندگی ازبه نمالی ع .نقش داشت

سخن گفت، بسم هللا  بدون ذکرچونکه . دانشگاه تهران سخنرانی کرد ی محوطه

 !دارشد مارک بازخواست حراست سازمان قرارگرفت و خذه وؤامورد م تربعد

ساختمان  ،به خیابان میکده ، پایشی قیام بهمن به همراه داداش حسینبا پیروز

 شصت و ی دهه آغاز ی دوره علی در .گشوده شدخلق  های فدایی چریک ستاد

های  محیط و ها سطح وزارتخانه های مستقل اداری در تشکل و به شوراهاحمله 

ی مخالف ها که برای گروه «نامطلوب»عنوان عنصرچپی و هب کارگری وغیره

این مقطع  در؛ شود بازداشت می و دستگیر ،کند میری واسلحه جمع آ نظام پول و

 علی بعد از و اچسبی به او نداشتند،های ن اثبات چنین اتهامای بر هیچ مدرکی دال

 .شود میمدتی آزاد 

 ی رفتن خانه لو بعد از احزاب چپ، ها و به سازمان تر عیتهاجم وس ی دوره در

تحت چندی به همراه  یزن او. شناسایی شد علی نیز ،آن کشف سالح در تیمی و

سرکشی که داشت،  ی علی با روحیه .شد یورشی دستگیر در تعقیب قرارگرفت و

درگیری ایجاد نمود  ها چی با کمیته انتقال به زندان سیرم که در ها بود زبانسر بر

تقالش به زندان به شدت او را ان بعد از درنتیجه .نگردیدبه فرار ولی موفق 

 .کتک و شکنجه گرفتندزیر



 شاهدان عینی  کشتاراز زندانیان سیاسی و از ش محمودیاوسیسالیانم  رفیق

 «یاد ایام»های  سلسله یادداشت در گفتگوهای زندان ی کتابچه شصت، در ی دهه

دو  پا و علی صدرائی» :نویسد می دفعات ازعلی صدرایی یاد می کند وبه 

تی دیده یدیم این مسأله به راحد را می د، وقتی بدن لخت اواش را شکسته بودن دنده

که وقت استراحت  نهار بعد از یک روز» :آورد جای دیگری می در و« شد می

ها او را جیغ جیغو نام نهاده  که بسیار خشن و بددهن بود و بچه پاسداری ،بود

بودند وارد بند شده و با داد و فریاد اسم یکی از زندانیان را اعالم کرده و 

کرد که یا هللا، زودتر بجنب بیا بیرون  تکرار می زد مرتبا   چنان که فریاد میهم

آقا مردم : "تزد به او اعتراض کرده و گف علی که در راهرو قدم می...! و

و به او دهن کجی کرده و توهین پاسدار برگشته " زنی؟ خوابند، چرا داد می

کند که طی آن علی با او دست به یقه شده و او مشتی به صورت علی زد، او  می

کند، پاسدار جیغ جیغو خود را  مشت و سیلی آبدار نثارش می ب چندهم در جوا

علی را صدا  به زور از چنگ علی خالص کرده و به بیرون می رود، بعد از آن

توانستند چند نفری به سرش  برند و تا آنجائی که می کرده و به زیرهشت می

ن به ورم کرده و خونیزنند، بعد از آن او را با سر و صورت  ریخته و کتک می

 «!فرستند داخل بند می

و بود و عاطفی  انسانی مهرورز علی، فراخای سرکش و علیرغم داشتن روحیه

 و بر تاریخ بود ی آموخته دانش .داشت انسانی شاعرانه و ای لطیف و روحیه

رفقای زندان را به حرف  .ادبیات کالسیک ایران اشراف وسیع داشت تاریخ و

 را در زبان سیاوش عزیز ظیم این یاداشتم،برای تن .کشاندن بغایت سخت است

درباب علی جان صدرایی هم سخن  یافتم و با اوام  های شبانه گشت زنی تاریکنای

 نیززبانی به جد برآن بود که به دیگران  ی درحوزهعلی » :گفت همو می .شدم

ها و دستور زبان گیلکی  انه نه گویش، حتی درمواردی قاعدهبقبوالند گیلکی زب

بیشتر با عربی . ل نبودکرد که به نظرش کام حتی با فارسی مقایسه می ل وتحلی

دریغم آمد که یاد  .«زمینه و ادبیات خیلی با سواد بوداین  در او. کرد مقایسه می

 ی شناساندن چهره حق علی صدرایی و ام را در های سیاوش محمودی مانده

یه پیرهن آبی روشن ( می آدتا جایی که یادم )...»: او گفت. اش ثبت نکنم انسانی

 یک مربع ده در ی اش به اندازه یک گوشه از. پوشید ای می رنگ و رو رفته نسبتا  

کرد پیرهنش را توی  سعی می. نه زدن استفاده کرده بودبرای پیبریده و ده



هایش فراخ بود و پیرهنه هم  شانه آنجایی که قدش بلند واما از. شلوارش بندازه

. شد پاره شده آویزون می ی زد و گوشه شلوارش بیرون میتب ازمرود،آب رفته ب

مهربان علی خیلی ساکت و. کردم بخندم اما جرأت نمی. شد می خیلی خنده دار

، علی جان ما ملتقای تاریخ گیالن را خوب می شناخت دل این سکوت، دربود

اژه بعضی وقت ها با و هم خوب اشنا بود وزمین گیالن  تعین حال با ادبیاودر

ها و  این واژه چگونه :می گفتمی رفت وضرب المثل های گیلکی ورها و

باید برای بعضی  ؟نی به فارسی ترجمه یا تعریف کنیامی تو اضرب المثل ها ر

اوائل  .ش برای پارسی زبان قابل دریافت باشدفهمبنویسی که ها شون یک مقاله 

اما .اینگونه سخن می گوید قویی حس ناسیونالیستیروی ازخیال می کردم که 

مورد تمام زبان های اصوال نظرش درچرا که  .نیستاصال اینطوردریافتم،بعدها 

  ...می شناختمنطقه هرآیینه تمام نمای فرهنگ و آن را بود بدینگونهدیگر هم 

 .«آموختم من بسیار ازاوو

 انسانی دیگری از نیک و ی خاطره خوابی آن شب، و بیدار در سیاوش محمودی

سانی را درپس ان این همه روح لطیف و دریغم آمد که علی جان ما ترسیم کرد و

 آن،دوام  بقای و در زندگی و استمرار در درفش زندان، غ وو پشت روزهای دا

 . ضبط نکنم ثبت و

 بسیارخوب دیگری که ازش دارم اینه که بعد از ی یک خاطره» :گفت سیاوش

روزهای زیادی با کسی . ودبه هم ریخته ب یام خیل مرگ برادرم اوضاع روحی

سعی همه  ی بند،ها بچه. دمایزوله کرده بو نوعیا به زدم و خودم ر حرف نمی

کردم که ازشون فاصله  اما من سعی می. دداشته باشن اکه خیلی هوایم ر دکردن می

 در. تونستم مقاومت کنم مقابل دو نفر نمی اما در. بگیرم و تو تنهایی خودم باشم

 ریآن دیگ اعدام شد و ۷۶خونین  تابستانهمان  در کهسعید پسرعموم  برابر

برد  علی به زور من رو برمی داشت و می» :دهد ادامه می و« بود راییصد علی

هوا خوری برای ما نصف روز  ،سالن سهدر ،اون دوره یتو)هواخوری 

هم، خیلی وقتا بدون این  فقط با من می اومد هواخوری و دو نفری کنار( بازبود

ها بود که یه  م زدنیه روز تو قد. زدیم ای با هم صحبت کنیم، قدم می که کلمه

دراز   ایستاد و دستش. آمد می داشت پایین ،قاصدک از کنار دیوار بلند هواخوری

من هم . گاهی بهش کردآورد پایین و ن. کرد تا قاصدک روی کف دستش بشینه



نگاهی به من کرد و دستاش رو بلند کرد و قاصدک . کردم اش می داشتم نظاره

دخترم پروازش دادم برای " :رد گفتوقتی قاصدک پرواز ک. رو فوت کرد

 هام آب شد و من هم آروم آروم یخ و. اشک تو چشاش جمع شده بود. "مریم

 « .شد دونستم چی می بدون کمک علی نمی .مدآام سرجاش  روحیه

کشتاری  ۷۶و ۷۱تابستان  دو در شصت و ی دهه اسالمی در انسانینظام ضد 

در هر گوشه و کنار را  خاورانند مانجمعی  هگورهای دست و وسیع راه انداخت

خمینی،  ،منتخب امام مرگگورساز تمامی آن جانوران  امروز .کشور ایجاد کرد

 !رانند فرمان میجامعه همچنان  ت درجنای ومتس حکأررد

 (: حسین اقدامی یا حسین درفکی)حسین صدرایی اشکوری 

 

ه ت خانوادسکون از بعد شمسی و ۴۳۲۱سال  حسین صدرایی متولد لنگرود در

 رشت به پایان برد و در متوسطه را دوران تحصیالت ابتدایی و ،رشت در

 وعلوم انسانی بود،حقوق  ی رشته عالقمند به تحصیل درکه  برخالف تمایلش

لیسانس حسابداری گرفت ولی  حسابداری درآورد و ی دانشکده از ناگهان سر

کتاب  حساب و ول وپ با حسین اصال   .حسابداری نکرد حتی یک ساعت هم کار

 که یکی از( نورالدین)بزرگش  زندگی با بردار مسیر در .ای نداشت میانهمالی 

، بود« کارتک» شرکت نقشه برداری بنیانگذار وسابقه نقشه برداری  مهندسین با

و  ناپذیر خستگی و سانی سخت ُکوشناحسین  .شد به کار شرکت مشغول آن در



 عمل فرا تئوری و در رانست نقشه برداری توابا شمِّ خاص خود  و بودش باهو

 .ودچابک شورزیده وشناسی کار بدل به ه،گرفت

که با  کرد انتخاب می نقاط محروم را های سخت و حسین همواره پروژه

 کار حسین بین خود، .شد به سرعت راهی آن مناطق می. بود اش سازگار روحیه

مردم پیرامون ایجاد ارتباط با تا بتواند  کرد ، سازگاری ایجاد میمحیط جدید و

صرف خرید کتاب  نقاط دورافتاده را بیابان و در حاصل کار درآمد حسین .کند

 خواندن و زندگی حسین همواره معطوف به آموختن و .کرد وخرج کتاب می

نسانی چندبُعدی ا. مبارزاتی بود اجتماعی و های سیاسی و ترجمه و الجرم بحث

  .بده بودزُ  و

برای خود لقب نوشتاری  ترجمه برآمد، چاپ کتاب و کاربه  حسین آنگاه که

 ی گیالن یِ  مبارزان  برجسته یکی از به احترامرا  «اقدامی»حسین لقب  .برگزید

 در سی، درون زندان رشت، ی دهه که در «اقدام دوست فومنی» های دور، سال

 . را برخود نهاد جان باخت، موران سرکوب شهربانیأمشبانه  ی حمله

دانشگاه  برابر در انتشارات سحر، همکاری چندی با ن صدرایی بعد ازحسی

ی  آنسوی گیالن موسوم به  آشیانه قله کوه)تهران، انتشاراتی به نام دُرفک 

 خود« رفکیحسین دُ »لقب . شد دار عهده را را گشود و خود مدیریت آن( عقاب

ی شایسته به چاپ کتاب خدمات نشری که در. نام همین انتشارات است منتج از

 بدل به پاتوقی شده بود که اهالی کتاب و ی فرهنگی ما کرده است و جامعه

 کتاب و فرهنگ و گرازان حاکم بر .شد داشتند سیاست به آنجا آمد و فرهنگ و

شدها به  همواره آمد و داشتند و نظر زیر را جا کشورمان آن اعمال سانسور

 . تیررس عوامل امنیتی بود انتشارات ُدرفک در

سهمی  ها، درآن سال «بیداران» ی ادبی انتشار نشریه باید افزود حسین اقدامی در

 . بایسته داشته است شایسته و

ای  آثاری که با فروتنی ،حسین صدرایی با تسلطی زاید الوصف به زبان انگلیسی

چپ با نام مستعار و  ی وار در تاریخ معاصر کشور و در خانواده و نمونه زبانزد

 ،«خدا را هجی کن»: همچون هایی کتاب، کرد می عنوان ترجمه منتشرگاه به 

رویای یک » ،«قبل از شروع» ،«کنسرو فلسفه» ،«از نیمه راه یک صحنه»



مروری بر زندگی سید جمال الدین )  «طرح یک نقد» ،«شطرنج یکطرفه» ،«قو

  تابک و همچنین دو مقاله از شیلیو  «شدت بر خورد» ،«حد دوام» ،(اسد آبادی 

 «سفر شرق»: هایی چون و ترجمه.. .«شعرهای ممنوعه امریکای التین»

بحران وحدت » ،(ر سه انترناسیونالمختص) «تاریخ  پر ارزش» ،(هرمان هسه)

ای  مجموعهی سیاسی،  ویژه آثار از نیز «انحالل طلبی رد در» و« درحزب ما

 .رارزش حسین اقدامی هستندپ آثار از

به هم  شود می آن به نام ترجمه یاد که از این آثار بیشتر که نکته گفتنی این است

رفیق جانفشان  این متواضعی  هم روحیه و وضعیت سانسور دلیل سرکوب و

است که وی با شکسته نفسی زاید الوصفی آنرا  حسین اقدامی خود همشهری، اثر

  !دهد ها سمپاتی داشت، نسبت می ندگان آمریکای التین که خود بدانبه نویس

زندان  که در ای بود بالندهانسان جسورو (اقدامی)ین صدرایی اشکوری سح

 در مهدی اصالنیرفیق . شد دار بر سر ۷۶ خونین کشتاردر  ایستاد ایستاد و

کالغ » شصت به نام ی عنوان زندانی سیاسی دههه اطرات خود بخوارسی کتاب 

زندان  می درباب آنچه برحسین اقدا خود در نقدی صمیمانه از در «گل سرخ و

ی روبه روی من فردی است باریک و  همسایه» :کند گذشته را اینگونه ترسیم می

 وی در. به راه رفتن نیست قادر مشمع پیچ شده و بلند باال که پاهایش پانسمان و

های  نوبت ی ازیک در .دهد نوبِت دست شویی باید خود را بر روی نشیمن گاه ُسر

 .تماشا کنم وی را سیر زدم تا ند را کمی باالبچشم  و کردم وی خطر دست شویی

وی را  .حسین اقدامی این سبزه روی رعنا کسی نیست جز. کنم اشتباه نمی! نه

حسین  .دیده بودم ی ترویج کمیته چند باری در آذر ۴۷ انزمان انشعاب جری در

آن دست  از. مانست عبوس میفکری خشک وشناول به رو نظر در اقدامی،

 حاال .کند طاقت خوردن یک کشیده را هم ندارند می انسان فکر فکرانی کهروشن

بگویم  باید است رسیده تاریخ فرا پوزش خواهی از وانتقادی  ی بازبینی که دوره

زندان  حسین اقدامی درخارج از من درمورد کردار ی قضاوِت سطحی مقایسهکه 

اهی را وم این پوزش خوخود بروزداد، لز گیری ازدست وی پس از با آن چه

 .کند دوچندان می

گان شدگیرجمله معدود دست از ای حسین صدرایی، نام شناسنامهبا  ، حسین اقدامی

 :گفته بودبرکشیده و چشم ند اززمان بازجویی چشم ب که در بود آذر ۴۷ جریان



ها  معنای این کاررا زندان کشیده .بازجویی پس دهم خواهم با چشم باز می

د قپانی شدن کارکر راث نویسندگان در عضوکانون و های شاعر کتف «.دانند می

 .افتاده بود کار اش تا حد زیادی از دست راست. خود را ازدست داده بود طبیعی

رو  به هر ...با خود داشت ۴۳۷۶ ی اعدام تابستان لحظه تا شانه را دردِ  حسین،

 اش سرود، انطباق زندان به عنوان وصیت نامه گی حسین با آن چه خود دردنز

 :داشت

 برهنه پای بر تیغ و برهنه تن درآتش

 از آزموِن ُسرخ می گذرم

 من وسرنوشت نه پیشاپیش

 .دود که چونان سگی رانده به دنبال می

  (۴۴۴و۴۴۴کتاب یاد شده صفحات )

ارتباط  آذر ۴۷های  حسین با بچه افزایم که علی و بیان آنچه آوردم این را می در

درون  فکری مسیر استمرار در .شدنددستگیر ن رابطه هماهم حتی در داشتند و

 ، درحالیکه درونها نبود آذری ۴۷لحاظ دیدگاهی با  علی صدرایی از زندان،

بت، ی، هآذر، داداش حسین ۴۷های  ارتباط خیلی خوبش با بچه رغمزندان علی

دانم با آنها کار  تا جایی که می ها، بچهدیگر و (زین العابدین) وعبدی کامبیز

 .های منتقد دراقلیت هم نظر بود لکه بیشتربا یک تعداد بچهکرد ب نمی

 تن از چهار ،این جماعت جانی و ویرانگر :میک کالم بنویستوانم در می

مان  ستی یکایکه ای سخت خونینی را بر اینان شراره .ما را نکشتند ی خانواده

 دند وگلوله باران کر فرزند ،اندندخاک کشپدربه زیر ،مادرکشتند. وارد ساختند

هم  از برادران را و داغدار خواهران را ر،بی یاو را همسران .ویختندآ به دار

بخش  ی هستی یگانه سرمایه نای انماناینکه رفیق تر مهم و پشت خود جدا ساختند

پراکندن  عشق بود و ه قرارش کاشتننسل ما ک .ما گرفتند از مان را زندگی

زندان  ما بر ،مدارحاکمان دین .اوتوعدمنی دش ،کینه نه ،اقترفدوستی و مهر و 

 . تخم کین بکاریمقبوالندند که دم برنیاوریم ورا شکنجه  و



داریم و دشمان  زندگی را پاس می مهریم و دوستی و ی باری ما همچنان شراره

گوییم  طُرفه آنکه با صدای بلند می. دشمن،ناساز ی این هنگامهمان را در ویج کینه

 !این بیداد را خواهیم، وهمچنان داد می« موش می کنیمه می بخشیم و نه فران»: 

http://andishegbg.blogspot.com/ 

 


