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 نامه های رسيده
 

( ... ) 
نمی دانم از رنج ها و تلخی زندگی خود در        
سال های گذشته بنويسم و يا از فجايعی که 

از فقر و گرسنگی و  . خود تجربه کرده ام
فحشا که در کشور بيداد می کند بايد نوشت و   
يا از اعدام های خيابانی ، سنگسار و چشم از   

هزاران من يکی از . حدقه درآوردن سخن گفت
انسان زحمتکش گنبدکاووس در دامان فقر و 

پس از دوران تحصيالت   . رنج بزرگ شدم
اوليه درسن چهارده سالگی تحصيل را کنار 

مدتی در کنار . نهاده و مشغول به کار شدم
برادرم در يک کارگاه ميل لنگ تراشی و بعد از 

در آن زمان    . آن در تعميرگاهی کار می کردم  
 و مشکالتی که وجود با همه محدوديت ها

داشت با شرکت در تظاهرات ، پخش کتاب و     
اعالميه ، ماهيت رژيم ضد انسانی جمهوری   

درهمين دوران   . اسالمی را افشا می کردم  
جنگی بيهوده و تحميلی از سوی امپرياليست   
ها و آخوندها به بهای نابودی بسياری از 

جنگی که به قول . فرزندان مردم شروع گرديد
اگر تا نابودی تمام ملت ايران ، يعنی          خمينی ،  

بيست سال هم طول می کشيد برای پيشبرد  
. اهداف مذهبی اسالمی ماليان مشکلی نداشت      

يادم می آيد در آن سال ها  جز مبارزان ميهن 
پرستی که در مقابل اهداف شوم و جنگ طلبانه    
خمينی ايستاده بودند هيچ کس جرات گفتن      

 .کلمه صلح را نداشت  
 منطقه و شهرما نه تنها در معرض  مردم

بدبختی های جنگ با عراق بلکه با جنگی 
مستقيم به سردمداری خلخالی جالد نيز مواجه 

جنگی که عليه جوانان و مردم بيگناه     . بودند
. گنبد از طرف خمينی شروع شده بود  

لشکرکشی به منطقه محروم ترکمن صحرا 
باعث گرديد که من و خانواده ام همراه   

ی از همشهری های ديگر ، خانه و کار بسيار
. مان را رها کرده و آواره روستاها شويم

مدتی اين دربدری ادامه داشت و هر روز   
شاهد اين بوديم که مزدوران رژيم چگونه از  
فرط کينه ای که نسبت به مبارزان راه آزادی       
داشتند با شليک گلوله ، تعداد زيادی از مردم    

اجساد را   . دند بيگناه را به قتل می رسان 
متالشی می کردند و برای زهر چشم گرفتن از   
روستائيان اين اجساد متالشی شده را با   

به . دريافت پول به خانواده هايشان می دادند

چشم خود ديدم خانواده ای پس از تحويل 
گرفتن جسد فرزند شان اجازه دفن عزيزشان  
را  در گورستان نداشتند و باالخره مجبور  

 . حياط خانه به خاک بسپارنش شدند که در
وقتی که منطقه و شهر کمی آرام شد و     
مزدوران نيروی خود را برای حمله به مناطق  
ديگر متمرکز نمودند با احتياط کامل به محل 

با  . زندگی خود و برای کار و فعاليت بازگشتم 
درآمدی اندک کارهای دشواری از قبيل سم 
پاشی و پرچم داری در فصل سم پاشی ،   

مباين و تراکتور ، پنبه کاری و امثالهم انجام      ک
جيره خواران رژيم به اشکال مختلف  . دادم

مانع کارکردن من می شدند و مرا وادار کردند    
که برای امرار معاش خود و خانواده ام دور از    
چشم آن ها اسير جاده شده و با تريلی کار     

با مشقات زياد چندسالی دور از خانواده     . بکنم
زمانی که   . ن به اين کار ادامه دادم    و دوستا

برای ديدار خانواده و دوستانم به شهر   
برگشتم همه چيز در شرايط دهشتناکی قرار  
داشت و تاثيرات بالی حکومت مذهبی را همه 

جوانانی که روزگاری در برخی   . جا می ديدم 
از رشته های ورزشی برای خود کسی بودند 

ديل   به موجوداتی بی روح و مضر جامعه تب
انسان هايي که در برابر زور و    . شده بودند 

ستم رژيم قرار گرفته بودند از خود عکس 
وقتی ستمی بر شما . العملی نشان نمی دادند  

وارد شود و مبارزه ای در برابر آن انجام   
نشود به مرور زمان شرايط برای شما عادی  

درست . شده و تن به هر ستمی خواهيد داد
ا می چشند اما دادشان    مانند مردمی که ظلم ر

را به خدا واگذار می کنند و از حق خود برای     
 .گرفتن خواسته هايشان می گذرند 

پس از درگيرشدن با مزدوران رژيم در جريان 
تظاهرات دانشجويي و شناسايي ام توسط  
مهره های آن ها در شهر بارديگر آواره شدم  

در بين راه   . و باالجبار از کشور خارج گرديدم
 با همسفرانم شاهد مصيبت ها و رنج    همراه

هايي بودم که مردم برای فرارکردن از جهنم    
جمهوری اسالمی به جان می خريدند و تحمل  

دراين راه مرگ صدها جوان فراری   . می کردند
را که اجسادشان از ترکيه تا بوسنی ، از   
پاکستان تا روسيه سفيد و ناکجاآبادهای ديگر 

 .ديگران بازشنيدمرا يا شاهدش بودم و يا از   
ای کاش می توانستم احساساتم را بيشتر     

نوشتن اين وقايع نه صرفا     . برايتان بازگو کنم
بازگويي مشکالت خودم بلکه بيان سرنوشت 
عزيزانی است که بار ستم را کشيده و جان       

خود را برای درهم شکستن فضای اختناق از    
 دست داده اند  

 ده   صدای زنانی است که در گروه های چند
تايي ، بدون آن که حتی نامشان را به زبان  
. بياورند به جوخه های اعدام سپرده شدند

فرياد هزاران پناهنده ای که در ناکجاآبادها      
 ...آواره اند و 

 ... !زندگی پر از دردم 
حدودا دوازده ساله بودم که به علت تنگدستی  
خانواده ام دست از تحصيل برداشتم و روانه  

شدم تا اين که تن جوانم را در ی بازار کار 
خدمت کار و کارگری بسپارم و همراه بچه  
های خردسال هم سن و سالم برای امرار  

من هم مثل . معاش خانواده هايمان تالش کنم  
بچه  . خيلی از بچه های ديگر قوی بنيه نبودم   

ای ضعيف و الغر که حتی زبان عربی را خوب    
ز من بچه های ديگر که زودتر ا. نمی دانستم

وارد ميدان کار شده بودند به من می فهماندند       
که چه بگويم و چطور با عرب ها برخورد 

 .نمايم
حمل اجناس ، کيسه های . کارما حمالی بود

سنگين و هندوانه و خربزه های گنده که    
بعضی هايشان آن قدر بزرگ بودند که حمل    

کيسه های سيب   . يکی شان هم مصيبت بود 
جان را برای افراد تاحر و زمينی و پياز و بادم

متول حمل می کرديم و تا دم در خانه هايشان      
در مقابل آن همه راه و زحمت مبلغ      . می برديم

خيلی اگر محبت می  . خيلی کمی به ما می دادند 
 .کردند يک ديناری دشت می کرديم 

بعد از مدتی  چند نفر از ما وضع بهتری نسبت    
م داخل  هرکدا. به بچه های ديگر پيدا کرديم  

دم دمای   . دکانی شديم و روزانه می گرفتيم
صبح از خواب بلند می شديم و روانه ی بازار 
می شديم تا نکند که صاحب دکان از ما      

زمانی که به   . ناراضی شود و اخراجمان کند 
سن بلوغ رسيديم هرکدام چند کالسی هم  
درس خوانديم و تا اندازه ای جامعه را بهتر      

 ماهم هوس عشق و چند نفر از. شناختيم
دلداری به سرشان افتاد و وارد دنيای جوانی  

يکی از دوستانم بود و    » رزگار « . شده بودند
بيشتر اوقات مشکالتش را با من درميان می    

عاشق دختری شده بود و با وجود . گذاشت
راضی بودن دختر ، خانواده اش با ازدواج او    

مخالف بودند و   » رزگار « با آدم فقيری چون  
باالخره هم علی رغم ميل دختر اورا در ازای       

 .دريافت پول کالنی به شخص ديگری دادند
وقتی اين داستان را برايم تعريف می کرد دانه      

 های اشک هم چون قطرات باران از چشمش   
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