
     
  

  ۶٧ تابستان  کشتار تا۵٧زمستان نگاهی کوتاه از
  

  احمد موسوی 
 

-  رهبری خمينی سلطهبه که جمهوری اسالمی ۵٧ بهمن ٢٢از نخستين روزهای پس از قيام 
  تا به امروز مردم ایران،ی ایران گسترانيدی ارتجاعی خود را تحت لوای قوانين اسالم بر پهنه

نجه، سرکوب، کشتار و صدها جنایت و  بيکاری، آوارگی، فحشاء، جنگ، زندان، شکشاهد
ها هر آنچه نشانی از زیبایی، روشنی، نشاط،، شادمانی در این سال. اند بودهی دیگرفاجعه

گر جمهوری اسالمی ایران قرار ی عوامل سرکوبگسيختهوسرور داشت مورد یورش لجام
 افکند، تا  سایهها بر فراز سر مردمی این سال فضای سنگين رعب و وحشت، در همه.گرفت

ها مردم  در این سال.لبخند را از لبانشان بزداید وعشق را در وجودشان به تباهی بکشاند
هایشان در و گردهاند شماری را بر دوش کشيدههای بیایران بویژه کارگران و زحمتکشان، رنج

دراین  .تری برداشته است زخم عميقهر روز  جمهوری اسالمیم ستعدالتی و بیزیر شالق
ای از یورش سرکوبگران رژیم در امان بوده است و کمتر کسی است که ها کمتر خانهسال

های در سوی دیگر این سال. های خود نداشته باشدزخم تباهی جمهوری اسالمی را بر شانه
ی نيروهای انقالبی در کنارکارگران، زحمتکشان و دیگر قشرهای جهل و تباهی، تالش و مبارزه

حاصل این . را به همراه داشته استهای ماندگاری از ایستادگی و مقاومت  جلوهرانمردم ای
 ایران  تاکنون بر  ومقاومت در مقابل جنون سرکوب و کشتارهای جمهوری اسالمیایستادگی

های زندان رفته، شکنجه شده و ها هزارانسان جانباخته و صدها هزار انسانجای ماندن ده
   .باشدتبعيدی  می

  
 سال از کشتار هزاران زندانی سياسی در هجده.  هستيم٨۵ی تابستان در ميانهنک ای

 ههی دباختهباخته و هزاران عزیز جانبا یاد ماندگار این عزیزان جان. گذرد  می۶٧تابستان 
از آغاز  جمهوری اسالمی ایران  به روند سرکوب و کشتارهای خواهم نگاهی کوتاهشصت می

تواند فقط بيانگر بخش کوچکی از سرکوب این نوشته می. داشته باشم ۶٧ن  تابستاعام قتلتا
- سرفصل تنها.های جنون و تباهی باشد ایران در این سالجمهوری اسالمیهای و جنایت

 تواند بيان  و نيزمی.ام داشته به یادامهایی از ترور، شکنجه و کشتار که من در دفتر و حافظه
          .   های وحشت و مرگ باشدم در این سالا احساس و اندیشهبخشی از

  
 برای پاسداشت حرمت و آزادی انسان تالش هادر این سالهایی که ی انسانبا یادمان همه

اند، اند، رنج کشيدهخته جان باکنند و در این ميانهاند و میکنند، مبارزه کردهاند و میکرده
 به. اندیشم؛ به ایران میاندهدکشيجه را بر دوش های زندان و شکناند، فشار سالتبعيد شده
 بيست و پنج سال سرکوب، ترور، شکنجه، اعدام و محروم شدن ملتی از لبخند  و بيش از

.  حاکميت جمهوری اسالمی بر مردم ایران گذشته استهایسالاین به آنچه در . شادمانی
ی سرکوب ها این سالد پاهای جنایت رام حافظه و با کمک گرفتن از دفترو ام را گشودهمدفتر

  :کنمرا دنبال می و شکنجه و کشتار
  

  بر کشورم چه ميرود
  اینک سياه و سرد
  .اینک ز زخم و درد

  گویا هنوز سياهی شب
  دهدتداوم خویش را آواز می

  گویا بهار
   رویش خویش را از یاد برده است

  !هيهات
  که این گونه تند و تيز

   .سرخهای روند آالله از یاد می
  

 است  ایران جمهوری اسالمی حاکميت استقرار نگرانی من ازدلنخستين احساس تلخ واین 
دانم در ارتباط نمی. که در ششم اردیبهشت پنجاه و هشت در دفتر شعرم نگاشته شده است

  ایرانشاید بر گرفته از یورش اول جمهوری اسالمی. امبا کدام حادثه این احساس را پيدا کرده



ی هاآوردهای شوراحمله برای باز پسگيری و نابودی دست. د و ترکمن صحرا باشدبه گنب
  .ترکمنسراسری خلق 

  
 توسط جمهوری اسالمی  ایرانمبارزینو مردم  شروع سرکوب، ترور و کشتار آنچه مهم است، 

  :سازدبه روشنی این حقيقت را آشکار میبندهای دیگر شعر   کهاست
  

  رودبر کشورم چه می
  دریغگونه بیکه این 
  های شهردر گوشه

  شوندهای سرخ رویيده میگل
  با هر طپش
   با هر ندا
  ی دگریک الله

  شودگان افزوده میهبر جمع الل
  هر گوشه خون 
  هر گوشه درد 

   ترسم که باز پرنده اسير
  .پرها شکسته شود

  
  . ماندنگاهم به دفتر خيره می" ونداد" شعربا دیدن. رومدر دفترم پيش می

چند که هنوز  ی اول مرداد پنجاه و هشتتوسط جمهوری اسالمی در نيمه" ونداد ایمانی"رورت
ای دانست که تا به توان آغاز فاجعه میرا ،  از حاکميت جمهوری اسالمی نگذشته بودیماه

 در داخل و خارج کشور به نمایش گذاشته ، خود راهای مختلف ترور و سرکوبامروز در شکل
  :اماینگونه آغاز کرده" ونداد ایمانی " پنجاه و هشت با یاد رفيق ماه مردادمدر چهارده. است

  
  در فصل شادی باغ 
    می زندوقتی که گل شکوفه

   .آفتاب هایوسه باز
  رویيدن شقایق سرخ 
  تصویر روشن آزادیست

  اما
  "ونداد"شکفتن 

  به رنگ شقایق
  های خوددر خونابه

   .آغاز فاجعه است
  

ماه پنجاه و هشت فرمان خمينی برای یورش و سرکوب مردم کردستان بيست و هشتم مرداد 
اعزام ارتش و نيروهای سپاه پاسداران از هر سوی برای سرکوبی مردم به سوی .  شدصادر

های صدر ریيس جمهور وقت جمهوری اسالمی همانند ژنرال بنی.شود میکردستان آغاز 
. هایش را از پا بيرون نخواهد آورد پوتين،ستان مردم کردید تا پایان سرکوب اعالم کرچهارستاره

مراسم بزرگداشت . نددآمه تالطم و جنبش دروحشت و ترور در سراسر آسمان ایران ب ابرهای
در روز بيست و انزلی به دليل فضای وحشت و سرکوب حاکم برشهر" احمد زیبرم"رفيق 

 یسم یادبود کوچکی در خانههشتم مرداد لغو گردید وبا حضور تعدادی از دوستداران او مرا
  . برگذار شد زیبرممادر رفيق

  
در دوازدهم شهریور . شهریور، ماه کشتار و به خون کشيده شدن مردم کردستان است

  :امهکشيدها را اینگونه به تصویر سرکوب و رنج توده
  

  داغ هزار رنج
  عمق هزار فاجعه اینک

  شودتکرار می
  گیاینگونه تيره

  ها راهوار شب توده



  هرگز نبوده است
  ها و اینگونه ژاله

  در شقاوت عصر گرسنگی
  های سرخ از برکه

  .اندجاری نبوده 
   دشنه و زنجيراین توده را زخم عميق

  تر ز وسعت شبگسترده
  تا عمق انفجار

  .به یغما گرفته است
  

د آیی کشتار و جنایتش خلخالی بيرون میدست خمينی از آستين نماینده ۵٨ در شهریور ماه 
ی روزها تصویری از صحنه آن.شوندی اعدام سپرده می گروه گروه به جوخه،و رزمندگان کرد

 را در  عمق جنایت جمهوری اسالمی، خلخالی رزمندگان کردستان توسط اعدامیجوخه
 از چنان عمق در طول حاکميت جمهوری اسالمی دو تصویر. کردستان به نمایش می گذاشت

را در نوردیدند و در  که به سرعت به صورت پوستر مرزهای ایران نده ا بودو تاثير گذاری برخوردار
. سطحی جهانی جنایت جمهوری اسالمی ایران را در معرض دید جهانيان به نمایش گذاشتند

عکس و تصویر دوم را که دیر زمانی از آن نگذشته هنوز می توان بر صفحه بسياری از نشریات 
قيام  در احمد باطبیتصویر پر صالبت . در تبعيد مشاهده کردو سایت های مختلف اپوزیسيون 

 یکی از  خونينپيراهن کهبا روبانی بسته برپيشانی و موهای بلندش،  ٧٨دانشجوئی  تير ماه 
اما عکس و تصوریر اول مربوط به لشکر . است بر آفراشته دانشجویان را در ميانه دستانش

دستان و اعدام مبارزین کرد توسط خلخالی   به کر۵٨کشی جمهوری اسالمی در تابستان 
ی کرد با  رزمندهنهرفيق یوسف همراه با  در این عکس  .تام االختيار خمينی بوده استنماینده 

 زخمی احسن ناهيد نفر یازدهم . چشمان بسته در مقابل جوخه اعدام به صف ایستاده بودند
 بود دراز کشيدهگان، بر روی برانکات او در حالی که جلوی صف رزمند. و قادر به ایستادن نبود

  . دیگران به رگبار گلوله بسته شدهمراه با
  

ی دیگررزمندگان جانباختهدر تاریخ دوازدهم مهر ماه پنجاه وهشت به یاد رفيق یوسف و 
  :شودی دیگری از دفتر شعرم اینگونه آغاز میکردستان، صفحه

  
  بعد از شبی بلند
  که روزن خورشيد
  ه در آمداز سرزمين شرق ب

  نوباوگان ستم
  های نشسته به خونبا پنجه

  .اندایستادهبر نماز شقاوت 
  پرندگان سپيد
  پرندگان مهاجر
  های بلنداینک به نغمه

  ی خون راترانه
  ی مندر سرزمين تشته

  . دهندآواز می
  

سوخت که مردم  در نبردی نابرابر میکردستان زخمی، کردستان اسير گلوله و راکت و خمپاره
 در پی . به خاک و خون کشيده شدند مهرماه٢۴ و ٢٣انزلی در کنار ساحل خزر در روزهای 

 ، و کشته شدن یکی از صيادان توسط  پاسداران رژیمانزلی تحصن صيادان در مقابل شيالت 
در این قيام دو روزه . مردم شهر در یک قيام عمومی به دفاع از صيادان زحمتکش برخاستند

  مردمفضای شهر را به همبستگی یکپارچه با" تان پيوندتان مبارکانزلی، کردس"شعار
  .کردستان بدل ساخته بود

  
  :ميخوانمیی انزلی  یادمان صيادان جانباخته بهيست و پنجم مهرماه در دفتر شعرمدر تاریخ ب

  
  خزر به جوش

  خزر به طعمه بکش



  که این دیو سيرتان
   -انقالبنسناسان - 
  حتا

  بر قامت بلند رنج
  اندک کردهشلي

  و اینک ماهيان خزر
  .در خون شناورند

  
 نخستين مراسم بزرگداشت دانشجویان .رسد فرا می  روز دانشجو۵٨آذرماه  شانزدهم
نيا و قندچی در اغلب شهرهای دانشگاهی  ، شریعت رضوی، بزرگ٣٢ی شانزده آذر جانباخته

-قدار حزبا و یورش نيروهای چم مورد حمله همزمان با کشتار و سرکوب مردم آذربایجان،ایران
 سازماندهی و بسيج نيروهای سرکوبگر رژیم  . زیر پوشش حمایت پاسداران قرار گرفتیالله

های دموکراتيک دانشجویان های دانشگاهی و تجمعها به محيطو حمالت رو به گسترش آن
روزهای که از همان . اندیشی جمهوری اسالمی ایران داشتنشان از عمق جهالت و تاریک

  . پيش گرفتدرآغاز، تالش مستمر خود را برای سرکوبی دانشجویان مبارز و پيشگام 
  

ی محاصره شده در دایره. بينمصحرا میترکمنخونين  خود را ميان گندمزارهای ۵٨در بهمن 
را بر پا " شورا" برای کشتار مردمی که  ایرانهای جمهوری اسالمی و تانگهایورش مسلسل

های مانده  خود را ميان خيابان.تقسيم کنند حاصل رنج و کشت خود را به تساوی اند تاداشته
- خود را در کوچه. بينمدست میها و یورش پاسداران مسلسل بههای تانگدندهدر زیر چرخ

-خود الالیی می" شورایی"صحرا همراه با مادرانی که برای دختران های تنهایی گنبد و ترکمن
صحرا توماج، ، ربودن و ترور رهبران شوراهای ترکمن گنبد و دهقانانکشتار مردم. خوانند

ی  تاریخ بيست و پنج سالههایترین جنایت یکی از ننگينتوانمیمختوم، واحدی و جرجانی را 
های محسن رضایی و جنایتی که مستقيما با دست. حاکميت جمهوری اسالمی بر شمرد

ی توماج، مختوم، واحدی و کارانهو ترور جنایت یاد کشتار .دوست صورت گرفتمحسن رفيق
خواهم همانند تاریخ هفتم اسفند امروز نيز می. نشاندجرجانی هميشه بغض را در گلویم می

  :در دهم زآوا  ۵٨ماه 
  

  !ترکمن
  سرزمين سوگوار

  دشت خونين
  داغدار

  فرزندان خونينت را در آغوش بکش
  اما

  .ی سيه مپوشجامه
  

  !ترکمن
  ار سرزمين سوگو

  خونين دشت
  داغدار

  پاشبذر کين را به
  بر پهن دشت این فالت
  دارو سبز و جاودانه نگه

  های خشم را خوشه
  .بر خاک زخمی ميهن ما

  
صحرا همراه با ترور رهبران شوراهای دهقانيشان التيام  هنوز زخم کشتار مردم گنبد و ترکمن

صدر با همرامی ان توسط خمينی و بنیهای سراسر ایر که فرمان یورش به دانشگاهنيافته بود
های سراسر  دانشگاه۵٩روز دوم اردیبهشت ماه . ددگرمیشورای انقالب فرهنگی صادر 

زیر پوشش سپاه پاسداران آغاز اللهی نيروهای سرکوبگر حزبی  وحشيانهکشور مورد هجوم
های  دستهیهای هيسترک و مستانه وچماق همراه با هلهله قمه،زنجير، چاقو. شودمی

چماق  و دیگرها، فخردالدین حجازیها به رهبری هادی غفاریاهللا و پاسداران حزبسرکوبگر
 سر و جان دانشجویان مبارز و پيشگام  برشکافت وها را می فضای دانشگاههای رژیم،بدست



های سراسر کشور از  کشتار و زخمی شدن بسياری از دانشجویان در دانشگاه.آمدفرود می
حاصل فرمان انقالب فرهنگی ...  مشهد و  مازندران،، تبریز، اصفهان، تهران، اهواز، گيالن:هجمل

" جمی "به فرمان. نشگاه اهواز رخ دادترین جنایت و کشتار دانشجویان، در دافجيع. خمينی بود
ر شان را د پس از کشتار دانشجویان مبارز پيکر خونين،ی خمينی درآبادانامام جمعه و نماینده

  ساری کشاورزیی دانشکده رفقا و دانشجویان همرزمم را در.ه بودندی کارون انداخترودخانه
 و عوامل رفيق زخميم به پشت افتاده بود. برابر چشمم با زنجير و قمه به خاک و خون کشيدند

 به هاغروب وقتی توانستم به دیدار زخمی. آمدندروی شکم او فرود می جفت پا سرکوب رژیم،
زنده بود : خواند هوشی خود هنوز سرود میم رفيق همرزم جنوبيم در دنيای بیارستان بروبيم

 پس از دو ساعت ماندن در کنار یاران .خلق کرد مرگش مباد   پرچم سرخش بود تکيه گاه خلق
  :با بغضی فروخورده از بيمارستان خارج شدم تا در درونم نهيب بر کشم زخميم

  
  شمایان حرفتان نيرنگ! هان

  فکرتان هر دم تمام خلق را تحميق
  .کنده از تزویرروحتان آ

  .شمایان وارث ظلمتگه شاهان! هان
  در دیار سرخ ما تا کی 

   تان خونين خواهد بود؟چکمه
  تا به کی
  های سرزمين بابک و مزدکدر گوشه

  تان هر روز با بسيج جهل
  های خون شود جاری؟چشمه

  
  . از بيمارستان بودیارانمردیبهشت پس ازدیدار با من در روز دوم ااین احساس شامگاهی 

. رسيد به گوش های ایرانخبرهای یورش و کشتار دانشجویان از سراسر دانشگاه فردای آنروز
  : ی دفترم شکستروز پنجم اردیبهشت بغضم در ميانه. فاجعه بر سراسر ایران پنجه افکنده بود

  
  !آه ایران

  ود ب شقایق وحشیگرمت را که چونقلب 
  در فصل رویش خاک
  در فصل آواز پرندگان

  .چه وحشيانه پرپر کردند
  تا کشتی جهالت خود را

  از دریای خون
  .به ساحل جنون بکشانند

  
  ! آه ایران

  !        ایران
  از کدامين نقطه بگویم

  ی تو سر باز نکندهای کهنهکه زخم
  .و سيل خون دامن نگسترد

  از خزر تا خليج
  تا سرزمين شوراها از کردستان پر طپش 

   از تبریز قهرمان تا تهران خونين
  "خانکوچک" از سرزمين نفت تا دیار 

  !آه ایران
  !         ایران

  تاریخ هرگز بر تو
  ؟بوداینسان گذشته 

  
ی سراسر ها دانشگاه،و بدین سان پس از یورش و سرکوبی دانشجویان مبارز و پيکارجو

ی ومت و ایستادگی در مقابل هجوم همه جانبهترین سنگرهای مقاکشورکه یکی از موثر
 از این .گردیدند بود برای دو سال بسته و تعطيل  ایران جمهوری اسالمیسرکوب واختناق رژیم

. آوردهای انقالب و قيام بهمن شتاب تندتری گرفتتاریخ به بعد حمله و یورش رژیم به دست



 اجتماعات ها وگری در کارخانههای کار اجتماعات و تشکلسرکوب، اختناق و حمله به
جانبه صورت گرفت که دیگر سياسی و دمکراتيک در سراسر ایران آنچنان سيستماتيک و همه

دستگيری .  ناممکن شدهای سياسی و دموکراتيکها و مراسمها، سخنرانیبرپایی متينگ
پراکنده اینجا و های مختلف، به صورت های مبارز و انقالبی به بهانهاعضاء و کادرهای سازمان

جویانه خواهانه و ندای عدالتبا تمام نيرو در مقابل هر حرکت آزادیرژیم . آنجا آغاز گردید
 ارتجایی و یسلطه ،، بسيج، سپاه و اطالعاتاهللاحزب سرکوبگرایستاد و با تکيه بر نيروهای

  .ود را بر تمامی ابعاد جامعه گسترانيدقرون وسطایی خ
  

اهللا و بسيج ی چماق بدستان حزبی گسترده و سرکوبگرانه حمله۵٩ه در چهاردهم اسفند ما
 دانشگاه تهران اميد هر گونه برپایی  مجاهدین درتحت پوشش پاسداران مسلح به اجتماع
  .اجتماعات سياسی را به تباهی کشانيد

  
  برای سرکوب، ۶٠ ماه خردادی جمهوری اسالمی در ی مدون و زمانبندی شدهافشای برنامه

سازمان چریکهای فدایی " کار"ی ها و نيروهای انقالبی در نشریهستگيری و نابودی سازماند
نشان از عزم جمهوری اسالمی برای کشتارنيروهای سياسی مبارز و به ) اقليت(خلق ایران

 بهمن را به ٢٢آوردهای انقالبی مردم و قيام  تا تمامی دستداشت مردم ایران زنجير کشيدن
    .سالخی بکشد

  
ای شد تا  بهانه۶٠ی سازمان مجاهدین خلق در روز سی خرداد اهرات و حرکت مسلحانه تظ

 سرکوب و حقوق بشری، انسانی و ی اوليهرژیم جمهوری اسالمی به دور از تمامی معيارهای
ی کار. های ایران کامل کند  در تمامی شهرها، روستاها و آبادیی خود راگسيختهکشتار لجام
 "وحدت کلمه"ی  قبل از قيام به بهانه نيزی آنهای اوليهو نطفه آغاز۵٧ قيام بهمن که از فردای

  تظاهرات مردمی بر عليه کهییاز همان روزها. بسته شده بود" همه با هم"زیر شعارو 
از همان هنگامی که هواداران خمينی در تظاهرات . مت شاه شروع شده بودوسلطنت و حک

 جلوی هر شعار مترقی و انقالبی را که ،بکار گيری زنجير و قمهو ضد شاه با  فشار و سرکوب 
ی این همه  نطفه.گنجيد گرفتنددر چهار چوب کادر تنگ شعارهای خمينی و اسالم نمی

  .سرکوب و کشتار از همان زمان بسته شده بود
  

های  اعضا و کادرهای سازمان،ی سازمان مجاهدین خلقنخستين قربانيان حرکت مسلحانه
های جمهوری های واهی توسط رژیم دستگير ودر زندانها قبل به بهانهقالبی بودند که از ماهان

   .ندبرداسالمی به سر می
  

  زندانيانکادرهای جنبش و که تماما جزء انقالبيون زندانیاعدام بدون محاکمه مبارزین و 
م اسامی اعدام اعال.داد های شاه بودند،عمق جنایت و فاجعه را  نشان  میسياسی زندان

یم از وضعيت پيش آمده ی رژگسيختهگيری لجام خرداد بيانگر شتاب و انتقام٣١روز در گانشده
 اعدام شدگان در  گروهاولين  اسامی . بود خلقدرمقابل حرکت مسلحانه سازمان مجاهدین

اعضای   ازمحمد رضا سعادتی. اخبار ساعت دو بعد از ظهر در گروه پانزده نفره اعالم گردید
 مجددا در زندان ۵٨ که از سال  سازمان مجاهدین خلق و زندانی سياسی زمان شاهبرجسته

چند ساعت بعد اسامی نه نفر . ء نخستين گروه اعدام شدگان بودجز جمهوری اسالمی  بود،
  نام.شد شدگان اعالمدر اخبار ساعت دوازده شب اسامی گروه سوم اعدام. گردیددیگر اعالم 

 ایران، زندانی سياسی زمان شاه و از کادرهای  انقالبی رزمنده وشاعرپور سعيد سلطان
پيش در روز عروسی که حدود دو ماه ) اقليت( ایرانبرجسته سازمان چریکهای فدایی خلق

  .اعالم گردید اعدام شدگان گروه سوم در ليستی عقد دستگير شده بود خود در سر سفره
- انقالبيون و کادرهای برجسته جنبش و اعالم اسامی آناز حدود چهل نفراعدام بدون محاکمه 
ی کشور آور همگانی را در تمامی پهنههای عمومی التهاب و شک سرگيجهها از طریق رسانه

ها های گروهی که پس از التهاب و شک اوليه بر جانوحشت حاصل از این اعدام. گسترانيد
تر د؛ هيچ آرمانی برایش مقدساان د، اولين هدف و پيام جمهوری اسالمی بود که نشنشست

  . از حفظ قدرت نيست
  

 کشته شده که منجر به ۶٠ در هفتم تيرماه بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی
از کادرهای حزب جمهوری و نمایندگان مجلس شد دستگيری،  بيش از هفتاد نفر وبهشتی 

اهللا و افراد وابسته نيروهای حزباعدام، فشار و شکنجه چنان ابعادی به خود گرفت که به جز 
گشترش و . به رژیم، کل شهروندان جامعه در معرض خطر دستگيری و زندان قرارگرفته بودند



در . بودگویای کثرت افراد دستگير شده و زندانيان  در تمامی شهرهای ایران هاایجاد زندان
گستردگی . دند تبدیل شهای دولتی و مدارس به زندان های کوچک ساختمانشهرستان

های عمومی کماکان جزء سياست روز ها و اعالم علنی اسامی اعدام شدگان از رسانهاعدام
 ٣٠٠ روزها به بعضیشدگان در اسامی اعدام. رژیم برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود

  . رسيدنفر هم می
  

های دنبال اعدامبه . ای که به راه انداخته بود بسنده نکردکششیجمهوری اسالمی به نسل
فرسای بازجویان، های طاقتدر زیر فشار و شکنجه، ترهای گستردهگسترده، و دستگيری

 نشان دادن  باسران رژیم .شد آغاز ی تلویزیونها و صفحهکشاندن زندانيان در مقابل دوربين
 ندالش کردت ها و حذف فيزیکی مبارزین، زندانيان در کنار اعدامشوهای تلویزیونی از اعترافات

  .دن در درون جامعه  به وهن تبليغاتی خود آلوده ساز نيز راآنان  انقالبیهای و اندیشههاآرمان
ها، که  کابوس دستگيری و زندان و شکنجه و مرگ نه فقط در درون زندان۶٣ تا ۶٠سالهای 

ه و شدگان آنچنان گستردتعداد شکنجه و اعدام. سراسر جامعه را در کام خود گرفته بود
ی جمهوری اسالمی با آن قابل قياس  ساله٢٨ای از حيات  که جنایت هيچ دورهبار بودفاجعه
 که دستگير شده های مبارز و انقالبیدر این دوره تمامی اعضا و کادرهای سازمان. نيست
به شمار به جز تعدادی انگشت وآنگاه همگی .آور قرار گرفتندهای مرگدر زیرشکنجه بودند
 مداوم و قرون هایتعداد زیادی از آنان نيز در زیر شکنجه .اعدام سپرده شدندی جوخه

  . بازجویان رژیم جمهوری اسالمی جان باختندوسطایی
  
  ه......آ

  چه درد غریبست
  وقتی غریو دردناک همرزم و همسفرت

  در پيچش حرکت تک ضربه های
  سنگين شالق شکنجه گران
  .در سکوت شبانه می پيچد

  ه......آ
  درد غریبيستچه 

  وقتی سکوت با مرگ همسفرت
  .در زیر تازیانه می شکند

  
- شکنجه و مرگ فقط در ایام دستگيری و بازجویی نبود که زندانی را تهدید می،هادر این سال

ی الشخورهای شکنجه و مرگ حتا بعد از گرفتن حکم محکوميت زندان نيز،  بر فراز سایه. کرد
 دوران قيامت و تابوت یکی از .گذاشتشان نمیای آرامهسر زندانيان پرواز ميکرد و لحظ

 قيامتی که زنان و مردان زندانی .های روحی و جسمانی زندانيان بوده استهمخوفترین شکنج
زندانيان نشسته در تابوت از . نشاندندمیها بند در این تابوتهای متوالی با چشمرا برای ماه

به گوش رسيدن صدای قاشق .   دراز کشيدن نيز نبودند شب حتا مجاز به٩ بامداد تا ٧ساعت 
در هنگام خوردن غذا، صدای سرفه، صدای شکستن مفاصل انگشتان دست و هر حرکت و 

کرد،  های مجاور تداعی میصدایی که حيات و زندگی را برای زندانيان نشسته در تابوت
پخش صدای . ه داشتهای مضاف دیگری را به همرا و شکنجهبود" قيامت"شکستن قوانين 

های زندانيان در هم شکسته از بلندگوهای زنی و مصاحبههای سينهبلند و مداوم قرآن، نوحه
توسط زندانبانان، جهنم و ی قيامت همراه با صدای شالق و شکنجه ی زندانيان  محوطه

. عيدبلکه زندانيان دردمند را در خود می" ایزوالسيون"و ها شکنجه ی بود از ماه"قيامت"
شکستن، از دست دادن حس زمان، روانپریشی و  به مرز جنون و دیوانگی رسيدن تعدادی از 

جمهوری اسالمی ایران " قيامت"ی قرون وسطایی زندانيان نشسته در تابوت، حاصل شکنجه
  .   ميالدی بوده است٢١ی ورود به قرن آنهم در آستانه

  
  اینجا 

  رو سياه ودر این دخمه نم
  ته اند بی هيچ کالمسی نشزنان و مردان

  .در پس گذشت ماه های دراز
  اینجا

  بی هيچ حرکتیزنان ومردانی نشسته اند 
  در پس گذشت روز های بلند



  گوئی بدانسان
  که کوه های سربلند

  . به هيات انسان در آمده اند
  

برای زندانيان شکنجه و فشار   مشت آهنين سرکوب، عریان سياست۶٣ی دوم سال ازنيمه
شان خميده کم قامت توابان کم.بازد رنگ می به ظاهرهای مرکزدر زندانو حکم گرفته محکوم 

 مردان نقاب بر  سالی که.شوندشود و از متن اقتدار سرکوب به حاشيه زندان رانده می می
ن،  در پوشش لباس نارنجی با سبدهای ی مشت آهني سياست شکست خوردهیچهره
   . گرفتندبدست  هدایت زندان را  ، در دستهویج

  
های فشار، سرکوب، شکنجه سال التيام یافتن از زخم.  سال توازن قوا برای زندانيان:۶۴سال 

 دوباره  سال.سال شکفتن دوباره زندانيان. های سپری شدهی سالهای گستردهو اعدام
  . سال آزادی تعدادی از زندانيان.رسيدن همگانی به اعتماد بنفس سرکوب شده

  
. ال شروع پيشروی زندانيان برای رسيدن به جایگاه و خواستگاه  زندانی سياسیس :۶۵سال

 سال. های زندانيانسال شکفتن دوباره اعتماد بنفس خانواده. سال فرو ریختن اقتدار زندانبانان
 حقوق  گرفتنو  کردن حرکت برای سياسیها و زندانيان خانواده بيشترانی و همبستگیهمزب

   .تر در درون زندانلعه و تشکل زندانيان برای زندگی انسانیسال مطا.انسانيشان
  

سال اميد و همبستگی .  سال گسترش روزافزون اقتدار زندانيان در مقابل زندانبانان:۶۶سال 
قادر نبودند با ارعاب  سالی که دیگر ریيس زندان و زندانبانان .هاها در مقابل درب زندانخانواده

شان بيش از هر زمانی های زندانیها به بچهسالی که خانواده. بفریبندها را  خانوادهو نيرنگ 
 سال گسترش .گرفتندکردند و زندانيان نيز از این اعتماد در درون زندان جان میاعتماد می

  :یافتن هویت زندانيان سياسی بدان اميد که
  

  بوسه بر بوسه زنيم روی مه یاران را
  ران رااشک در اشک بشوئيم غبار غم این دو
  شعله در شعله کشيم کاخ ستمکاران را

  خانه در خانه گل خنده نشاتيم همه ایران را
  دل بی تاب به شادی بنشين و به طرب

  . می آیدکه نویدش سر هر کوی و گذر
  

  ."زنگ بزرگ خون به صدا درآمد"سالی که دوباره : ۶٧سال 
  

ی   با پذیرش قطعنامه۶٧ تيرماه ٢٧ جمهوری اسالمی در ،پس از هشت سال جنگ ویرانگر
ی  تيرماه خمينی بر صفحه٢٩درشامگاه . دارد اعالم می  سازمان ملل پایان جنگ را ۵٩٨

 "فروغ جاویدان" عمليات مرداد٣روز . کشدمیرا سر"  شوکرانجام"گردد و تلویزیون ظاهر می
 لياتعم. گردد آغاز میرای ورود به خاک ایران خلق به کمک نيروهای عراقی بمجاهدین

 قصرشيرین چنان سریع و  تا نزدیکینمجاهدین در مرزهای غربی کشور و پيشروی آنا
تحت  مرداد سران جمهوری اسالمی ۵شامگاه .گسترده بود که رژیم را به تکاپو وا داشته بود

روز هفت مرداد . اعالم کردند  خود را خبر شکست مجاهدین و پيروزی" مرصاد"عنوان عمليات 
های نمازجمعه دانشگاه تهران به بهانه بيلی ریيس دیوان عالی کشور در خطبهماه موسوی ارد

 دراقدامی تالفی جویانه خواهان اعدام زندانيان ،ی مجاهدین به مرزهای غربی کشورحمله
 تصميم تمامی سران و بدینسان به فرمان مستقيم خمينی و. گردد سياسی ایران می
های سراسر کشور های شهرعات، دادستانی و دادگاه، نمایندگان اطال ایرانجمهوری اسالمی

های جمهوری اسالمی قتل عام  و دیگر گردانندگان زندانمسئوالنبا همدستی بازجویان، 
  .شود آغاز میهزاران زندانی سياسی 

  
شنيدن صدای رادیو از نگهبانی زندان  تعطيل، هاعام، ورود روزنامه به درون زندانبا شروع قتل
همزمان با اقدامات فوق  به مدت دو ماه مالقات . گردند ها از بندها خارج مییزیونقطع و تلو

زندان و زندانيان در . گردد  قطع میهای سراسر کشور در زندان نيزهایشانزندانيان با خانواده
شوند تا جنایت هولناک کشتار هزاران زندانی ی کامل قرار داده میخبری مطلق و قرنطينهبی

های جمهوری اسالمی به دور از هرگونه درز خبر به ی زندانر چهار دیواری بستهسياسی د



های ی زندانای در محوطههای دو دقيقهدادگاه .ترین زمان ممکن صورت گيرد  در کوتاه،بيرون
گروه گروه از زندانيان که همگی دوران محکوميت خود . شوند  شروع به کار میسراسر کشور

  . بازندآویز بر باالی دار جان میدقایقی بعد حلق. گردند بندها خارج میگذرانند ازرا می
  

  به وقوع پيوست ورا فرا گرفته بودران عام هزاران زندانی سياسی در ميان سکوتی که ایقتل
 سازمان ملل توسط جمهوری ۵٩٨ ازپذیرش قطعنامه زدهرهای اروپایی ذوقدر این ميانه کشو
  و تجاری و نفتی در فکر بستن قراردادهای کالن، جنگ ایران و عراقپایاناسالمی ایران، و 
- سودهایی که تا آنروز با صدور تمام عيار سالح.  روزهای بعد ازجنگ بودندسودهای سرشار

های خود را برای و اینک در شکل دیگری کيسهند های جنگی به ایران و عراق بدست آورد
خود در مقابل جنایت هولناک کشتار جمعی  با سکوت ذا ل و.ميلياردها دالر دیگر گشوده بودند

هزاران زندانی سياسی ایران، دست خمينی و دیگر رهبران جمهوری اسالمی ایران را برای 
  . عمل به چنين جنایتی باز گذاشتند

  
بسيار از آن روزهای مرگ  سال و نوشتارهای هجده آن بعد از گذشت جنایتی که عمق فاجعه

   به راستی چرا؟.ورت راز سر به مهر باقی مانده استو جنون، هنوز به ص
  

به وقوع  ۶٣ تا ۶٠های های جمهوری اسالمی ایران در سالدر زندانکه  کشتاری جنایت و
، چه به لحاظ کميت و چه به لحاظ کيفيت به مراتب از کشتار زندانيان سياسی در پيوست

-  در ذهن و جان ما نقش پررنگ۶٧ن چرا جتایت تابستااما . تر بوده است گسترده۶٧تابستان 
- های مرداد و شهریور برای یادمان زندانيان جانو هر ساله در ماه  .تری به خود گرفته است

  .افتيم به جنبش و تکاپو می۶٧ی تابستان باخته
  

با تکيه بر قوانين " براندازی نظام"ی به بهانه ۶٣ تا ۶٠های  سال در ایران جمهوری اسالمی
 سالتر ازدر سطحی گسترده" ملحد"و " منافق"، "محارب"ی خود تحت عناوین قرون وسطای

ها نيروهای سياسی در این سال. دست زد کشتار مردم و نيروهای انقالبی  شکنجه و  به۶٧
-و انقالبی با استفاده از حق مشروع خود برای مبارزه با رژیم ارتجاعی ایران در مقابل آن صف

 محق در جهتتوانسته بود   تبليغات گسترده و شبانه روزی با نرو رژیماز ای. آرایی کرده بودند
 بخشی از اذهان داخل کشور و کشورهای دیگر را به ، خود برای اعدام مبارزیننشان دادن

ی مستقيم با ااز طرف دیگر نيروهای مبارز و سياسی از آنجا که در مبارزه. طرف خود بکشاند
 برای خود بخواهند به لحاظ روحی اعدام را پذیرفته و خود رارژیم قرار داشتند، بدون اینکه 
ای رو در رو و آشکار بين نيروهای در یک جمله مبارزه. کردندمواجه شدن با آن آماده می

ی رژیم نيز تبليغات خود را روی همين مبارزه  و.انقالبی و رژیم در درون جامعه جریان داشت
افراد دستگير شده   یهای گسترده برای توجيه اعدامنيروهای انقالبیمستقيم و رودر روی 
  . متمرکز ساخته بود

  
- در بيدادگاهها در این سالهای انقالبی بخش وسيعی از کادرها، اعضا و هواداران سازمان

 اعدام و تعداد زیادی هم در چهارچوب قوانين ارتجاعی و رژیم جمهوری اسالمی ایرانهای 
هایی  حکم.های انقالب به زندان محکوم شدند سنگين دادگاههایقرون وسطایی آن با حکم

حال زندانيانی که در چنين . المللی انطباق نداشتکه با هيچ معيار انسانی و قوانين بين
 ، اگر خود این احکام را نپذیرفته باشند بودندهایی محاکمه شده و حکم زندان گرفتهدادگاه

المللی وحقوق بشر معترض های سياسی، مجامع بيناگر سازمان. کامال منطقی خواهد بود
ودر این . ها باشند، امری طبيعی و قابل فهم خواهد بودها و احکام صادره از طرف آناین دادگاه

خود و اسالمی  های دادگاه صحت عمل مدعیميان فقط جمهوری اسالمی ایران است که 
نشيند،  چيزی که در ذهن هر انسانی میترینابتداییبنابراین  .بوده است ی آناحکام صادره

  . های خود پایبند باشداین است که جمهوری اسالمی ایران به احکام دادگاه
  

 ها و ازجنایت را۶٧آنچه جنایت کشتار هزاران زندانی سياسی ایران در مرداد و شهریورماه 
های آگاه، کند و حس همدردی بيشتری را دروجود انسانتر میهای دیگر برجستهعامقتل

 زندانيانی که .باخته استانگيزد، مظلوميت این زندانيان جانالمللی بر میمحافل و مجامع بين
بر  تا جایی که خود سران جمهوری اسالمی ایران نيز .گذراندند دوران محکوميت خود را می

مهوری رهبران ج. ی اقدام خود واقف هستنداین نکته آگاهی دارند و بر ماهيت جنایتکارانه
  افتخار و اسامی اعدام شدگان ۶١ و ۶٠های   سالهایاعداماسالمی ایران که به کشتار و 

 در ،کردند، با آگاهی بر ماهيت اقدام ضد انسانی خودرا روزانه تا سيصد نفر نيز اعالم می



يان به ی کامل تبدیل کردند تا هيچ خبری از کشتار زندانزندان و ایران را به قرنطينه ۶٧تابستان 
  . بيرون درز نکند

زندانيان سياسی  سال هنوز پرداختن و وارد شدن به کشتار هجدهتا جایی که پس از گذشت 
- در داخل ایران برای سران رژیم جمهوری اسالمی جزء خطوط قرمز محسوب می ،۶٧تابستان
  .شود

  
 آن،نوع کشتار و  جنایت  به لحاظ ماهيت۶٧اگر چه کشتار هزاران زندانی سياسی در تابستان 

اما به لحاظ کميت و گستردگی کشتار به . ی جمهوری اسالمی بوده استدومين تجربه
  .ای ملی تبدیل شده و ابعادی جهانی به خود گرفته استفاجعه

  
پس از شروع عمليات .  خرداد شصت به وقوع پيوست٣١نخستين تجربه از این دست در روز 

هوری اسالمی در یک اقدام تالفی جویانه نزدیک به مسلحانه در سی خرداد، فردای آن روز جم
اگر چه رژیم در آنروز علنا . اسارت خود داشت اعدام کردچهل نفر از زندانيان سياسی را که در 

اما با توجه به تعداد اندک زندانيان موجود در زندان و . ی خود را اعالم کرداقدام جنایتکارانه
  با کشتار زندانيان در ۶٠ خرداد ٣١ زندانيان در روز موقعيت آنروز جمهوری اسالمی، کشتار

ی سازمان مجاهدین به مرزهای غربی کشور صورت گرفت از ی حمله که به بهانه۶٧تابستان 
   .بوده است یکسانی برخوردار ی جنایتکارانهماهيت

  
محروم . اندسر گذاشتهها افت و خيزها و حوادث دردناک زیادی را پشتمردم ایران در این سال
 فشار، سرکوب، کشتار و جنایتی که این  همراه باترین حقوق انسانیشدن از آزادی و ابتدایی

کارترین رژیمهای ، نام جمهوری اسالمی ایران را در ردیف یکی از تبهها بر مردم ایران رفتسال
ای  تنها صد ،۶٧ بر جای مانده ازمرداد و شهریور در سکوت. ه استتاریخ معاصر ثبت کرد
 به شروه های بلند  با گيسوان پریشان در باد بر فراز نعش عزیزانش مادرانهزخمی ایران بود که

  :خواند میآواز
  

  وای بر من
  سوزد این تن منقرار میچه بی

  از لهيب تند فاجعه
  آلود اشک و آتش و خونهای تباز لحظه

  در آن تابستان
  شهریور 

  .مردادماه جنون
   و دخترکانموقتی هزار هزار پسران

  بر سر دار شدند
  های انسانی و بادبادک
  های جهالت با دست

  . بر فراز سرم به جنبش در آمدند
  

  های جنونمن سوختم در شعله
   من گر گرفته تنم از اژدهای فسون
  امدر جنگل و رود جای جای گستره

  آلودهای تبسوزم از لحظه می
  اشک و آتش و خون

  ی بر من....وا
  وای بر من

  با که بگویم 
  بر من چه رفته است

  های جنون؟در این سال
                                                                                                                  

  !توضيح
با پوزش از . جود دارددو اشتباه و " ۶٧ تا کشتار تابستان ۵٧نگاهی کوتاه از زمستان" در مقاله 

خوانندگان مقاله و سپاس از آقای ایرج مصداقی برای یاد آوری آنها،  بدین وسيله نکات فوق 
  .اصالح می گردد



.  
لذا سخنرانی بنی صدردر مورد .  به ریاست جمهوری انتخاب شد۵٨بنی صدر در بهمن  ) ١

هایش را از کردستان، پوتينتا پایان سرکوبی مردم " یورش به کردستان و گفتن جمله معروف 
 ۵٩در حمله و کشتار دوم جمهوری اسالمی به کردستان در تابستان "  پا بيرون نخواهد آورد

  . که در مقاله قيد شده است۵٨بوده است نه در حمله اول جمهوری اسالمی در مرداد ماه 
  
هوری  توسط جم۶٠ مرداد ۵محمد رضا سعادتی از کادر های برجسته مجاهدین در  ) ٢

 که در ۶٠ خرداد ٣١اسالمی اعدام گردیده نه در اولين سری کشتار زندانيان سياسی در 
  . مقاله فوق نوشته شده است

                      
 ٢٠٠ / ٠٧ / ٢٨۶  

                                     
    


